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  بسم اهلل الرمحن الرحيم
  اهداء 

همان كساني . به شهداء اهل سنت ايران اهداء مي كنم: ترجمه ي اين كتاب را اوالَ
آناني كه ربوده شدند و  كه در قرن بيستم به جرم اهل سنت بودن حلق آويز شدند،

وحشيانه قطعه قطعه شدند و آناني كه گلوله هاي غدر و خيانت در خارج از ايران 
  . جسد آنها را پاره پاره كرد

دالور مردانـي كـه   . به زندانيان و شكنجه شدگان اهل سنت اهداء مـي كـنم  : ثانياً
   .سالهاي مديدي از عمرشان را در زندانها ئ شكنجه گاهها گذراندند

به مهاجرين اهل سنت، كساني كه سالهاست در ديار هجرت، بدور از كـانون  : ثالثاً
  . گرم خانواده و دوستان با كمترين امكانات و بدترين شرائط زندگي مي كنند

و در پايان به همه ي پويندگان حقيقت، آناني كه سخنان و حرفها را مي شـنوند و  
  . اهداء مي كنمبهترين را انتخاب مي كنند، اين كتاب را 

  



  فهرست مطالب 
  اهداء 

  مقدمه ي مترجم 
  پيش گفتار

  تمهيد
  

  باب اول 
  معني و مفهوم يا تقسيم صحابه ميان اهل سنت و روافض دوازده امامي 

  تعريف لغوي و اصطالحي صحابي 
  تعريف لغوي و اصطالحي منافق 

  تقسيم واقعي صحابه از ديدگاه روافض دوازده امامي 
  دي اماميه نفي طبقه بن

  
  باب دوم 

  )) صحابه در صلح حديبيه((رد ديدگاه تيجاني پيرامون 
  نقدي بر ديدگاه تيجاني 

  رد ديدگاه تيجاني نسبت به صحابه در مورد مصيبيت روز پنج شنبه 
  نقدي بر ديدگاه تيجاني 

   ديدگاه تيجاني و رد آن درباره ي صحابه در جريان سپاه اسامه
  

  باب سوم 
  ته تيجاني داير بر اينكه قرآن صحابه را مورد مذمت قرار داده است نقدي بر گف

  نقدي پيرامون استدالل آقاي تيجاني 
   نقدي بر استدالل آقاي تيجاني از آيه ي دوم داير بر مذمت صحابه



   نقدي بر استدالل تيجاني از آيه ي خشوع داير بر ذم صحابه
  باب چهارم 

اصـحابش را مـورد نكـوهش      ينكه رسول اكرمنقدي بر آقاي تيجاني درباره ي ا
  قرار داده است 

  رد استدالل تيجاني از حديث تنافس صحابه براي دنيا
  

  باب پنجم 
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه بعضي از صحابه بعضي ديگر را نكوهش كرده 

  اند 
   نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه صحابه در نماز تغيير ايجاد كردند

  نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه اصحاب عليه خود گواهي مي دهند
  

  باب ششم 
   نقدي بر مطاعن تيجاني بر خليفه ي اول، حضرت صديق اكبر

  نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر عليه خود گواهي مي دهد 
جريـان   در نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي حضرت ابوبكر و فاطمـه ي زهـرا  

  فدك
  يا كساني ديگر داللت دارد آيه، به داليل متعددي بر عصمت فاطمه

   نقدي بر گفتگوي تيجاني با يك دانشمند دربار ي حضرت ابوبكر
علل و اسباب هدايت ((نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره حضرت ابوبكر تحت عنوان 

  )) و استبصار
  نص پيرامون خالفت 

   ير بر اولي بودن حضرت علي از ابوبكرنقدي بر ديدگاه تيجاني دا



در قتال با مـانعين زكـات مرتكـب     نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر
  خالف سنت شده است 

  نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي خالد بن وليد
  

  باب هفتم 
  و پاسخ آن ايرادهاي تيجاني بر خليفه ي دوم، حضرت عمر بن خطاب

  مخالفت كرده است با پيامبر ه تيجاني داير بر اينكه عمرنقدي بر ديدگا
   نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر جاهل بودن عمر بن خطاب

  نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه عمر عليه خود گواهي داده است
گفتگـو بـا يـك    ((نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي عمر بن خطاب تحت عنـوان  

  )) عالم
  يدگاه تيجاني درباره ي حضرت عمر در امر خالفت نقدي بر د

  
  باب هشتم 

  نقدي بر اتهامات آقاي تيجاني عليه خليفه ي سوم، حضرت عثمان بن عفان
  

  باب نهم 
  نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي ام المومنين حضرت عايشه

  نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه عايشه آتش فتنه را بر انگيخت است 
  

  باب دهم 
   نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي معاويه بن ابي سفيان

  



  باب يازدهم 
   نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي معاويه بن ابي سفيان

نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه معاويه از كاتبان وحي نبوده و به مردم دستور 
  را بد و بيراه بگويند  داده تا حضرت علي

يدگاه تيجاني داير بر اينكه معاويه دستور قتل حجر بـن عـدي را صـادر    نقدي بر د
  كرد چون به علي ناسزا نگفت 

نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه حسن بصري معاويه را مورد طعن قـرار داده  
  .است

  نقدي پيرامون برداشت نادرست تيجاني درباره ي مشاجره ي ميان علي و معاويه
  جاني داير بر اينكه خالفت را به ملوكيت تبديل كرده است نقدي بر ادعاي تي

  
  باب دوازدهم 

  نقدي بر مطاعن تيجاني پيرامون حضرت ابوهريره
  

  باب سيزدهم 
   نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر وجود نص براي وجوب پيروي از علي

  نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر وجود نصوص دال بر وجوب پيروي از اهل بيت 
  نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه بخاري سالم و درود را مختص علي مي داند 
  نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه ائمه اربعه علم را از جعفر صادق آموخته اند

  نقدي بر ديدگاه شيعه داير بر اينكه رسالت نزد گروهي از شيعه از آن علي بوده 
  گروهي از آنان مدعي الوهيت علي است است نه محمد، و مبني بر اينكه 

نقدي بر ادعاي تيجاني و خويي داير بر اينكه قرآن آنان عيناً همان قرآني است كـه  
  نزد اهل سنت است 

  در الفاظ اذان)) علي ولي اهللا((نقدي بر ديدگاه شيعه مبني بر اضافه كردن 



   حسين نقدي بر ديدگاه رافضه پيرامون زدن بر سر و صورت در ذكر مصيبت
  نقدي بر ادعاي شيعه داير بر توسل به قبور شرك نيست 

  )) استفترق أمتي إلي ثالث و سبعين فرقه((معني حديث 
  از جانب آقاي تيجاني  نقدي بر تحريف حديث رسول اهللا

   نقدي بر ديدگاه آقاي تيجاني درباره ي عبداهللا بن عمر
ابه سپاسگزار بجاي صحابه ي نقدي بر ديدگاه تيجاني پيرامون جايگزين شدن صح

  منقلبين 
  ))اهل سنت و جماعت((نقدي بر ديدگاه تيجاني پيرامون واژه ي 

درباره ي دوازده امـام و اسـامي    نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه رسول اهللا
  آنان تصريح كرده است 

  هستند نقدي بر ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه صحابه قاتل علي
  را تحريف مي كند  تيجاني حديث رسول اهللاآقاي 

نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه اختالف ميان ائمه اربعه دال بر مخالفت آنان با 
  قرآن و سنت است 

  ) راهنمايي حق(نقدي بر سخنان تيجاني پيرامون مبحث 
  مĤخذ و منابع  

  
  
  
  
  
  
  
  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمه مترجم 
نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا مـن شـرور أنفسـنا و سـيئات      إن الحمد هللا

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا  
  . وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده و رسوله

)   ـهـقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّـهينَ آما الَّذها أَيونَ     يمـلسم أَنْـتُمـوتُنَّ إِلَّـا وال تَمآل ) ((و
  )). 102:عمران

ايد آنچنان كه شايسته است از خدا بترسـيد و جـز در   اي كساني كه ايمان آورده (
  .) مسلماني نميريد

زوجهـا وبـثَّ    يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ وخَلَقَ منْهـا (
م منْهما رِجاالً كَثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ علَـيكُ  

  )). 1: النساء) ((رقيباً
اي مردم، از پروردگارتان بترسيد، همان پروردگاري كه شما را از يك انسان آفريد (

و از . ش را از او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان زيادي منتشر ساختو همسر
خدايي بترسيد كه همديگر را به او سوگند مـي دهيـد و دربـاره ي خويشـاوندان     

  .) بترسيد، همانا خداوند مراقب شماست و شما را زير نظر دارد
)قُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهينَ آما الَّذها أَيي    ـرْ لَكُـمغْفيو ـالَكُممأَع لَكُم حلصيداً يدالً س

  ) 70_71: األحزاب) (ذُنُوبكُم ومنْ يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً
اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييـد، در  (

صالح مي كند و گناهانتان را مي بخشد و هر كس از نتيجه، خداوند اعمال شما را ا
  . خدا و رسولش پيروي نمايد بطور قطع به پيروزي بزرگي دست يافته است

  : اما بعد
وحدت و يكپارچگي مسلمانان يكي از بزرگترين اهدافي اسـت كـه اسـالم بـراي     

  : خداوند در اينباره مي فرمايد. تحقق آن بسيار تالش نموده است



)تَصاعو   اءـدأَع إِذْ كُنْـتُم كُملَيع اللَّه تمعاذْكُرُوا نال تَفَرَّقُوا ويعاً ومج لِ اللَّهبوا بِحم
م فَأَلَّف بينَ قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْواناً وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرَةٍ منَ النَّـارِ فَأَنْقَـذَكُ  

ا كَذَلنْهونَمتَدتَه لَّكُملَع هاتآي لَكُم نُ اللَّهيبي 103:آل عمران) (ك .(  
چنگ بزنيد و پراكنده نشويد و نعمت خـدا را بـر   ) قرآن(همگي به ريسمان خدا (

خود به ياد آوريد آن هنگام كه دشمن يكديگر بوديد پس خداوند ميـان دلهايتـان   
ا به سبب نعمت خداوند به يكديگر بـرادر  الفت و دوستي بر قرار كرد در نتيجه شم

شديد و ـ همچنين ـ شما بر كناره ي گودال آتش بوديد و خداونـد شـما را از آن     
خداوند اين چنين براي شما آيات خويش را بيان مي كند تا اينكه شـما  . نجات داد

  .) هدايت و راهنمايي شويد
وحـدت و يكپـارچگي   در آيه باال همان طوري كه مشاهده مي كنيد خداونـد بـه   

دعوت مي نمايد و از هر گونه شقاق و نفاق و اخـتالف منـع مـي كنـد و اخـوت      
اسالمي را به عنوان يك نعمت ياد آوري مي كند و جامعـه ي آن روز را مقـداري   

گذشته ي خويش را به خاطر بياوريد كه چگونه : به عقب بر مي گرداند و مي گويد
هاي طوالني بوديد به ويـژه اوس و خـزرج   با يكديگر دشمن بوديد و مشغول جنگ

كه سالها در جنگ و خونريزي به سر مي بردند اما خداوند با نعمت اسالم و قـرآن  
ميان دلهايشان الفت و دوستي بر قرار و آنها را از شرك و كفر و بت پرستي نجات 

  . داد
هم از همان روزهاي نخستين دعوت اسالمي بـر اخـوت و بـرادري     رسول اكرم

اين بود تا عوامل تفرقه و اخـتالف را از   كيد كرده و همه ي تالش آن حضرتتا
ميان بردارد، در مدينه ي منوره بعـد از تشـكيل اولـين حكومـت اسـالمي، ميـان       
مسلمانان بويژه مهاجرين و انصار اخوت برقرار كرد و بـا وحـدت و يكپـارچگي    

ات ميان يك مهـاجر و  توانست بر مشكالت فائق آيد و هنگامي كه در يكي از غزو
يك انصاري اختالفي بروز كرد و به دنبال آن، مرد انصاري صدا كرد اي انصار بـه  

 اي مهاجرين به فرياد من برسيد و رسول اكـرم : داد من برسيد و مهاجر فرياد زد



مـردي از  : اين دعوت بـه جاهليـت چيسـت؟ گفتنـد    : اين سخنان را شنيد، فرمود
اين سـخنان را بگذاريـد   : ((فرمود رسول اهللا. استمهاجرين يك انصاري را زده 

  .)) زيرا بد بو هستند
بر وحدت امت اسالمي تاكيد گرديد و در اين راسـتا   اينگونه در زمان رسول اهللا

آيات و احاديث زيادي وجود دارد اما بخاطر اينكه مطلب طـوالني نشـود از ذكـر    
اران با وفايش بـا وحـدت و   و ي آنها خودداري مي كنم خالصه اينكه رسوا اكرم

يكپارچگي بر دشمنان فائق آمدند، قدرت بزرگ قريش شكست خورد، مكـه فـتح   
گرديد و مردم گروه گروه مشرف به اسالم شدند و در ايـن زمـان چـون شـخص     

حضور داشت هيچ گونه اختالفي بروز نكرد و اگر هم مي خواسـت   رسول اكرم
بعـد از اينكـه   . مورد را متـذكر شـديم  بروز كند در نطفه خفه مي شد چنانچه يك 

دار فاني را وداع گفت، عده بسيار زيادي مرتد شدند و تعـدادي هـم    رسول اهللا
در برابر اين جريان ايستاد و با آنها جهاد و  منكر زكات شدند اما حضرت ابوبكر

آيا من زنده ام و دين ناقص مـي  )) أينقص الدين و أنا حي: ((مبارزه كرد و فرمود
؟ و بدين گونه نه تنها اينكه نگذاشت اختالفي در دين ايجاد شود بلكه به دامنه شود

ي فتوحات اسالمي افزود و به مرزهاي و به مرزهاي ايران و روم، دو ابر قدرت آن 
زمان لشكركشي كرد و هنگامي كه در جنگ يمانه تعداد زيادي از حافظان قرآن به 

قرآن را جمع آوري نمـود تـا مبـادا     شهادت رسيدند به پيشنهاد عمر بن خطاب
بعـد از دو   بعد از اينكه اين خليفه راشـد رسـول اهللا  . نقصي در قرآن ايجاد شود

بـه   سال و اندي خالفت به ديدار پروردگار شتافت، حضرت عمـر بـن خطـاب   
يهودي و نصاري را از شـبه   خالفت بر گزيده شد، وي طبق وصيت رسول اكرم

ند، دو ابـر قـدرت بـزرگ آن روز يعنـي روم و ايـران را      جزيره عربستان بيرون را
شكست داد، در قلب ايران پيشروي كرد، مصر، شام، عراق و فلسطين را به قلمـرو  

همـه و همـه ايـن فتوحـات بـزرگ،      . اسالمي افزود، بيت المقـدس را آزاد كـرد  
پيشرفتهاي برق آسا، انتشار دعوت اسالمي و گسترش قلمرو اسالم در سايه ايمـان  



دشمنان اسالم اعم از مشركين، . راسخ آنان و وحدت و يكپارچگي تحقق پيدا كرد
تـاكنون در همـه ي    يهود، مجوس، نصاري و منافقين كه از زمان رسـول اكـرم  

اينباره راه . نبردهاي نظامي شكست خورده بودند و ديگر اميدي به پيروزي نداشتند
وطئه مثلـث يهـودي، مجـوس و    مكر و حيله و ترور را در پيش گرفتند و در يك ت

. را به شهادت رسـاندند  نصاري خليفه دوم رسول خدا، حضرت عمر بن خطاب
روي كـار آمـد، دوران نخسـتين خالفـت      بعد از وي حضرت عثمان بن عفـان 

در واقع دوران امتداد فتح و پيروزي هـاي خليفـه دوم    حضرت عثمان بن عفان
ن اختالفاتي بروز كرد كه زمينه اختالف و بود اما در اواخر دوران خالفت ذوالنوري

  . پراكندگي امت اسالمي را فراهم كرد
اين اختالفات هم توسط عبداهللا بن سبأ يهودي كه به ظاهر مسـلمان شـده بـود در    
ميان بعضي از مسلمانان بويژه تازه مسلمانها كه هنوز اسالم را خوب نفهميده بودند 

ا به شام و عراق رفت و مردم را عليـه خالفـت   عبداهللا بن سبأ ابتد. رواج پيدا كرد
شوراند اما چون موفقيتي كسب نكرد به مصر رفت و آنجا توانست مردم را اطراف 
خود جمع كند و آنها را عليه خليفه بشوراند و سرانجام، شورشي كه عبداهللا بن سبأ 
آن را آغاز كرده بود باعث شهادت حضرت عثمان بن عفان گرديد بـراي تفصـيل   

ين مطلب مي توانيد به كتب تاريخ مراجعه كنيد بعد از آن، اختالف بطور رسـمي  ا
ميان مسلمانان ظاهر شد و اين اختالفات باعـث ظهـور فرقـه هـا و بـدعت هـاي       
مختلفي گرديد كه از آن جمله مي توان ره روافض، خوارج معتزله، مرجئه، قدريـه  

قع توانستند بعـد از اينكـه ايـن    دشمنان اسالم بويژه يهود در وا. و غيره اشاره كرد
امت، امت واحده بود آنرا تقسيم كنند و جنگ هاي داخلي جمل، صفين و نهـروان  
را ايجاد كنند و زمينه اختالف را فراهم كنند كه تا امروز هنوز امت طعم تلخ ايـن  

  . اختالفات را احساس مي كند
اسالم و مسلمين بزند  يكي از اين فرقه هاي گمراه كه توانست بيشترين ضربه را به

و با عواطف و احساسات جوامع اسالمي بازي كند و بـه نـام محبـت اهـل بيـت      



. توانست طرفداراني بدست بياورد، فرقه ي روافض يا همان شيعه اثنا عشري است
چون كتاب حاضر پاسخي به ياوه هاي اين فرقه بشـمار مـي رود، قبـل از اينكـه     

كتاب شـود مختصـري از تاريخچـه ي ايـن      خواننده ي محترم وارد مطالب اصلي
  . گروه، چگونگي و شرايط پيدايش آنها را تقديم خواننده گرامي مي كنم

  
  پيدايش روافض 

براي اولين بار اين انديشه توسط فردي يهودي بنام عبداهللا بن سبأ يهـودي از اهـل   
بـه ظـاهر    وي در زمان خالفت حضرت عثمـان بـن عفـان   . يمن مطرح گرديد

شد، و به قصد منحرف ساختن مردم به حجاز، بصره، كوفـه و شـام سـفر     مسلمان
بعد از آن، بـه  . سرانجام از شام اخراج شد. كرد اما هيچ گونه موفقيتي كسب نكرد

مصر رفت و آنجا محيط مناسبي براي نشر افكار خود مهيا ديد از جمله مسائلي كه 
بـراي   ري وصيت محمدبراي اولين بار مطرح كرد يكي مسئله رجعت بود و ديگ

چگونه عيسي بر مي گردد ولي محمد بـر نمـي   : او مي گفت. بود حضرت علي
و هزار پيـامبر در تـاريخ گذشـته    . به طريق اولي بر مي گردد گردد؟ بلكه محمد

  . است حضرت علي است كه همگي وصي داشته اند و وصي محمد
ست خالفت غضب شـده  اجرا نشده ا بعد از آن مدعي شد كه وصيت رسول اهللا
بايد امر به معروف و نهي از منكر كـرد و  . است و عثمان يكي از آن غاصبان است

     1.اجمعين را آغاز كرد اين گونه طعن در صحابه و حضرت عثمان
با اين سخنان براي اولين بار انديشه ي رافضه اظهار وجود كـرد تـا اينكـه زمـان     

ر و عمر را بد و بيراه مي گفتند و براي فرا رسيد آنها ابوبك خالفت حضرت علي
بسياري از آنهـا از آن جملـه    حضرت علي. حضرت علي ادعاي الوهيت كردند
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ابن سبأ را به مـدائن تبعيـد   : ابن  سبأ را سوزاند البته بعضي از مورخين مي گويند
    1.كرد

 بدعت هاي شيعي كه در زمان حضرت علي: عالمه ابن تيميه رحمه اهللا مي گويد
  : با آنها مبارزه كرد، آنها در واقع سه گروهي بودند ايجاد گرديد، حضرت علي

  : گروهي افراطي بودند كه حضرت علي آنها را با آتش سوزاند و فرمود -1
أججت ناري و دعـوي              لما رأيت األمر أمراً منكراً 

  قنبراً
  ) دا كردمهنگامي كه امري منكر ديدم، آتشم را بر افروختم و قنبر را ص(
گروهي حضرت ابوبكر و عمر را سب و شتم مي كردنـد وقتـي كـه خبـر بـه       -2

  . رسيد آنها را تعقيب كرد ولي آنها به قرقيزستان فرار كردند حضرت علي
را از ابـوبكر و عمـر بهتـر مـي      گروه سوم مفضله بودند يعني حضرت علي -3

فترا بسته است و بايد هر كس چنين سخني بگويد ا: فرمود حضرت علي. دانستند
چنانچه از بيشتر از هشتاد طريق روايت شده اسـت كـه حضـرت    . شالق زده شود

بهترين ايـن امـت   ...)) (خير هذه األمه بعد نبيها ابوبكر و عمر : ((مي گفت علي
  2...))بعد از پيامبر ابوبكر و عمر هستند

گرديد اما  به نحوي آشكار بهر حال هر چند فكر روافض در زمان حضرت علي
در چند نفري محدود ماند ولي به شكل گروه و جماعت و فرقه اي آشكار نشد تـا  

به شهادت رسيد و بطور مشخص اسم رافضـه مطـرح    زماني كه حضرت حسين
وي روزي در . نشد مگر زماني كه زيد بن علي عليه هشام ابن عبدالملك قيام كـرد 

ن آورد، گروهـي ايـن مطلـب را    ميان سخنانش ذكر خير ابوبكر و عمر را بـه ميـا  
نپذيرفتند و زيد بن علي را رها كردند از آنجـا ايـن گـروه بنـام رافضـه معـروف       

   3.گرديد
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بطور كلي مي توان گفت پيدايش روافض چهار مرحله ي اساسي را طي كـرد تـا   
  . بصورت يك فرقه ميان امت آشكار گرديد

يت پيامبر به علي و سب و دعوت عبداهللا بن سبأ به عقيده رجعت، وص: مرحله اول
  . شتم خلفاً قبل از حضرت علي

يكي اينكه وي افكارش : دو عامل در واقع ابن سبأ را در پخش افكارش كمك كرد
را در جوامع نو پاي اسالمي كه هنوز اسالم بخوبي در آنها رسوخ پيدا نكرده بـود،  

ر پوشـيده  دوم اينكه دعوت او سـري و بطـو  . مطرح كرد مثل شام و مصر و عراق
وي هر كس را به افكارش دعـوت نمـي كـرد بلكـه كسـاني را      . انجام مي گرفت

دعوت مي كرد كه از اسالم ضربه خورده بودند و رياست و پادشاهي آنهـا گرفتـه   
  . شده بود و فقط به ظاهر مسلمان شده بودند

وي . به شهادت رسيد بعد از اينكه حضرت عثمان. اظهار اين اعتقاد: مرحله دوم
از شرايط و وضعيت پيش آمده استفاده كرد و سموم خود را ميان مسلمانان پخـش  

  . كرد
تحـت يـك قيـادت و رهبـري      آنها بعد از شهادت حضرت حسين: مرحله سوم

هر چند خودشان حسين را دعـوت  . اجتماع نمودند تا انتقام خود حسين را بگيرند
تند تـا اينكـه بـه شـهادت     كردند و بعد پيمان شكني كردند و حسين را تنها گذاش

  . رسيد
جدا شدن روافض از ساير گروههاي طرفدار اهل بيت و نامگـذاري  : مرحله چهارم

اين مرحله چنانچه متذكر شديم در زمان قيام زيد بن علـي عليـه هشـام بـن     . آنها
دفـاع مـي كـرد،     عبدالملك عملي شد آنها زيد را بخاطر اينكه از ابوبكر و عمر

      1.رها كردند
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هـم اكنـون بـه بعضـي از     . آنچه خوانديد مختصري از تاريخ پيدايش شـيعه بـود  
اعتقادات بسيار خطرناك آنها كه مخالف با قرآن و سنت است بطور مجمل اشـاره  

  : مي كنيم
اين مطلب در صدها روايت از روايات شيعه آمده اسـت و  : تحريف قرآن كريم -1

كرده اند كه شـرح آن در همـين    چندين نفر از علماي شيعه به اين مطلب تصريح
  . كتاب خواهد آمد

معصوم هستند و حتي به بعضي وحي مي شـود   دوازده امام بعد از رسول اهللا -2
ايـن حـق را    و آنها هم حق تشريع و قانونگذاري دارند همانطور كه پيامبر اكرم

  . دارد
  . ائمه از علم غيب برخوردار و ما كان و ما يكون را مي دانند -3
صحابه بجز سه يا هفت تن همگي كافر هستند، حق علـي بـن ابـي طالـب را      -4

  . غصب كردند و به اهل بيت ظلم كردند
تقيه يكي از اعتقادات اساسي آنهاست يعني دروغ گفـتن و فريـب دادن جـزو     -5

  . اصول آنها است
ه عقيده رجعت يعني اينكه بسياري از ائمه و محرومان در آخر زمان بعد از اينك -6

مرده اند به دنيا بر مي گردند و ائمه هم زنده مي شوند و محرومان را مجازات مـي  
  . كنند

بدعت و شرك بر قبور و مزارهاي بزرگان و دهها اعتقاد فاسد ديگر كه بسياري  -7
شما در اين كتاب بـا بسـياري از ايـن    . از اين اعتقاداتـ انسان را به كفر مي كشاند

  . مطالب آشنا خواهيد شد
  

  خطر روافض بر امت اسالمي 
روافض از همان آغاز نشأت، مشكالت زيادي براي مسلمانان ايجاد كرد، ما متذكر 
شديم كه عبداهللا بن سبأ يهودي بنيان گذار اين انديشه چگونه مردم را عليه خليفـه  



سوم شوراند و بدنبال آن خليفه سوم به شهادت رسيد و بعـد از آن چـه جنگهـاي    
آنها در صفوف حضرت علي بن ابـي طالـب   . مسلمانان ايجاد نشد داخلي كه ميان

خود را جاي داند و جنگ جمل و صفين را به راه انداختند و نسـبت بـه حضـرت    
هميشـه از آنهـا شـكايت     هم وفادار نماندند بطوري كه حضـرت علـي   علي

من حاضرم ده نفر از شما را بـه معاويـه بـدهم و يـك نفـر از      : داشت و مي گفت
اين طرفداران دروغين اهل بيت به حضرت حسـن بـن   . اران معاويه را بگيرمطرفد
خـود را بـراي جنـگ بـا      نيز خيانت كردند هنگامي كه حضرت حسـن  علي

معاويه آماده كرد در وسط راه به وي حمله كردند بطوري كه گليم زير پايش را هم 
ت حسـين  را مجروح كردند و بعد از آن، به حضر ربودند و پاي حضرت حسن

نامه نوشتند و وي را به كوفه دعوت كردند اما قبل از اينكـه حضـرت حسـين بـه     
كوفه برسد نماينده اش را كشتند و پيمان شكني كردند كـه سـرانجام جريـان، بـه     

اين تاريخ مختصر آنها با اهـل  . در ميدان كربال انجاميد شهادت حضرت حسين
ل بيـت از دسـت ايـن گـروه مـي      بيت است البته قابل ياد آوري است كه همه اه

  . ناليدند و اين مطلب با داليل و وثائق تاريخي در همين كتاب خواهد آمد
عالوه بر اين، آنها هرگاه در تاريخ فرصتي پيدا كرده اند براي نابود كردن مسلمانان 

بعنوان نمونه به فاجعه ي سقوط بغـداد  . از هيچ تالش و كوششي فرو گذار نكردند
 656در سـال  : ان و لشكريانش و نقش شيعه در آن اشاره مي كنمبدست هوالكوخ

هجري قمري خليفه وقت مستعصم باهللا بود و فردي شيعه مذهب بنام ابن العلقمـي  
توانسته بود در دارالخالفه نفوذ كند و به وزارت برسد و اعتمـاد خليفـه را جلـب    

قـد و كينـه ابـن    بعد از اينكه مشكلي ميان شيعه و اهل سنت پيش آمـده ح . نمايد
علقمي نسبت به اهل سنت افزايش يافت و اينجا بود كه تصـميم گرفـت زمينـه را    

بعد از اينكه در بغـداد صـد هـزار نظـامي     . براي ورود هوالكو به بغداد فراهم كند
وجود داشت، ابن علقمي هر روز تعداد آنها را كم مي كرد تا اينكه تعداد آنها را به 

پس نامه اي به تاتار نوشت و بـه آنهـا چـراغ سـبز داد و     ده هزار نفر كاهش داد س



اينگونه هوالكوخان با همكاري ابن علقمي شيعه مذهب به بغـداد حملـه كـرد در    
سـپاه هـوال   . حالي كه خواجه نصيرالدين طوسي شيعي هم وزير و مستشار او بـود 

نكردند وارد بغداد شد، آنها به زنان، كودكان، پير مردان و ضعفا بر هيچ كس رحم 
بلكه به هر كه دست يافتند همگي را از دم تيغ گذراندند، مردم داخل خانه ها مـي  
رفتند و درها را مي بستند اما آنها درها را مي شكستند و يا به آتش مي كشـيدند و  

بسياري از مردم به چاه ها و قبرها پناه آوردند اما هـيچ  . همه را قتل عام مي كردند
در برد مگر يهود و نصارايي كه اهـل ذمـه بودنـد و يـا     كس نتوانست جان سالم ب

كساني كه به خانه ي همكاران آنان، ابن علقمي شيعي و تعدادي از تجار پناه بـرده  
بودند، بغداد بعد از اينكه عروس شهرها بود تبديل به خرابه اي شد، آنها چهل روز 

نجام دادند و در بغداد را مباح شمردند و در اين چهل روز هر چه دلشان خواست ا
عين حال كه خليفه، مستعصم باهللا به قتل رسيد طبـق بعضـي از روايـات تـاريخي     

  )). إنا هللا وإنا إليه راجعون. حدود دو ميليون مسلمان كشته شد
بعد از چهل روز هنگامي كه عفو عمومي اعالم كردند مردمي كـه داخـل قبـور و    

كه چهره هايشان تغيير كرده بـود و  چاهها پنهان شده بودند، بيرون آمدند در حالي 
مي گويند تعداد كشته شدگان به حـدي زيـاد بـود كـه     . يكديگر را نمي شناختند

بيماريهاي واگير مختلفي ميان باقيمانده مردم رواج پيدا كرد بطوري كه بسياري بـر  
اثر اين بيماريها فوت كردند و همچنين بر اثر بادهايي كه بر اين اجساد مي ورزيـد  

   1.ام بسياري از مردم دچار وبا و بيماري شدنددر ش
و در ايران هنگامي كه شاهان صفوي روي كار آمدند از سرهاي علماي اهل سـنت  
مناره ساختند و بعد از اينكه اهل سنت اكثريت بودنـد و در بسـياري از شـهرهاي    
مركزي مثل طهران، ري، شيراز، اصفهان، كرمان و غيره ساكن بودند تحـت فشـار   

مت صفوي يا شيعه شدند و يا به مناطق مرزي گريختنـد و هـم اكنـون اگـر     حكو
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نگاهي به جغرافياي ايران بياندازيم چهار طرف نوارهاي مرزي ايـران اهـل سـنت    
  . هستند

  
  وحدت يا تقريب بين مذاهب 

از مدتها است كه شعار تقريب بين مذاهب كه به ظاهر شـعاري بسـيار بـا زرش و    
اختالفات را كنار بگذاريم، در برابر دشـمنان خـارجي   : برق است، مطرح مي شود

خواننده گرامي .... يكي باشيم، بايد در برابر آمريكا و امپرياليسم جهاني ايستاد ووو 
همانطور مشاهده مي كنيد در نگاه اوليه اين شعارها، شعارهايي بسيار خوب اسـت  

خواهد از انزواي ديني در اما آيا در عمل، شيعه اين چيز را مي خواهد يا صرفاً مي 
ميان انبوه اهل سنت و سواد اعظم بيرون بيايد و در عين حـال هـر كجـا فرصـت     

بلكه آنها به كمتـر  . يافت، ضربه اش را بزند و اين شعارها همگي نفاق و تقيه است
  . از شيعه شدن راضي نمي شوند

ر ايران بياندازيم و بياييم با هم سري به اين بزنيم و نگاهي به برادران اهل سنتمان د
ببينيم كه بعد از پيروزي انقالب در ايران بر آنها چه گذشت و چه مي گذرد؟ البتـه  

  . ميان شيعه و سني است!! ناگفته نماند كه ايران اين روزها پرچمدار وحدت
اگر خواسته باشم همه مشكالت و آالم اهل سنت ايران را شرح دهم مثنوي هفتـاد  

  : اما بطور مختصر مي گويم. ين مختصر گنجايش آنرا نداردمن كاغذ مي خواهد و ا
اهل سنت در ايران، محرومترين طبقات اقتصادي ملت ايـران را تشـكيل مـي    : اوالً

دهند بدليل اينكه فرصت هاي مساوي براي فعاليتهاي اقتصادي ميان شـيعه و اهـل   
ـ   . سنت وجود ندارد ر و از سر و صورت شهرها و روستاهاي اهل سـنت نشـين فق

بدبختي مي بارد اين تبعيض را شما در مناطقي كه روستاهاي سني  و شيعه نشـين  
كنار يكديگر و نزديك به هم قرار دارند مثل استان خراسان، كردستان و بسياري از 

  . مناطق ديگر بخوبي لمس مي كنيد



از نظر تحصيالت دانشگاهي هم اهل سنت وضعيت بهتري ندارند بلكه طي سالهاي 
صدها نفر از جوانان اهل سنت گزينش شده و از ادامه تحصيل محروم شده گذشته 

اند و اگر كساني هم توانسته اند از سوراخهاي صعب العبـور گـزينش بگذرنـد و    
نگهبانان متوجه سني  بودن آنها نشده اند بعد از فارغ التحصيل شدن بايد در كوچه 

ن به كارهاي حكومتي محروم مي و خيابانها پرسه بزنند زيرا به جرم وهابيت از رفت
شوند در نتيجه بسياري از جوانان اهل سنت از همان اول ترجيح مي دهنـد دنبـال   

  . علم و تحصيل نروند
اهل سنت در ايـران از هـيچ   . از نظر سياسي مسئله خيلي واضح و آشكار تر است

پست و منصب كليدي در كشوري كه بيست و پنج تا سي درصـد جمعيـت آن را   
  . مي دهند، برخوردار نيستند تشكيل

و باالتر از همه اينها، ظلم و ستمي كه از نظر ديني  به اهل سنت مـي شـود همـه    
ظلمها را تحت پوشش قرار مي دهد زيرا در ايران همـه امكانـات چـاپ و نشـر،     
وسائل دعوت و تبليغ و رسانه هاي گروهي اعم از راديو، تلويزيون، سينما، مجله و 

يار آنان است و از همه اين تريبون ها براي نشر اعتقادات و انديشـه  روزنامه در اخت
هاي خويش استفاده مي كنند اين در حالي است كه اهل سنت هـيچ يـك از ايـن    

تشيع نه تنها اينكه به نشر انديشه هاي خود مي پـردازد بلكـه   . فرصت ها را ندارند
امه هاي آنها قـرار  سب و شتم، فحاشي و اهانت به مقدسات اهل سنت در راس برن

دارد بزرگترين گواه اين مطلب، كتابي است كه هم اكنون پاسخ آنرا به خواننـدگان  
  . گرامي تقديم مي كنيم

اما اگر يكي از اهل سنت خواسته باشد بگويد بـه اهـل سـنت فحـش ندهيـد بـه       
مقدسات آنها اهانت نكنيد آن زبان بايد بريده شود و آن شـخص بايـد بـه زنـدان     

برود و با تهمتهايي كه از به زبان آوردن آنها انسـان خجالـت مـي كشـد،      انفرادي
بلـه،  . اعدام شود و يا اينكه جسد قطعه قطعـه شـده اش در خيابـاني ديـده شـود     

سربازان گمنام امام زمان به حسابش رسيده اند و اگر كسي توانست بعد از تهديـد  



ثل پاكستان و افغانسـتان  شدن، جان سالم بدر برد و به يكي از كشورهاي همسايه م
هجرت نمايد، وي هم از دست سربازان گمنام امام زمان نجات پيدا نخواهـد كـرد   

  . او را گلوله باران خواهند كرد!!! و تقريب!!! بلكه طرفداران وحدت
شايد شما باور نكنيد اما اينها واقعيتهايي است كه در كشوري ! بله، خواننده گرامي

است اتفاق مي افتد و اينك چند نفري از شهداي اهل  كه طرفدار وحدت و تقريب
  : سنت را بعنوان نمونه ذكر مي كنيم تا سخنان ما با دليل و برهان باشد

عالمه احمد مفتي زاده در اوايل انقالب هنگامي كـه صـحبت از حقـوق دينـي و     
سياسي اهل سنت نمود به زندان افتاد و بعد از چند سـال جنـازه نيمـه جـانش را     

  . ل وارثان وي دادند كه آنهم بعد از مدت كوتاهي در گذشتتحوي
دكتر احمد ميرين معروف به دكتر سياد، فارغ التحصـيل دانشـگاه اسـالمي مدينـه     
منوره كه در يكي از مناطق بسيار محروم بلوچستان يك باب مدرسه ديني كوچـك  

ز امـارات  و متواضع براي آموزش فرزندان منطقه باز كرده بود، بعد از بازگشـت ا 
متحده عربي در فرودگاه بندرعباس دستگير شد و بعد از چند روزي جنازه اش در 
فلكه ميناب با آثار خفگي و تزريق آمپول مشاهده گرديد، شخص مظلومي كـه بـه   

البته ناگفته نماند كـه وي قبـل از   . جز از قرآن و سنت به چيزي ديگر نمي انديشيد
زندان به سر برده بود و سـرانجام ايـن چنـين     اين، پنج سال را به جرم وهابيت در

  . مظلومانه به شهادت رسيد
دكتر مظفريان كه به اهل سنت گرايش پيدا كرده بود و امام جمعه اهل سنت شيراز 
به حساب مي آمد دستگير شده و مدتي را در زندان مي گذرانـد و بعـد از آن بـا    

  . دارم، اعدام گرديداعالن جرمهايي كه بنده از به قلم آوردن آنها شرم 
مال محمد ربيعي از علماي بنام و صاحب چنـدين تـاليف و ترجمـه بـه زبانهـاي      
فارسي  و كردي بعد از اينكه از قسمتهايي از فيلم امام علي كه در آن به اهل سنت 
اهانت شده بود، انتقاد مي كند، ربوده شده و بعد از چند روز جنازه اش در يكي از 

  . شودخيابانها ديده مي 



مولوي عبدالملك مال زاده فرزند مرحوم مولوي عبدالعزيز رهبر ديني بلوچستان در 
وقت خودش هنگامي كه از حقوق ديني و سياسي اهل سنت دفاع مي كند و تحت 
فشار حكومت قرار مي گيرد به پاكستان هجرت مـي كنـد امـا بعـد از مـدتي در      

هاي كراچي با رگبار گلوله همراه پاكستان توسط مزدوران اطالعات ايران در خيابان
يكي ديگر از دوستانش، مولوي عبدالناصر جمشيد زهي فـارغ التحصـيل دانشـگاه    

  . دمشق به شهادت مي رسد
شيخ محمد صالح ضيائي از اولين فارغ التحصيالن دانشگاه اسالمي مدينـه منـوره،   

ور پي در پي مدير مدرسه ديني و امام جمعه بندرعباس بعد از اينكه چندين بار بط
براي باز جويي برده مي شود از آخرين بازجويي بر نمي گردد، خـانواده وي چنـد   
روز در انتظار مي مانند اما بعد از چند روز با جنازه قطعه قطعه شده او در يكي از 

بله، شيخ بعد از اينكه بشدت شكنجه شده بود، با چـاقو  . جاده ها مواجه مي شوند
ان هم مقداري اسيد بر جسدش پاشيده شده بود تـا آثـار   قطعه قطعه شده و در پاي

  . جنايت محو گردد
عالمه ناصر سبحاني از علماي بر جسته كردستان، بعد از اينكه حدود يك سـال را  
در زندان به سر مي برد، در همان زندان اعدام مـي شـود و خـانواده اش حتـي از     

د كه بـا جنـازه اش چـه    جنازه اش هم محروم مي شوند و تا امروز كسي نمي دان
  . كرده اند

مولوي قدرت اهللا جعفري از علماي خراسان بعد از برگشـتن از پاكسـتان و اتمـام    
دوران تحصيل به محض اينكه به ايران مي آيد دستگير مي شود و حدود يك سال 
در زندان به سر مي برد و هنگامي كه براي آخرين بار پدر پيرمردش بـه مالقـاتش   

  . اش را به او تحويل مي دهندمي رود جنازه 
و چندين نفر ديگر، اين ديوان تمام شدني نيست اما تـو خـودت حـديث مفصـل     

  . بخوان



عالوه بر اين، دهها تن از علماي اهل سنت براي نجات جان، دين و عقيده شان به 
كشورهاي پاكستان، افغانستان و بعضي از دول خليج هجرت كرده اند و در بدترين 

  . إنا هللا وإنا إليه راجعون. گي مي كنندشرايط، زند
  . و از زندان، شكنجه و اذيت و آزار هر چه مي خواهي بگو 

بله، مساجد تنها جايي است كه اهل سنت در چهارچوبي بسيار محدود مي تواننـد  
بلكـه اوالً  . مردم را راهنمايي كنند اما مساجد هم از تعدي و تجاوز سالم نمانده اند

د، مشكالت زيادي ايجاد مي كنند و به راحتي پروانه كار بـراي  براي ساختن مسج
بناي مساجد نمي دهند به طوري كه در شهرهاي بزرگ و مركزي اصالً اجازه نمي 
دهند تا مسجدي ساخته شود به عنوان نمونه همه تالشهاي اهل سنت براي ساختن 

التر از ايـن،  يك مسجد در تهران از اول انقالب تا كنون ناكام مانـده اسـت و بـا   
مسجد تاريخي شيخ فيض در شهر مسجد تخريب شد و تبديل به پـارك گرديـد و   
هنگامي كه مردم اهل سنت در زاهدان در مسجد مكي تجمع نمودند تـا اعتـراض   
خودشان را به گوش حكومت و مسئولين نظام برسانند، داخل مسجد گلوله بـاران  

صـدها نفـر مجـروح گرديـد و     شدند به طوري كه چندين نفر به شهادت رسيد و 
!!! آيا باز هم آنها خواهان وحـدت و تقريـب  . تعداد زيادي هم روانه زندانها شدند

  ! بين مذاهب هستند يا واقعاً به مذهبشان كه تقيه است عمل مي كنند؟
مدارس ديني اهل سنت كه با كمكهاي مردمـي اداره مـي شـود و مراكـزي بـراي      

دم اهل سنت است هم بدون گاليه نمانده اسـت،  آموزش اوليه احكام اسالمي به مر
در طول سالهاي انقالب به شكلهاي مختلف تحت فشار بوده اند و هسـتند و آنهـا   

!!! بلـه، بايـد وحـدت   . چندين مدرسه را در خراسان و بلوچستان تعطيل كرده انـد 
  . رعايت شود

گـزارش  و در پايان بايد بگويم خطرناكترين كاري كه انجام مي شـود خيانـت در   
تاريخ است، آنها با تمام امكاناتي كه در دست دارند تاريخ را وارونـه جلـوه مـي    
دهند، حق را باطل، و باطل را حق جلوه مي دهند، همه اعتقادات اهل سنت را زير 



را كه  سوال مي برند، پيرامون آنها شك و شبهه ايجاد مي كنند، صحابه رسول اهللا
سانها بعد از پيامبران هستند، عده اي خائن، غاصـب  به اتفاق امت اسالمي بهترين ان

و مرتد معرفي مي كنند و اين گونه ريشه دين را به تيشه مي زننـد، از فـيلم هـاي    
سينمايي گرفته تا سريالهاي تلويزيوني، صفحات روزنامه ها و مجالت، برنامه هاي 

مه و همه درسي دانش آموزان و دانشجويان، شعارهاي در و ديوار، چاپ و نشر، ه
اما بيچاره ي اهل سنت نه تنها اينكـه از  . در خدمت همين اهداف حركت مي كنند

همه اين امكانات محروم است اگر از يكي از اهل سنت درباره ي اعتقـادات اهـل   
سنت پرسيده شود و او پاسخ مي دهد و يا خواسته باشد در برابر اين موج تبليغات 

گام برداشته است و !!! مايي كند، خالف وحدتاهانت آميز، مردم اهل سنت را راهن
  . بايد با زندان، مرگ، اعدام و ترور مواجه گردد

كتابهاي زيادي نوشته شده است كه در آنها به !!! در همين راستاي وحدت و تقريب
اهانت شده اسـت، همـان    مقدسات اهل سنت بويژه صحابه و ياران آن حضرت

ل تمام زحمت كشيد، آنها را تربيت كرد و بيست و سه سا كساني كه رسول اكرم
  . در حالي از دنيا رفت كه از آنها راضي بود

يكي از اين كتابها كه مولفش در آن بسيار بي ادبي و زبـان درازي كـرده اسـت و    
محمـد  )) ثـم اهتـديت  ((انديشه هاي اهل سنت را به باد انتقاد گرفته است كتـاب  

وي اهل سنت بوده : اي تيجاني مي گويدمولف اين كتاب، آق. تيجاني سماوي است
شده است و خاطراتش را در اين كتـاب بـه   !! و با تحقيق و بررسي عميق، هدايت

بنده هم . وي بهره مند گردند!! رشته تحرير در آورده است تا ديگران از اين هدايت
  . را به او تبريك مي گويم!!! پيشاپيش هدايت

و چندين كتاب ديگـر از همـين مولـف    )) مآنگاه هدايت شد((و اين كتاب با نام 
توسط شخصي بنام سيد محمد جواد مهري به زبان فارسي ترجمه شده است تا بـا  

، بويژه خلفاي سه گانه و عشره مبشره البتـه بـه   بد و بيراه گفتن صحابه رسول اهللا
و همچنين اهانت و زبان درازي نسبت به او المومنين  استثناء علي بن ابي طالب



دين خود را نسبت به ميليونها اهل سنت فارسـي زبـان ايـران و     عايشه حضرت
را بيش از پيش اسـتحكام  !!! جهان ادا كند و پايه هاي وحدت و تقريب بين مذاهب

بنياد معارف اسالمي قم براي اين كتاب و كتابهاي ديگـر مولـف، سـرمايه    . بخشد
سد كه اين سري كتابهـا  البته اگر چه چنين به نظر مي ر. گذاري زيادي كرده است

. منتشر شـده اسـت  !!! در بنياد فوق الذكر نوشته شده است و بنام اين هدايت يافته
اكنـون بنيـاد معـارف    : ((چنانچه آقاي مهري در مقدمه ي كتاب مذكور مي گويـد 

اسالمي با تعداد زيادي از محققين و علما، مشغول خدمت در زمينه هاي مختلف و 
تـاكنون كارهـاي ارزشـمند و    . هم تاريخ نگاري مي باشدآماده سازي براي طرح م

شايد اين كار، يكي از آن كارهـاي ارزشـمند   . . .)) شايان تقديري به اتمام رسيده 
  . بهر حال اين مطلب بسيار مهم نيست، مهم مطالب و محتويات كتاب است. باشد

خـويش   قابل يادآوري است كه آنها براي پخش و نشر اين كتاب از همه امكانـات 
داستان يك كشـف نـوين، نـه    : استفاده كردند زيرا اين كتاب به گفته آقاي تيجاني

اكتشاف در جهان اختراعها و ابتكارات تكنيكي و فيزيولوژي، بلكه در جهان عقائد 
  . به شمار مي رود 1. . .))و در ميان سيلي از مكتبهاي مذهبي و فلسفه هاي ديني 

ت و مسئولين را بسيج كردند تـا ايـن اختـراع و    و به همين خاطر اقشار مختلف مل
كشف نوين را به بشريت عرضه كنند و آقاي مهري با اين كلمات در مقدمه چـاپ  

بهر حـال در ايـن زمينـه    : ((هشتم كتاب از آنها تقدير و تشكر و قدر داني مي كند
دوستان زيادي چه از مسئولين محترم و چه از ائمـه جمعـه و چـه از روحـانيون،     

و . . . نگيان، كسبه، كارمندان و عامه ي مردم كـه احسـاس مسـئوليت نمـوده     فره
بيشترين فعاليت را انجام داده اند و با نامه ها و پيغامها و تلفنهاي مشوقانه زيادي به 

  ...)) اينجانب و به بنياد معارف اسالمي ما را سرافراز نموده اند
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اين كتاب نزد تشيع اشاره كـنم  به طور كلي با نقل اين جمالت خواستم به اهميت 
و فكر مي كنم با نقل جمالت فوق به اهميت آن پي برده ايد البته كساني كه داخل 

  . ايران زندگي مي كنند خودشان اهميت اين كتاب را به خوبي مي دانند
  

  انگيزه ترجمه 
سر و صدا و غوغايي كه اين كتاب ميان عموم مردم ايجاد كرد و اهميتي كه آنها به 
اين كتاب مي دادند، بنده را به اين فكر واداشت كـه اي كـاش مـي توانسـتم بـه      
سخنان عوام فريبانه اين كتاب در يك كتاب مفصل پاسخ دهـم امـا بـه دو دليـل     

يكي اينكه چنين كاري نياز به اين داشـت كـه   : نتوانستم اين آرزويم را عملي كنم
اشم كه متاسفانه ايـن كتابهـا در   بنده كتب مراجع شيعه و سني را در اختيار داشته ب

  . دسترس نبودند
دوم اينكه چنين عملي وقت زيادي مي خواست كه باز هم بدليل مشغوليت زياد و 

تا اينكه روزي يكـي  . مشكالت جنبي زندگي، وقتم به من چنين اجازه اي نمي داد
و  از دوستان كتاب حاضر را به من اهدا نمود، بعد از اينكه كتاب به دسـتم رسـيد  

به سرعت آن را از نظر گذراندم، متوجه شدن كه تقريباً بطور مفصل به يـاوه هـاي   
پاسخ داده است آرزوي خود را بر آورده و راه را )) ثم اهتديت((تيجاني در كتاب 

بسيار كوتاه يافتم خدا را سپاس گفتم و همان لحظه تصميم گرفتم كتاب را ترجمه 
ا بطور كامل پيش رويم حاضر ديدم البتـه  ديري نگذشت كه ترجمه كتاب ر. نمايم

هر چند نياز به بعضي از تعليقات توضيحي داشت اما متاسفانه از مراجع و منابع به 
اما بهر حال فكـر  . اندازه كافي برخوردار نبودم تا تعليقات الزم را بر كتاب بيافزايم

  .  مي كنم اين كتاب، نياز خواننده را بر آورده مي كند
بود به فارسي ترجمه كـردم و همـين نـام    )) بل ظللت((كه به عربي  اسم كتاب را

را )) بلكه گمـراه شـدي  ((بود به فارسي ترجمه كردم و همين نام )) بلكه ظللت((
  . براي كتاب، مناسب ديدم



اسـت همـان    هدفم هم از ترجمه اين كتاب دفاع از صحابه و ياران رسول خـدا 
ا را كفر و نفاق مي دانم، همان كساني كه كساني كه حب آنها را ايمان و بغض آنه
اسـت زيـرا قـرآن و     و دين رسـوا اهللا  دفاع از آنها در واقع دفاع از رسول اهللا

) العيـاذ بـاهللا  (سنت از طريق و به واسطه صحابه به مسلمانان رسيده است اگر آنها 
 تعدادي مرتد و فاسق و فاجر بودند چنانچه كتاب تيجاني مي گويـد، ديگـر دينـي   
باقي نمي ماند، همچنين هدفم از ترجمه اين كتاب دفاع از مادرم، حضرت عايشـه  

است كه در كتاب تيجاني نسبت به وي بي ادبي و زبـان درازي زيـادي    صديق
را مادران مومنان معرفي كرده است چنانچـه   شده است زيرا قرآن همسران پيامبر

مـن  : األحـزاب ) (منْ أَنْفُسهِم وأَزواجـه أُمهـاتُهم   النَّبِي أَولَى بِالْمؤْمنينَ(: مي فرمايد
از خود مومنـان بـه آنـان اولـي تـر اسـت و همسـران آن         پيغمبر خدا) (6اآلية

و دفاع از مادري كه توسط فردي از .) مادران مومنان به حساب مي آيند حضرت
، فـرض واجـب   خدا بي خبر و غير مومن مورد هجوم و بي ادبي قرار گرفته است

  .است
اميدوارم همان طوري كه آقاي مهري در پايان مقدمه هشتم كتابش با اشاره به اهل 

پس بهتر است اين آقايان مردم را در انتخـاب راه آزاد بگذارنـد   : ((سنت مي گويد
  ).غَيال إِكْرَاه في الدينِ قَد تَبينَ الرُّشْد منَ الْ(كه خداوند آنها را آزاد گذارده است 

من هم اميدوارم كه آقاي مهري و ساير مسئوليني كه كتابهاي تيجـاني را ترجمـه و   
چاپ و نشر كردند مردم را در انتخاب راه آزاد بگذارنـد، مسـاجد اهـل سـنت را     
تخريب نكنند، علماء اهل سنت را نكشند و به زندان نفرستند و بگذارند كه چنـين  

مهري تنها به قاضي رود مطمئناً خوشحال بر مي  كتابهايي را مردم بخوانند زيرا اگر
پس بگذاريد مردم اين كتابها را هم بخوانند، اميدوارم به اين كتـاب اجـازه   . گردد

  . چاپ و نشر بدهند و بگذارند مردم خودشان، راهشان را آزادانه انتخاب نمايند
ـ        ه نكته اي كه در پايان قابـل يـادآوري اسـت، اينسـت كـه در وهلـه اول از هم

خوانندگان گرامي و فارسي زبانان عزيز به خاطر ترجمه شكسته و نه چندان خوب 



زيرا بيشتر . و روان كتاب و شايد هم فارسي بسيار قديمي معذرت خواهي مي كنم
از پانزده سال است كه با محيط فارسي فاصله دارم و اميـدوارم كـه از خطاهـا و    

در ثاني قابل يادآوري اسـت  . ييداشتباهاتم به بزرگواري خويش عفو و گذشت نما
ترجمه فارسي كتاب تيجاني در دسترس نبود ))بل ظللت((كه هنگام ترجمه كتاب 

تا عبارات فارسي را از كتاب فارسي تيجاني نقل كنم به همين خـاطر بنـده همـان    
حروف چيني )) بلكه گمراه شدي((متن عربي را ترجمه كردم اما هنگامي كه كتاب 

و . به دستم رسـيد )) آنگاه هدايت شدم((كتاب : اده ي چاپ گرديدشد و تقريباً آم
تغيير همه اين عبارتهاي ترجمه شده و نقل آنها از ترجمه آقاي مهري كاري وقـت  
گير و هزينه آور بود به همين خاطر ترجيح دادم كه عبارتهاي كتاب عربي تيجـاني  

مهري را ذكر كنم تا را با همان ترجمه خودم بگذارم ولي حواله و صفحات ترجمه 
خواننده فارسي زبان بتواند هنگام ضرورت بدان مراجعه كند به همين خـاطر شـما   

بايـد  . در پاورقي، صفحات چاپ كتاب عربي و فارسي را در كنار هـم مـي بينيـد   
گفت كه هر چند الفاظ و تعبير ترجمه بنده با ترجمه آقاي مهري متفاوت است ولي 

ه خواهيد كرد كـه مطالـب، تفـاوت چنـداني بـا      در صورت مراجعه، شما مالحظ
  . يكديگر ندارد

در پايان هم يك چيز مهم و اساسي مانده اسـت و آن اينكـه از خداونـد مسـئلت     
نمايم كه اين خدمت ناچيز را از من بپذيرد و روز قيامت مرا با كساني كه دوسـت  

گان گرامي هم دارم يعني صحابه و اهل بيت رسول اهللا حشر نمايد و از شما خوانند
  . تقاضاي دعاي خير دارم زيرا نيازمند دعاي شما هستم

  اسد اهللا موسوي 
  پاكستان ـ پيشاور 

  
  
  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  پيش گفتار 

الحمد اهللا رب العالمين والصاله والسالم علي رسوله األمين محمد بن عبداهللا و علي 
  آله وصحبه اجمعين، وبعد،، 

 بداهللا بن سبأ يهودي عقيده واجب بودن امامت حضرت علـي از دير زماني كه ع
را موارد طعـن و   را ترويج داد، حضرت ابوبكر، حضرت عمر و حضرت عثمان

سپس پيروان او از مجوس، همان مجوس كـه بـا سـرمايه    . نكوهش قرار داده است
 اندك و ناچيز، خود سرمايه اي گذشت زمان آن را از درجه اعتبار ساقط گردانـده، 

پيروان عبـداهللا بـن   . است، سعي دارند كه امت اسالمي را دچار تفرقه و فساد كنند
و شايسته تر بودن وي  سبأ يهودي با ادعاي خالفت بال فضل براي حضرت علي

در  و با تكرار جريان شهادت حضرت امام حسـين بـن علـي    از ساير صحابه
ي امت اسـالمي را از  مراسم سوگواري در عاشورا، مي خواهند وحدت و يكپارچگ

شگفت آور اينكه اين گونه رويدادهاي تاريخي با گذشت زمان و تاريخ، . بين ببرند
خود به پايان رسيده اند اما رافضي ها همواره به اين قضايا دامن مي زننـد تـا بـار    

وقتـي ديدنـد كـه اهـل خـرد و      ) رافضـي هـا  (اما آنـان  . ديگر آنها را زنده كنند
داليلي تسليم عقايد پوچ آنان نمي شـوند، ناچـار شـدند بـه     انديشمندان با چنين 

تمـام  : تدريج، ماهيت پنهان خود را آشكار كنند اينجا بود كه آنها اعالن نمودند كه
كافراند و دوازده امام معصوم اند و بر آنان وحي نازل مي  7يا  3صحابه سوي سه 

و آمـد دارنـد، ائمـه از    شود، فرشتگان خير مانند جبرئيل و ميكائيل نزد آنان رفت 
پيامبران خدا بهتر و برتراند و آنان از گذشته، حال و آينده خبر دارند و هر كس كه 

آري مشكل و آفت بزرگ اين است كه آنان . معتقد به امامت آنان نباشد كافر است
همواره گروهي از مسلمانان را به الحاد سوق داده زهرها و سمهاي كشنده و خفقان 

ميان آنان پخش مي كنند و بذر عداوت و كينه را در دل فرزندان امت آور خود را 
مي كارند و بدين ترتيب تك تك پيروان آنان با وجودي اين كه از باطل تبعيت مي 



. آنان از صداقت بسيار دور با كفر نزديك اند. كنند خود را حق به جانب مي دانند
متاسـفانه آنـان در دل    كاش اين ضاللت و گمراهي در همين حد متوقف مي شد،

پيروان خود تخم بغض و عناد مي كارند، نسبت به چه كسي؟ يهودي ها و نصراني 
نسبت به زبدگان و فرزانه هاي امت اسالمي، نسبت به يـاران بهتـرين   . . . ها؟ خير

  .انسان روي زمين، يعني محمد بن عبداهللا
وش تحريـف شـده   از جمله عقايد باطله آنان اين است كه كتاب خداونـد دسـتخ  

بلكه قرآن، همـان كتـاب خداونـد كـه     . كدام كتاب؟ تورات و انجيل؟ خير. است
آري كتابي كـه دربـاره آن چنـين آمـده     . حفاظتش را خود او بر عهده گرفته است

ـ باطل از هـيچ گوشـه اي در آن   ) ال يأْتيه الْباطلُ منْ بينِ يديه وال منْ خَلْفه(است 
نَحـنُ نَزَّلْنَـا    (: نمي كند ـ همان كتابي كه خداوند درباره آن فرموده اسـت  راه پيدا 

قرآن را ما نازل كرديم و حفاظت آن نيز بر عهده مـا  : يعني) الذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ
آري، گروه روافض همواره در عقايد باطل خود سرگردان بوده است باالخره . است

ه عنوان يك تابلو تمام نمايي كه حكايت از گمراهي و كينه ب)) ثم اهتديت((كتاب 
آري، اين كتاب كليه . توزي آنان دارد، چاپ شده در دسترس مسلمانان قرار گرفت

كساني را كه باور داشتند كه اين آدمان پست نابكار زماني معتقد به وحـدت ميـان   
اينـان دعـوتگر   آري تاريخ ثابت كرد كـه  . شيعه و سني بودند، مات و مبهوت كرد

زيرا، آنها هيچ كتـابي نمـي نويسـند مگـر     . چرا چنين نباشد. تخريب اند نه تقريب
اينكه آن را به وسيله عقايد باطل خود مزين ساخته و با باورهاي دروغـين آراسـته   

نوشته محمد تيجاني كه بر دو اصل و پايه يعنـي،  )) ثم اهتديت((مي كنند و كتاب 
نويسنده تمام قضاوت هاي خود را در اين كتاب بـر   دروغ و تضاد استوار است و

اين دو اصل مذكور پايه ريزي نموده است و هر خواننده در جريـان مطـالبي كـه    
)) ثـم اهتـديت  ((ارائه مي گردد نشانه هاي روشني از دروغ و تضاد را در كتـاب  

خواهد ديد و هر انسان خردمند و عاقل مي داند كـه دروغ و تضـاد دليـل بطـالن     
ت نه حق ـ من سوگند ياد مي كنم و مطمئنم كه حانث هم نمي شوم، درباره ي  اس



كـه  )) اماميـه ((يعني محمد تيجاني در مورد مذهب )) ثم اهتديت(( اينكه نويسنده 
او بدان هدايت شده و حق تملق را ادا نموده است، كوچكترين اطالعـي نـدارد و   

عالوه بر ايـن او  . اميه نيز نداردهم چنين او اندك آگاهي درباره كتب مرجع فرقه ام
)) صوفي هاي افراطي((هرگز پيرو مذهب اهل سنت نبوده است بلكه او از مذهب 

پيروي كرده است و تفاوت ميان مذهب اهل سنت و غاله صوفيه مانند روز روشن 
نويسنده اعتراف مي كند كه وي پيرو . است و هر انسان عاقلي فرق آنها را مي داند

يجانيه بوده است و تيجانيه نسبتي است كه به طرف بنيـان گـذارش   روش و منش ت
آري اندكي آگـاهي پيرامـون عقيـده ايـن طايفـه و      . منسوب است) احمد تيجاني(

مراجعه به آن، نهايت گمراهي و زندقه آن را براي هر فرد عامل و منصـفي آشـكار   
اكنـون بـه    لذا اين باور كه جناب تيجاني منتسب به اهـل سـنت بـوده و   . مي كند

آري . مذهب اماميه اثنا عشري هدايت شده است، دجل بازي و فريب كاري اسـت 
. او از گمراهي و ضاللت به سوي آنچه كه وي آن را حق مي داند منتقل شده است

البته كسي كه لباس تعصب را از تنش زدوده، بدون هيچگونـه گرايشـي بـه خـود     
. ، چنين كسي به حق خواهـد رسـيد  اجازه دهد تا به بحث پيرامون حقيقت بپردازد

اين كتاب كليه كساني را كه طالب حق هستند و در صدد اند كه به حق و حقيقت 
برسند، به سوي حق هدايت مي كند بويژه كه اين كتاب از داليل كتب اهل سـنت  

قبل از اينكه اين پيش گفتـار را بـه   . و اماميه اثنا عشري هر دو، استناد نموده است
م، الزم مي دانم از كليه كسـاني كـه در تهيـه و تـدارك ايـن مطالـب       پايان برسان

تشريك مساعي نموده، نقشي را ايفاء كرده اند، كمال تشكر و سپاسگزاري كـنم و  
از خداوند حي و قيوم مسئلت مي نمايم كه اين مشاركت را براي آنان موجب اجر 

مـرا موجـب   در دنيا و سبب ورود بهشت در آخرت بگرداند و ايـن سـعي انـدك    
خشنودي خود قرار داده و مرا همراه ياران پيامبر بزرگوار خودش محشور بگردانـد  
و در كنار حوران بهشتي، بهشت جاودان را، مأوا و پناهگاه مـن قـرار بدهـد بـار     

  . خدايا چنين كن، چنين كن



  تمهيد 
در بخـش اول  . كتابش را به دو بخش تقسيم نموده اسـت )) ثم اهتديت((نويسنده 

بتي از مسافرتهاي موفقيت آميز خود در بعضي كشورهاي عربي و اسالمي بـه  صح
مولف در اين بخش به بحث پيرامون ديدار خـود بـا بعضـي از    . ميان آورده است

مـذهب  (شخصيت هاي شيعي مذهب كه در هدايت او بـه سـوي نـور و روشـني     
و قوي را از  نقش موثري داشته و موجب شدند كه او بتواند حق را از باطل) اماميه

  . ضعيف تشخيص بدهد پرداخته است
در بخش دوم پيرامون مسافرت بسيار آموزنده خود كـه او را بـه حـق و حقانيـت     

اين بخش از كتـابش عمـدتاً در مـورد اصـحاب     . رسانيده است، سخن گفته است
و حوادثي كه ميان آنان به وقوع پيوسته و در نهايت مجموعـه ايـن    رسول اكرم

شده تا نويسنده به گمراه بودن اهـل سـنت و جماعـت پـي ببـرد،       مطالب موجب
اين حوادث عامل انحـراف پيـروان مـذهب اهـل     : او مي گويد. نگاشته شده است

سنت از حق شده و راه راست همان است كه مذهب اماميه اثنا عشري از آن تبعيت 
ه و نگاشته شد از آن جهت كه بخش دوم كتاب پيرامون زندگي صحابه. مي كند

قسمت اعظم كتاب را در بر گرفته است و از تمام مطالب موجود در آن، خطرناكتر 
مي باشد، حتي مي توان گفت كه اين بخش به منزله سنگ بنيادين در ساختار ايـن  
كتاب به حساب مي آيد، لذا بر خود الزم مي دانم كه نخست به نقد و تفسير ايـن  

را مورد نقد !!! ات تيجاني هدايت يافتهبخش پرداخته و سپس ساير اغالط و اشتباه
  . و بررسي قرار بدهم

  
  
  
  
  



  
  باب اول 

  معني و مفهوم يا تقسيم صحابه، نزد اهل سنت 
  و روافض دوازده امامي

سخن خود براي رسيدن به حق را حول و حـوش موضـوع   ) هدايت يافته(تيجاني 
ض مـي باشـد و   بسيار مهمي كه همانا هسته اصلي اختالف ميان اهل سنت و رواف

خط امتياز ميان اين دو گروه به حساب مي آيد، آغـاز نمـوده اسـت و آن گفتگـو     
تيجاني، ديدگاه اهل سـنت و شـيعه   . است پيرامون زندگي اصحاب رسول اكرم

اماميه را درباره تقسيم صحابه، مفهوم و معني آن سر فصل سخن خود قرار داده مي 
مع علماء الشيعه أنّ الصحابه في نظر هم وقد استنتجت من خالل الحديث : ((گويد

يعني از گفتگو با علماي شيعه به اين نتيجه رسيدم كـه  )) ينقسمون إلي ثالثه اقسام
  . صحابه از ديدگاه شيعه به سه دسته تقسيم مي شوند

بهترين آنان، يعني كساني كه خدا و رسولش را به معنـي واقعـي كلمـه    : دسته اول
براي جان دادن در راه اسالم بيعت كردند و با صـدق و   مشناختند و با پيامبر اكر

تغيير نكردنـد   اخالص در قول و عمل او را همراهي كردند و بعد از پيامبر اكرم
بلكه بر قول و قرار خود ثابت قدم ماندند، خداوند در جاهاي متعدد در قرآن آنـان  

د متعددي از آنان در موار را مورد ستايش قرار داده است و هم چنين رسول اكرم
شيعه نيز مانند اهل سنت از آنان به پاكي و نيكي ياد كـرده، بـا   . تمجيد كرده است

  . ديده احترام به آنان مي نگرد
آن عده از صحابه هستند كه به دليل تطميع يا تخويـف ديـن اسـالم را    : دسته دوم

دنشـان بـر   اين گروه به خاطر مسـلمان ش . تبعيت كردند پذيرفتند و از رسول اهللا
منت مي گذاشتند و در برخي موارد به او اذيت و آزار رسانده و به امـر و   پيامبر

نهي او عمل نمي كردند راي خود را در برابر نص صريح قرآن دخالت مي دادند تا 
آنجا كه قرآن گاهي آنان را مورد سرزنش قرار داده و گاهي آنان را تهديـد كـرده   



 عددي از رسوايي آنان سخن گفته و رسول اكرمهمچنين قرآن در آيات مت. است
شيعه اين گروه را با ذكر اعمـال و رفتـار و بـدون    . بارها آنان را هشدار داده است

  . هيچ گونه تجليل و تقدير ياد مي كند
بـه خـاطر مكـر و دسيسـه عليـه      . از صحابه آنان اند كه منافق بودنـد : دسته سوم

اسالم و مومنين نزديك شدند تا عليه آنان بـه   ، او را همراهي مي كردند، باپيامبر
خداوند يك سوره كامل را به شرح حال آنان اختصاص داده . مكر و حيله بپردازند

و به وسيله پـايين تـرين طبقـه    . است و در جاهاي متعددي از آنان ياد كرده است
را  نيز درباره آنان سخن گفته و مسـلمين  پيامبر. دوزخ آنان را تهديد كرده است

هويت و مشخصـات آنـان را بـراي بعضـي از يـاران      . از آنان بر حذر داشته است
اهل سنت و شيعه بر لعن و نفرين و تبري از آنـان اتفـاق نظـر    . معرفي نموده است

   1. دارند
هـدايت  (اين بود ديدگاه شيعه پيرامون تقسيم صحابه بر اساس آنچه كـه تيجـاني   

وه بر اين تيجاني گروه خاصي از صـحابه  عال. در كتاب خود ذكر كرده است) شده
و خصوصيات اخالقي و روحـي روانـي از    را كه به خاطر قرابت با رسول اكرم

 ديگران ممتاز هستند نيز يادآور شده است و آنـان همـان اهـل بيـت رسـول اهللا     
   2.هستند

در ادامه بحث به بيان عقيده اهـل سـنت پيرامـون صـحابه     ) هدايت شدم(تيجاني 
و  3اما اهل سنت با وجود احترام و اكرام نسـبت بـه اهـل بيـت    : ه مي گويدپرداخت

اعتراف به فضيلت آنان، تقسيم مذكور را باور نداشته منافقين را جزء صحابه نمـي  
بهترين خلق خدا هسـتند ـ    آنان بر اين باورند كه صحابه بعد از رسول اهللا. دانند

بر سابقيت مسـلمان شـدن مسـلمان    اگر تفاوتي ميان آنان هست اين تفاوت مبتني 
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شدن آنان و حسن امتحان و آزمايشي است كه در راه اسالم از آنـان گرفتـه شـده    
بدين ترتيب در درجه اول برتري از آن خلفاي راشدين سـپس از آن شـش   . است

در دنيـا   يعني دهه نفري كه رسـول اكـرم  (نفري است كه در زمره عشره مبشره 
اين است عقيده اهل سـنت   1.قرار دارند) نان داده استوعده و نويد بهشت را به آ

  . پيرامون صحابه بر اساس اظهارات جناب تيجاني
اينك قبل از اينكه ديدگاه شيعه را در مورد تقسيم صحابه رد نمـوده بطـالن آن را   

الزم مي دانم به اين بحث بپردازم كه صـحابي و منـافق در لغـت و    . آشكار سازم
ته مي شـود؟ سـپس بايـد روشـن شـود كـه مقصـود از        اصطالح به چه كسي گف

تقسيمات شيعه اماميه آن چنان كه در كتب مرجع آنان ذكـر شـده چـه كسـاني از     
و . صحابه هستند ـ تا حقيقت براي خواننده خواه شيعه باشد يا سني روشن گـردد  

در پايان هم به نقد و بررسي تقسيمي كه شيعه اماميـه از صـحابه كـرده انـد، مـي      
  . مپرداز

  
  تعريف لغوي و اصطالحي صحابي 

صـحبه صـحابه   )). ((سـمعه ((ماننـد  )) صـحبه ((صحابه در لغت مأخوذ است از 
به معني عاشره، يعني با وي معاشرت و زندگي كرد و چند نفر كه با هم )) وصحبه

باشند به آنان اصحاب، اصاحيب، صحبان و صحاب و صحابه و صحب گفتـه مـي   
دو چيز كـه   2.))را به همراهي و با هم بودن دعوت كرداستصحبه يعمي او . ((شود

و  3.با هم ماليمت و مناسبت داشته باشند مصاحبت يكديگر به حسـاب مـي آينـد   
صاحب در لغت به معني معاشر مي باشد و از مصاحبت گرفته شده اسـت كـه در   

  . لغت به معني معاشرت و با هم زيستن مي آيد
  . مومناً به ومات علي ذالك لنبيهو من اجتمع با: صحابي در اصطالح
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صحابي كسي است كه در زندگي به پيامبر ايمـان آورده و او را ديـده و در   : يعني
 از اين تعريف كامالً روشن است كسي كه پيـامبر . حالت ايمان در گذشته است

را در حالت غير ايمان ديده و در حالت غير ايمـان در گذشـته اسـت در رديـف     
  . ه صحابي در حق او تحقيق پيدا نمي كندصحابه نيست و واژ

  
  تعريف لغوي و اصطالحي منافق 

منافق در لغت ماخوذ است از نافق ينافق منافقه و نفاقاً و اين برگرفته از نفقاء است 
هرگاه موش . و نفقاء يعني سوراخ هايي كه موشهاي جنگلي در آن زندگي مي كنند

ديگر پناه مي برد ـ بعضيها بر ايـن    جنگلي از يك سوراخ تعقيب شود به سوراخي
نفق كه بـه معنـي   . باورند كه منافق از ماده نفق به معني سرداب، گرفته شده است
خالصـه سـخن    1.سرب است و سرب جايي كه چيزي در آن پنهان كرده مي شود

اينكه نفاق به معني دگرگون شدن، رنگ عوض كردن و پنهان كردن يا پنهان شـده  
  . است

يظهر االسالم و متابعه الرسول ويبطن الكفـر و  ((كسي است كه : صطالحمنافق در ا
جلوه مي  يعني در ظاهر خود را مسلمان و پيرو رسول اهللا)). معادات اهللا و رسوله

  . دهد و در باطن كفر و دشمني با اهللا و رسولش را در دل دارد
نـي  بعد از روشن شـدن مفهـوم و تعريـف لغـوي و اصـطالحي ايـن دو واژه يع      

به اين نتيجه مي رسيم كه ايـن دو، هـيچ گونـه همسـانيت و     )) صحابي و منافق((
تشابهي با هم ندارند، نه از ناحيه لغت و نه از ناحيه اصطالح ـ صحابي يعني كسي  

ايمان آورده و در حالت ايمان از دنيا رفته است و منافق كسي است  كه بر پيامبر
لـذا  . د اما در باطن بـر كفـر عقيـده دارد   كه در ظاهر خود را مومن معرفي مي كن

اكنون ممكن است . صحابي هرگز منافق نمي شود و منافق هرگز صحابي نمي شود
اين سوال براي بعضي مطرح شـود كـه چگونـه مـي تـوان صـحابي را از منـافق        
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تشخيص داد؟ پاسخ اين سوال اين است كه منافق طبق اظهـارات كتـاب و سـنت    
ه وسيله آنها به خوبي مي توان او را از صحابي جـدا  خصوصيات بارزي دارد كه ب

ما در صفحات آينده به ذكـر بعضـي از ويژگيهـاي بـارز منـافقين خـواهيم       . كرد
  . پرداخت

  
  تقسيم واقعي صحابه از ديدگاه روافض دوازده امامي 

، جناب تيجاني در كتاب خـود صـحابه رضـوان اهللا    ))ثم اهتديت((نويسنده كتاب 
لكـن واقعيـت گـواه ايـن      1.معين را به سه دسته تقسيم نموده بودتعالي عليهم أج

گـروه سـومي   . مطلب است كه صحابه نزد روافض به دو دسته تقسيم مـي شـوند  
  . اين سخني است كه علماء و كتب شيعه بدان تصريح نموده اند. وجود ندارد

  
  :دسته اول

رضايت دارند و  دسته اول از صحابه نزد روافض كساني هستند كه روافض از آنان
تعداد اين گروه از سه تن كمتر و از . تيجاني آنان را جزء گروه اول قرار داده است

كشي كه نزد روافض از راويان ثقه است به سند صـحيح از  . هفت تن بيشتر نيست
همه مرتد شدند بجز )  بعد از پيامبر(مردم : امام محمد باقر چنين روايت مي كند

  : رواي از امام محمد سوال كرد .و مقداد سه نفر، سلمان، ابوذر
   2.حاص حيصه ثم رجع: درباره عمار، چه مي فرمايي؟ گفت

ثم أناب الناس بعد، يعني مردم بعـد  : در روايتي ديگر در اين باره چنين آمده است
از مرتد شدن دوباره به سوي اسالم برگشـتند و نخسـتين كسـاني كـه بـه اسـالم       

ابوساسان انصاري، عمار، ابوعميره و شـتيره ـ و تعـداد     :برگشتند عبارت بودند از
جز اين هفت تن، ديگـري را نمـي   ) ع(حتي اميرالمومنين. اين آقايان هفت تن بود
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كه از كتب معتبـر و مرجـع اثنـا    )) اصول كافي((كليني در كتاب خود  1.شناختند
عفـر  قلت ألبـي ج : ((عن حمران بن اعين قال: چنين روايت مي كند 2عشري است،

جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا علي شاه ما أفنيناها؟ تعداد ما : الصادق عليه السالم
أأل أحـدثك  : فقـال . چنان اندك است حتي يك گوسفند را نيز نمي توانيم بخوريم

. الـخ . . .  3بأعجب من ذلك، المهاجرون و األنصار ذهبوا إال ـ وأشاره بيده ـ ثالثه  
شگفت آورتر از ايـن را برايـت بيـان نكـنم و آن     : دنديعني امام جعفر صادق فرمو

  : و با اشاره دست فرمود بجز سه تن. اينكه انصار و مهاجرين همه مرتد شدند
قلـت ألبـي جعفـر عليـه     : از عبدالرحيم قيصر در روضه چنين روايت شده اسـت 

 اهل جاهليه ـ يعني مردم بعـد از   إن الناس عادوا بعد ما قبض رسول اهللا: السالم
به جاهليت و كفر برگشتند ـ و انصار كناره گيري كردند و يك سـو    رسول اكرم

آنان بدسـت سـعد بيعـت    . شدند ولي اين كناره گيري هيچ سودي براي آنان ندارد
يا سعد انت المرجـاء  : كردند و زمزمه دوران جاهليت را سر دادند و چنين سرودند

   4.و شعرك المرجل و فحلك المرجم
  . از صحابه مورد اعتماد نزد روافض هستنداين قسم اول 

از ديدگاه روافض ساير صحابه به جز اين هفت تـن كـه در دسـته اول    : دسته دوم
روافض بر اين عقيدههستند كه همه آنان منافق، مرتد و . بدان اشاره شد، مي باشند

از دين برگشتند و در راس آنان خليفه اول و دوم و سوم، عشره مبشره و بعـد هـم   
ائر صحابه قرار دارندـ اين سنت عقيده روافض دوازده امامي دربـاره صـحابه و   س

  . ياران رسول اكرم
                                                 

  . همان كتاب. 3
بهترين كتب مرجع و مادر در اصول و فروع : كتاب خود، مراجعات مي گويد 331امام عبدالحسين موسوي در صفحه . 4

دين نزد اماميه چهار تا هستند الكافي، التهذيب، االستبصار، ومن اليحضره الفقيه ـ اين سخن به حد تواتر رسيده است و 
  . ي اولين، معتبرترين و بهترين آنها استاصول كاف

، )13(قله عدد المومنين، رجال الكشي ص ) باب(كتاب اإليمان و الكفر ) 191(ص  2األصول من الكافي للكليني ج . 5
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گرفته شـده از   آري اين تقسيم بندي و عقيده روافض درباره اصحاب رسول اهللا
  . كتب مرجع اهل تشيع است

در ) هـدايت شـده  (اكنون اين سوال مطرح مي شود كه چرا جناب تيجـاني  . . . . 
پاسخ اين سوال . را به سه دسته تقسيم نموده است خود صحابه رسول اهللا كتاب

اين است كه آقاي تيجاني قصد اغفال و گمراه نمودن خوانندگان را دارد بـه ويـژه   
او مي خواهد در ذهن خواننده ايجاد وهم كند . خوانندگاني را كه اهل سنت هستند

لـذا بـه   . ل دنيا را بدسـت بياورنـد  كه صحابه مرتد نبودند اما آنان مي خواستند ما
خاطر ميل و گرايش به مال و ثروت و يا به خاطر ترس از دست دادن دنيا، از سـر  

پيروي كردند ـ اين رفتار و شيوه تقسيم آقـاي تيجـاني بـه      نفاق از رسول اكرم
خاطر اين بود تا زمينه را براي پذيرفتن ديدگاهش در ذهن خواننده فراهم ساخته و 

مايل باشد در رديف مرتدان ) تيجاني(ي بتواند، هر كدام از صحابه را كه او به آسان
آري اينجا است كه آقاي تيجـاني گـروه دومـي را    . و برگشتگان از دين قرار بدهد

اين گروه سومي از ديدگاه . تراشيده و در پي آن گروه سومي را ياد آور شده است
تزوير گـروه سـوم را در عـداد و     منافق اند و او به جعل و) هدايت شده(تيجاني 

ميان دسـته دوم و  ) هدايت شده(بعد آقاي تيجاني . شمار صحابه به شمار مي آورد
سوم خلط مبحث نموده هر دو گروه را در يك رديف داخل مي كند كه در نتيجـه  

دسته اي كه مرضي عنه، و پسنديده هستند و دسته اي برگشته (صحابه به دو دسته، 
تقسيم مي شوند ـ بدين ترتيب خواننده به آساني دچار استدراج و  )و مرتد هستند،

  . اغفال شده تقسيم واقعي از ديدگاه شيعه را مي پذيرد
از منافقين، عبـداهللا  ) هدايت شده(شايد كساني گمان كنند كه منظور جناب تيجاني 

ان اما شما خواهيد ديد كه آقاي تيجاني در جري. بن ابي بن سلول و پيروانش هستند
اقامه نماز ميت بر ابن ابي و ديدگاه بعضي صحابه در اين باره، از عبداهللا بن ابي بن 

   1.سلول دفاع مي كند
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  نفي طبقه بندي اماميه 

حاصل اين ) آن طوري كه اماميه مي پندارند(اگر گروه منافقين از صحابه باشند ) 1
صحابي محسوب مي را ديده باشد،  هر كس كه پيامبر: پندار آنان چنين است كه

شود زيرا كه براي صحابي بودن از ديدگاه اماميه، ايمان نه در موقع رويـت شـرط   
است و نه در موقع مردن و به دليل اينكه منافقين از جمله كفار هستند ولي روافض 
ايمان را براي صحابي بودن شرط الزم نمي دانند و لذا منافق را در رديف صحابي 

ن پندار به اين معني اسـت كـه كليـه يهوديـان، مسـيحيان و      مسلماً اي. مي پندارند
را روايت كردند بايد جزء صحابه باشند زيرا كه ايمان شـرط   مشركاني كه پيامبر

و هيچ ناداني چنين تعريفي را از صحابه نمي پذيرد چه برسد بـه انسـانهاي   . نيست
را در  برو اگر روافض بپذيرند كه صحابي كسي است كـه پيـام  ! عاقل و خردمند

حالت ايمان رويت كرده و در حالت ايمان در گذشته است، معني اين سـخن ايـن   
، باطل قرار داده اند زيرا كـه  ))منافق صحابي است((است كه آنان اين ادعا را كه 

  . منافق به اتفاق امت از اهل ايمان نيست
  
 و ساير صحابه كه مورد رضايت و پسند روافـض  بدون ترديد حضرت علي) 2

هستند، در رديف منافقين قرار خواهند گرفـت زيـرا آنـان در را از دو طـرف بـاز      
كردند يعني هيچ حد و مرزي در تعريف صحابه با منافق تعيين نكردند و در نتيجـه  

را منافق بداند، مانعي بـرايش وجـود نـدارد     هر كس هر كدام از اصحاب پيامبر
ين، ملحدان، زنديقان و مستشرقان نيز هم چن 1زيرا كه منافقان از ميان صحابه بودند

به دليل اينكه آنان اسالم و اهل اسالم را مورد طعن قرار . جزء منافقان خواهند بود
  . داده اند

                                                 
اينكه منافقان در ميان صحابه و در زمان آنان بودند، بخشي از حديث بزرگ و ) 1604(ص  4ح بخاري ج صحي. 1

  . طوالني است كه متعلق به جريان كعب بن مالك، مي باشد



  
به اين نتيجه مي رسد كه منافقان از لحاظ ) هدايت شده(خواننده كتاب تيجاني ) 3

نماينـدگي از يـك    آمار و ارقام به مراتب از صحابه بيشتر بودند، آنـان بـه عنـوان   
عينـاً  (را گرفته و مراكز حساس رهبري را در اختيـار داشـتند    اقليت، دور پيامبر

در جريـان بحـث   ) هـدايت شـده  (آري همين تيجاني ) اعتقاد روافض همين است
همانا منافقان در ظـاهر خـود را مسـلمان    : پيرامون دسته سوم از صحابه مي گويد

اصرار مي ورزيدند و با پيامبر و اسالم نزديك  معرفي مي كردند و در باطن بر كفر
آنان كه چنـين  . اكنون سوال اين است. شدند تا عليه اسالم و مسلمانان توطئه كنند

در عين حال كه تعدادشان از صحابه بيشتر بود بايد بـر  . اهدافي را دنبال مي كردند
م نو پـا را از  و اصحابش چيره مي شدند و آنان را به نابودي كشانده، اسال پيامبر

پا در مي آوردند؟ ولي عكس مي بينيم كه تاريخ گوياي ايـن واقعيـت اسـت كـه     
اسالم به پيروزي نهايي رسيد و در پهناي گيتي گسـترش پيـدا كـرد، پـرچمش در     

آري . دورترين نقاط گيتي به اهتزاز درآمد و پرچم كفر در برابر آن سـپر انـداخت  
ه ها و باورهاي گروهك روافض با حقيقتهـاي  خوانندگان محترم دقت بفرماييد، گفت

  . عقلي و واقعيتهاي تاريخي چقدر در تضاد است
  
آنان گروهـك بسـيار   . منافقان براي مردم مدينه منوره مجهول و ناشناخته نبودند) 4

بعضيها شخصاً شناخته شده بودند و برخي ديگر بوسـيله عاليـم، و   . بد نامي بودند
قرآن ذكـر شـده اسـت، معرفـي گرديدنـد و ايـن        نشاني ها و خصوصياتي كه در

كعب ابن مالك يكـي از ميـان سـه    . واقعيت از حديث كعب بن مالك هويدا است
او عدم شـركت خـود را   . نفري بود كه در جريان غزوه تبوك شركت نكرده بودند

از خانه برون رفتم  وقتي بعد از تشريف بردن رسول اكرم. چنين تعريف مي كند
دم مدينه به بررسي اوضاع پرداختم، آنچه موجب نگراني مـن شـد و   و در ميان مر

بيش از حد مرا مضطرب مي كرد اين بود كه من جز كسي كه نفـاق بـر وي غلبـه    



كرده باشد يا اينكه خداوند به دليل ضعف و ناتواني جسمي او را معذور قرار داده 
بـه   با رسول اكرميعني همگي مردان واجد شرايط همراه . (باشد، در مدينه نديدم

  : و بقيه عاليم و ويژگيهاي بارز آنان عبارتند از) جهاد رفته بودند
فساد في االرض، مورد استهزاء قرار دادن دين و بندگان اهللا، ترجيح دادن گمراهـي  
در برابر هدايت، كري، كوري، الل بودن و سرگرداني سستي در عبـادت، شـك و   

پيوندند يا با كفـار، سـوگند دروغـين، نداشـتن      ترديد درباره اينكه به مسلمانان به
بينش دين، بزدلي، مومن نبودن به اهللا، روز قيامت و به ربوبيت پروردگار، ناراحـت  
. شدن موقعي كه مسلمانان اموال غنيمت يا فـتح و پيـروزي بدسـت مـي آوردنـد     

منتظـر  . خوشحال شدن هنگامي كه مسلمان با ضرر جاني يا مالي مواجه مي شدند
عدم انفاق در راه اهللا، خوشحال شدن هنگام تخلـف از  . ن مصايب بر مسلمانانبود

سوگند خوردن بنـام اهللا تـا ايـن    . ، كراهيت و نفرت از رفتن به جهادحكم پيامبر
سوگند را وسيله نجات خود قرار دهند ـ ايجاد تفرقه ميان مسلمانان، عدم رعايـت   

ـ تـاخير نمـاز و تـرك جماعـت و     عفت كالم و شئون اخالقي در برابر بدهكاران  
اين بود بعضـي از صـفات و   . اينكه نماز صبح و عشاء براي آنان بسيار سنگين بود

ذكر گرديده ـ خوانندگان محتـرم    ويژگيهاي بارز آنان كه در قرآن و سنت پيامبر
نايل آمدنـد، چنـين    شما را به خدا سوگند، كساني كه به سعادت صحبت پيامبر

آيا كساني كه متصف به اين خصلت ) كال و حاشا(يده مي شود؟ صفاتي در آنان د
مطمئنـاً  ! هاي نامطلوب هستند اين شايستگي را دارند كه گروهي از صحابه باشند؟

فرسخها از اين گونه صفات فاصله دارند زيرا آنـان   اصحاب و ياران رسول اكرم
كُنْتُم خَيـرَ أُمـةٍ   (: خداوند درباره آنان چنين فرموده است. مورد رضايت اهللا هستند

اي گـروه  ) (110: آل عمران)(أُخْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف وتَنْهونَ عنِ الْمنْكَرِ
امر به معـروف و نهـي از   ) زيرا. (شما از بهترين افراد امت مسلمان هستيد) صحابه

) حسبك اللَّه ومنِ اتَّبعك مـنَ الْمـؤْمنينَ  يا أَيها النَّبِي (: و قال تعالي. منكر مي كنيد
خداوند و آن عده از مسلمانان كـه از تـو تبعيـت مـي     ) پيامبر: اي) (64:ألنفال(



محمـد رسـولُ اللَّـه    (: قـال تعـالي  .) كافي هستند)) براي ياري رساندن تو((كنند، 
رحماء بينَهم تَرَاهم ركَّعاً سجداً يبتَغُونَ فَضْالً منَ اللَّه  والَّذينَ معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ

  ) 29من اآلية: الفتح)(ورِضْواناً 
آنان كه وي را همراهي مي كنند، در برابـر كفـار بسـيار    . محمد رسول خدا است 

ـ     ي ـ  خشن و با هم فوق العاده مهربان هستند ـ همواره آنان را در عبـادت مـي بين
والَّـذينَ  (: آنان درصدد به دست اوردن فضل و خشنودي اهللا هستند ، و قال سبحانه

آمنُوا وهاجرُوا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذينَ آووا ونَصرُوا أُولَئـك هـم الْمؤْمنُـونَ    
قٌ كَرِيمرِزرَةٌ وغْفم مقّاً لَهن كه ايمان آوردند، هجرت كردند آري آنا). 74:ألنفال) (ح

و جهاد كردند، مهاجرين صحابه هستند و آنان كه پناه دادند و ياري كردند انصـار  
خداوند و با صـيغه جمـع آنـان را مـورد سـتايش قـرار داده و       . از صحابه هستند

آنان اند كه مومنان به حق هستند، اين حكم با كلمه تاكيـد و حصـر از   : ((فرمودند
مي گويند كه صحابه ) روافض(د صادر شده است ولي اين نابخردان جانب خداون

  .)) و منافقين مسافر يك كشتي هستند
  
اسامي منافقين را براي بعضـي از   بر اين امر همه اتفاق دارند كه رسول اكرم) 5

اين مطلب . اين را پذيرفته است) هدايت شده(صحابه بيان كردند حتي خود مولف 
از ياران خود رضايت داشته، محبت بـا   است كه رسول اكرم نيز به اثبات رسيده

و از حـريم عـزت و كرامـت آنـان     . آنان و ستايش آنان را واجب گردانده اسـت 
فوالذي نفسي بيده لـو أنفـق أحـدكم     1))ال تسبوا أصحابي: ((حمايت كرده، فرمود

مـرا   يـاران و اصـحاب  ! اي، مـردم )). مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصـيفه 
سوگند به آن ذاتي كه جان من در قبضه قدرت او است شما اگر به . بدگويي نكنيد

اندازه كوه احد طال صدقه كنيد نمي توانيد با اندك ترين مقدار صدقه آنان برابري 

                                                 
  !آيا منافقين گفتن صحابه بدترين سب و بدگويي در حق آنان نيست؟. 1



هر كه صحابه و ياران مرا لعن و نفرين كند، مـورد  : در جايي ديگر فرمودند 1.كنيد
هم چنـين در   2.ان و تمام مردم قرار خواهد گرفتلعن و نفرين من خداوند، فرشتگ

. . 3احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: روايتي ديگر فرمودند
ايـن آيـات و   . يعني درباره اصحاب و ياران من، از حرمت من پاسداري كنيد. الخ.

مشـمول  روايات نشانگر عدالت تمام صحابه است و اصالً ممكن نيست كه منافقين 
إِنَّ (: اين احاديث و روايات باشند و حال آنكه خداوند درباره منافقين مـي فرمايـد  

در اول منافقين براي استغراق )) الف و الم) ((الْمنَافقينَ في الدرك اْلأَسفَلِ منَ النَّارِ
  . يعني تمام منافقين را شامل است. است

  
اگر دسـته دوم و دسـته سـوم از    . ي شودپرسيده م) هدايت شده(اكنون از اين ) 6

صحابه از جمله كساني هستند كه از نظر ديني بسيار سسـت و ضـعيف انـد و بـه     
تبعيت كردند و با توجه به نفاقي كـه ميـان    خاطر تطميع يا تخويف از رسول اهللا

آنان راه پيدا كرده بود همه آنان از دين برگشته، مرتد شدند و اكثريت اصـحاب از  
نفـر مرضـي    7الـي   3دسته بودند فقط تعداد بسيار اندكي از صحابه يعني اين دو 

هدايت (آنگاه منظور اين مولف ) همانگونه كه قبالً بيان گرديد(عنهم و عادل بودند 
اگر اكثريت صـحابه مرتـد و منـافق    ! از اين تجزيه و تقسيم صحابه چيست؟) شده

نتوانستند ياران و شاگردان  كرمرسول ا: باشند، آيا غير از اين است كه بگوييم كه
و او يك مربـي  ! خود را صحيح تربيت نموده آنان را عادل و پيرو حق بار بياورند؟

) سـال  23(آيا در تمام زمان بعثت ) معاذ اهللا از چنين پنداري! (و مرشد نابكار بود؟
هرگز، هرگـز  ! الي هفت نفر را توانست درست تربيت نمايد؟ 3فقط  رسول اكرم

از چنين ناشايستگي بسيار دور بودند ـ جويندگان و پويندگان حق و   اكرم رسول
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 حقيقت خود قضاوت كنند آيا اين يك نقـص و طعـن آشـكار در حـق پيـامبر     
در طول اين مدت چه كار كرد؟ آيـا   نيست؟ شما را به خدا سوگند، رسول اكرم

اين پيامبر بـا  ! اهللاسبحان ! حاضرين در محضر او نفاق و ارتداد را از وي آموختند؟
كه يك نسل منحصر به فرد را از ميان انسانها تربيت كـرد ـ نسـلي كـه      عظمت

خداوند به وسيله آن دنيا را فتح كرد و به وسـيله آن بنـدگان را از عبـادت كـردن     
بندگان به عبادت كردن رب بندگان رهايي بخشيد از جور و ستم اديان بـه سـوي   

تـا  . الت به سوي روشني حريت و آزادگي سوق دادعدالت اسالم و از تاريكي جه
جايي كه انسانهاي زيادي در قالب جمعيت هاي بسيار بزرگ و از دورترين گوشـه  

اين پيروزي برومندانه به حدي شگفت آور بود كه . هاي دنيا به آغوش اسالم آمدند
 عالمان يهودي و مسيحي به عظمت اين نسل تربيت شـده توسـط رسـول اكـرم    

آري بسيار رنج آور است كه با وجود اين همه عظمـت و اعجـاز،   . كردند اعتراف
قـرن چنـين بگوينـد كـه      15فرزندان نابخرد عبداهللا بن سبا يهودي بعد از گذشت 

منافق بودند و با برگشتن از دين، خود را مسـتحق   اصحاب و ياران رسول اكرم
  ! دوزخ قرار دادند؟

  
كامالً روشن و آشكار است كـه   سول اكرماين نكته براي خوانندگان سيرت ر) 7

در آغاز دعوت اسالمي در مكه مكرمه با توجه به مصيبتهايي كه مسلمانان دچار آن 
البته در مدينه منـوره بعـد از   . بودند كوچكترين اثر و نشاني از نفاق وجود نداشت

را بـه قـدرت رسـانيد و اسـالم بـه عنـوان يـك واقعيـت          اينكه خداوند پيامبر
و همه بر اين اتفاق دارند كـه حضـرت   . رناپذير روي كار آمد، نفاق ظاهر شدانكا

ابوبكر، حضرت عمر، حضرت عثمان و عده اي ديگر از شـاگردان مكتـب رسـول    
در مكه مكرمه در روزهاي آغازين دعوت اسـالمي، در دورانـي كـه اسـالم      اهللا

ين واقعيت اسـت  دچار مشكل بود، به آغوش اسالم در آمدند و اين خود نشانگر ا
  . كه اين بزرگواران از انفاق بسيار به دور بودند



  
) منافقون و توبه(خداوند رسوايي منافقان و  سوء نيت پنهان آنان را در دو سوره )8

اينجـا اسـت كـه    . در جريان تبيين وضعيت و دسايس آنان آشكارا ذكر كرده است
چون اين سـوره  . ده استموسوم گردي) رسوا كننده(سوره توبه بنام سوره فاضحه 

خصوصيات و منويات منافقان را ظاهر نموده سپس به ذكـر احـوال مـو منـين از     
بـر اسـاس اظهـارات سـوره منـافقين، عبـداهللا بـن ابـي و         . صحابه پرداخته است

امام بخاري رحمـه اهللا در تفسـير سـوره    . همراهانش در راس منافقين قرار داشتند
زيد بن ارقم مـي  : ايتي را چنين نقل كرده استمنافقين از حضرت زيد بن ارقم رو

از عبـداهللا بـن ابـي    . شركت كـردم  در يكي از جنگهاي زمان رسول اكرم: گويد
انفاق نكنيد تا از كنار او فرار . هستند بر آنان كه نزد رسول اكرم: شنيدم كه گفت

زيـد  . م رانداگر به مدينه بر گرديم، بي نوايان مدينه را از مدينه بيرون خواهي. كنند
گفتم و او آن را به اطـالع   اين جريان را به عمويم يا به عمر: بن ارقم مي گويد

من اصل ماجرا را بـراي او بـاز   . مرا به محضر خود طلبيد پيامبر. رسانيد پيامبر
آنـان سـوگند يـاد    . عبداهللا بن ابي و همراهانش را احضار كرد پيامبر. گو نمودم

سوگند ابن  رسول اكرم: زيد بن ارقم مي گويد. فته اندكردند كه چنين چيزي نگ
من چنان ناراحت شدم كه هرگـز دچـار چنـين    . ابي را پذيرفته و مرا تكذيب كرد

در اثر اين ناراحتي منزوي شده بيشتر اوقاتم را در خانه سپري . ناراحتي نشده بودم
ز اينكه تو كاري كردي كه سودي نداشت ج: عمويم خطاب به من گفت. مي كردم

آنگاه اين آيه نـازل  . تو را تكذيب نموده و مورد خشم خود قرار داد رسول اكرم
مرا نزد خود طلبيد آيـه مـذكور را بـراي مـن      پيامبر) إِذَا جاءك الْمنَافقُونَ(شد 

ممكن است اين مولف  1.خداوند حرف تو را تاييد كرد، اي زيد: قرائت كرد فرمود
اگر چنـين اسـت بـه تفسـير امـام      . رد ترديد داشته باشددر اين مو) هدايت شده(

جناب طبرسي . طبرسي كه از بزرگان شيعه است، يعني به مجمع البيان مراجعه كند
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ايـن آيـات دربـاره    : در تفسير مجمع البيان در خصوص سوره منافقين مـي گويـد  
ـ     1.عبداهللا بن ابي و همراهانش نازل شدند ن سپس طبرسي به ذكـر روايـاتي در اي

خصوص پرداخته است كه امام بخـاري آنهـا را در صـحيح خـود آورده و مويـد      
مشاهده مي كنيد كه ياران عبداهللا بن ابي نزد صـحابه شـناخته   . مطلب فوق هستند

شده و مشخص بودند كه چنانچه اين مطلب از سياق حديث فوق نيز كامالً روشن 
اشـاره نمـوده و بـه ذكـر      در جاهاي متعددي به منافقـان )) توبه((اما سوره . است

  . صفات آنها پرداخته است
)  ـبِهِميـي رف مفَه مهقُلُوب تتَاباررِ وخĤْمِ الوالْيو نُونَ بِاللَّهؤْمينَ ال يالَّذ نُكتَأْذسا يإِنَّم 

-44: التوبة( 2)ةٌ بِالْكَافرِينَفي الْفتْنَةِ سقَطُوا وإِنَّ جهنَّم لَمحيطَ. . . الي . . . يتَرَددون 
در . بي ترديد تمام صحابه به قصد جنگ و جهاد از خانه ها بيرون رفته بودنـد ) 49

ملحق شدند ـ هم   ابتدا ابوذر و ابوخيثمه شركت نداشتند ولي بعد به رسول اكرم
تن از صحابه در غزوه تبوك شركت نكرده بودند و آنان عبارت بودند  3چنين سه 

. تن از انصـار بـود   3ب بن مالك، هالل بن اميه و مراره بن ربيع، اين هر سه از كع
در مدينـه فقـط   . خداوند توبه آنان را پذيرفته و آنان را مورد مغفرت قـرار دادنـد  

. كساني كه منافق بودند يا از رفتن به جهاد عذر شرعي داشتند، باقي مانـده بودنـد  
در مدينـه  : ياد آور شدم ـ او گفته بود قول كعب بن مالك را در اين خصوص قبالً 

كسي نمانده بود مگر آناني كه عذر شرعي داشتند يا اينكه نفاق بر آنان غلبه كـرده  
همه اين مطالب حكايت از آن دارند كه منافقان عاليم بارزي داشتند كه ياران . بود

به وسيله آن عاليـم آنـان را مـي شـناختند و منـافقين بـراي آنـان         رسول اكرم
  . ناشناخته نبودند

                                                 
  ,85مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ص . 2
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  . . .). ترديد است



يحذَر الْمنَافقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ علَيهِم سورةٌ تُنَبـئُهم بِمـا فـي    (ابن كثير در تفسير اين آيه 
 ونَ. . . قُلُوبِهِمذَرا تَحمنافقين اين آيـه را خوانـده   : مجاهد گفته است: مي گويد) م

ر ما را آشكار نكند آري، آيـه  ممكن است خداوند اين س: سپس با خود مي گويند
وإِذَا جاءوك حيوك بِما لَم يحيك بِه اللَّـه ويقُولُـونَ فـي    . (مذكور مشابه اين است

ممكن است خداوند نازل كند بر پيـامبرش  : يعني) أَنْفُسهِم لَوال يعذِّبنَا اللَّه بِما نَقُولُ
هـم  . و ماهيت شما را بر شما روشـن كنـد   آنچه را كه موجب رسوايي شما است

أَم حسب الَّذينَ في قُلُوبِهِم مـرَض أَنْ  (: چنان كه خداوند در جايي ديگر مي فرمايد
 مأَضْغَانَه اللَّه خْرِجلِ . . .الي قوله . . . لَنْ ينِ الْقَوي لَحف مرِفَنَّهلَتَعآري اينجا بـود  ) و

يعنـي  . نـام دارد ) رسـوا كننـده  (ين سوره به همين دليل فاضحه ا. كه قتاده فرمود
خداوند در اين سوره منافقين را در انظار عمومي رسوا نمـوده و ماهيـت آنـان را    

اين رسوايي آشكار بعد از اين صورت گرفته اسـت  . براي مردم روشن كرده است
هـيچ كـس   آري، بعد از ايـن همـه داليـل    . كه مكر و دسيسه آنان پنهان شده بود

صحابه و منافقين را يك طيف و يك گروه نمي داند مگر كساني كـه از خـرد بـي    
  . بهره باشند
عـنِ الْقَـومِ    . . .سيحلفُونَ بِاللَّه لَكُم إِذَا انْقَلَبتُم إِلَـيهِم لتُعرِضُـوا عـنْهم    (: قوله تعالي
تيد، سوگند مي خورند تا آنها را هنگامي كه شما برگش. (التوبه) 96-95) (الْفَاسقينَ

  . . .) توبيخ نكنيد 
. اين آيه درباره منافقيني كه در غزوه تبوك شركت نكرده بودند، نازل شـده اسـت  

آمـده عـذر    اين منافقان كه در اين آيه به آنان اشاره شده است، نزد رسول اكرم
 ان رسـول اكـرم  يك نفر از يار. تعدادشان هشتاد و اندي بود. گناه را بيان كردند

به صحيح بخاري روايت عبداهللا بن كعب، درباره سبب نـزول آيـه   . جزء آنان نبود
  . مذكور، مراجعه شود

والَّذينَ اتَّخَذُوا مسجِداً ضرَاراً وكُفْراً وتَفْرِيقاً بينَ الْمؤْمنينَ وإِرصـاداً  (: و قوله تعالي
 ولَهسرو اللَّه بارنْ حمل    ـمإِنَّه دشْـهي اللَّـهنَى وسنَا إِلّا الْحدفُنَّ إِنْ أَرلحلَيلُ ونْ قَبم



ال تَقُم فيه أَبداً لَمسجِد أُسس علَى التَّقْوى منْ أَولِ يومٍ أَحـقُّ أَنْ تَقُـوم   ( ) لَكَاذبونَ 
آناني ـ  ) (108-107: التوبة)(واللَّه يحب الْمطَّهرِينَ فيه فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتَطَهرُوا

منافقاني ـ كه مسجدي براي ضرر و زيان رساندن، كفر ورزيدن و ايجـاد اخـتالف    
ميان مومنان ساختند و آنرا سنگري براي كسي كه قبالً با خدا و رسـولش جنگيـده   

جز خير و نيكي نداشـته   بود، قرار دادند و سوگند مي خوردند كه ما هيچ هدفي به
هرگز در مسجد ضرار نماز . ايم و خداوند گواهي مي دهد كه آنها دروغ مي گويند

نخوان، مسجدي كه از روز اول بر تقوي پايه گذاري شده است سزاوارتر است كه 
در آن نماز بگذاري در آنجا كساني هستند كه دوست دارند خود را پـاك كننـد و   

اين آيه نيز رسوايي منافقـان را آشـكار سـاخته    .) ت داردخداوند پاكيزگان را دوس
اين رسوايي منافقين زماني صورت گرفته كه آنان مسجدي را به قصد ضـرر  . است

رساندن، ايجاد تفريق و جنگ با مومنان، براي پناه دادن شخصي بنام ابي عامر كـه  
تند تا در خواس مردي فاسق و راهب بود، پايه گذاري مي كردند و از رسول اكرم

  . آن مسجد تشريف برده نماز گذارند
دستور داد تا  رسول اكرم. را از اصل جريان آگاه كرد اما جبرييل، رسول اكرم

را امر كرد تا در مسجدي كه بـر تقـوي پايـه     جبرييل پيامبر. مسجد منهدم شود
به مطمئناً آنان كه مسجد ضرار را ساختند بـراي صـحا  . ريزي شده بود، نماز گذارد

عقل گرا اكثر صحابه منافق بودنـد ـ   !) هدايت شده(ناشناخته نبودند اما نزد مولف 
در آن نماز خواندند، مسجد صحابه بـود و   بديهي است مسجدي كه رسول اكرم

اگـر اكثـر   . مسجدي كه به هدم و از بين بردن آن دستور دادند، مسجد منافقين بود
كـه منـافق بودنـد    ) صحابه(ياراني  در مسجد صحابه منافق بودند و رسول اكرم

بـه انهـدام مسـجد     نماز مي خواند، آيا معني اش جز اين است كه رسول اكـرم 
آيـا چنـين چيـزي از رسـول     ! مومنان امر كرد تا در مسجد منافقين نماز خوانـد،؟ 

در همين سوره خداوند رضايت و خشنودي ! مي تواند صحت داشته باشد؟ اكرم
: خداونـد مـي فرمايـد   . و انصار صحابه اعالم نموده است خود را درباره مهاجرين



)    اللَّـه ـيضـانٍ رسبِإِح موهعينَ اتَّبالَّذارِ والْأَنْصاجِرِينَ وهنَ الْملُونَ مابِقُونَ الْأَوالسو
خَال ارا الْأَنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَعو نْهضُوا عرو منْهع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهينَ فد

يمظپيشگامان نخستين مهاجرين و انصار، و كساني كه بخوبي از ) (100:التوبة) (الْع
آنها پيروي كردند خداوند از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند و خداونـد  

ـ      ه هـا  بهشت را براي آنان آماده ساخته است كه در زيـر ـ درختـان ـ آن رود خان
.) جاري است آنها جاودانه در آنجا مي مانند و اين رستگاري بـس بزرگـي اسـت   

خوانندگان محترم دقت بفرماييد، خداوند در اين آيه چگونه رضـايت و خشـنودي   
واي واي و حسـرت بـر   ! خودش را از مهاجرين و انصار صحابه اعالم كرده است
. شته و آنان را بدگويي كنـد كسي كه تمام صحابه يا بعضي از آنان را مبغوض پندا

به عنوان سـيد الصـحابه، بهتـرين صـحابه و      بويژه از كسي كه بعد از رسول اهللا
  .يعني صديق اكبر، خليفه اعظم، حضرت ابوبكر. افضل ترين پذيرفته شده بود

سر دشمني  همانا گروه ناموفق و رسوا شده روافض، با بهترين ياران رسول اكرم
وض مي دانند و بد و بيراه مي گويند ـ خداوند از چنين چيـزي   داشته، آنان را مبغ

دال  اين شيوه برخورد و رفتار آنان با اصحاب رسول اكرم. همه ما را نجات دهد
شما بفرماييد، آنان چقدر از . بر وارونه بودن عقل و واژگون بودن دلهاي آنها است

و بيـراه مـي گوينـد كـه     زيرا آنان به كساني سب و شتم و بد . ايمان بدور هستند
اما اهل سـنت خشـنودند از   . خداوند از آنان اعالم رضايت و خشنودي كرده است
و بد مي دانند كساني را كـه  . كساني كه خداوند از آنان اعالم رضايت كرده است

دوستي و محبت دارند با كساني كه دوست خداوند . نزد خدا و رسولش بد هستند
آري اهل سـنت  . ساني كه با خدا سر ستيز داشته باشندهستند و سر ستيز دارند با ك

يعنـي خـدا   (متبع هستند نه مبتدع، به همين دليل اهل سنت حـزب اهللا المفلحـون،   
  . و عبادات گذاران مومن هستند) جويان موفق



لَقَد تَاب اللَّـه علَـى النَّبِـي والْمهـاجِرِينَ     (سوره توبه چنين آمده است  117در آيه 
أَنْصارِ الَّذينَ اتَّبعوه في ساعةِ الْعسرَةِ منْ بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مـنْهم ثُـم   والْ

يمحر ؤُوفر بِهِم إِنَّه هِملَيع تَاب .(  
خداوند توبه پيغمبر و توبه مهاجرين و انصار را پذيرفت، مهاجرين و انصار كه در (

ز پيغمبر پيروي كردند بعد از آنكه نزديك بود دلهايشان منحرف شود، زمان سختي ا
  .)باز هم خداوند توبه آنها را پذيرفته چرا كه او بسيار رئوف و مهربان است
لذا مي . اين آيه نيز در مدح صحابه و صفاء باطن آنان به صراحت سخن مي گويد

ـ  اطق بـه عـدالت   توان گفت كه دو آيه مذكور به شهادت و گواهي حضرت حق ن
بعد خداوند متعال اعالم رضايت فرمود از سـه نفـري كـه صـحابه     . صحابه هستند

ولي در حق بقيه بازماندگان و متخلفـان  . بودند و در اين غزوه شركت نكرده بودند
به ظاهر عذر آنان را پذيرفته بود، چنين اعالم  كه از منافقين بودند و رسول اكرم

بزرگترين و بارزترين دليل است بر وجود فـرق ميـان    آري اين. رضايتي نشده بود
صحابه كه عادل بودند و با وجود خطاء و اشتباه مورد مغفرت حضرت حـق قـرار   
گرفتند و ميان منافقيني كه خداوند در كتاب خود درباره رسوايي آنان سخن گفتـه  

  . است
  
را كـه  ضروري مي دانم كه ديدگاه علماي بزرگ روافض اماميـه اثنـا عشـري    ) 9

خداوند به . خداوند آنان را به سخن در آورده است تقديم خوانندگان گرامي نمايم
بعضي از علماء اماميه توفيق داده كه به حق، همان حقي كه در آن هيچ گونه شك 

ابوالنصر، محمـد بـن مسـعود، معـروف بـه      . و ترديدي وجود ندارد، سخن گويند
) اللَّه يحب التَّـوابِينَ ويحـب الْمتَطَهـرِينَ    إِنَّ (عياشي در تفسيرش پيرامون اين آيه 

يعني روايتي را ذكر كرده است كه هر گونه نفاق را از اصحاب . چنين آورده است
. اين روايت از امام محمد باقر، پنجمين امام اثنا عشريه نقل شده است. نفي مي كند

ن نزد وي آمد و چنـد سـوال را   حمران بن اعي. سالم مي گويد نزد ابوجعفر بودم((



وقتي حمران مي خواست از آنجا بلند شود، خطـاب بـه   . در محضر او مطرح كرد
. خداوند طول عمر به تو بدهد و ما را از وجود تو بهره منـد سـازد  : ابوجعفر گفت

ما به محضر شما مي آييم و تا اينكه دلهاي ما نـرم نشـده و   . بفرما چرا چنين است
ز دنيا دوري نجسته و اهميت مال و ثروتـي كـه در دسـت مـردم     روح و روان ما ا

اما وقتي از محضر شما مرخص مـي شـويم و   . است از دل ما نرفته، بر نمي گرديم
ميان مردم و تجار و كسبه قرار مي گيريم دنيا براي ما بسـيار محبـوب مـي شـود؟     

ا گاهاً كارها همانا اين دله: ابوجعفر در پاسخ حمران بن اعين گفت: سالم مي گويد
بعد ابوجعفر عليـه  . و امور برايشان سخت و دشوار مي شود و گاهاً آسان و راحت

سـوال   از حضـرت رسـول   متوجه باشيد اصحاب رسول اكـرم : السالم فرمود
خطاب به آنـان   آيا شما نگران هستيد كه ما منافق مي شويم؟ رسول اكرم: كردند
زماني : ((مي كنيد؟ صحابه عرض كردند چرا شما در اين باره احساس خطر: فرمود

كه در محضر و محفل شما هستيم در اثر صحبت و اندرز شـما، دنيـا را فرامـوش    
نموده و از آن بي رغبت مي شويم و در اين بي رغبتي از دنيا و گرايش به آخـرت  

اين احسـاس  . چنان احساس مي كنيم كه آخرت، بهشت و دوزخ را داريم مي بينم
هرگاه از محضر شما بيرون رفته . تي است كه در محضر شما هستممحدود به لحظا

و وارد خانه هاي خودمان مي شويم و با اهل و عيال و زن و فرزنـدان خـود مـي    
نشينيم و از مال و زندگي خود صحبت مي كنيم، زمان آن فرا مي رسد كه به حالت 

چنان كيفيتي بر ما اول يعني قبل از آن حالتي كه در محضر شما داشتيم، برگرديم و 
آيا شما فكر مي كنيـد ايـن   . حاكم مي شود كه گويي هرگز در فكر آخرت نبوديم

اين از اقـدامات  ! هرگز: فرمود تحول از عالئم و آثار نفاق ما است؟ رسول اكرم
سوگند به خدا اگر آن كيفيتـي كـه   . شيطان است تا شما را به سوي دنيا راغب كند

شتيد براي هميشه بماند فرشتگان بـا شـما مصـاحبه    شما در محضر و محفل من دا
اگر شما مرتكب گناه نشده و از خداوند آمرزش طلب نكنيد، خداوند . خواهند كرد



و خداوند آنـان را مـورد    1كساني را مي آفريند كه مرتكب گناه شده، استغفار كنند
ايـن آيـه    آيا بـه . همانا مومن، خطا كار و توبه كننده است. مغفرت قرار خواند داد

) استَغْفرُوا ربكُم ثُم تُوبـوا إِلَيـه   (و قال ) إِنَّ اللَّه يحب التَّوابِينَ (قرآن توجه نداريد 
  ). 128ص  1ج  222تفسير العياشي سوره بقره آيه (

امام يازدهم فرقه اثنا عشريه، امام حسن عسكري در تفسير خود در مقـام توضـيح   
ابه در جريان سواالتي كه موسـي عليـه السـالم از خداونـد     منزلت و جايگاه صح

آيـا از  : ((موسـي از خداونـد پرسـيد   : داشت، و يكي از آنها دين بود، مي گويـد 
: اصحاب و ياران پيامبران كسي محبوبتر از ياران من نزد تو هست؟ خداوند فرمـود 

ان بر اصحاب تمـام پيـامبر   اي موسي، مگر نمي داني كه فضيلت اصحاب محمد
 است بر اوالد تمام انبياء و مانند فضيلت خود محمد مانند فضيلت اوالد محمد

امام حسن عسكري سـخنش را بـا سـخنان و ديـدگاه حضـرت       2.بر تمام مرسلين
در مقام  حضرت علي. به پايان رسانده است درباره اصحاب رسول اهللا علي

كمك و ياري رسـاندن بـه    براي پيروان خود و در جريان تعريف از ياران پيامبر
را ديـدم و   يـاران پيـامبر  : و اظهار همدردي با آنان مي گويـد  اصحاب پيامبر

آنان در اثر كار و زحمـت همـواره   . هيچكدام از شما با آنان نمي تواند برابري كند
از خـوف  . غبار آلود و پراكنده مو بودند شبها را در حـال عبـادت سـپري كردنـد    

پيشاني آنان . مانند گرفتن آتش در دست بود انجام مي دادندقيامت كارهايي را كه 
هرگاه به يـاد  . به خاطر كثرت سجده مانند زانوي بزها سخت و سفت و خشن بود

خدا مي افتادند، اشكهايشان به حدي سرازير بود كه سينه شان خيس مي شد و بـه  
ـ    ا خـم و  خاطر ترس از عذاب و توقع ثواب مانند درختي كه در تنـد بـاد طوفانه

هم چنين ابراهيم ثقفي، مرجع اهل تشـيع  . راست مي شود، خم و راست مي شدند

                                                 
اين حديث بارزترين دليلي است بر اين مطلب كه گناهي كه صحابي مرتكب آن مي شود، عيبي در حق او محسوب . 1

  . نمي گردد
  . سوره البقره عند تفسير 11تفسير حسن العسكري ص . 2



را وقتي  كه از كتب معتبر اماميه است قول حضرت علي)) الغارات((در كتابش 
اي اميرالمـومنين دربـاره   : ((كه يارانش از وي سوال كردند، چنين نقل كرده است

از كـدام اصـحابم بـراي شـما      :حضرت فرمود. اصحاب خود براي ما تعريف كن
تمـام  : فرمـود  حضرت علي. از اصحاب حضرت محمد: سخن بگويم؟ گفتند

   1.اصحاب من هستند اصحاب حضرت محمد
. كه به زعم آنان بزرگتـرين امـام آنـان اسـت     آري اين است قول حضرت علي
هـدايت  (همان اصحابي كه بنابر عقيـده تيجـاني    درباره اصحاب حضرت محمد

آيا اين گروه اين عقيده پوچ خود را ابطال مي كند . اكثريت آنان منافق بودند) شده
و در مورد توهين و تنقيص صحابه، لجام بر زبانهاي خود مي گذارنـد يـا ديـدگاه    

  ! ائمه خود را تخطئه كرده و غلط مي دانند؟
 در خاتمه انتظار مي رود كه خوانندگان محترم اين ادله را مـورد دقـت و ارزيـابي   
قرار بدهند و آنان چنين داليلي را در البه الي مباحث اين كتاب مشاهده خواهنـد  

توجه و مراجعه به اين داليل از جهت اينكه خوانندگان صحت آنچه را كه در . كرد
كـه اولـين آنـان     خصوص عقيده روافض نسبت به منافق بودن اكثريت صحابه

  . جب استخلفاي ثالثه هستند نقل گرديد، خوب بشناسند، وا
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  باب دوم

بعد از طبقه بندي صحابه به سه طبقه، مدعي است كه ) هدايت شده(جناب تيجاني 
مباحث كتابش را بدور از هر گونه عواطف و گرايش و مبتني بـر اسـاس عقـل و    

اين عامـل مـرا واداشـت تـا     : ((او در اين خصوص مي گويد. منطق آغاز مي كند
عميق پيرامون صحابه آغاز كنم و با پروردگارم تعهـد   مطلبم را با اين درك و فهم

كه از هر گونه عواطف و گرايش بدور باشـم و بـه گفتـه هـاي     ) إن هداني(كردم 
ثـم  ((فريقين توجه نموده از بهترين آنها تبعيـت كـنم و در نگـارش ايـن كتـاب      

  .)) استفاده كنم) عقل و منطق(از دو مرجع معتبر )) اهتديت
  
منظور از قواعد منطقي اين است كه در خصوص تفسير و سنت  قواعد منطقي، -1

  . نبوي تنها به تفاسير و رواياتي تكيه شود كه نزد فريقين متفق عليه هستند
  
زيـرا خداونـد بـه    . عقل بزرگترين نعمتهاي حضرت حق بر انسان است 1العقل -2

جنتب  2.وسيله آن انسان را در برابر ساير مخلوقاتش عزت و كرامت بخشيده است
به داليل ياد شده در جريان مباحث و مطالب كتـابم بـه قـرآن،    : تيجاني مي گويد

  . سنت صحيح و عقل اصالت داده و آنها را مستمسك خود قرار مي دهم
آري اين واقعيت نه تنها نزد علماي بزرگ بلكه از ديدگاه هر طالب العلم مبتدي نيز 

بر آشنايي از اصول علم تفسير، بايـد   پذيرفته شده است كه علم و فهم قرآن عالوه
از مصادر اصلي اش كه همانا اقوال و ديدگاههاي علمـاي مفسـرين اسـت گرفتـه     

نياز به  هم چنين در استفاده صحيح و بهره گرفتن علمي از سنت رسول اهللا. شود
اين دارد كه به آراء علماء حديث و كارشناسان جرح و تعديل كه صحت و سـقم  

                                                 
  . البته عقل نزد اهل سنت مصدر شرعي نيست بلكه حجيت آن نزد معتزله و روافض معتبر است. 1
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آري ضـروري  . اعتبار متن و سند تشخيص مي دهند، مراجعت شـود احاديث را به 
است كه انسان عقلش را استخدام نموده آن را به تفكر وادارد تا بتوانـد صـحيح را   

اما استفاده صحيح از عقل مشروط است به اينكه انسـان  . از ناصحيح تشخيص دهد
صـاحبان خـرد   در تفكر خود از مواضع غير عقالني و از آنچه كه بـراي عقـالء و   

اما سوال اين است كه آيا جنـاب تيجـاني در ادعـاي    . پسنديده نيست تجاوز نكند
خودش اين واقعيتها را مي پذيرد؟ پاسخ اين سوال در اثنـاء مباحـث آينـده روش    

  . خواهد شد
  

نسبت به صحابه ابراز مي كند ) هدايت شده(نخستين نقص و معايبي را كه تيجاني 
  . يبيه استمربوط به جريان صلح حد

  
  

  )) صحابه در صلح حديبيه((رد ديدگاه تيجاني پيرامون 
در سال ششم هجـري   خالصه سخن اين است كه رسول اكرم: تيجاني مي گويد

به اتفاق هزار و چهارصد تن از اصحاب و يارانش مدينه را بـه قصـد مكـه و بـه     
در . شته شوندمنظور انجام عمره ترك كرد و امر كرد تا شمشيرها در غالف ها گذا

و يارانش احـرام بسـتند و جـانوران را قـالده در گـردن       محله ذوالحليفه پيامبر
انداختند تا به قبايل قريش اعالم كنند كه آنان به قصد زيارت و عمره آمدند نه بـه  

اما مردم قريش از سر غرور و تكبر فكر مي كردند ممكن است چنـين  . قصد جنگ
د مكه شده و شوكت آنان را از بين برده استو لـذا  قهراً وار تصور شود كه محمد

فرسـتاده و از   هيئتي را به رياست سهيل بن عمرو بن عبد ود عامري نزد محمـد 
وي خواستند كه اين دفعه به همان جايي كه آمده بر گردد و در سال آينده به مدت 

ايـن،  روز به او اجازات داده مي شود تا عمره را انجـام دهـد و عـالوه بـر      3سه 
به خاطر رعايت جوانـب   شرايط بسيار سختي را در ميان گذاشتند و رسول اكرم



اما بعضـي از  . خير و نفعي كه خداوند به او وحي كرده بود شرايط آنها را پذيرفت
مطمئن نشدند و در اين زمينه با وي به بحث و گفتگو  صحابه از اين اقدام پيامبر

  . پرداختند
آيا تو نبـي بـر حـق خداونـد     )) ألست نبي اهللا حقاً(: (آمد و گفت حضرت عمر
آيا ما حق به جانـب  : حضرت عمر گفت. چرا: گفت پيامبر)) بلي: ((نيستي؟ قال

چـرا؟ آنگـاه حضـرت    : گفـت  نيستيم؟ و دشمن ما بر باطل نيست؟ رسول اكرم
مـن  : فرمـود  پيامبر. ما درباره دين خود هرگز ذلت را نمي پذيريم: گفت عمر
حضـرت عمـر   . خدا هستم و او را نافرماني نمي كنم و او مرا ياري مي كند پيامبر
)) ما به بيت اهللا رفته و آن را طـواف مـي كنـيم؟   : ((مگر خود شما نفرمودي: گفت

آيا من گفتم كه امسال بيت را طـواف مـي كنـيم؟ حضـرت     : فرمود رسول اكرم
اهللا شده و آن را طواف مطمئناً تو وارد بيت : فرمود رسول اهللا. خير: گفت عمر

! اي ابوبكر: آمد و گفت نزد حضرت ابوبكر سپس حضرت عمر. خواهي كرد
پيامبر بر حق خداوند نيست؟ بعد حضرت عمر عيناً همان سـواالتي را   آيا محمد

پرسيد و او همان پاسخهايي را  پرسيده بود، از حضرت ابوبكر كه از رسول اهللا
او رسول خدا است ) خوب(اي مرد : ار كرده، گفتداده بود تكر كه رسول اكرم

. و يك سر مو از پروردگارش نافرماني نمي كند و پروردگار ياري دهنده او اسـت 
بعد از نوشتن قرار داد صلح به اصحابش امر كـرد بلنـد شـده ذبـح      رسول اكرم

لنـد  اما هيچ كدام از اصحاب ب. كنند، موهاي سر را بتراشند و از احرام بيرون بيايند
حـس   وقتي پيامبر. بار فرمان خود را تكرار كرد 3سه نشد تا اينكه رسول اكرم

كرد كه هيچ كس از فرمانش اطاعت نمي كند، وارد خيمه شده سپس بيرون آمـد و  
بدون اينكه با كسي حرف بزند، شترش را ذبح نموده و سـلماني را طلبيـده مـوي    

دند كه از احرام بيرون آمده حالل را دي وقتي صحابه پيامبر. سرش را اصالح كرد
) حيواناتي را كه همراه داشته و قرار بود در حرم ذبح شـوند (شد، بلند شده هدايا 



و موهاي يكديگر را اصالح كردند حتي نزديك بود، بعضي بعضـي را  . ذبح كردند
  . به قتل برسانند

مـورد   صلح حديبيه و جزئيـات آن . اين بود شرح كوتاهي از داستان صلح حديبيه
اتفاق شيعه و سني است مورخان و سيره نگاران، مانند طبري، ابن اثير و ابن سـعد  

هـدايت  (تيجاني . و ديگران مانند بخاري و مسلم آن را در كتب خود نقل كرده اند
زيـرا بـرايم   . براي من جاي تامل است: ((پس از نقل داستان صلح مي گويد) شده

ت كرده از عكس العمل و معارضـه آقايـان   ممكن نيست كه چنين داستاني را قرائ
ادامه مي ) هدايت شده(تيجاني . شگفت زده و متاثر نشوم صحابه در برابر پيامبر

 صحابه از امر و نهـي پيـامبر  : ((آيا سخن كساني كه مي گويند: دهد و مي گويد
اطاعت نموده فرمان وي را نافذ كردند، پذيرفته مي شود؟ داستان صلح سخن آنان 

آيا هيچ انسان عاقل و خردمندي مـي  . تكذيب نموده منظور آنان را نفي مي كندرا 
، جريـان كـوچكي   تواند تصور كند كه اين عكس العمل در برابر ديدگاه پيـامبر 

است؟ يا امر پسنديده اي است و يا اينكه چنين كساني نزد خداوند بي گنـاه انـد؟   
نُونَ حتَّى يحكِّموك فيما شَجرَ بينَهم ثُـم ال  فَال وربك ال يؤْم(: مگر خداوند نفرموده

  . 1)يجِدوا في أَنْفُسهِم حرَجاً مما قَضَيت ويسلِّموا تَسليماً
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  نقدي بر ديدگاه تيجاني 
روشن است كه اين آقاي تيجاني حديث صلح حديبيـه را بـه صـورت بسـيار      -1

بخش عمده و مهم آن را كه داللت بر سوء نيت پنهـان و  مجمل و گنگ ذكر نموده 
در قسـمتي در داسـتان   . دارد، حذف نموده است جنايت او عليه اصحاب پيامبر

صلح حديبيه كه مستمسك آقاي تيجاني است سخنان عروه بن مسعود خطـاب بـه   
  : قومش چنين آمده است

آن را بپذيريـد و بـه   . ه استبرنامه درستي را به شما ارائه داد) پيامبر(همانا او ((
عروه نزد . برويد اجازه داريد: آنان به عروه گفتند. من اجازت دهيد تا پيش او بروم

همان پاسـخي را كـه بـه     پيامبر. آمد و با وي به صحبت پرداخت رسول اكرم
اگر معامله : گفت عروه خطاب به رسول اهللا. بديل گفته بود براي عروه تكرار كرد

همـه  . يك سره كنم، شخص اليقي را نمي بينم كه در برابر مـن بايسـتد  قوم تو را 
فكر مي كنم همگـي اينهـا فـرار كننـد و تـو را تنهـا       . اينها آدمهاي نااليقي هستند

امصص بظر الالت، يعني تـوالت را  : بگذارند حضرت ابوبكر خطاب به عروه گفت
ايـن شـخص   : عروه گفتآيا ما فرار كرده، او را تنها مي گذاريم؟ . خايه مالي كن
به خدا سوگند اگر احسان تـو بـر گـردن مـن     : ابوبكر، عروه گفت: كيست؟ گفتند

ادامه  سپس عروه سخنانش را براي پيامبر. سنگيني نمي كرد، پاسخت را مي دادم
. را مـي گرفـت   هرگاه سخني براي پيامبر مي گفت، ريش مبارك رسول اهللا. داد

در حالي كه شمشـير در دسـت داشـت و زره     مغيره بن شعبه در كنار رسول اهللا
هرگاه عروه قصد سخن نموده دستش را بـه سـوي ريـش    . پوش بود، ايستاده بود

دراز مي كرد، مغيره با قبضه شمشير دستش را مي زد و به او  مبارك رسول اكرم
عروه سرش را بلنـد  . بردار دستت را از روي ريش مبارك رسول اكرم: مي گفت

اي مكـار و  : مغيره بن شعبه، عـروه گفـت  : اين شخص كيست؟ گفت :كرده پرسيد
حيله گر، در مكر و حيله تو را ياري نكردم؟ مغيره در زمان جاهليت يعني قبـل از  
مسلمان شدن در ميان قومي زندگي مي كرد و تعدادي از آنان را كشته اموال آنـان  



اسالم : فرمود اكرم رسول. آمد و مسلمان شد را به غارت برد و بعد نزد پيامبر
تو را مي پذيرم اما اموالي را كه به غارت بردي درباره آنها هـيچ گونـه مسـئوليتي    

را به دقت نگاه مي كرد و ) رفتار اصحاب پيامبر(بعد عروه با گوشه چشم . ندارم
در دست يكي از  سوگند به خدا اگر آب دهان رسول اهللا: ((چنين اظهار نظر كرد

حكم مـي   آن را روي چهره و بر تمام بدن مي ماليد، هرگاه پيامبرآنان مي افتاد، 
وضـوء مـي    هرگاه رسول اهللا(! !) كرد، به پيروي از حكم او مبادرت مي كردند 

هرگـاه  . گرفت، براي گرفتن آب وضوي وي با يكديگر جدال و دعوي مي كردنـد 
و به خاطر اصحاب او در محضر او حرف مي زدند، آهسته و آرام حرف مي زدند، 

بعد عروه نزد قومش . تجليل و تكريم از وي با چشم پر به سوي او نگاه نمي كردند
در محضـر  . آگاه باشيد و بدانيد، من نزد پادشاهان رفـتم ! اي مردم: برگشته و گفت

سوگند به خدا هيچ پادشاهي را نديـدم  . قيصر، كسري و نجاشي حضور پيدا كردم
 1كه اصحاب محمد، محمد را تعظـيم مـي كنـد    كه رعيتش او را چنان تعظيم كند
كه به شـهادت و گـواهي فـردي از مشـركان،      آري، اينان بودند ياران رسول اهللا

اي بـرادر محتـرم و خواننـده گرامـي     . . . . . را چنين تعظيم مي كردنـد   پيامبر
مشاهده كردي، اين تيجاني با انصاف و امين را كه چگونه بخش عمده و بسيار مهم 

زيـرا  . البته من در اين خيانت او را معذور مي دانم. داستان را پنهان كرده است اين
او اگر اين بخش از داستان صلح را ذكر مي كرد، تمام سخنان و ديدگاهش از اول 

چون آنچه كه در حديث آمده هرگز بـا يـاوه   . تا آخر باطل شده و از بين مي رفت
  . گويي هاي او توافق ندارد

  
معارضه و مناظره تند و نامناسـب آن طـور كـه     گز با رسول اكرمصحابه هر -2

از حديث صلح هرگز چنين استنباط نمي شود كـه صـحابه   . تيجاني گفته، نداشتند
البته آنچه كه از جانب صحابه در جريان . را داشتند قصد مخالفت با رسول اكرم
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اوت با كفار بود حديبيه صورت گرفت مطمئناً منشا آن محبت با دين و عقيده و عد
آنان نيـز گمـان بردنـد    . و مانند تمام انسانهايي كه دچار عوارض بشري مي شوند

شرايطي كه در قطعنامه صلح گنجانده شده است منجر به اجحاف در حق مسلمانان 
. معصـوم نبودنـد   آنان مانند پيامبر. اين يك امر روشن و آشكار بود. خواهد شد

مخالفت كرده و به دسـتور او عمـل    رسول اهللاچگونه ممكن است كه صحابه با 
لَقَد (نكنند و در عين حال در تعريف و تمجيد آنان خداوند چنين آيه اي نازل كند 

رضي اللَّه عنِ الْمؤْمنينَ إِذْ يبايِعونَك تَحت الشَّـجرَةِ فَعلـم مـا فـي قُلُـوبِهِم فَـأَنْزَلَ       
 هِملَيينَةَ عكفَتْحاً قَرِيباًالس مهأَثَابو(  

خداوند خشـنودي  . آنگاه كه مومنان زير درخت بدست تو بيعت مي كردند: ترجمه
لذا سكون و . زيرا مي دانست آنچه كه در دلهايشان بود. خود را از آنان اعالم كرد

   1.آرامش خاطر را به سوي آنان فرستاد و پيروزي را نصيب آنان كرد
خداوند داناي پيدا و پنهان چگونه . صلح حديبيه نازل شده استآيه مذكور درباره 

زيرا او از صـدق، اخـالص و   . اعالم مي كند رضايتش را از اصحاب رسول اهللا
وفاداري اي كه در قلوب صحابه بود، خبر داشت و از سمع و طاعت آنان آگاه بود 

مـي  ) يت شـده هدا(سپس اين شيعه نماي . و آنان را به پيروزي نزديك بشارت داد
  ! مشكوك و مشتبه جلوه مي دهد؟ آيد، قصد و نيت صحابه را در برابر رسول اهللا

لذا تنها همان پاسخ را برايش مناسب مي دانم كه صديق اكبر به عروه بـن مسـعود   
  ) ؟؟؟(امصص بظر الالت : گفته و آن، اين است

  
دربـاره   جهت روشن تر شدن قضيه براي خوانندگان محتـرم، روايـت ديگـري    -3

صلح حديبيه كه امام مسلم در صحيح خود آن را نقـل كـرده و خـود تيجـاني در     
اين حديث غير از حـديث  . حاشيه كتابش بدان اشاره نموده است، تقديم مي گردد

بخاري است و به وضوح نشان مي دهد كه چه كسي از صحابه بـا حكـم رسـول    
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امام . بوده است تور پيامبرمخالفت كرده فاقد اعتقاد و اذعان نسبت به دس اكرم
بعد از ممنوع الورود شـدن  : مسلم از حضرت براء بن عازب چنين نقل كرده است

به مكه مكرمه، سران مكه با وي به صلح نشستند و آماده آشتي شدند  رسول اكرم
روز مي توانند در مكه بماننـد و هـيچ گونـه     3مشروط بر اينكه مسلمانان فقط سه

بـه كسـي از اهـالي مكـه      غالف با خود نياورند و پيامبر سالحي جز شمشير در
هـر كـدام    اجازه خروج و رفتن از مكه به مدينه را ندهد و از همراهـان پيـامبر  

بعد رسـول  . حق جلوگيري او را ندارد خواسته باشد در مكه زندگي كند، پيامبر
كه بـه  شرايط قرار داد صلح را به تربيتي : فرمود خطاب به حضرت علي اكرم

بسم اهللا الرحمن الرحيم ـ هذا ما قضي  : ((تو گفته مي شود بنويس، و آن چنين بود
ـ  مشركين بر كلمه رسول اهللا اعتراض داشتند ـ رسـول اهللا   )) عليه محمد رسول اهللا 

 حضـرت علـي  . را پاك كنـد )) رسول اهللا((امر كرد تا كلمه  به حضرت علي
 از حضـرت علـي   آنگاه پيامبر. كنمسوگند به خدا من آن را پاك نمي : گفت

آن را به  حضرت علي. نشان دهد را به پيامبر)) رسول اهللا((خواست كه كلمه 
)) ابن عبـداهللا ((آن را پاك كرد و بجاي آن  نشان داد و آن حضرت رسول اهللا

   1.روز در مكه اقامت كرد 3بر اساس اين قرار داد سه رسول اكرم. نوشت
ته باشم، انصاف، عقل گرايي و شيوه تفكر اين تيجاني كذايي را آري، اگر من خواس

در اين روايت نيز جاي اشكال و تامل باقي است آيـا بـراي مـن ممكـن     . بيازمايم
نيست كه چنين چيزي بخوانم و از عكس العمل اين صحابي در مقابل فرمان رسول 

بي دسـتور  آيا اگر كسـي بگويـد كـه ايـن صـحا     . متاثر نشده و تعجب نكنم اهللا
را اطاعت كرده است و آن را اجراء نموده است هيچ شخص عاقلي آن را  پيامبر

مي پذيرد؟ مطمئناً اين جريان، گوينده چنين سخني را تكذيب مي كنـد و آنچـه را   
 آيا او خودش را حريص تر از پيامبر. كه گوينده اراده كرده است از بين مي برد

ور مي كند كه با دست مبارك خـودش كلمـه   را مجب گمان مي كند؟ حتي پيامبر
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گمان نمي كنم هيچ . را پاك كند و بجاي آن، محمد بن عبداهللا بنويسد) رسول اهللا(
يـك حركـت    انسان عاقلي بپذيرد كه اين عكس العمل در برابر فرمان رسول اهللا

آري اين است عقل گرايي كه آقاي تيجـاني آن  . معمولي ، پسنديده و منطقي باشد
حور مباحث كتابش قرار داده زمينه را براي هر انسان جاهل و نادان فراهم مـي  را م

كند تا هر عمل صحابي را بر نافرماني پيامبر حمل نموده و آن را به عدم اطاعت از 
متاسفانه ما به خود اجازه نمي دهيم تا در مـورد  . و سوء تصرف تعبير كند پيامبر

  . راجعه كنيمفهم معني صحيح حديث به اقوال علما م
مخـالف  (آيا تو اين تفسير و تعبير : مي پرسم) هدايت شده(اينك ـ از اين تيجاني  

 فعل و حركت حضرت علي) و سوء تصرف در برابر دستور او با حكم پيامبر
مي پذيري؟ اگر مي پذيري آنگاه بر تو الزم است كه  را در برابر فرمان رسول اهللا

 فتوي را كه درباره سـاير اصـحاب پيـامبر    همان حكم و درباره حضرت علي
صادر كردي، صادر بكني و درباره او همان ديـدگاه را داشـته باشـي كـه دربـاره      

اگر اين توجيه مورد پسند تو نيست، معني اش ايـن اسـت كـه تـو     . ديگران داري
در نتيجه تـو  . خط بطالن كشيدي خودت بر حكم و فتوي خويش درباره صحابه

  . خودت را نفي كرديخودت فيصله عقل 
آيا عمر بـن خطـاب در جريـان    : جناب تيجاني در ادامه بحث در كتابش مي گويد

قرار داد صلح حديبيه تسليم دستور پيامبر شد ولم يجد في نفسه حرجاً مما قضـي  
احساس ناراحتي نكرد؟ يا اينكـه دربـاره    الرسول؟ يعني از قضاوت رسول اكرم

د بود؟ بويژه در اين قول خودش كه بـه رسـول   دچار شك و تردي دستور پيامبر
آيا تو نبي بر حق خداوند نيستي؟ آيا تو نگفتي كه مـا وارد بيـت اهللا   : گفت اكرم

پاسخ قانع كننده به  شده آن را طواف خواهيم كرد؟ و آيا بعد از اينكه رسول اهللا
لكه عيناً عمر بن خطاب هرگز تسليم نشد ب: او داد، او تسليم شد؟ تيجاني مي گويد

آيـا بعـد از پاسـخ دادن    . همان سوالها را از ابوبكر پرسـيد  بعد از جواب پيامبر
را بپذيرد، تسليم شـد؟ اگـر بپـذيريم كـه      ابوبكر و نصيحتش كه قضاوت پيامبر



قـانع   اكنون اين سوال مطرح است كه آيا او از پاسـخ پيـامبر  . تسليم شده است
گر خطايي از وي انجام نگرفته بود، چرا مـي  ا(! !)  شده است يا از پاسخ ابوبكر

تنها اهللا و رسول او مـي  . . .) كارهايي انجام دادم . . . (عملت لذلك اعماالً : گفت
دليل تخلـف ديگـر   : دانند كه عمر مرتكب چه اعمالي شده بود؟ تيجاني مي گويد

ح كننـد  به آنان حكم كرد تا بلند شده ذب آقايان حاضر از صحابه، وقتي كه پيامبر
و سرها را اصالح كنند و كسي به حرف پيامبر گوش نكرد تا اينكـه پيـامبر ناچـار    

جناب تيجاني پس از . بار حكم را بدون فايده تكرار كند، مشخص نيست 3شد سه
: نقل داستان صلح حديبيه به گونه اي كه بيان گرديد اظهار تعجب نموده، مي گويد

، نمي پذيرم چگونه ممكن است كه صحابه با من آنچه را كه در اين باره مي خوانم
اگر اين داستان تنها از طرف شيعه مطرح مـي شـد،   . چنين رفتار كنند رسول اهللا

امـا ايـن داسـتان    . من آن را تهمت و افتراء در حق اصحاب گرامي، مي پنداشـتم 
چون تمام محدثين اهل سنت آن را نقل . صحت دارد و در حد شهرت رسيده است

از جهت اينكه من التزام كرده ام كه روايات مجمع عليه بپذيرم، ناچار كه  .كرده اند
آنچه كه براي من ممكن است بگويم، . با حيرت و استعجاب تسليم اين جريان شوم

 20چگونه اين طيف از صحابه را معذور بدانم، صحابه اي كـه نزديـك   : اين است
گذراندند و آنان شـاهد   امبرسال را از زمان بعثت تا زمان صلح حديبيه همراه پي

معجزه و انوار نبوت بودند؟ و قرآن همواره به آنان مي آموخت كه چگونه از پيامبر 
حتي خداوند در صـورت  . تجليل نموده و با رعايت كدام شيوه با وي سخن گويند

رعايت نكردن احترام الزم و بلند كردن صدا در محضر او، آنان را به هـدر رفـتن   
   1.يد كرده استاعمالشان تهد
  : من مي گويم

مورد  را در برابر فيصله رسول اكرم آنچه كه اطاعت و تسليم حضرت عمر -1
درباره شـرايط قـرار داد    شك و ترديد قرار مي دهد، اين است كه حضرت عمر
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صلح اعتراض داشت ولي اعتراض او درباره شرايط صلح هرگز به اين معني نبـود  
در واقـع  . را با ديده شك و ترديد مـي نگريسـت   مبركه او فيصله و قضاوت پيا

روشن نبـود و   منشا اعتراض، اين بود كه فوايد شرايط صلح براي حضرت عمر
. سوال مي كـرد  و سپس از حضرت ابوبكر به همين خاطر او نخست از پيامبر

اين سوالها نيز زماني مطرح مي شدند كه مشركين شرايط بسيار سختي را قبوالنـده  
مسلمان شـده بـا شـما    ) مشركان(هر كس از ما : از جمله آنها يكي اين بود. ندبود

در حديث آمده است كـه  . بپيوندد حتماً بسوي مشركان برگردانده شود) مسلمانان(
يعني شما )) وعلي أنه ال ياتيك منا رجل وإن كان علي دينك: (( سهيل چنين گفت

نزد شما آمده او را پناه دهيد و لـو  مسلمانان حق نداريد، كسي را كه از ما باشد و 
. بسيار شگفت آور و جاي تعجب اسـت : مسلمانان گفتند. اينكه مسلمان شده باشد

چگونه بسوي كفار برگردانده شود حال آنكه او به عنوان مسلمان آمده اسـت؟ در  
زماني كه مذاكره صلح جاري بود، شخصي به نام ابوجنـدل فرزنـد سـهيل فرزنـد     

شده بود و در حالي كه پاهايش در زنجير و از بخش پاييني شهر  عمرو كه مسلمان
سهيل بـه مجـرد   . مكه بيرون آمده بود، افتان و خيزان  به صفوف مسلمانان پيوست

اين نخستين كسي است كه من ! محمد: اينكه نگاهش به         ابوجندل افتاد، گفت
من بعـد از اينكـه   ! لمانبرادر مس: ابوجندل گفت. مي خواهم او را به من برگرداني

مسلمان شدم به سوي مشركان برگردانده مي شوم؟ مگر نمي دانيد كه من بـا چـه   
ابوجندل در راه اهللا شكنجه هاي بسيار سختي را متحمـل   _مشكالتي گرفتار بودم؟ 

اين حاالت و اوضاع سخت مرا واداشت تا : مي گويد حضرت عمر  _شده بود 
آري اسنجا بود كه جريان بـراي حضـرت   . مطرح كنم آمده سوالها را نزد پيامبر

فوق العاده دشوار و سخت گذشت عالوه بر اين،  بلكه براي اكثر صحابه عمر
خبر داده بود كه ما وارد بيت شـده و آن را بـه زودي طـواف     وقتي خود پيامبر

 به تاخير افتاد، ايـن  و دليل اين پيش گويي اين بود كه رسول اكرم. خواهيم كرد
اين نـاراحتي موجـب شـد تـا حضـرت      . امر براي آنان فوق العاده سخت گذشت



همانا آرزوي شكست و ذلت  لذا منشا سواالت حضرت عمر. سوال كند عمر
مشركين و ياري و كمك رساندن به دين بوده و همـين سـواالت مطـرح شـده از     

االت، طبعاً منشا سـو . خود بارزترين دليل بر اين مدعا است جانب حضرت عمر
در روايتي از ابن اسحاق چنـين آمـده   . نبود شك و ترديد درباره قضاوت پيامبر

را بپذير  تصميم رسول اهللا: گفت) عمر(به او  وقتي حضرت ابوبكر((است 
يعنـي  )) أنا أشهد أنه رسـول اهللا : ((گفت حضرت عمر. زيرا او پيامبر خدا است

ري، اينجا است كه امام ابـن حجـر   ـ آ. من گواهي مي دهم كه او رسول اهللا است
را به تاويل در پذيرفتن شرايط صـلح   آنچه كه حضرت عمر: عسقالني مي گويد

واداشت، اين بود تا ايشان حكمت، مصلحت و فوايد شرايط صـلح را بهتـر درك   
اين تامل مانند تامل او درباره نماز ميت بر عبداهللا بن . نموده و شبهه اش دفع گردد

مطابق با حكـم وحـي   ) صلح حديبيه(چند كه اجتهاد او در قضيه اول هر . ابي بود
مطمئنـاً اعمـال   . موافـق بـود  ) نماز ميت بر عبداهللا بـي ابـي  (نبود و در قضيه دوم 

قطعـا او در تمـام   . را به خاطر اجتهادش موافق با حكم وحي نبود انجام داده است
ن او در اين اعمال بـه اجتهـاد   چو. اعمال و رفتارش معذور بلكه ماجور بوده است

 دليل روشن تر در اين باره كه علت تامل حضـرت عمـر  . خود عمل كرده است
در پذيرفتن شرايط صلح، همانا اين بود تا او فوائد و منافع صلح را درك نمـوده و  
شك و ترديد را از خود برطرف نمايد، روايتي است كه امام مسـلم در خصـوص   

عنـد سـوال عمـر    : ((در آن روايت آمده است. رده استصلح حديبيه آن را نقل ك
بالفتح ـ فأرسـل    فنزل القرآن علي رسول اهللا)) تكلم االسئله قول الراوي للنبي

، از رسول اهللا بالفاصله بعد از سوال حضرت عمر: الي عمر فاقرأه إياه ـ يعني 
ا نزد خـود  ر حضرت عمر نازل شده، آنگاه رسول اهللا بر رسول اهللا 2آيه فتح

اي رسـول  : گفـت  طلبيده و آيه مذكور را براي او قرائت كرد ـ حضـرت عمـر   
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خوشـحال   آري، آنگاه حضـرت عمـر  : فرمود خدا، اين فتح است؟ رسول اهللا
  . و در سوره فتح قول خداوند چنين آمده است 1شده برگشت

حت الشَّجرَةِ فَعلم ما في قُلُـوبِهِم فَـأَنْزَلَ   لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤْمنينَ إِذْ يبايِعونَك تَ(
  2)السكينَةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتْحاً قَرِيباً

خداوند اعالم رضايت فرمود از مومنان، هنگـامي كـه آنـان زيـر درخـت      : ترجمه
كـه در  ) از وفـاء و اخـالص  (خداوند خبر داشت از آنچه . بدست تو بيعت كردند

. لذا آرامش براي آنان فرستاد و پيروزي زود رسي نصيب آنان نمـود . ن بوددلهايشا
امام احمد در مسند خود از حضرت جابر ابن عبداهللا روايت كرده است كه رسـول  

  .)) لن يدخل النار رجل شهد بدراً والحديبيه: ((فرمود اكرم
نخواهد كسي كه در غزوه بدر و حديبيه شركت كرده است هرگز به دوزخ : ترجمه
   3.رفت

بيعـت كردنـد،    خداوند رضايت خود را از مومناني كه زير درخت بدست پيامبر
. اعالم نموده است و آنان را وعده نموده است و آنان را وعده بهشـت داده اسـت  

چرا؟ براي اينكه خداوند از پاكي ظاهر  و باطن آنـان آگـاه بـود ـ بـدون ترديـد       
ان بود ـ آري، از يـك طـرف خداونـد     از پيشگامان آن حضرت عمر بن خطاب

خبر  داناي پيدا و پنهان، از صفا و پاكي ظاهر و باطن صحابه گرامي رسول اكرم
مي آيد دلهاي صحابه گرامي ) هدايت شده(مي دهد و از طرفي اين جوجه رافضي 

  !آيا اين طعن و عيب به دين بر نمي گردد؟. را مطعون و معيوب قرار مي دهد
فعملـت لـذلك   : ((گفته بـود  ب تيجاني كه خود حضرت عمراين طعن جنا -2

واهللا ((و هم چنين قـول آقـاي تيجـاني    ) كارهايي بخاطر اين انجام دادم)) (اعماالً
خدا بهتر مي دانـد اعمـالي   ( وحده ورسوله يعلم ما هي األعمال التي عملها عمر
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ود را نسبت بـه  ـ آقاي تيجاني ايرادات و اشكاالت خ) كه عمر انجام داد چه بودند
بر اين نقطه و محور متمركز نموده است كه خود حضرت اعتراف  حضرت عمر

نموده است كه خطا از وي انجام گرفته و او براي جبران آن اعمالي را انجـام داده  
است ولي جزء اهللا و رسولش كسي ديگر نمي داند كه او براي جبران گناه نافرماني 

ي را انجام داده است؟ ايـن گفتـه جنـاب تيجـاني     چه اعمال از دستور رسول اهللا
بر جهل و ناداني وي داللت دارد زيـرا در  . عالوه بر اينكه صد در صد اشتباه است

بـراي جبـران گنـاه    : مـي گفـت   حضرت عمر((روايت ابن اسحاق آمده است 
در جريان صلح حديبيه گفتم، همواره  احتمالي سخناني كه در محضر رسول اكرم

ردم، روزه مي گرفتم، نماز مي خواندم و غالم و كنيز آزاد مي كـردم ـ   صدقه مي ك
لقد اعتقـت بسـبب   : قال عمر: واقدي از حديث ابن عباس چنين نقل كرده است

گفـتم،   ـ يعني بخاطر سخناني كه در محضر رسول اهللا  1ذالك رقاباً وصمت دهراً
آري، اين نماز، و روزه گردنهاي زيادي را آزاد نموده و مدت زماني روزه گرفتم ـ  

هاي نفلي و آزاد كردن گردنها براي جبران آنچه از تاخير و توقـف كـه از وي در   
و اين امر نيز مسلم و پذيرفته شـده اسـت   . ابتداي امر صادر شد، انجام گرفته است
در ابتدا جريان نتيجـه اجتهـاد او بـوده     كه توقف او از اطاعت دستور رسول اهللا

سعي  و تالش براي جبران خطاي اجتهادي، دليل بسيار روشـني   است لذا اين همه
) حضرت عمر(است بر تقوي، خدا ترسي و رجوع او بسوي خداوند و اينكه او 

قصدي جز اظهار شوكت و قدرت مسلمانان و ذلـت و خـواري مشـركان نداشـته     
  . هم چنين كه از سياق حديث بر مي آيد. است

  
ال أدريسبب تخلف البقيه الباقيه من الحاضرين بعد و: ((درباره اين سخن تيجاني -3

دليـل تخلـف سـاير    : يعني)). ذلك إذ قال لهم رسول اهللا، قوموا فانحروا ثم احلقوا
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دستور داد كه از حالت احرام بيرون بيايند، برايم  حاضرين، وقتي كه رسول اكرم
  : ـ مي گويم)) روشن نيست
ـ ) هدايت شده(اي تيجاني  ت مسـلم، بطـور واضـح و روشـن     تو خودت در رواي

نيز از جمله كساني بود كـه در صـلح حديبيـه     اعتراف كردي كه حضرت علي
و در همان . دفاع مي كرد حاضر بود و درباره شروط مورد توافق از ديدگاه عمر

حديث آمده است كه وقتي رسول اهللا به حاضرين امر كرد تا بلند شده ذبح كننـد،  
ز احرام بيرون بيايند، هـيچ كـدام از حاضـرين از سـر     موهاي سر را حلق نموده ا

نيز در آن جمـع حضـور داشـت و     صد در صد حضرت علي. جايش بلند نشد
را اطاعت نكرد ـ تو   همراه و همزمان با ساير حاضرين او نيز دستور رسول اكرم

خودت مي گويي من بنابر چه دليل اين طيف از صحابه را كه با وجود اينكه حدود 
سال را در صحبت پيامبر گذراندند و چنين از وي نافرماني كردنـد، معـذور    بيست

نيـز جـزء    بدانم ـ آري چنين بر مي آيد كه تو فراموش كردي كه حضرت علي 
را در  اكنون از تو سوال مي شود ـ اگر تو توانسـتي حضـرت علـي    . آنان است

كن كه همان عذر  جريان اين حادثه معذور و بي تقصير قرار دهي پس بدان و باور
حضرت علي، عذر بي گناهي ساير صحابه نيـز هسـت، و اگـر دليـل بـي گنـاهي       

آنگـاه  . براي تو روشن نيست و نمي تواني وي را معـذور بـداني   حضرت علي
 همان گناه و نقصي را كه به ساير صحابه نسبت مي دهي قطعاً به حضرت علـي 

بهتـر  : جز اينكه به تو بگـويم نيز منسوب است، و در چنين حالتي چاره اي نيست 
  . اين است كه تو از عقل و خرد خودت عذر خواهي كني

  
دايـر بـر    اما اينكه ساير صحابه چرا در مرحله نخست از دستور رسول اكرم -4

بيرون آمدن از حالت احرام اطاعت نكردند، داليل متعددي دارد كه ابن حجر آنهـا  
  : را بدين گونه بيان كرده است



ست خودداري صحابه بخاطر اين بوده است كـه آنـان ايـن امـر را امـر      ممكن ا((
استحبابي پنداشتند نه ايجابي با اينكه آنان فكر مي كردند كه هم اكنون وحي دايـر  
بر ابطال پيمان صلح نازل مي شود يا اينكه هر كدام فكر مـي كـرده اسـت كـه او     

همه . ناسك عمره مي شودبطور استثنايي وقت رسيدن آنان به مكه مجاز به انجام م
اين احتماالت براي آنان وجود داشت زيرا كه امكان نسـخ و نـزول وحـي تـا آن     

اين نيز از جمله احتماالت است كه ممكن است اوضـاع، بـدليل   . هنگام ممكن بود
اينكه آنان پس از اينكه تا حدي به قدرت رسيده بودنـد و احسـاس قـدرت مـي     

اعتقاد و انجام مناسك عمره دچار چنـين حـالتي   كردند، ناگهان ديدند كه در باب 
شده اند، اين اوضاع به ظاهر نابسامان آنان را چنان مشغول به خود كرده بـود كـه   

نشدند يا اينكه آنـان اطاعـت از دسـتور     آنان در مرحله نخست متوجه امر پيامبر
الفور  را به تاخير انداختند به فكر اينكه امر مطلق مقتضي اطاعت مع رسول اكرم

و بالفاصله نيست ـ همه صحابه در صلح حديبيه مجموعه ايـن داليـل را در نظـر     
امر براي وجوب فوري : هيچ دليلي، در اين جريان براي آنان كه مي گويند. داشتند

است، يا براي كساني كه وجوب فوري را نفي مي كنند و هم چنين بـراي كسـاني   
زيرا كـه  . ندب و اباحت، وجود نداردكه مي گويند امر براي وجوب است نه براي 

نظير اين حادثـه، حادثـه و    1.اين جريان شامل همه احتماالتي است كه بيان گرديد
آنان را امر بـه   و رسول اكرم. رويداد غزوه فتح است و آن اينكه ماه رمضان بود

افطار مي كرد اما وقتي كه صحابه پيوسته از افطـار كـرده و روزه خـودداري مـي     
آنگاه خود حضرت ليوان را در دست گرفته نوشيد وقتي صحابه ديدند كـه  كردند 
آري اينهـا عـذرها و داليـل     2.نوشيد و افطار كرد، آنان نيز افطار كردنـد  پيامبر

موجهي بودند كه علماء كرام جهت موجه جلوه دادن امتناع صحابه و معذور قـرار  
گان از علـم و معرفـت، نخسـتين    اما ناآگاهان و بيگان. دادن آنان در نظر گرفته اند
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قرائت و برداشت عقلي آنان اين است كه اقدامات صحابه را به بدترين احتمـاالت  
و ركيكترين مفهوم ممكن در هر زمان حمل كننـد و دلـيلش نيـز ايـن اسـت كـه       
ناآگاهان و بيگانگان از علم و معرفت، سختترين حسـد و كينـه تـوزي را در حـق     

خداوندا، به پناه تو مي آييم از شر كساني كه خداونـد  . صحابه در دلهايشان دارند
  . توان شنيدن را از آنان گرفته و بصيرت آنان را سلب نموده است

: در ادامه هذيان و ياوه گويي هاي خـود مـي گويـد   ) هدايت شده(جناب تيجاني 
من اين احتمال را بعيد و دور از امكان قرار نمي دهم كه عمر بن خطـاب سـاير   ((

واداشته و آنان را به شـك و ترديـد سـوق     ه را به تخلف از امر رسول اهللاصحاب
عمل لذلك اعماالً لـم  ((داده باشد ـ اين امكان از گفته هاي خود وي كه گفته بود  

همواره روزه مي گرفتم، : او در جاي ديگر مي گويد. تقويت مي شود)) يشا ذكرها
. . . ز ترس اينكه سخناني گفته بـودم  نماز مي خواندم و گردنها را آزاد مي كردم، ا

از خـود او  ) صلح حديبيه(آنچه كه در اين قصه : الخ او ادامه مي دهد و مي گويد
منقول است حكايت از آن دارد كه خود عمر بن خطاب درك ) عمر بن خطاب(

كرده بود كه موضعش در آن روز موضع بسـيار حيـرت زا و شـگفت آوري بـوده     
  1.است

  
از پوچ ترين و بي ارزش ترين تهمتها و افتراتي است كه به صـحابي  آري، اين  -1

از كجا و بنابر چه دليلـي مـي   ) تيجاني(زيرا او . جليل القدر نسبت داده شده است
واداشته است؟  ساير صحابه را به تخلف از دستور پيامبر داند كه حضرت عمر

ود داشت؟ آيا اين در دل خ آيا جناب تيجاني مي داند آنچه را كه حضرت عمر
مطلب براي او وحي شده است؟ مسلم است اين ادعاي او جـز بـر سـوء نيـت او     

اين مـدعي دروغگـو در   . بر مطلب ديگري داللت ندارد نسبت به حضرت عمر
اين نسبت نارواي خود به چه مستندي استناد كرده است؟ آيا در مجموعه احاديث، 
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در مجموعـه احاديـث، دليلـي بـر ايـن      دليلي بر اين مدعايش وجود دارد؟ اگر او 
مدعاي پوچ خودش دارد، بجاي گفتن اين حرفهاي پوچ و دروغش در حق بهترين 

  . انسانها، بايد آن را به ما ارائه دهد
  
آيا اين سخن او طعن و نقصي در حق ساير صحابه به حساب نمي آيد؟ جواب  -2

بنابر راي و نظـر   كرمزيرا به گمان او همه صحابه از دستور رسول ا. مثبت است
اي بـرادر  . از جمله آنها است طبعاً حضرت علي! تخلف كردند حضرت عمر

زمينـه را بـراي   ) هـدايت يافتـه  (مشاهده كردي كه چگونه اين رافضـي  ! خواننده
خوانندگانش فراهم مي سازد تا به تدريج و به نحوي كه اصالً گمان نكنند، آنان را 

بودن صحابه معتقد كرده تسليم عقيـده بـاطلش كـه     آرام آرام به مطعون و معيوب
من نمي دانم كه ! نفر است، بكند؟ 7سه يا هفت3همانا مرتد شدن تمام صحابه بجز 

چگونه متوجه اين امر نشده است كه بـا ايـن اقـدام و    ) هدايت شده(اين رافضي 
را نيـز مطعـون و    حركت نازيبايش، امام اول خود، حضرت علي بن ابي طالـب 

زيرا او نيز جزء آن عـده از اصـحاب و حاضـرين در صـلح     . ب ساخته استمعيو
اطاعت نكردند و در ايـن بـاره   ) به قول تيجاني(را  حديبيه بود كه امر رسول اهللا

  . ترديد داشتند
  
اعتراف مي كند كـه كارهـايي   ) عمر(عالوه بر اين خودش : ((اين گفته تيجاني -3

سـپس ايـن گفتـه    )) آنها سخني به ميان آوردانجام داده است كه نخواسته است از 
همچنان روزه مي گرفتم و صدقه مـي  : در جاهاي ديگر عمر مي گويد: (تيجاني كه

اصالً پيدا نيست كه اين شخص در اين سخنانش دارد چـه مـي گويـد؟    . . . دادم 
اعمالي را انجام مي دهد كه مايل نيست آنهـا را بيـان   ) حضرت عمر(چگونه او 
ــ يعنـي   )) انه فعل كذا و كذا: ((خود تيجاني در جايي ديگر مي گويد كند و بعد

تيجاني با ايـن تضـاد گـويي خـود     . فالن و فالن كار را انجام داد حضرت عمر



درصدد است كه خواننده را دچار وهم و تزلزل كند داير بر اينكه غير از اين اعمال 
ري نيـز بـوده اسـت كـه     اعمال ديگـ ) روزه، نماز و آزادي گردنها(كه ذكر شدند 

آري چنين بر مي آيد كه آقاي تيجاني يك حـس  . آنها را پنهان كرده است عمر
هشتمي نيز دارد كه به وسيله آن به مطالبي دست يافته است كـه سـاير محققـان و    

آقاي تيجاني منظـور تـو از   . شراح حديث از رسيدن به چنين مطالبي عاجز ماندند
، روايـات  ))موارد اخـري ((چيست؟ آيا منظور از  ))موارد اخري((اين سخنت كه 

ديگري از همين حديث نيست؟ چه دليلي موجب شده كه تو اين روايت بخاري را 
را بپـذيري و  )) عملـت لـذالك اعمـاالً   : ((در آن مي گويـد  كه عمر بن خطاب

روايات ديگري را كه آن اعمال در آن توضيح داده شده اند را رد كني؟ حال آنكه 
عمـر بـن   (چرا او ! و گوينده در همه اين روايات خود عمر بن خطاب استمتكلم 
عليه خود اعتراف كند، كه اعمالي را انجام داده است كه نمي خواهـد  ) خطاب

  . آنها را بيان كند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  رد ديدگاه تيجاني نسبت به صحابه در مورد مصيبت روز پنج شنبه
روز قبـل از رحلـت رسـول     3سـه : مي گويد خالصه ديدگاه تيجاني اين است، او

امر كرد  جمعي از صحابه در خانه آن حضرت گرد هم آمده بودند پيامبر اكرم
تا قلم و كاغذ را برايش آماده كنند تا مطالبي را بـراي آنـان بنويسـد و آنـان را از     

ولي صحابه اختالف كردنـد و بعضـي از آنـان از فرمـان آن     . گمراهي نجات دهد
خشم كرده  رسول اهللا. پيچي نموده او را متهم به بيهوده گويي كردندحضرت سر

اينـك شـرح   . آنان را از خانه خود بيرون راند بدون اينكه چيزي براي آنان بنويسد
روز : ابن عباس مـي گويـد  . بشنويد مفصل اين داستان را از حضرت ابن عباس
در آن روز  ري پيـامبر ناراحتي و بيمـا . پنج شنبه، چقدر سخت بود روز پنج شنبه

بيايد مكتوبي براي شما بنويسم تا بعد از آن دچـار گمراهـي   : فرمود. شدت گرفت
شدت گرفته است، قرآن نزد  ناراحتي رسول اهللا: گفت عمر بن خطاب. نشويد

اهل بيت خانه اختالف كردند و خصومت . شما است، كتاب اهللا براي ما كافي است
براي شـما وصـيت    ها گفتند نزديك شويد تا پيامبر بعضي. ميان آنان باال گرفت

بعضي ديگر ديدگاه عمر بن خطاب . نامه اي بنويسد تا شما بعد از آن گمراه نشويد
زياد سر و صدا كـرده و اخـتالف نمودنـد،     وقتي نزد رسول اهللا. را ترجيح دادند

: ي گفـت حضرت ابن عباس م. از نزد من بلند شده بيرون رويد: فرمود رسول اهللا
و آنچـه مـانع نوشـتن وصـيت نامـه      . همانا اين مصيبت، مصيبت بسيار بزرگي بود

اين داسـتان قطعـاً صـحت    . گرديد اختالف و سر و صداي آنان بود رسول اكرم
علما و محدثين و مورخان شيعه و سني آن را در كتـب و منـابع خـود ذكـر     . دارد

مجبـورم ايـن داسـتان را    . دمو بر اساس شرايطي كه بر خودم الزم كـر . كرده اند



بپذيرم و در توجيه موضعي كه عمر بن خطاب آن را اختيار كرده بود شـگفت زده  
كدام حكم؟ حكمي كـه  . سرپيچي كرد و در حيرتم كه چگونه او از حكم پيامبر

مـي خواسـت    بي ترديد آنچـه را پيـامبر  . نجات دهنده اين امت از گمراهي بود
آقـاي تيجـاني در ادامـه    . براي مسلمانان در بر داشـت بنويسد، مطالب تازه اي را 

قصد داشت  رسول اهللا: بگذريم از ديدگاه شيعه كه مي گويد: سخنانش مي گويد
را به عنوان جانشين و خليفه براي خود بر گزينيد و عمـر مطلـب را درك    علي

را اين توجيه ) اهل سنت(نموده و به مخالفت با آن برخاست زيرا ممكن است آنان 
 نپذيرند، اما سوال اين است كه آيا اين حركت درد انگيز كه موجب خشم پيامبر

آنان را از خانه بيرون كرد و ابن عباس چنان گريه كرد  گرديد به حدي كه پيامبر
كه رخسارهايش خيس اشك گرديد و آن را مصيبت بزرگ خواند، تـوجيهي دارد؟  

را درك  راحتي رسول اكـرم چون عمر بن خطاب شدت نا: اهل سنت مي گويند
تيجاني پس . ترحم نمود و درصدد آرامش و استراحت او بود كرده به حال پيامبر

تيجاني در ادامـه  . از نقل اين توجيه را نمي پذيرد چه برسد به علماي و دانشمندان
بارها درصدد بر آمدم تا دليلي براي اقدام عمر جستجو نمـايم  : سخنانش مي گويد

جاي هيچ دليل ئ توجيهي را نگذاشته  ورد عمر با فرمان رسول اهللاولي نحوه برخ
را به غلبه الوجع تبديل مي كـردم  ) العياذ باهللا)) (يهجر((حتي اگر من قول او . بود

عندكم القرآن حسبنا كتاب : ((باز هم عذر موجهي كه اين حركت عمر را كه گفت
آيـا او قـرآن را از   . ه نمي شـود توجيه نموده و گوينده اش را تبرئه كند ديد)) اهللا

بهتر مي دانست؟ يا اينكه رسول اهللا آنچه را كه قرآن مي گفت خوب  رسول اكرم
با صدور چنين حكمي مـي خواسـت ميـان     حفظ نكرده بود، يا اينكه رسول اهللا

  . 1)استغفراهللا(صحابه اختالف و دو دستگي ايجاد كند 
  

  : نقدي بر ديدگاه تيجاني
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. اين حديث را با چند حديث خلط مبحث نمـوده اسـت  ) دايت شدهه(تيجاني  -1

. بيهوده گويي متهم كـرده انـد  )) هجر((را به  پيامبر صحابه: تيجاني مي گويد
در آن وجود )) يهجر((ولي حديثي را كه تيجاني در كتابش آورده است، اين كلمه 

يوم الخمـيس  ((هم چنين تيجاني حديث ابن عباس را چنين نقل كرده است . ندارد
اين جمله جزء حديث مـذكور كـه او   )) وجعه وما يوم الخميس اشتد برسول اهللا

)) يهجـر ((آن را به امام بخاري نسبت داده است، نيست بلكه اين جملـه و كلمـه   
جزء روايتي ديگراند كه تيجاني به قصد خود را از آن روايت غافل و بي خبر قرار 

سيار مهمي را توضيح مـي دهـد و از حضـرت    زيرا آن روايت مطالب ب. داده است
  : سعيد بن جبير به اين شرح روايت است

  
: وجعه فقال يوم الخميس و ما يوم الخميس، اشتد برسول اهللا: قال ابن عباس: قال

ما : إيتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا، وال ينبغي عنده نزاع، فقالوا
دعوني، فالذي أنا فيـه خيـر ممـا    : ذهبوا يردون عليه فقالشأنه؟ أهجر، استفهموه، ف

أخرجوا المشركين من جزيره العرب و أجيزوا : تدعونني إليه، و أوصاهم بثالث قال
   1.الوفد بنحو ما كنت أجيزهم و سكت عن الثالثه أو قال فنسيتها

  
بيمـاري رسـول   . مصيبت روز پنج شنبه بسيار بزرگ بـود : ابن عباس گفت: ترجمه

كاغذ و قلم به من بدهيد ـ نامه اي بـراي   : فرمود شدت گرفت آن حضرت هللا
در ايـن  ) حاضرين. (شما بنويسم تا براي هميشه شما را از بيراهه رفتن نجات دهد

از . در حالي كه اختالف در محضر هيچ پيامبري مناسب نيست. باره اختالف كردند
ز شدت تب و ناراحتي سخنان بي را چه شده؟ آيا ا رسول اهللا: همديگر پرسيدند

حاضرين بـه پاسـخ منفـي    ) حقيقت حال را(ربط مي گويد؟ از وي جويا شويد ـ  
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آنچـه را كـه مـن    ! مرا به حال خـودم بگذاريـد  : فرمود پيامبر. خود ادامه دادند
 3درصدد هستم، بهتر است از آنچه كه شما مرا بسوي آن مي خوانيد ـ سپس به سه 

  : رمودچيز حاضرين را وصيت ف
  
  . اينكه جزيره العرب را از لوث و جو مشركين پاك كنيد -1
ابـن  . را كه من مي خواستم اعزام كـنم، آن را اعـزام كنيـد   ) دسته نظامي(وفد  -2

چيزي نفرمود يا اينكه او فرمود ولي من  درباره سومي رسول اهللا: عباس مي گويد
  . آن را فراموش كرده ام

  
را تفسـير   مي خواهد احاديث رسول اهللا) ايت شدههد(هرگاه جناب تيجاني  -1

مدعي است كه قصد ) عاقل(آري، اين نويسنده . كند، آنها را وارونه تفسير مي كند
يعنـي  )) يعصمهم من الضالله((از نوشتن اين مكتوب اين بود كه  و منظور پيامبر

دارد مسلم است كه ضاللت، معاني متعـددي  . امت را از ضاللت مطلقه نجات دهد
ضاللت را در يك معناي خاص )) لن يضلوا بعده((با اين سخنش  و رسول اكرم

مثالً اينكه درباره تعيين جانشين تصريح كند . آن مي خواست منحصر و محدود كند
يا درباره مساله خاصي مي خواست اظهار نظر كند تـا اخـتالف از ميـان امـت در     

نوشتن چيزي  بود كه پيامبر و گر نه چگونه ممكن. خصوص آن حكم مرتفع شود
نجات دهـد،  ) يعني ضاللت به مفهوم گسترده اش(را كه امت را از مطلق ضاللت 

اگر موجب و مفهومي داشته تنها اين بود كه براي  اين امر رسول اهللا! ترك نمايد؟
  . آن را ترك كرد وجوب و لذا پيامبر

  
در  شد كـه رسـول اكـرم   واجب است هر مومن اين باور و عقيده را داشته با -2

حال صحت و در حال بيماري از دروغ، تغيير احكام، بيان نكردن آنچه كه مامور به 



 1بيان آن است، و از تبليغ نكردن آنچه كه مامور به ابالغ آن است، معصـوم اسـت  
چه در حال  آري، با توجه به مطلب فوق براي هر شخص روشن است كه پيامبر

گر مامور به ابالغ چيزي شود، صد در صد آن را ابالغ صحت يا در حالت بيماري ا
مي خواست مطلب مهمي را كه نياز امت بود بنويسد، هرگـز   اگر پيامبر. مي كند

بدليل اختالف يا هر دليلي ديگر آن را ترك نمي كرد زيرا خداونـد بـه او دسـتور    
ساير مطالب و احكام شـرعي  همان گونه كه تبليغ و ابالغ ) بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك( داده

دليل  ترك پيامبر. را بخاطر مخالفت مخالفان و دشمني دشمنان ترك ننموده است
روشني است بر اين مطلب كه آنچه را كه مي خواست بنويسد، امر استحبابي بـود  

چهار روز بعـد از   حال آنكه رسول اهللا. نه مهم و واجب كه مورد نياز امت باشد
. حيات بود اما مجدداً آنان را به نوشتن چنين چيزي حكم نكـرد اين جريان در قيد 

كه در روايتي ديگـر آمـده و جنـاب    )) وأوصاهم بثالث(( و اين قول ابن عباس
مـي   تيجاني آن را پنهان كرده است به صراحت داللت دارد، آنچه را كـه پيـامبر  

 بـر پيـامبر   زيرا اگر از مطالبي كه تبليـغ آن . خواست بنويسد، مطلب مهمي نبود
بخاطر وجود اختالف آن را ترك نمي كـرد و   واجب است، مي بود، قطعاً پيامبر

همچنين خداوند يقيناً به مجازات مي رساند كساني را كه از تبليغ آن مـانع شـدند،   
شفاهاً آن را ابالغ مي كرد، همـانطور كـه    عالوه بر اين اگر چنين مي بود، پيامبر

  2.ه العرب شفاهاً توصيه و تبليغ كرداخراج مشركين را از جزير
  
 جريان قرطاس موجب خشم و ناراحتي رسول اركـم : ((اين گفته تيجاني كه -3

  )). ناچار شد آنان را از خانه بيرون كند، هيچ توجيهي ندارد گرديد و رسول اهللا
هيچ گونه آثار خشم و ناراحتي نسبت بـه صـحابه از   : ((در جواب بايد عرض كنم

آن طور كـه  (آنان را از خانه بيرون نكرد  ظاهر نبود و پيامبر ل اكرمچهره رسو
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و اين مطلب در هيچ يك از هفت رواياتي كـه امـام بخـاري در    ) تيجاني مي گويد
بخـاطر   البتـه رسـول اهللا  . صحيح خود آنها را درج نموده است، ذكر نشده است

د و اين مطلـب از  شدت بيماري از حاضرين خواست تا اختالف و سر و صدا نكنن
. مساله توصيه فرمود، بطور كامل آشكار اسـت  3حديثي كه در آن صحابه را به سه

خشم كرده يا آنـان را از خانـه بيـرون     لذا هيچ دليلي وجود ندارد كه رسول اهللا
خشم كرده باشد بـاز نقـص و عيبـي متوجـه      بالفرض اگر رسول اهللا. كرده باشد

و چنين چيزي در حق آنان متحمل است . م نيستندصحابه نمي شود زيرا آنان معصو
بر  خشم مي كند و خشنود مي كند بلكه خشم و غضب رسول اهللا و رسول اهللا

امام بخاري در صحيح خود از حضـرت  . صحابه موجب خير و سعادت آنان است
فأيما مومن سببته فاجعل ذلك له قريـه إليـك يـوم    : ((ابوهريره روايت كرده است

هر مومني را كه من بر او خشـم كـردم ايـن خشـم مـرا      ! خدايا: ترجمه 1))القيامه
)) المعجم الكبير((طبراني در . موجب سعادت و تقريب او بسوي خودت به گردان

إيمـا  : ((را چنين نقل كرده اند بخشي از يك حديث پيامبر)) مسند((و احمد در 
من ولد آدم أغضب كمـا  رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعنه في غضبي فإنما أنا 

  .  2))يغضبون وإنما بعثتني رحمه للعالمين فاجعلها عليهم صاله يوم القيامه
هر كس از افراد امتم را كه بد بگويم يا او را در حال خشم، لعن و نفـرين  : ترجمه

كنم، همانا من نيز از فرزندان آدم هستم، مانند آنان خشم مي كنم، اما خدايا تو مرا 
اي پروردگارا، خشم مرا بر امتم روز قيامت مايه . الميان فرستاده ايرحمت براي ع

اگـر تـو توجيـه    : مي پرسم) هدايت شده(رحمت به گردان ـ آري از اين تيجاني   
بر اصحابش را نمـي بينـي، همـانطور كـه مـدعي       معقولي براي خشم رسول اهللا

: است نقل كرده هستي، پس گوش كن آنچه را كه بخاري از خود حضرت علي
أال : طرقه و فاطمه بنت النبـي عليـه السـالم ليلـه فقـال      عن علي أن رسول اهللا((
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فانصـرف حـين   . يا رسول اهللا أنفسنا بيد اهللا فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا: تصليان؟ فقلت
وكَانَ  (:قلت ذالك ولم يرجع الي شيئاً ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول

  .1)يء جدالًالْأنْسانُ أَكْثَرَ شَ
بدون اطـالع قبلـي    مروي است كه شبي رسول اكرم از حضرت علي: ترجمه

: وارد منزل من و فاطمه زهراء شد، از ما سوال كرد، آيا نماز نمي خوانيد؟ من گفتم
. هرگاه او بخواهد ما را از خواب بيدار كند، بيدار مي شويم. ما در اختيار اهللا هستيم
بدون اينكه جوابي داده باشـد   رسول اهللا. گفتم ه رسول اهللاوقتي اين پاسخ را ب

إن الْأنْسـانُ أَكْثَـرَ   (و هنگام رفتن، با دستش به رانش مي زد و مي گفـت  . برگست
همانا انسان بسيار جنجالي است، اين روايت به روشني نشانگر خشـم  ) شَيء جدالً
هـدايت  (آيا تيجـاني   بر حضرت علي و همسرش حضرت زهرا است، رسول اهللا

با دستور رسـول   تفسير و توجيه معقولي دارد براي مخالفت حضرت علي) شده
چنان  از مخالفت حضرت علي آري، پيامبر. و استدالل او از قضا و قدر اهللا

خشمگين شد كه دستها را روي ران مبارك زد و به عنوان اعتـراض بـه مخالفـت    
اگر آقاي تيجاني تفسير )) ها جنجالي هستندانسان: ((با امرش فرمود حضرت علي

مي بيند، پس عمل خشم  با پيامبر و توجيه معقولي براي مجادله حضرت علي
  . بدون شك و ترديد معقول است در برابر جدال صحابه پيامبر

  
اما گريه كردن حضرت بن عباس به حدي كه ريگها از اشكهايش خيس شـدند   -4

و اهللا من نمي دانم كه در گريه كردن ابن عباس چه . دو ابن عباس را مصيبت خوان
إن الزريه كل (حجت و دليلي عليه اهل سنت وجود دارد؟ اين جمله را ابن عباس 

يعني وا مصيبتاه را هنگام روايت كردن و نقل كردن حديث گفته اسـت نـه   ) الزريه
ز وجود دارد اين احتمال ني. وقت وقوع حادثه و همه روايات اين را تاييد مي كنند

. افتاده بر ناراحتي اش افزوده شده اسـت  كه ابن عباس به ياد وفات رسول اكرم
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عالوه بر اين، ننوشتن مكتوب و وصيتنامه در حق كساني مصيبت ورزيه محسـوب  
اگـر مكتـوب    . شك و ترديد داشـتند  مي شد كه درباره خالفت حضرت ابوبكر

اينكه ابن عباس از جمله كسـاني   نوشته مي شد شك آنان زائل مي شد و از جهت
را براي خالفت تاييد مي كـرد امـا وقتـي     بود كه كانديداتوري حضرت ابوبكر

  . وصيتنامه نوشته نشد ابن عباس آن را مصيبت خواند
  
 اهل سنت بر اين باورند كه عمـر : ((اما اين سخن آقاي تيجاني كه مي گويد -5

وي ترحم كرده است و با اين اقدام  شده بر حال متوجه شدت بيماري رسول اهللا
هيچ عاقلي اين توجيه . را داشته است قصد بر طرف ساختن ناراحتي آن حضرت

  )). را نمي پذيرد چه رسد به عالمي
اگر تفسير و . بر عقالني بودن آقاي تيجاني بايد اشك خون ريخت: بايد عرض شود

ت روحـي رسـول   قصد آسايش و راحـ  توجيه علما داير بر اينكه حضرت عمر
را داشت، توجيهي است كه نزد عاقالن و عالمان نيست؟ آيا ايـن قـول كـه     اهللا

بهتـرين صـحابه    با اينكه فاروق است و بعد از حضرت ابوبكر( حضرت عمر
را نموده است و او را به ياوه گويي متهم كـرده   قصد اذيت و آزار پيامبر) است

بـه  ! عقل بزرگ آن را مـي پذيرنـد؟   است، توجيهي است كه خردمندان و صاحبان
خدا سوگند، هيچ كس چنين تصور نمي كند مگر آناني كه جهل و ناداني را روش 

و  ترحم بـر پيـامبر  (ما هيچ ترديدي نداريم كه اين . و منش خود قرار داده باشند
توجيه پذيرفته شده و عقلي و منطقي است، علـي  ) قصد بر طرف كردن ناراحتي او

شـدت   بيمـاري رسـول اهللا  : ((ما مي دانيم كه در حديث آمـده الخصوص وقتي 
اين نبود بلكه بـراي او روشـن    البته تنها دليل براي اقدام حضرت عمر)) گرفت

گفـت   براي نوشتن مكتوب جدي نيست لذا حضـرت عمـر   بود كه رسول اهللا
 درست همان گونـه . آنچه را كه گفت و اين گفته او از اجتهاد او نشات مي گرفت

او را به نمـاز دعـوت    روشن بود وقتي كه رسول اكرم كه براي حضرت علي



زيرا براي حضرت علي كـامالً روشـن   . كرد و او به قضا و قدر الهي استدالل نمود
. در استفهامش جدي نيست و آن را به حكم وحي نمي گويـد  بود كه رسول اهللا

چنين توجيه و تعليل مي مدعي است كه اهل سنت اقدام عمر را ) تيجاني(نويسنده 
داشته است و از راه ترحم دست بـه   قصد زدودن ناراحتي پيامبر كنند كه عمر

چنين اقدامي زده است و به جهت اينكه نويسنده بخشي از كالم اهل سـنت را بـه   
صورت ناقص نقل كرده است، لذا ناچارم كه اقوال بعضي از علماي اهل سـنت را  

و  رت داليل اهل سنت درباره موضع حضرت عمرنقل كنم تا نهايت قوت و قد
نهايت تفاوت ميان توجيه يك جاهل افراطي و يك عالم بلند پايه براي خواننـدگان  

همانـا بـا   : عالمه مارزي پيرامون اين رويداد چنين مي گويـد : محترم روشن گردد
اختالف براي صحابه پيرامون نوشتن وصيت نامه جايز  وجود حكم صريح پيامبر

زيرا چه بسا كه امر و نهي شارع توام با شواهد و قرائني مي شـود كـه معنـي    . دبو
گويا در متن اين حكم شواهدي وجود داشت دال بر اينكه . وجوب را نفي مي كنند

لـذا اجتهـاد   . اين امر براي وجوب نيست بلكه موجب و مقتضاي آن اختياري است
نوشـتن مكتـوب تصـميم    داير بـر ن  آنان متفاوت بود و حضرت عمر بن خطاب

عـزم  . در حكم خود جدي نيست گرفت زيرا براي او روشن بود كه رسول اكرم
امام بيهقي در پايان و . 1يا به وسيله وحي تحقق مي يابد يا به وسيله اجتهاد پيامبر

زدودن  قطعاً قصد حضـرت عمـر  : ((مي گويد)) داليل النبوه((آخر كتاب خود، 
نوشتن مطلب بسيار مهمي كـه مـورد    اگر منظور پيامبر. بود ناراحتي رسول اهللا

نياز مسلمانان است مي بود هرگز بخاطر اختالف يا هر دليلي ديگر آن را ترك نمي 
آري، همان ) بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك (زيرا خداوند او را مكلف به ابالغ نموده است. كرد

ا عداوت ترك نكـرده اسـت و   طور كه تبليغ ساير مطالب مهم را بخاطر تختالف ي
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همان طور كه در حالت نزاع و يا بودن اختالف اخراج مشركين از جزيره العرب و 
  .1ساير مطالبي كه در حديث ذكر شدند را تبليغ كرد

صيغه امر اسـت و حـق مـامور ايـن اسـت كـه       )) إيتوني: ((امام قرطبي مي گويد
وعده اي ديگـر از   رت عمراما براي حض. بالفاصله براي امتثال آن مبادرت كند

حاضرين روشن بود كه اين امر براي وجوب نيست بلكه از قبيـل اصـالح بخـاطر    
مـا   (و همراهانش با توجه به آيـه قـرآن  ) عمر(لذا او . هدايت و راهنمايي است

ءنْ شَيتَابِ مي الْك2)فَرَّطْنَا ف   
مشغول عملي  يامبرـ دوست نداشتند كه پ) هيچ چيزي را در كتاب ترك نكرديم(

: فرمود اينجا بود كه حضرت عمر. شود كه موجب ناراحتي بيشتر براي او گردد
يعني كتاب خداوند ضامن تمام نيازهاي دينـي و شـرعي مـا    )) حسبنا كتاب اهللا((

مي خواست بيان كند، توضيح بيشتر بود نه تبيـين   قطعاً آنچه كه رسول اهللا. است
داير بر رفتن و بلنـد شـدن حاضـرين     و امر پيامبر. ودآنچه كه هنوز بيان نشده ب

امر اختياري و براي اباحـت بـوده   ) إيتوني(نشانگر اين مطلب است كه امر اول او 
چند روز بعـد از آن حادثـه در    به همين دليل رسول اكرم. است نه براي وجوب

هرگز آن را  ايجابي مي بود، به خاطر اختالف)) إيتوني((قيد حيات بود، اگر آن امر 
زيرا او تبليغ دين را بخاطر مخالفت مخالفان هرگـز تـرك ننمـوده    . ترك نمي كرد

قطعي نبود بارها مراجعـه   در مواردي كه تصميم رسول اهللا است حتي صحابه
مي كردند و هرگاه براي آنان روشن مي شد كه تصميم او قطعي اسـت، بالفاصـله   

تصور اينكـه آنچـه را كـه     عمر حضرت: خطابي مي گويد 3.اطاعت مي كردند
مي خواهد بنويسد، اشتباه است، نكرده بود بلكه دليـل خـودداريش از    رسول اهللا

در ايـن حالـت    اطاعت امر اين بود كه فكر مي كرد، آنچه را كه رسـول اكـرم  
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ناراحتي و احتضار موت بنويسد، به احتمال قوي منـافقين آن را بـا ديـده شـك و     
نه اينكه او قصد مخالفت بـا  . در اطاعت فوري آن توقف كرد لذا. ترديد مي نگرند
را غلط و يا نادرسـت   كرده بود يا اينكه تصميم و اراده پيامبر حكم رسول اهللا

علمـا و  : ((امام نـوري در شـرح مسـلم مـي گويـد     ). حاشا و كال( 1.مي پنداشت
ر در جريـان قرطـاس نشـانگ    متكلمان اتفاق نظر دارند كه موضع حضرت عمـر 

زيرا او احسـاس خطـر مـي كـرد از     . فضيلت و دقت نظر اوست) فقه(بينش ديني 
مطالبي را عنوان كند كه آنان توان عمل كردن بر آنهـا را   اينكه مبادا رسول اكرم

نداشته و بدين ترتيب خود را مستوجب عذاب كننـد چـون در صـورت نوشـتن،     
بـه همـين خـاطر    . د مانـد مسئله قطعي شده براي اجتهاد در آن مجالي باقي نخواه

خداوند براي تامين نيازهاي ما كافي اسـت زيـرا خـود    )) حسبنا اهللا كتاب: ((گفت
الْيوم أَكْملْت لَكُم ديـنَكُم  ( و) ما فَرَّطْنَا في الْكتَابِ منْ شَيء (:خداوند فرموده است
نست كه خداوند ديـن را  بخوبي مي دا لذا حضرت عمر) وأَتْممت علَيكُم نعمتي

به كمال و تمام رسانيده است و هيچ گونه خطر گمراهي امت را تهديد نمي كند و 
لـذا حضـرت   . نيز مورد نظر او بـود  در عين حال آسايش و استراحت رسول اهللا

از جمله داليلـي كـه    2.از بينش و تفقه بيشتري برخوردار بود تا ابن عباس عمر
ل علمي حضرت عمر بن خطاب است، روايتـي اسـت از   دال بر تفقه، بينش و كما

عـن  : آن را در صحيح خود نقـل كـرده اسـت    كه امام بخاري عايشه صديق
فإن يكن في أمتي أحد . قد كان في ألئم قبلكم محدثون: ((قال أن النبي عايشه
يعني در امتهاي گذشته بودند كساني كه از طرف خداوند به آنها الهام مـي  .)) فعمر
و از حضرت ابي سعيد  3.است و در امت من اگر چنين كسي هست آن عمرشد 

خدري و رويا تعدادي از افراد به من نشان داده شدند، آنان جامـه هـايي بـه تـن     
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حضـرت عمـر بـن    . جامه بعضي تا سينه و بعضي ديگر پايينتر از سينه بود. داشتند
دراز بود كـه روي  خطاب را ديدم كه از كنار من مي گذشت و جامه اش به حدي 

جامـه را چگونـه تاويـل و     يا رسول اهللا: صحابه پرسيدند. زمين كش مي خورد
يـاد  ( 1يعني جامه هر كس عبارت بـود از ديـن او  )) الدين: ((تعبير كردي؟ فرمود

بخاري در صحيح خـود از  ) حكم وحي را دارد آوري مي شود كه خواب پيامبر
التي كه خواب بـودم فنجـان بزرگـي را    در ح((نقل كرده است  عبداهللا بن عمر

من از آن تا سير نوشيدم حتي كه آثار . ديدم كه نزد من آورده شد و در آن شير بود
 سيري را با تمام وجود لمس مي كردم، سپس پس مانده ام را به عمر بن خطاب

اين خواب را چگونه تفسـير فرمـودي؟    يا رسول اهللا: صحابه عرض كردند. دادم
آري مشاهده بفرماييد، علي بن ابي طالب به  2.ظور و تفسير آن، علم استمن: فرمود

را  چگونه حضرت عمـر )) نهج البالغه((در كتاب مستند شيعه  روايت شريف
: در بخشي از خطبه خود مـي فرمايـد   حضرت علي. مورد ستايش قرار مي دهد

: مـي گويـد   ابـن حديـد   3))ووليهم وال فأقأم واستقام حتي ضرب الدين بجرانه((
كـه بـا عـدالت     5بود منظور حضرت علي از اين والي حضرت عمر بن خطاب

  . رفتار كرد تا اينكه دين منتشر گرديد
  : را به سخن شاعر جلب مي كنم) هدايت شده(توجه تيجاني 

ــه مــن الفهــم                  وكم من عاتب قوالً صحيحاً  وآفت
 السقيم                   

  
آري اين مشكل از كج . ديدگاه هاي صحيح را سرزنش مي كنند بسيارند كساني كه

  . انديشي ها نشات گرفته است
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را ) العياذ باهللا(بيهوده مي گويد )) يهجر((حتي اگر كلمه ي ((اين گفته تيجاني  -6
تبديل كنم باز هم نمي توانم، عمر را ) بيماري او شدت گرفت(به لفظ غلبه الوجع 

  .)) ـ تبرئه كنم)) دكم القرآن ـ حسبنا كتاب اهللاعن((در برابر اين سخنش 
در هيچ يك از روايات حديث نيامده است كه گوينده : در اين باره بايد عرض شود

اگر كلمه ((پس اين سخن تيجاني كه . است عمر بن خطاب)) يهجر((اين كلمه 
اشت بـد  ، ناشي از سوء تفاهم و برد))تبديل كنم)) غلبه الوجع((او را به )) يهجر((

را حضـرت  )) يهجر((آقاي تيجاني است تا خوانندگان چنين تصور كنند كه كلمه 
بيمـاري  )) (غلبـه الوجـع  ((همان طور كه . بكار برده است در حق پيامبر عمر

قطعاً اين دروغ محض و افترايي است كه . را او گفته است) بروي غلبه كرده است
ميان ايـن دو كلمـه بسـيار زيـاد     زيرا تفاوت . نسبت داده است به حضرت عمر

لـو ابـدلت   : ((را ببيند كه چنين مي گويد) تيجاني(آري، اگر كسي نويسنده . است
متقيتـر   از اصحاب رسول اكرم) تيجاني(فكر مي كند او ) العياذ باهللا(كلمه يهجر 

بـه صـيغه   )) أهجر((اما كلمه !! واي بر اين حماقت جاهالنه. و خدا ترس تر است
: همـه حاضـرين در جلسـه گفتنـد    )) أهجـر : ((ده است، يعني قـالوا جمع وارد ش

)) وال تكتبـوا ((اين در واقع در رد كساني كه مخالف نوشـتن بودنـد و   )). أهجر((
چگونـه از نوشـتن   : ايـن بـود  )) أهجر((منظور گويندگان . گفتند، گفته شده است

ان در حالـت  ماننـد ديگـر  ) رسول اهللا(آيا گمان مي كنيد كه او . خودداري كنيم
بالفرض اگر .) از وي سوال كنيد)) (استفهموه! ((بيماري سخنان بي ربط مي گويد؟

را گفته باشد ممكن است بخاطر اينكـه قضـيه بـراي او    )) أهجر((كسي اين كلمه 
روشن نبوده و در اين باره دچار شك و ترديد شده باشد زيرا او معصـوم نبـوده و   

احتمال بسيار بعيد است زيرا اگر چنـين مـي    اما اين. شك برايش جايز بوده است
را كسـي از  )) أهجـر ((ممكن است اين كلمـه  . بود، ديگران آن را نفي مي كردند

اين احتمال نيز دور از امكان . حاضرين گفته باشد كه به تازگي مسلمان شده است



مواجـه بـا آن شـده     نيست كه كسي از حاضرين در اثر مشاهده حالتي كه پيامبر
  . دچار بهت و حيرت زدگي شده، اين كلمه را گفته باشدبود، 

در لغت به معني اختالط و بهم آميخته شدن سخن است بـه نحـوي كـه    )) هجر((
  : مفهوم نباشد و آن بر دو قسم است

  
و . قسم اول آن است كه انبيا دچار آن مي شوند و در اين باره كسي اختالف ندارد

بدليل وجود لكنت در صورت و يبوسـت   آن عبارت است از صاف نبودن تن صدا
ناشي از حرارت در زبان همان طور كه در حالت تبي كه درجه حـرارت آن زيـاد   

تمام سيرت نگـاران اتفـاق دارنـد كـه رسـول      . باشد، اين كيفيت نمودار مي شود
نوع دوم عبارت است از اينكه . در مرض موت دچار چنين حالتي شده بود اكرم

از درجه حرارت زياد بي ربط باشد يا در جهـت خـالف    سخن بدليل غشي ناشي
اين نوع هر چند كه ناشي از عوارض جسماني اسـت امـا علمـا    . مقصد گفته شود

درباره اينكه انبيا دچار چنين حالتي مي شوند، اختالف نظر دارند ـ بعضي ها ايـن   
گـر آن  حالت را بر خواب قياس كرده در حق انبيا آن را جايز مي دانند و برخي دي

، آن را از نـوع اول  ))أهجر((را در حق انبيا جايز نمي دانند ـ ممكن است گوينده  
خالف عادت او  پنداشته است، و معني و مفهومش اين است كه اين سخن پيامبر

است و ما بدليل ضعف در نطق و حالت لكنت در زبانش، قادر به درك مطلـب او  
خالصه سخن اينكـه آنچـه كـه بـه     . اردنيستم، اگر چنين باشد هيچ گونه مانعي ند

نكـرده،   وسيله صحابه گفته شده است هرگز نقص و عيبي را متوجـه رسـول اهللا  
  . باعث مخدوش شدن عدالت آنان نمي شود

  
در جريان حادثه قرطاس  تيجاني به قصد طعن بر فاروق اعظم، حضرت عمر -7

آيـا ابـو بهتـر از    )) (الـخ .. .  أو كان هو اعلم بالقرآن من رسول اهللا: ((مي گويد
  ). قرآن را مي دانست؟ رسول اهللا



آري، اين گفته او شاهد زنده اي بر حماقت و ناداني وي است و اثبات مي كند كه 
در رد و )) حسـبنا كتـاب اهللا  : ((زيرا اين قول فاروق اعظم. او جاهلي مركب است

نـه در رد و نفـي    نزاع مي كردنـد، ) فاروق اعظم(نفي كساني گفته شده كه با وي 
 ـ عالوه بر اين براي فاروق اعظم روشن شـده بـود كـه رسـول اهللا      رسول اهللا

 (لذا حضرت فاروق با تكيه و اعتماد به فرمـوده خداونـد  . مصمم به نوشتن نيست
ينَكُمد لَكُم لْتأَكْم مو(و ) الْيءنْ شَيتَابِ مي الْكا فَرَّطْنَا فب حسبنا كتـا : ((گفت) م

و همان طور كه قبالً عرض شد، اين گفته او دال بر تعمق فقه و دانش او بود )) اهللا
آنچه را كه خودش گفت و آنچه را كه عمر بن خطاب مي گفـت   و رسول اكرم

مي شنيد و كامالً متوجه آن بود و به همين خاطر ديـدگاه حضـرت فـاروق را رد    
 كه ديدگاه عمر فـاروق  نكرد چون مي دانست كه او صائب است و مي دانست

داير بر ننوشتن نامه و كفايت كردن قرآن مايه اختالف و دو دستگي ميـان صـحابه   
را كانديـد   نمي شود و عمالً نيز چنين شد ـ مسلمانان حضرت ابـوبكر صـديق   

خالفت كرده و به او راي دادند ـ اخـتالف بـر طـرف شـد ـ خداونـد در دوران        
حـاكم   و بغض اختالف را ميان صـحابه حب ائتالف  خالفت حضرت ابوبكر

  . گردانيد
داير بر ترحم (اگر توجيه اهل سنت : ((آقاي تيجاني در ادامه سخنان خود مي گويد

صحت دارد، بايستي ) و بر طرف ساختن ناراحتي از وي عمر نسبت به رسول اهللا
با  از وي تشكر و او را پنهان نمي شد و رسول اهللا حسن نيت وي از رسول اهللا

يعني )) اخرجوا عني((خود نزديك مي كرد به جاي اينكه خشم نموده به او بگويد 
  . از نزد من بيرون رويد

چه عرض شود؟ فكر مي كنم آقاي تيجاني هيچ چيزي را نمي پذيرد جز اينكه سوء 
  : چه نيك سروده است شاعر. فهم و حماقت او بصورت مستند و مدلل آشكار شود

أسأت إجابـه و أسـأت               فهم إذا لم يكن لك حسن 
  فهماً      



  . هرگاه حسن فهم نداشته باشي، زشتي ات در تمام كارها ظاهر مي شود: يعني
آقاي تيجاني، اگر داليل مبتني بر عقل و منطق تو صحت داشته باشند، پـس بپـذير   

در برابر موضع حضـرت فـاروق اعظـم و سـپس تـرك       كه سكوت رسول اكرم
آقـاي تيجـاني در   . با حضرت فاروق اسـت  موافقت رسول اهللا نوشتن او دال بر

بدالً من أن يغضب : ((مي گويد. استدالل خود دچار اشتباه بزرگ نحوي شده است
يعني بجاي اينكه خشم كرده بر عمر و به آنان بگويـد  )) (عليه ويقول اخرجوا عني

ضـميرها در   .جهالت آقاي تيجاني بسيار شگفت آور اسـت ) از نزد من بيرون رويد
، واو جمـع  ))اخرجـوا ((در )) واو((و، . بر مي گـردد  به حضرت عمر)) عليه((

واصـل  . با اين تفاوت جمله مذكور چگونه جمله صحيحي است؟ بلـه اگـر  . است
چنين  اگر رسول اهللا)). أن يغضب عليه ويقول اخرج عني. ((جمله چنين مي بود

مي بود، ممكـن  )) اخرج((، ))وااخرج((مي گفت، يعني اگر الفاظ حديث، بجاري 
 آري اعتراف خـود تيجـاني كـه پيـامبر    . است براي تيجاني ايجاد شبهه مي كرد

بيرون برو، بزرگترين )) اخرج((فرمود نه ) با صيغه جمع(بيرون برويد )) اخرجوا((
در برابر موضع حضرت  دليل و بارزترين شاهد است بر اين مطلب كه رسول اهللا

البتـه وقتـي   . و كوچكترين ايرادي در اين خصوص نداشت سكوت فرمود عمر
در كلمـه  )) دعـوني ((فرمـود   شور و سر و صدا شدت گرفت، آنگاه رسـول اهللا 

هيچ گونه معني راندن و بيـرون كـردن مسـتفاد    ) مرا به حال خود بگذاريد(دعوني 
بعـد از جريـان روز    علي الخصوص كه ما مي دانـيم كـه رسـول اكـرم    . نيست

تا مدت سه روز در قيد حيات بود و مي توانست حرف بزند، توصيه كنـد   پنجشنبه
مورد كه در حديث قبلي بيـان گرديـد توصـيه     3و فرمان صادر كند اما فقط به سه

  . فرمود و بس
آيا ممكن است من سوال كنم : ((آقاي تيجاني به لغويات خود ادامه داده مي گويد

آنـان را   كردند وقتي كه رسول اكرم اطاعت كه چرا حاضرين از امر رسول اهللا
هذيان مي گويد و سخن  به بيرون رفتن از خانه امر كرد؟ و نگفتند كه رسول اهللا



چون آنان در : ((آقاي تيجاني به سوالش چنين پاسخ مي دهد)) بي ربط مي گويد؟
از نوشتن نامه موفق شده بودنـد و هـيچ    برنامه خود داير بر جلوگيري رسول اهللا

  . انگيزه اي براي باقي ماندن در خانه، نمانده بود گونه
برنامه ريزي مي كنند تا وي  ؟ آيا صحابه عليه حضرت محمد بن عبداهللا!اهللا اكبر

  را از نوشتن منع كنند؟ 
به خدا سوگند، اين ديدگاه كساني است كه كمترين محبت و احترامي، نسـبت بـه   

ياري كردند، به او كمك رسـاندند،   ، همان صحابه اي كه او راصحابه رسول اهللا
نازل شده بود تبعيت كردند و جان و مال خود را  از برنامه و روشي كه بر پيامبر

براي او فدا كردند، ندارند ـ آري صحابه كساني بودند كه تمام ما يملـك خـود را    
خداوند، دنيـا را بدسـت    فدا كردند و به خاطر نصرت و ياري آنان به رسول اهللا

فتح كرد و جباران روي زمين، مانند قيصر و كسري را تـابع و محكـوم آنـان     آنان
: قد علـم كـرده مـي گويـد    ) تيجاني(گردانيد ـ و اكنون اين مرد نادان و بي خرد  
؟ !!عليه چه كسـي؟ عليـه رسـول اهللا   ! صحابه عليه او طراحي و برنامه ريزي كردند

آيـا  . بزرگتـرين گناهـان اسـت    اين يكـي از )) فإنها ألحدي الكبر((سوگند به اهللا 
عقالني بودن و منطق صحيح همين است؟ همين عقل و منطق است كه تيجـاني را  

آري آقـاي  ! به جايي رسانيده است كه دست به مخالفت با معقول و منقول بزنـد؟ 
تيجاني مرتكب اين تحريف شده است تا نصوص قـرآن و حـديث را در خـدمت    

است،  ر صدد اثبات تحقير صحابه رسول اهللاهداف پليد روافض قرار بدهد او د
  . شاعر چقدر خوب سروده است: اما او كور خوانده است

  ترسم كه به كعبه نرسي اي اعرابي 
  . كه اين ره كه تو مي روي به تركستان است

مي  عمر به رسول اهللا: تيجاني سپس قول بي اساس خود را تكرار كرده مي گويد
بدون اطاله كالم بـه  . سخن بيهوده مي گويد رسول اهللايعني )) أنه يهجر: ((گويد



خدا را سپاس كـه واقعيـت   )) الحقيقه ظاهره والحمد هللا: ((جناب تيجاني مي گويم
  . آشكار است

جريـان  : ((به عوامل هدايت خود استناد كرده، مي گويـد ) اين هدايت يافته(سپس 
نين مـي بـود، رسـول    اگر چ. چنين ساده نبود كه تنها مربوط به شخص عمر باشد

سـخن  ) رسـول اهللا (كـه او  (!) او را قانع كرده به سكوت وا مي داشت  اكرم
بيهوده نمي گويد و ممكن نيست كه در امر هدايت امت و جلـوگيري از گمراهـي   

اما معامله بسيار قويتر از ايـن  . امت چنان بيماري شدت گيرد كه مانع هدايت شود
كه طبق برنامه از قبل تعيين شده بـا هـم توافـق    بود و عمر ياري دهندگاني داشت 

ايـن فرمـان   . اينجا بود كه سر و صدا زياد شد، اختالف به وجود آمد. كرده بودند
را  1)وال تَجهـرُوا لَـه بِـالْقَولِ   (و ) ال تَرْفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوت النَّبِي (خدا را كه

  . فراموش كردند
آيـا وقتـي رسـول    . قطعاً سخن آنان شـگفت آور اسـت  ! فإن تعجب فعجب قولهم

اخرجـوا  : ((خشم مي كند، به او و به ديگران مي گويـد  بر حضرت عمر اكرم
را خاموش كند؟ در حديث  از نزد من بيرون رويد، آيا او نمي تواند عمر)) عني

 اينكـه رسـول اهللا  . سه چيز را به آنان توصيه كـرد  بيان گرديد كه رسول اكرم
را خاموش نكرد، بجاي خود دليل روشن و قـوي اسـت بـر ايـن      ضرت عمرح

. موافق با ديدگاه ايشان بود و از موضع او رضـايت داشـت   مطلب كه رسول اهللا
ال تَرْفَعوا  (قرآناما اينكه صحابه زياد اختالف و سر و صدا به راه انداختند و به آيه 

 اتَكُموشـما جريـان را   : جناب تيجاني بايـد بگـويم  به . توجه ننمودند) الخ. . . أَص
لـم  ((مغرضانه مورد بررسي قرار دادي و گر نه براي شما محرز مي شد كه صحابه 

رفـع صـوت    در برابر پيامبر يعني صحابه)) يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي
بنابراين، اين اسـتدالل  . نكرده سر و صدا در برابر يكديگر به داللت آيه جايز است

  . ر و ناصواب تو نشانگر جهالت تو است، و ضررش به خودت بر مي گرددبيما
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آنان در اين : ((بعد آقاي تيجاني بغض، حسد و كينه اش را بيرون ريخته، مي گويد
بيهوده (را به هجر و هذيان  جريان از حد و مرز رفع صوت و جهر گذشته پيامبر

غوغا و اختالف نموده در حضور سپس شور و (!!) متهم كردند و العياذ باهللا ) گويي
من بر اين باورم كه اكثريت قاطع آنـان موضـع   . نزاع لفظي به راه انداختند پيامبر

به اين نتيجه رسـيد كـه نوشـتن     به همين خاطر رسول اكرم. عمر را تاييد كردند
زيرا او مي دانست كه آنان احترام وي را رعايت نكردند . وصيت نامه سودي ندارد

و مـي  . د عدم رفع صوت در حضور وي امـر خـدا را اطاعـت نكردنـد    و در مور
را نيز اطاعـت نمـي    دانست وقتي آنان امر خدا را اطاعت نكردند، امر رسول اهللا

. حكمت نبوت مقتضي بود كه اين وصيت نامه بـراي آنـان نوشـته نشـود    (!) كنند 
نـه بعـد از   چون فكر كرد، من درباره اين نامه در زندگي ام مطعون شدم پس چگو

ايـن از  : وفاتم بر آن عمل مي شود و از طرف ديگر عيب جويـان خواهنـد گفـت   
جمله گفته هاي بيهوده است و در مورد بعضي احكام كـه در حـال مـرض مـوت     

چون اعتقاد آنان داير بر هذيان (!) صادر شده باشند، چه بسا مشكوك خواهند شد 
از ايـن قـول   (!). اسـتغفروااهللا  به قوت خود بـاقي اسـت،    و بيهوده گويي پيامبر

چگونـه ضـمير و   (!!) تايب شده معذرت مي خواهم  در محضر رسول اهللا) آنان(
وجدان آزاد خود را قانع كنم درباره اينكه عمر بن خطاب بخشـودني اسـت حـال    
آنكه ياران او و كليه كساني كه در محضر او حاضر بودند از اين جريـان ناراحـت   

ردند كه ريگ ها از اشكهاي آنان خيس گرديد و اين حادثه شده و به حدي گريه ك
بنابراين به اين نتيجه رسيدم كه كليه . را مصيبتي عظمي براي مسلمانان تلقي كردند

توجيهاتي را كه درباره موجه جلوه دادن اين حادثه ارائه شده اسـت، تـرك كـنم    
هاي ناشي از آن  حتي تصميم گرفتم بطور كلي منكر اين حادثه شوم تا از ناراحتي

اما كتب صحاح آن را نقل كردند، تاييد كردند و صـحت آن  . احساس آرامش كنم
   1)) (!).را به رسميت شناختند و نتوانستند آنرا توجيه خوبي كنند
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آري، اين آقاي تيجاني است، دلوش را آويزان كرده تا اسـتفراغهاي خـود را كـه    
ما بيرون آورد او نمي داند كـه بـا    صفحات كتابش را بدان سياه نموده است، براي

حاال چگونه او مدعي . اين سخنانش ريسمان اسالم را از گردنش بيرون آورده است
نوشتن وصيت نامه را بي سود تلقي نموده و حكمـت   شده است كه رسول اكرم

احترامـي قايـل   ) پيامبر(نبوتش نيز چنين اقتضا مي كرد زيرا كه صحابه براي او 
بالفرض اگر بپذيريم . اطاعت نكردند و عالوه بر اين او را متهم كردندنبوده از وي 

چگونه از نوشتن آنچه كه مـامور بـه    كه نوشتن نامه الزم و ضروري بود، پيامبر
تبليغ آن شده است خودداري مي كند حال آنكه فرستاده خدا اسـت و وظيفـه اش   

يا أَيها الرَّسـولُ  (: فرمايدخداوند مي . تبليغ رسالت است و او چنين اختياري ندارد
بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك منْ ربك وإِنْ لَم تَفْعلْ فَمـا بلَّْغـت رِسـالَتَه واللَّـه يعصـمك مـنَ       

  ) . 67من اآلية: المائدة)(النَّاسِ
غ آنچه از سوي پروردگار تو فرستاده مي شود به ديگـران ابـال   اي پيامبر: ترجمه

خداونـد تـو را از گزنـد مـردم     . اگر چنين نكردي، انجام وظيفه نشده اسـت . كن
إِنْ هو () وما ينْطقُ عنِ الْهوى(: در جايي ديگر خداوند مي فرمايد. حفاظت مي كند
چـه از راه  . تبليغ از وظايف منصبي هر پيامبر اسـت ) 3-4(النجم ) إِلَّا وحي يوحى

از راه سخن گفتن و نطق كـردن، درسـت همـان طـور كـه      كتابت و نوشتن و چه 
  . امر كرد، تا مشركان را از جزيره العرب بيرون كنند قوالً صحابه رسول اكرم

بخاطر اختالف از نوشتن منصرف شد، تهمت  اين ادعاي جناب تيجاني كه پيامبر
تبليغ به محض طعن و اختالف چگونه از  زيرا كه پيامبر. است و طعن به پيامبر

منصرف شد؟ و هر كس قرآن، كتاب خدا را خوانده است، مـي دانـد كـه جنـاب     
زيـرا تمـام   . تيجاني درباره حقيقت رسالت و نبوت چقدر ناآگـاه و جاهـل اسـت   

پيامبران از طرف اقوام خود مورد شكنجه ها و عذابهاي گوناگون جسمي و روحي 
ازه سر مو هم نتوانست انبيا را از اما اين شكنجه ها و عذابهاي به اند. قرار گرفته اند

. تبليغ رسالت و ماموريتي كه از جانب اهللا به آنان موكول شده بود، منصـرف كنـد  



و خاتم االنبيا مورد تهديدات، شكنجه ها و زياده رويهايي قرار گرفـت تـا    پيامبر
لـذا در حـق او و   . مشركان بتوانند او را از تبليغ رسالت آسـماني منصـرف كننـد   

ش تعدي كردند، آنان را مورد عـذاب قـرار دادنـد، در دره هـاي مكـه او و      ياران
خاندانش را محاصره اقتصادي كردند و با القاب طنز آميز و استهزاء مانند، جادوگر 
و ديوانه او را ياد كردند، اما اين همه فشارها او را از تبليغ ديـن خداونـد، ذره اي   

راه اهللا جهاد كردند تا اينكه خداونـد  آن حضرت و صحابه همچنان در . باز نداشت
آنان را روي زمين تمكين داد تا به قدرت رسيدند و دين او بر ساير اديان به برتري 
رسيد و بخاطر همين عظمت و شهامت باالخره مشاهده كرديد كه يك بچه رافضي 

قايل نبودنـد و   احترامي براي رسول اهللا قد علم كرده ادعا مي كند كه صحابه
؟ آري، چنين پيدا است !!فرمان او اطاعت نكردند و او را متهم و مطعون ساختنداز 

كه نزد جناب تيجاني، حرفها و سخنان در برابر مال خريده نمي شوند لذا او هـيچ  
. اشكالي نمي بيند كه صفحات كتابش را با گزافه گوييها و دروغ پردازيها سياه كند

ه كرد كـه ريگهـا از اشـكهايش خـيس     ابن عباس به حدي گري: يك بار مي گويد
شدند، گاهي مي گويد، صحابه چنان گريه كردند كه ريگها را بـا اشـكهاي خـود    

از نوشتن طراحي مي كردنـد   و در عين حال براي جلوگيري پيامبر. خيس كردند
  . و غيره!! . . . حمايت مي كردند و اكثريت آنان از موضع عمر

بسـيار مايـل   : ((اهي اش ياري جسته مـي گويـد  و بعد آقاي تيجاني از كانون گمر
زيرا توجيه شـيعه، يـك   . هستم كه در مورد حديث قرطاس ديدگاه شيعه را بپذيرم

پاسخ سيد محمد باقر صـدر  . توجيه منطقي و توام با قرائن و شواهد متعددي است
 به نظر شما، سيدنا حضرت عمر: وقتي از او پرسيدم. را هرگز فراموش نمي كنم

مـي خواسـت بنويسـد،     ان صحابه چگونه فهميد كه آنچه را كه رسـول اهللا از مي
است؟ و بدون ترديد اين نشانگر تيز هوشـي او   مربوط به خالفت حضرت علي

پـي بـرد بلكـه     اين تنها عمر نبود كه به مقصد رسول اهللا: سيد صدر گفت. است
زيـرا  . دنـد فهميده بود، فهمي اغلب حاضرين در جلسه آنچه را كه حضرت عمر



مانند اينكه در گذشته فرموده . قبالً به چنين مطالبي اشاراتي كرده بود رسول اكرم
من دو چيز بسـيار مهـم را بـراي شـما خـواهم      )). إني مخلف فيكم الثقلين: ((بود

گذاشت ـ كتاب اهللا و عترتي اهل بيتي، ما إن تمسكتم بصما لن تضلوا بعدي أبداً ـ   
مي عترت و اهل بيت من، مادام كه به اين دو تا چنـگ  يكي كتاب خدا قرآن و دو

هلـم اكتـب   : و در بيماري موت گفته بود. بزنيد، هرگز بعد از من گمراه نمي شويد
يعني بياييد تا كتابي براي شما بنويسم كه هرگز بعـد  . لكم كتاباً التضلوا بعدي ابداً

از جمله آنان بـود،  لذا تمام حاضرين كه عمر نيز . از من دچار گمراهي نمي شويد
كتبـاً  . مي خواهد آنچه را كه در غـدير گفتـه بـود    فهميده بودند كه رسول اكرم

مورد تاكيد قرار دهد و آن عبارت بود از تمسك جستن به كتـاب خـدا و عتـرت    
عـالوه بـر   . و همه دانستند كه سيد و سردار عترت حضرت علي است رسول اهللا

ديگري چنين اشاراتي داشته اند، همان طور كه در مناسبات متعدد  اين رسول اهللا
ساير محدثين بدان اشاره نموده اند ـ اغلب قريش درباره خليفه شدن حضرت علي  
راضي نبودند، زيرا علي كوچكترين آنان بود و عظمت و غرور آنـان را شكسـته و   

و  قـريش (اما آنـان  . پوزه آنان را به خاك كشيده بود و قهرمانان آنان را كشته بود
هرگز مرتكب چنين جسارتي كه در جريـان صـلح    در برابر رسول اكرم) صحابه

. حديبيه و در جريان نماز ميت بر عبداهللا بن ابي منافق، صورت گرفت، نشده بودند
البته شبيه چنين جسارت هايي در مقاطع مختلف پيش آمده بود و تاريخ آنها را بـه  

از نوشتن نامه در مرض وفات برخي  و تو مي داني كه ممانعت. ثبت رسانده است
از حاضرين را تشجيع نموده به جرات واداشت كه در نتيجه آن شـور و غوغـا در   

   1.))شدت گرفت محضر رسول اكرم
غبطـه خـورم و   ) روافض(آري، من در واقع نمي دانم كه در برابر زيركي اين قوم 

ـ    ايم، جنـاب تيجـاني   رشك برم يا در برابر عقل بيمار آنان اظهار غـم و انـدوه نم
مدعي است كه توجيه و تفسير شيعه روافض عقالني و منطقي است ) هدايت شده(
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: من مي پرسم. و اين توجيه براي صحت خود، قرائن و شواهد متعددي همراه دارد
اين قرائن چه هستند؟ آيا اين قرائن همـين تجزيـه و تحليـل جنـاب بـاقر صـدر،       

سخن و تحليل باقر صدر را بشنود فكـر   هستند؟ هر كس پيرامون موضع صحابه
بـه خـدا   . عالم غيب است يا بر وي وحي نازل مـي شـود  ) باقر صدر(مي كند او 

نبود كه مقصد رسول  اين تنها عمر: ((سوگند، من از اين سخن جناب باقر صدر
متوجه شده  آنچه را كه عمر. متوجه شدند را فهميد بلكه اغلب صحابه اهللا
آري چنين بـه نظـر مـي    . هستم و همواره در شگفت خواهم بود ، در شگفت))بود

را پاره كرده و آنچه را كه در آنهـا   رسد كه جناب باقر صدر، سينه هاي صحابه
جناب باقر صدر در ادامه سـخن خـود مـي    ) ؟(!!پنهان بوده است، فرا گرفته است

ر يكـي از  چنين اشاراتي فرموده اسـت، مـثالً د   در گذشته نيز رسول اكرم: گويد
الخ و حديث غدير . . . إني مخلف فيكم الثقلين ((فرازهاي سخنانش فرموده است 

  . را ياد آور شده است)) من كنت مواله فعلي مواله((را كه در آن آمده 
  : در پاسخ اين هدايت يافته و هاديش عرض مي شود كه

) مربوط به خالفـت حضـرت علـي   (در گذشته چنين مطالبي  اگر رسول اكرم
مدعي هستي، چه نيازي بود كـه  ) باقر صدر(ايراد فرموده است، همان طور كه تو 

اين مطلب دوباره تكرار شود و حال آنكه اين مطلب در دو حـديث مـذكور و در   
رواياتي كه اهل سنت آنها را در صحاح ذكر كرده اند، به صراحت لهجه ذكر شده 

استدالل عليـه موضـع اهـل     است و كسي منكر آن نيست؟ آيا اين دو حديث براي
الحق واالنصاف بسيار مايه تعجب است اينكه شيعه اماميه ! سنت كفايت نمي كنند؟

از دير زمان با صداي طبل و دهل گوشهاي ما را پر كرده شـروع بـه بـي نـواختن     
بـدور   كردند، چه در كتبشان و چه به وسيله زبان علما داير بر اينكه رسول اكرم

 و با صراحت لهجه در مورد خالفت بالفصـل حضـرت علـي   از هر گونه ابهام 
آنان از احاديث ياد شده و از احاديث و رواياتي ديگر در جهـت  . سخن گفته است

إن هـذا اخـي و وصـي و    : تاييد ادعاي خود، مانند اينكه رسول اهللا فرموده اسـت 



كتاب استدالل مي كنند، حتي آقاي موسوي در  1خليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا،
نص صريح دربـاره امامـت    40مدعي شده است كه چهل 2))مراجعات((خود بنام 

چنين )) حق اليقين((در كتاب عالمه عبداهللا شبر، . وارد شده است حضرت علي
ادعا شده است كه سيزده حديث واضح و روشن درباره اثبات نص داير بر خالفت 

كنون آنان به داليل واهي و با بودن اين همه روايات چرا ا. حضرت علي آمده است
مـي   غير ثابت شده استناد مي كنند و تاكيد دارند بر اين مطلب كه رسول اكـرم 

خواست مكتوبي بنويسد و در آن امامت علي بن ابي طالب را تصريح كنـد؟ اگـر   
. آنان بگويند كه اهل سنت همه آن نصوص را قبول ندارند و آنها را تاويل مي كنند

بدانند، وقتي اهل سنت اين همه نصوص صريح و روشن را، حتـي  آنگاه آنان بايد 
حديث غدير را كه در مال عام، طبق ادعاي آنان اعالم شده بود، انكار مـي كننـد،   
مسلماً آشكار نكردن يك مكتوب مجهول كه قرار بود در يك جمـع بسـيار انـدك    

زاف گـويي  و جناب سيد باقر در گ. نوشته شود، بيشتر مقارن با عقل و منطق است
يعنـي  )) عليكم بـالقرآن و علـي  ((اراد ان يقول،  فكانه: كوتاهي نكرده مي گويد

  )).بر شما الزم است كه از قرآن و علي تبعيت كنيد: ((قصد داشت بگويد پيامبر
اگر چنين شود، يعني بعد از قرآن تبعيت از علـي واجـب   . بسيار مايه شگفت است

در ديـن اسـالم    نزلـت سـنت رسـول اهللا   شود، سوال اين است، پس جايگاه و م
بهتر و برتر است؟ كه جايگاهش در  از رسول اكرم چيست؟ آيا حضرت علي

است؟ حاميان اين طـرز تفكـر در برابـر     دين اسالم مقدم از جايگاه آن حضرت
را واجب قرار مي دهند، چه پاسـخي دارنـد؟ آيـا     آياتي كه تبعيت از رسول اهللا

وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه  (:ره حشر نمي گويدسو 7خداوند، در آيه 
به شما مي دهد، آن را بپذيريد و از آنچه كه شـما   آنچه را كه رسول اهللا) فَانْتَهوا

وما كَانَ لمؤْمنٍ وال مؤْمنَةٍ إِذَا : (احزاب مي فرمايد 34در آيه . را منع كند، باز بياييد
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ضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرَةُ منْ أَمرِهم ومنْ يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَـد  قَ
  ).  ضَلَّ ضَالالً مبِيناً

هيچ مرد و زن مومني در برابر فيصله اهللا و رسولش هـيچ گونـه اختيـاري    : ترجمه
ي كند، در پرتگاه بسيار خطرناكي سقوط هر كس از خدا و رسولش نافرمان. ندارند

قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحبونَ اللَّه فَـاتَّبِعوني  : (عمران مي فرمايد 31-32در آيه .)) كرده است
يمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب رْ لَكُمغْفيو اللَّه كُمبِبحي .(  

داريد، آنگاه از من اطاعت كنيد، در اگر شما اهللا را دوست : اي پيامبر، بگو: ترجمه
. عوض خداوند با شما محبت فرموده گناهان شما را مورد مغفرت قرار خواهـد داد 

تفاوت اين آيات با عقيده با عقيده باقر صدر . همانا خداوند بخشنده و مهربان است
را  ؟ روافض حضرت علي!عليكم بالقرآن و علي: چقدر زياد است كه مي گويد

برابر قرار مي دهنـد   دانند و در چنين حالتي طبعا او را با رسول اكرم معصوم مي
آيا چنين عقيده اي مطابق بـا  . و تمام گفته هاي وي را حق و از جانب اهللا مي دانند

مـي  ) هـدايت شـده  (؟ اكنون از اين مـرد  !است منسوخ شدن سنت رسول اكرم
 منكر سنت رسـول اهللا پرسم با توجه به قول آقاي باقر صدر، چه كسي است كه 
)) عليكم بالقرآن وعلـي : ((شده و به ترك آن مردم را دعوت مي دهد؟ آيا اين قول

را از اساس و پايه منهدم نمي كند؟ پـس تـو    جناب باقر صدر، سنت رسول اهللا
كه معنـي اش  )) حسبنا كتاب اهللا: ((پيرامون تفسير قول حضرت عمر بن خطاب

اين همه هـذيان  . است ي واال مقام رسول اكرمواضح، است و گوينده اش صحاب
و ياوه گويي كردي و به جناب باقر حمله نكردي حال آنكه او، شيعه اي افراطي و 
در اعتقادش گمراه است؟ آيا عقالنيت و منطق صحيح كه مورد استفاده تو اسـت،  

واي بـر تـو و افسـوس بـر     . همين است كه تو را به چنين مرتبه اي رسانيده است
  ! ين بي بضاعتي عقليچن

رضـايت   اغلب قـريش از حضـرت علـي   ((اما اين ديدگاه آقاي باقر صدر كه 
زيرا او كوچكترين آنان بود، غرور آنان را از بين بـرده، بينـي آنـان را بـه     . نداشت



منظور جناب بـاقر صـدر   .)) خاك ماليده بود و قهرمانان آنان را به قتل رسانده بود
؟ اگر ستند؟ مشركان مكه يا اصحاب گرامي رسول اهللاچه كساني ه)) از قريش((

منظورش مشركين مكه هستند، آيا اين تنها علي بود كه غرور آنها را شكسته، بينـي  
آنان را به خاك ماليد و قهرمانان آنان را از پـا در آورد؟ تنهـا علـي بـود كـه در      

به در ايـن  آيا تمـام صـحا  ! غزوات بدر، احد حنين و غيره با مشركين مي جنگيد؟
، عثمـان، طلحـه و زبيـر    ، عمرغزوات و معركه ها شريك نبودند؟ آيا ابوبكر

 حضرت علي. . . از پيش كسوتان مجاهدين نبودند؟) زضوان اهللا عليهم اجمعين(
  . در جهاد با مشركين، هيچ گونه مزيتي در برابر ساير صحابه ندارد

نيز همين است به دليل اينكه اگر منظورش از قريش صحابه هستند و احتمال راجح 
در اين ترديدي وجود نـدارد كـه حضـرت    . سياق كالم و سخنش بدان اشاره دارد

، و اكثر مهاجرين از قريش بودنـد و  ، حضرت عثمان، حضرت عمرابوبكر
اكنون سوال اين است كه آيـا  . بدون شك قريش همگي به آغوش اسالم در آمدند

را از  ا شكست و قهرمانان صـحابه ر غرور و شوكت صحابه حضرت علي
) بيم و رجـاء (و به خاطر اينكه آنان با دل و جان و رغبت و رهبت !! پا در آورد؟؟

وارد اسالم شده بودند؟ كدام عاقل كه اندك احترامي بـراي عقلـش قايـل باشـد،     
را مي پذيرد و اين نظريه و ديدگاه او چگونه مي توانـد  ) هدايت شده(ديدگاه اين 
، نيز از قريش است و رسـول اكـرم   شد و در حالي كه حضرت عليصحيح با
إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد إال كبتـه اهللا فـي النـار علـي     : ((مي فرمايد

  .1))وجهه ما أقاموا الدين
هر كس با آنان دشمني كنـد،  . امارات اسالمي و خالفت از آن قريش است: ترجمه

مادام كه قريش بر دين خدا عمل كرده و احكام  خداوند او را سرنگون خواهد كرد
 شريعت را بر پا دارند ـ و از عبداهللا بن عمـر مـروي اسـت كـه رسـول اكـرم       
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مادام كه دو نفـر  : يعني 1))ال يزال هذا المر في قريش ما بقي منهم اثنان: ((فرمودند
و شريف رضي بـه نقـل از خـود    . از قريش زنده باشند، حق خالفت با آنان است

همانـا   2))إن األئمه من قريش: مي گويد)) نهج البالغه((در كتاب  ضرت عليح
امامان بايد از قريش باشند، آري، مسلم است كه هر چهار خليفه از قريش بودند و 

اكنون اين عقايد باطل روافـض چـه   . حضرت علي بن ابي طالب يكي از آنان بود
منطق سليم و واقعيت گوياي  :توجيهي دارد؟ واقعيت اين است كه چنين گفته شود

اين حقيقت اند كه چماق به دستان مجوس، همان چماق به دستاني كـه حضـرت   
، غـرور و شـو كـت آنـان را درهـم      علي و ساير برادرانش از اصحاب رسـول 

شكستند، پوزه آنان را به خاك ماليدند و قهرمانان آنان را از پا در آوردنـد، گلـوي   
و مي خواهند عليه اسالم و مسـلمين دسيسـه كـاري     اسالم و مسلمانان را فشردند

را بهانـه قـرار داده    كنند و براي تحقق بخشيدن به اين هدف اهل بيت رسول اهللا
اند و در دفاع و حمايت از آنان اشك تمساح مي ريزند و بعد مي خواهنـد اركـان   
 دين را در قالب مطعون كردن كساني كه حامل دين بودند، دين و سنت رسـول اهللا 

يعني صحابه رضوان اهللا علـيهم  (را با چنگ و دندان و روح و جان حفاظت كردند 
درهم بشكنند، تا اين حد قناعت نكرده بلكه اصحاب عدول و جـان نثـار   ) اجمعين

را در ليست مرتدين و منافقين قرار دادند تا تاخت و تـاز عليـه ديـن     رسول اهللا
اين دين تا قيامت : ((به آنان مي گويم. نداما آنها كور خواند. براي آنان آسان گردد

  !! و شما بايد از درياي تلخ خود آب بنوشيد.)) غالب خواهد ماند
از نوشتن مكتوب ايـن بـود كـه     اگر قصد رسول اكرم: در پايان عرض مي شود

كسي را براي جانشيني نامزد كند، بنابر داليل و قراين روشن و متعدد بـه نـامزدي   
زيرا امـام  . ره مي كرد و او را براي خالفت منسوب مي كرداشا حضرت ابوبكر

قالـت  : چنين روايت مي كنـد  بخاري از قاسم بن محمد و او از حضرت عايشه
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ذاك لو كان وأنا حي فاسـتغفر لـك، وادعـو    : وارأساه، فقال رسول اهللا: عائشه
للت آخر واثكلياه، واهللا إني ألظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظ: لك، فقالت عائشه

بل أنا وارأساه لقد هممت أو أردت أن : يومك معرساً ببعض أزواجك، فقال النبي
أرسل إلي أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمني المتننون، ثم قلـت يـأبي   

   1.اهللا ويدفع المومن أو يدفع اهللا ويأبي المومنون
در  رسـول اكـرم  : تچنين آمـده اسـ   در روايت امام مسلم از عروه از عايشه

. پدرت، ابوبكر و برادرت را طلب كن تا مكتوبي بنويسم: بيماري موت به من گفت
بـراي  (زيرا من نگران اين هستم كه كسي آرزو كند و شايد كسي بگويد كـه مـن   

از ديگران شايسته تر هستم حال آنكه خداوند و مومنان به جـز حضـرت   ) خالفت
خاري و امام مسلم از محمد بن جبير بن مطعم و او امام ب 2.را قبول ندارند ابوبكر

به آن  رسول اكرم. آمد زني در محضر رسول اكرم: از پدرش چنين نقل كردند
اگر آمدم و تو را نيـافتم  : بيايد، آن زن گفت زن امر كرد تا دوباره نزد رسول اهللا

را نديدي، اگر آمدي و م: فرمود پيامبر) منظورش اين بود كه اگر تو فوت كردي(
نقل كردنـد   هم چنين بخاري و مسلم از حضرت ابوهريره 3.آنگاه نزد ابوبكر برو

در عالم خواب خود را بـر  : شنيدم، فرمود از رسول اكرم: كه ابوهريره مي گويد
به مقداري كه خواست خداوند بود از آن . سر چاه آبي ديدم كه دلوي روي آن بود

به مقدار يـك  : وبكر بن ابي قحافه بدست گرفتسپس آن دلو را اب. چاه آب كشيدم
. در آب كشيدن او انـدكي ضـعف بـود   . دلو يا دو دلو از آن چاه آب بيرون كشيد

سپس آن دلـو بـه   . خداوند در برابر اين ناتواني او را مورد مغفرت قرار خواهد داد
هيچ قهرماني . دلو بسيار بزرگي تبديل شد و عمر بن خطاب آن را در دست گرفت

آب را از چاه بيـرون  ) با قدرت و سرعت( ا نديده بودم كه مانند حضرت عمرر
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چـه  : پرسـيد  مروي است كه روزي رسـول اكـرم   از حضرت ابوبكر 1.بياورد
من چنين در خواب ديده : كسي از شما خواب ديده است؟ يكي از حاضرين گفت

كـرده   وزن ام، كه ترازويي از آسمان نازل شد نخست شما و حضـرت ابـوبكر  
  . شديد ـ و وزن شما از وزن حضرت ابوبكر چربيد

وزن كرده شـدند، ابـوبكر چربيـد، سـپس حضـرت عمـر و        بعد ابوبكر و عمر
چربيد، و ترازو به آسمان برده  وزن كرده شدند، حضرت عمر حضرت عثمان

اين خواب به جانشـيني  : اندكي نگران و ناراحت شد و فرمود شد و رسول اكرم
ثم يوتي اهللا الملك مـن يشـاء يعنـي بعـد از آن     ((بعد فرمود . ه داشتنبوت اشار

عالوه بر اين  2.خداوند مملكت و حكومت را به هر كس كه خواسته باشد، مي دهد
در دوران بيماري خود، او را تا دم وفات خود براي اقامه نماز جلـو   رسول اكرم

بيمـاري رسـول   : اسـت در اين باره چنين نقل كـرده   كرد ـ بخاري از ابوموسي 
إنـه رجـل   : فقالت عايشه. مروا اباباكر فليصل بالناس: شد گرفت و فرمود اهللا

مروا أبابكر فليصل بالنـاس،  : رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، قال
فأتـاه الرسـول   . مري أبابكر فليصل بالناس، فانكن صـواحب يوسـف  : فعادت، قال

  .3بيفصلي بالناس في حياه الن
همانـا او  : گفـت  عايشه. امر كنيد تا براي مردم نماز بخواند به ابوبكر: ترجمه

 پيـامبر . وقتي در جاي تو بايستد نمي تواند اقامه نماز كند. انسان رحم دلي است
  . به ابوبكر امر كنيد تا براي مردم اقامه نماز كند: براي بار دوم فرمود

خطاب بـه حضـرت    پيامبر. را تكرار كردبراي بار دوم ديدگاه خودش  عايشه
به پدرت امر كن تا براي مردم اقامه نماز كند، همانـا شـما زنـان    : فرمود عايشه

مانند زنان دوران حضرت يوسف حيله باز هسـتيد ـ آنگـاه قاصـد نـزد حضـرت       
براي مـردم اقامـه نمـاز     در حيات رسول اهللا آمد و حضرت ابوبكر ابوبكر
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انس بن مالك به مـن خبـر داد كـه    : روايت است كه مي گويد از امام زهري. كرد
تـا  . براي صحابه اقامه نماز مـي كـرد   در بيماري رسول اكرم حضرت ابوبكر

. براي نماز در صفهاي مسجد منتظـر بودنـد   اينكه روز دوشنبه فرا رسيد، صحابه
ستاده بود اي رسول اهللا: پرده حجره را برداشته بسوي ما نگاه مي كرد رسول اهللا

ما با ديـدن  . تبسم كرد بعد رسول اهللا. و صورتش مانند كاغذ زرد، زرد شده بود
 به گمان اينكه رسـول اهللا  حضرت ابوبكر. بسيار خوشحال شديم رسول اهللا

رسول . قصد پيوستن به صفوف نماز را دارد، از جايگاه مخصوص امام عقب رفت
بعد پرده . ز را ادامه داده به اتمام برسانيدنما: به طرف او اشاره كرده فرمود اكرم

آري، اينكـه رسـول    1.حجره را پايين انداخت و در همان روز به لقاء اهللا پيوسـت 
را براي امامت مسـلمانان جلـو كردنـد،     در حيات خود حضرت ابوبكر اكرم

و جانشـيني او بعـد از وفـات     اشاره اي است به سوي امارت حضرت ابـوبكر 
با توجه به اين روايات، اهل سنت بر اين بـاور هسـتند اگـر رسـول     . رسول اهللا

در جريان نوشتن مكتوب در صدد بود كه كسي را براي امامت بـر گزينـد،    اكرم
داليلي كه در . براي امارت كسي ديگر نبود بهتر و شايسته تر از حضرت ابوبكر

ترين داليل محسوب اين راستا مي توان به آنها استناد كرد، از روشن ترين و قوي 
مي شوند و هيچ گونه تضادي با موازين عقلي نداشته و كسي كه آنها را درك كند، 

آنهـا  . بر خالف داليلي كه روافض از آنها استناد مـي كننـد  . منكر آنها نخواهد شد
هيچ گونه پايه و اساس مستحكم نداشته و هيچ عاقلي آنها را، بدليل پوچ و واهـي  

ان تيجاني را در اين خصوص جهت پرهيز از اطاله كالم يـاد  بقيه سخن. نمي پذيرد
عالوه بر اين، فكر مي كنم به تمام اشكاالتي كه در خصـوص ايـن   . آور نمي شوم

در . حديث از طرف آقاي تيجاني مطرح شده اند، پاسخ قانع كننده داده شده اسـت 
  . هر حال خدا را سپاس گذارم
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   در جريان سپاه حضرت اسامه ديدگاه تيجاني و رد آن درباره صحابه
دو روز قبـل   خالصه اين داستان چنين است كه رسول اكرم: ((تيجاني مي گويد

و اسـامه بـن زيـد بـن     . از رحلت، لشكري را براي جهاد با روميهـا تجهيـز كـرد   
. را كه هجده سال بيش نداشت به فرماندهي ايـن لشـكر منسـوب كـرد     حارث

كابي بكـر و عمـر و ابـي عبيـده و     . المهاجرين في هذه السريه وجوه وقد عبأ((
  )). غيرهم من كبار الصحابه المشهورين فطعن قوم منهم

بزرگان مهـاجرين و انصـار را در ايـن سـپاه بسـيج كـرد،        رسول اكرم: ترجمه
، حضرت ابوعبيده و عده ديگري ، حضرت عمربزرگاني مانند حضرت ابوبكر

شروع به طعن و عيب جويي كردند و گفتنـد  گروهي از آنان . از بزرگان صحابه را
. چگونه جواني كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است به امارت بر ما گمارده مي شـود 

و در ايـن بـاره   . قبالً در مورد فرماندهي پدرش نيز چنين ايراداتي مطرح شده بـود 
و از عيبجوييهـا   صحبتها و انتقادات زيادي به عمل آمده بود تا اينكه رسول اكرم

انتقادات آنها به شدت خشمگين شد و در حالي كه شديداً تب بود و پارچه اي بـه  
سر پيچيده بود و شانه هاي دو نفر را گرفته بود و پاهايش بر زمين كش مي خورد، 

ـ اين ناراحتي در اثر اختالف و سر و صدايي بود كه بوجود آمده بـود  . بيرون آمد
اي مردم اين چه سخناني اسـت كـه   : ا فرمودـ باالي منبر رفت و بعد از حمد و ثن

پيرامون فرماندهي اسامه به گوش من مي رسد؟ اگر شما در انتساب اسامه به عنوان 
فرمانده كه از طرف من صورت گرفتـه اسـت معتـرض هسـتيد،  قـبالً در مـورد       

ولي سوگند به اهللا، زيد شايسته امارت بود و . فرماندهي پدرش نيز اعتراض داشتيد
مردم را  رسول اكرم: بعد مي گويد. نيز شايستگي امارت را دارد اسامهپسرش 

را مجهز كنند،  سپاه اسامه: براي تجهيز جيش اسامه تحريك مي كرد و مي فرمود
اين سـخنان را بـه   . را اعزام كنيد را تنفيذ كنند، سپاه اسامه برنامه سپاه اسامه



لشكركشي )) جرف((باالخره به . دندسمع آنان مي رساند اما آنان آماده اطاعت نش
   1.كردند اما مايل نبودند كه چنين كنند

آقاي تيجاني اين مقاله كوتاه خود را بـه  . اين است آنچه كه آقاي تيجاني گفته بود
طبقات ابن سعد، تاريخ ابن : چهار منبع و مرجع نسبت داده است و آنها عبارتند از

  . رياألثير، السيره الحلبيه و تاريخ الطب
را از منابع ياد  من اكنون چاره اي ندارم به جز اينكه داستان سپاه حضرت اسامه

شده نقل كنم تا روشن شود كه آقاي تيجاني جريان را صحيح نقل كرده اسـت يـا   
  !در نقل جريان دروغ گفته است؟

جلد دوم، درباره سپاه اسامه بن زيـد  )) الطبقات((كتابش  189ابن سعد در صفحه 
  : كه از توابع به لقاء است مي گويد)) أبني((ثه به اهل بن حار

مردم را به جهاد با  صفر، سال يازدهم هجري، رسول اكرم 26روز دوشنبه تاريخ 
بـه  : روز بعد حضرت اسامه بن زيد را خواست و بـه او گفـت  . روميان دستور داد

تو را بـه  . نبا اسبهاي جنگي آنان را له ك. محلي كه پدرت به قتل رسيده است برو
يـورش ببـر، آنـان را    )) أبنـي ((صبح زود بر اهالي . فرماندهي اين لشكر بر گزيدم

طعمه حريق قرار بده و قبل از پخش شدن اين خبر به سـرعت خـود را بـه آنجـا     
اگر خداوند تو را پيروز كرد، در مراجعت تاخير نكن و آگاهان امـور را بـا   . برسان

روز چهارشنبه رسول  _اتي و امنيتي قبالً اعزام كنخود همراه ببر، و نيروهاي اطالع
 صبح روز پنجشنبه پرچمي را بـراي اسـامه  . با تب و درد سر مواجه شد اكرم

بنام اهللا و در راه اهللا جهاد كن و با كساني كه دين خدا را : در دست گرفت و فرمود
بـن خصـيب    پرچم را بيرون آورد و آن را بـه بريـده  . نمي پذيرند به مبارزه برخيز

از بزرگان مهـاجرين و انصـار كسـي    . اسلمي سپرد و لشكر را در جرف جمع كرد
در ميان آنان حضرت ابـوبكر، عمـر   . باقي نمانده بود كه در اين غزوه شركت نكند

بن خطاب، ابوعبيده بن جراح، سعد بن ابي وقاص، سعيد بن زيد، قتاده بن نعمان، 
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ايـن  : بعضيها زبان طعن گشوده، گفتند. سلمه بن األسلم بن جريش ديده مي شدند
رياست بزرگاني مانند مهاجرين اولين را بر عهـده گرفتـه   ) اسامه بن زيد(نوجوان 

از خانه بيرون آمد در حالي كه سـرش  . به شدت ناراحت شد رسول اكرم. است
را با باندي بسته بود و چادري بر سرش انداخته بود، بـاالي منبـر رفـت و بعـد از     

اي مردم، چـه سـخناني هسـتند كـه دربـاره امـارت       : ناي خداوند فرمودحمد و ث
از طرف بعضي از شما، به من رسيده است؟ اگر شـما دربـاره فرمانـدهي     اسامه

اسامه اعتراض داريد، همانا شما قبالً در مورد فرماندهي پدرش، حضرت زيد نيـز  
پـدرش هـر دو   من سوگند خدا را ياد كرده مي گويم كه اسـامه و  . معترض بوديد

ايـن  . نزد من بسيار محبوب اسـت  اسامه. شايستگي فرماندهي را داشته و دارند
مـردم را دربـاره او   . پسر و پدر، هر دو در انجام كارهاي خيـر بسـيار آرزومندنـد   

از  بعد رسـول اهللا . زيرا او از بهترين شما است. به نيكي سفارش كنيد) اسامه(
. اين روز، روز شنبه دهم ماه ربيع االول بـود . ف بردمنبر پايين آمد و به خانه تشري

 به جهاد برونـد، نـزد رسـول اهللا    مسلماناني كه قرار بود همراه حضرت اسامه
نـاراحتي  . و به لشكر در مقام جرف، ملحق شـدند . آمده از وي خداحافظي كردند

بعد  روز. را اعزام داريد سپاه اسامه: فزوني گرفت و او مي فرمود رسول اكرم
از مقر  حضرت اسامه. شدت گرفت كه روز يكشنبه بود، ناراحتي رسول اكرم

اين همان روزي بود كه . بيهوش بود آمد و رسول اهللا سپاه اسالم نزد رسول اهللا
سر را پـايين كـرد و    حضرت اسامه. را در آن روز دارو نوشاندند رسول اكرم
دسـتهاي  . حرف نمـي زد . ش بودخامو رسول اهللا. را بوسه گرفت رسول اكرم

 مباركش را بسوي آسمان بلند كـرده دعـاي كـرد و بعـد آنهـا را روي اسـامه      
. براي من دعـا خيـر كـرد    من فهميدم كه رسول اهللا: مي گويد اسامه. گذاشت

بـه   حضرت اسامه به قرارگاه سپاه برگشت، روز دوشنبه فرا رسـيد و رسـول اهللا  
 اسـامه . به بركت نام اهللا براي جهاد حركت كـن : فرمود هوش آمد و به اسامه

را وداع گفته بسوي قرارگاه برگشت و مردم را امر كرد تا براي رفـتن   رسول اهللا



قاصـد  . درست در لحظه اي كـه مـي خواسـت سـوار شـود     . به جهاد آماده شوند
در وارد واپسين لحظات زنـدگي خـود    رسول اهللا: مادرش، ام ايمن آمد و گفت

. آمدنـد  برگشته نزد رسـول اهللا  وي همراه ابوعبيده و حضرت عمر .شده است
روز دوشنبه موقع طلوع شمس دوازدهم ربيع االول جـان بـه جـان     رسول اكرم
سپاه مسلمانان كه در جرف تجمع كرده بود به مدينه برگشت و بريده . آفرين سپرد

پـرچم را  در دست او بود وارد مدينه شـده   بن حصيب كه پرچم حضرت اسامه
  . آورد و در آنجا آن را نصب كرد تا درب منزل رسول اهللا

جلد دوم، الكامل في التاريخ تحت عنـوان حـوادث سـال     183ابن اثير در صفحه 
  : يازدهم هجري مي نويسد

بـه   دسته اي را به فرماندهي اسامه بـن زيـد   در محرم همان سال رسول اكرم
ربـاره ي فرمانـدهي او معتـرض شـدند و     عده اي از منافقـان د . طرف شام فرستاد

رسـول  . نوجواني بر بزرگان مهاجر و انصار به فرماندهي گمارده شده است: گفتند
شـما معتـرض هسـتيد، دربـاره امـارت       اگر درباره امارت اسامه: فرمود اكرم

در . او و پدرش هر دو شايسته امارت بودند. پدرش در گذشته نيز اعتراض داشتيد
   1.بيمار شد ود كه رسول اكرمهمين روزها ب

تحـت عنـوان سـپاه    ) 307(علي حلبي در سيره حلبيه، در جلـد سـوم در صـفحه    
محرم سال يازدهم  26روز دوشنبه : ((. . . مي نويسد بن زيد بن حارثه اسامه

. در محل قتل پدرت برو: را طلب كرد و گفت جهت زيد هجري، رسول اكرم
تو را به فرماندهي ايـن لشـكر بـر    . ن را سركوب كنو به وسيله اسبهاي جنگي آنا

صبح زود اهالي ابني را مورد هجوم قرار بده و آنـان را طعمـه حريـق بـه     . گزيدم
اگـر خداونـد پيـروزي    . گردان و قبل از پخش شدن خبر، خود را به آنجا برسـان 

وهاي نير. كارشناسان و آگاهان امور را با خود همراه ببر. نصيب تو كرد، زود برگرد
روز چهارشـنبه بيمـاري رسـول    . اطالعاتي و امنيتي را از قبل در آنجا اعـزام كـن  
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صبح روز پنج شنبه پرچم را بدست . آغاز گرديد و دچار تب و سر درد شد اكرم
. بنام خدا، در راه خدا جهاد كن و با كفار به مبارزه برخيـز : سپرد و فرمود اسامه
د جهاد بيرون آمد و آن را به بريده سپرد و پرچم را در دست گرفته به قص اسامه

تمام مهاجرين و انصار، حتـي بزرگـاني ماننـد    . در محل جرف سپاه را مستقر كرد
براي رفـتن بـه جهـاد     ، عبيده بن جراح و سعد بن ابي وقاص، عمرابوبكر

سـال   19بعضي معترض شدند و گفتند، اين جوان كه هنوز سن او از . آماده شدند
وقتـي ايـن خبـر بـه     . ده است، بر مهاجرين و انصار گمارده شده استتجاوز نكر
باندي بر سرش بسته . از خانه بيرون آمد. رسيد، بسيار خشمگين شد رسول اكرم

: باالي منبر تشريف برده بعـد از حمـد و ثنـا فرمـود    . و چادري بر تن انداخته بود
 ه فرماندهي اسـامه اگر شما ب. به من رسيده است سخناني درباره امارت اسامه

كه بنابر دستور من انجام گرفته است معترض هستيد، درباره فرماندهي پـدرش در  
گذشته نيز معترض بوده ايد ـ اما سوگند به اهللا پدرش زيد شايسته امـارت بـود و    

نيز شايسته فرماندهي است و به نظـر مـن از بهتـرين انسـانها      بعد پسرش اسامه
. درباره او توصيه بـه خيـر مـي شـود    . ي شايسته هستنداست هر دوي آنها انسانهاي

محبوب فرزند (، حب ابن الحب به حضرت اسامه. همانا او از بهترين شما است
. بيني او را در كوچكي با پارچه تميز مي كرد رسول اكرم. گفته مي شد) محبوب

ـ  بعد رسول اكرم ه روز دوشنبه دهم ربيع االول سال يازدهم هجري قمري در خان
به جهاد بروند، نـزد   خود تشريف برده مسلماناني كه قرار بود با حضرت اسامه

آمده از وي خداحافظي مي كردند و در جرف به سپاه اسالم ملحـق   رسول اكرم
را اعـزام داريـد و    سپاه اسامه: دچار تب شد و فرمود رسول اكرم. مي شدند

ا در مدينه مسـلمانان را نمـاز   را استثنا كرد و به او دستور داد ت حضرت ابوبكر
 از جمله لشكر اسامه لذا هيچ منافاتي نيست ميان اينكه حضرت ابوبكر. بدهد

زيرا او نخست از جمله افراد سپاه بود و . بود و ميان اينكه در لشكر شركت نداشت
او را امر كرد تا در مدينه مانده و براي مـردم اقامـه نمـاز     بعد وقتي رسول اكرم



آري، از ايـن توضـيح   . منصرف شد گاه از رفتن و شركت در سپاه اسامهكند، آن
داير به نرفتن و شركت نكردن در  روشن شد كه ايراد روافض بر حضرت ابوبكر

زيرا براي شما معلوم شد كـه او بـه اطاعـت از امـر     . بي بنياد است سپاه اسامه
 كـه رسـول اكـرم    و گفته آقاي تيجاني. در سپاه اسامه شركن نكرد رسول اهللا

زيرا واژه لعـن در هـيچ   . متخلفين از سپاه را لعنت كرده است، كذب محض است
. شدت گرفت روز يكشنبه ناراحتي رسول اكرم. (!!!) يك از احاديث نيامده است

. بيهـوش بـود   از لشكر وارد خانه رسول اهللا شـده رسـول اهللا   حضرت اسامه
 رسـول اكـرم  . را بوسه گرفـت  سر را پايين كرده رسول اهللا حضرت اسامه
 دستهاي مبارك را بسوي آسمان بلند كرده روي حضرت اسـامه . حرف نمي زد
براي پيروزي مـن   من دانستم كه رسول اهللا: گفت حضرت اسامه. مي گذاشت

دوباره نزد  روز دوشنبه، اسامه. بعد به قرارگاه بازگشت اسامه. دعاي خير كرد
صبح با ذكر نام اهللا به انجام ماموريت حركت : فرمود هللاآمده رسول ا رسول اهللا

خداحافظي كرد و به قرارگاه لشكر بازگشت و مردم  با رسول اكرم اسامه. كن
مـي خواسـت    درست در لحظاتي كه اسـامه . را براي رفتن به جهاد امر مي كرد

ت نـزاع  در حال رسول اهللا: سوار شود، قاصد مادرش، ام ايمن نزد او آمد و گفت
آنگاه همسرش فاطمـه  . در روايتي آمده بود كه اسامه رفت تا به جرف رسيد. است

 اسامه. بيمار است بنت قيس به او اطالع داد كه شتاب نكند، زيرا رسول اكرم
 و ابوعبيده بن جراح برگشته و خود را نزد رسول اكـرم  همراه با حضرت عمر

در همـان روز موقـع طلـوع خورشـيد     . در حالت نزع بود رسول اكرم. رساندند
   1.آسمان، خورشيد زمين غروب كرد

دو روايت را در خصوص سريه اسامه )) تاريخ االمم والمللوك((طبري در كتابش 
روايـت اول لـه ايـن    . تحت عنوان حوادث سال يازدهم نقل كرده است بن زيد

بعد  اكرم رسول: عبيد بن حنين از ابي مويهبه روايت كرده مي گويد: شرح است
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از حجه الوداع به مدينه برگشت دسته اي را به فرماندهي حضرت اسامه بـن زيـد   
از توابـع ارض شـام در   )) آبل الزيت((و دستور داد كه از ناحيه . سازماندهي كرد
رسـول  . معتـرض شـدند   منافقان درباره امارت حضرت اسـامه . اردن عبور كند

شايسته فرماندهي اسـت، بـه ايـرادات     )اسامه(با بيان اين مطلب كه او  اكرم
ايراد مي گيريد، در گذشـته   شما اگر درباره اسامه: منافقين پاسخ گفت و فرمود

بي ترديد او شايسـته فرمانـدهي   . درباره پدرش، حضرت زيد، نيز ايراد مي گرفتند
  . است

همزمـان بـا   : مـي گويـد   ابن عبـاس . روايت دوم از عكرمه از ابن عباس است
دسته اي  پيرامون جريان اسود و مسيلمه كذاب، رسول اكرم رسول اهللا ناراحتي

بـه   منافقين درباره فرماندهي اسامه. تجهيز كرد را به فرماندهي اسامه بن زيد
در  رسول اكرم. از شرارت منافقان آگاه شد رسول اكرم. كثرت معترض شدند

 نـاراحتي رسـول اهللا  . آمدحالي كه در اثر سر درد، سرش را بشته بود، نزد مردم 
ناشي از ايراد منافقان و پريشاني اش در مورد خوابي بود كه شب گذشـته رويـت   

ديشب خوابي ديده بودم دايـر بـر اينكـه دو بازوبنـد طاليـي در      : فرمود. شده بود
دستهايم را تكان . از اين دو بازوبند خوشم نيامد و ناراحت شدم. بازوهايم بسته ام

آنها را به اين دو پيامبر دروغين تفسير كردم . زوبند از من جدا شدندآن دو با. دادم
به من خير رسيده بود كه تعـدادي از منافقـان   ) صاحب اليمامه و صاحب اليمن(ـ 

سوگند بـه ذاتـي كـه جـانم در دسـت      . معترض هستند درباره فرماندهي اسامه
آنان در گذشته در . معترض هستند اوست، اگر منافقان در مورد فرماندهي اسامه

مورد فرماندهي پدرش نيز اعتراض داشتند هر چند كه پدرش شايسـته فرمانـدهي   
لعن اهللا الذين يتخذون قبور أنبيـائهم  : ((را اعزام داريد و فرمود دسته اسامه. بود

خداوند كساني را لعنت كند كه قبور پيامبران خود را سـجده گـاه قـرار    )) مساجد
 رسـول اكـرم  . فت و در محل جرف لشكر را مستقر كردبيرون ر اسامه. دادند



همه انتظار يكديگر بودند تا اينكـه خداونـد   . بيمار شد و اين امر به تكميل نگرديد
   1.روح ملكوتي پيامبرش را قبض كرد

اين بود شرح داستاني كه اين چهار مورخ نامي آن را در كتب خود تحـت عنـوان   
ك حرف كم و بيش از آنچه كه نقل شد، نقل نقل كردند و ي سريه اسامه بن زيد

اگر اين داستان بگونه اي كه در اين كتب نقـل گرديـده اسـت، موازنـه و     . نكردند
مقايسه شود با آنچه كه تيجاني طبق ادعاي خودش بـه صـورت اجمـالي از ايـن     

  : داستان نقل كرده است، به نتايج زير دست خواهيم يافت
  
و  ن و سرشناسان از صحابه كه ميان آنـان ابـوبكر  بزرگا: تيجاني گفته بود كه -1

. ايـراد گرفتـه انـد    نيز ديده شده اند، درباره فرماندهي حضـرت اسـامه   عمر
سرشناسان صحابه از مهاجرين و انصار را در  رسول اكرم: تيجاني چنين گفته بود

گان و ابوعبيده بن جراح از بزر ، عمراين دسته بسيج كرده بود، مانند ابي بكر
درباره فرماندهي اسـامه بـن زيـد    ) منهم(عده اي از آنان . و سرشناسان صحابه

جواني كـه هنـوز محاسـنش سـبز نشـده اسـت چگونـه        : معترض شدند و گفتند
بفرماندهي بر ما منسوب شده است؟ و در گذشته درباره فرماندهي پدرش نيز ايراد 

  .نتقادات زيادي كردندآنان در اين مورد زياد گفته بودند و ا. گرفته بودند
و ميم، . بر مي گردد به صحابي)) ها((ضمير ) منهم(اين گفته تيجاني فطعن قوم 

، حضـرت  حاصل سخن تيجاني اين است كه حضـرت ابـوبكر  . ميم جمع است
دربـاره   ، ابوعبيده بن جراح و تني چند از بزرگان و سرشناسـان صـحابه  عمر

ره فرماندهي پدرش زيد ايراد گرفته و انتقاد ايراد گرفتند و دربا فرماندهي اسامه
اما وقتي به منابع و مصادر چهـار گانـه يـاد شـده مراجعـه مـي كنـيم،        ! داشتند؟

عبارتي را كه ابن سعد در طبقات . كوچكترين نشاني از اين دروغ و افترا نمي بينيم
فلـم يبـق أحـد مـن وجـوه      : (و صاحب سيره حلبيه نقل كرده اند، چنـين اسـت  
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رين و األنصار إال انتدب في تلك الغزوه فيهم أبوبكر الصـديق و عمـر بـن    المهاج
الخطاب و أبو عبيده بن الجراح و سعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد و قتـاده بـن   

لفـظ قـوم در ايـن    . . .) و قـالوا  ) قوم(فتكلم . النعمان وسلمه بن أسلم بن حريش
كه غيـر شـناخته هسـتند، مـي      منظور از آن كساني از منافقان. عبارت نكرده است

اگر منظور از آن، همين بزرگان صحابه مي بودند، ضمير را بسوي آنان نسبت . باشد
چقـدر  . ضمير را نسبت داده اسـت ) تيجاني(همان گونه كه اين با انصاف . مي داد

تفاوت است ميان اصل جريان و ميان عبارت آقاي تيجـاني بـا انصـاف؟ حقيقـت     
ده شده است؟ دو منبع ديگر چنـين چيـزي اصـالً در آنهـا     چگونه وارونه جلوه دا

آري، از توضيحاتي كه ارائه گرديد به خوبي روشن اسـت كـه ايـن    . وجود ندارد
ابوبكر، عمر و ابوعبيده بن جراح و امثالهم از اينكه حضرت زيد  بزرگان صحابه

  . را مورد طعن قرار بدهند بسيار به دور هستند و فرزندش اسامه
  
بـه   زيرا از رسول اكرم. نبود از جمله اعضا لشكر اسامه رت ابوبكرحض -2

تواتر ثابت شده است كه او را براي اقامه نماز در مسـلمانان در مدينـه بـه عنـوان     
احاديث وارده در اين زمينـه قـبالً بيـان گرديدنـد و از     . جانشين تعيين فرموده بود

روز وفـات   ه حضرت ابوبكرجمله آنها روايتي است كه مبين اين مطلب است ك
از داخل حجره پرده  پيامبر. مردم را در نماز جماعت امامت مي كرد رسول اهللا

با . براي نماز صف بسته اند را برداشته مردم را ديد كه پشت سر حضرت ابوبكر
از جمله افراد جيش  توجه به اين مطالب، چگونه ممكن است كه حضرت ابوبكر

  باشد؟  اسامه
  
قاي تيجاني به قصد برانگيخته كردن احساسات خوانندگان از شيوه مبالغه آميز آ -3

، در حـالي كـه   رسول اهللا: خود استفاده نموده خالف عقل و نقل چنين مي گويد
سر مباركش باند پيچي بود و در اثر اختالف و سر و صدا دچار ناراحتي تب شـده  



ن كرده بود و پاهايش روي زمـين  در حالي كه ميان شانه هاي دو نفر خود را آويزا
كدام انصاف و كدام امانت است اينكه ! پناه به خدا)). كش مي خوردند بيرون آمد

سخن از موضع اصلي خود تغيير داده شود و در اين جريان اختراع شود چيزي كه 
نه مورد تاييد نقل است و نه مورد تاييد عقل و نه در مصـادر مـذكور درج شـده    

از خانه بيرون آمده و بانـدي  (( ذكور آمده است كه رسول اكرمدر كتب م. باشد
بيـرون آمـد و در    اما اينكه پيامبر.)) . . . ((بر سرش بسته بود و باالي منبر رفت

)) ميان شانه هاي دو نفر طوري راه مي رفت كه پاهايش روي زمين كش مي خورد
جعل از كسـي كـه   اين دروغ و . اين عبارت در هيچ يك از كتب، نقل نشده است

زيـرا  . خط مشي روافض را براي خود برگزيده است، از ديدگاه من مستبعد نيست
؟ خواننده محترم در جريان مباحث !دروغ نزد روافض از محاسن است نه از معايب

خواهد ديد كه آقاي تيجاني مبناي كتابش را بر كذب و تضاد حيرت زايي بنا نهاده 
  . است

  
يكرر ذالك علي مسامعهم و هـم متثـاقلون و   : مي گويد تيجاني عليه صحابه -4

آنـان را بـراي اعـزام و     يعني رسـول اكـرم  . عسكروا بالجرف وما كادوا يفعلون
سستي نشان دادنـد و در جـرف    تاكيد كرد و صحابه شركت در جيش اسامه

  .)) تجمع كردند ولي خواستند كه چنين كنند
ريان نوشتند؟ پاسخ ايـن سـوال ايـن    اما نويسندگان و مورخان در خصوص اين ج

اين رويداد، روز شنبه . امر كرد، جيش اسامه را اعزام داريد رسول اكرم: ((است
روز يكشنبه آمد و در خانه رسول اهللا رفت تـا از   پيش آمد ـ بعد حضرت اسامه 

وقتي . صبح براي جهاد حركت كن: به او گفت رسول اكرم. وي خداحافظي كند
تن كرد و مردم را براي بسيج شدن امر كرد، به او اطالع رسيد كه قصد رف اسامه

ساير مورخين و نويسندگان در اين باره بـيش از  . در حال نزاع است رسول اكرم
كه هر گونـه دروغ بـرايش آسـان    ) هدايت شده(اين چيزي ننوشته اند اما اين مرد 



عي شده اسـت كـه   به دروغ مد. است و براحتي بسيار عليه صحابه دروغ مي گويد
بدون ترديد كسي . سستي و تهاون نشان دادند صحابه در اجراي حكم رسول اهللا

كـه   كه بدون واهمه و براحتي تمام و با اين قباحت بر صحابه بزرگوار رسول اهللا
بهترين انسانهاي روي زمين بودند، دروغ بگويد، او از گمراه ترين مردمان است كه 

  . پرتگاه تيره و تاريكي قرار گرفته است واهللا المستعان از هدايت بسيار دور و در
  
چـه كسـاني بودنـد؟ در پرتـو      اما اينكه معترضين در مورد فرماندهي اسامه -5

مباحث گذشته براي ما به خوبي روشن مي شود و هيچ جاي ترديد در اين نيسـت  
هي كه سر شناسان مهاجرين و انصار و بزرگان صحابهش هرگـز در مـورد فرمانـد   

افـرادي  . معترض نبودند و اناني كه در اين خصوص ايراد گرفتند حضرت اسامه
كه آقاي تيجاني از سخنان ايشـان  (طبري و ابن اثير . بودند ناشناخته و غير معروف

هر دو تصريح كرده اند كه آناني كه در باره فرماندهي حضـرت  ) استدالل مي كند
اگـر معترضـان از   . نـافقين بودنـد  معترض شده و زبـان درازي كردنـد، م   اسامه

اصحاب رسول اهللا مي بودند حداقل يكي از مورخان و محـدثان ايـن را در كتـب    
در ابتدا كتابم و در آغاز سخنم به طور قطع و يقين روشن كردم . خود نقل مي كرد

خـدا را شـكر و   . كه منافقين در هيچ حالي از جمله اصحاب رسول اللهس نبودند
ا به يقين مي دانيم كه ياران با وفا و عادل رسول اللهس كه مورد سپاس ـ و از اينج 

بنـابراين تمـام تارهـاي    . رضايت الهي بودند از چنين چيزي بسـيار بـدور بودنـد   
عنكبوتي كه آقاي تيجاني حول و حوش اين داستان تنبيده بود، تار و پودش از هم 

  . گسسته و بي اساس بودنش اظهر من الشمس است
  
ده اين نيست كه آقاي تيجاني سخنانش را به منابع و مصادري نسبت مشكل عم -6

مي دهد كه از تفكر او و هوادارانش را نفي مي كنند، بلكه مشـكل عمـده و آفـت    
از تضاد گويي و تناقض در تحليل  بزرگ اين است كه او در بيان معايب صحابه



او بـر ايـن بـاور     زيـرا . و تجزيه استفاده كرده دچار سرگرداني بسيار عجيبي است
نسبت به فرماندهي حضـرت   و در راس آنان حضرت ابوبكر است كه صحابه

بنابر عقيده و باور خود آقاي تيجاني . زبان طعن گشودند عليه رسول اهللا اسامه
آري چنين به نظر مي رسد كـه تمـام   . كسي به اين نكته در گذشته پي نبرده است

جاني در اين قضيه، اين است كه مواردي را مقصد و اولين و آخرين هدف آقاي تي
. بگشـايد  تالش كند تا بتواند در البه الي آنها زبان طعن را عليه صحابه رسـول 

اينجا است كه او از جوانب و زواياي قضايا سخن مي گويد و از باال و پايين آنهـا  
تي و را ارزيابي مي كند تا بتواند موردي را عليه صحابه پيدا كـرده غـذاي تبليغـا   

اگر موفق به پيدا كردن بهانه اي نمي شود، بـرايش  . فكري براي خود بدست بياورد
هيچ اشكالي ندارد كه دست به تزوير و تحريف كتب تاريخ بزنـد و مطلبـي را بـه    

و اين عين شـيوه اي  . جاي مطلبي ديگر عنوان كند تا به اهداف شومش دست يابد
اما اسالف گذشـته او  . وسل شده استاست كه آقاي تيجاني در اين قضيه بدان مت

آنان نيز ابعاد اين قضيه را مورد نقد و تفسير خود ! چه كردند؟) از هدايت يافتگان(
زبان طعن بگشايند و در  قرار داده اند تا بجايي برسند كه عليه صحابه رسول اهللا

كردنـد  اين باره از آقاي تيجاني نيز چند قدم جلو رفتند و تيجاني را نيز رو سـفيد  
چنين مـي  )) السير الحلبيه((آنها به چه نتيجه اي رسيدند تا تيجاني برسد؟ نويسنده 

از شركت كردن  بدين وسيله ديدگاه روافض داير بر اينكه حضرت ابوبكر: گويد
زيرا براي شما روشن شـد  . تخلف كرد، مردود شمرده مي شود در جيش اسامه

چـون رسـول   . شركت نكرد اكرمبنابر دستور خود رسول  كه حضرت ابوبكر
به او امر كرده بود تا براي اقامه نماز جماعت و امامـت مسـلمين در مدينـه     اهللا

را  متخلفـين از جـيش اسـامه    هم چنين قول آقاي تيجاني كه رسول اهللا. بماند
زيرا در هيچ روايتي الفـاظ لعنـت ذكـر نشـده     . لعنت كرده است، نيز مردود است

. ننده، مشاهده فرمودي تضاد و تناقضات اين گروه منحـرف را اي برادر خوا. است
 را متهم مي كنند كه او در مورد فرماندهي اسـامه  آنان گاهي حضرت ابوبكر



يعني اينكه او از افراد جيش بوده است و گاه وقتي ادعا . جزو معترضين بوده است
ـ  . تخلف نموده است مي كنند كه او از شركت در جيش اسامه ن مـي  اكنـون م

چيست كه روافض براي مطعـون كـردن او    گناه اين صحابي رسول اكرم: پرسم
تاريخ را دگرگون مي كنند، حقايق را وارونه جلوه مي دهند و روايـات حـديث را   
به باد استهزا مي گيرند تا بتوانند او را متهم كنند؟ آيا آنـان نمـي داننـد كـه گفتـه      

آشكار است و موضع ناصحيح آنـان   هايشان ضد و نقيض اند، ضعف گفته هايشان
بجاي اينكه به نفعشان تمام شود منجر به ضررشان شده است؟ من به يقين مي دانم 
كه آقاي تيجاني در نقد و بررسي رويدادهاي تـاريخ بجـاي اينكـه از عقـل خـود      

  .!!استفاده كند، از گرايشهاي مسلكي و مشربي خود استفاده كرده است
 اين گونه برخورد بـا پيـامبر  : اوه گوييهاي خود مي گويدآقاي تيجاني در ادامه ي

 ايـن جسـارت در شـان خـدا و رسـول خـدا      : مرا وادار مي كند تا سوال كـنم 
اين عصيان و نافرماني از پيامبري كه در حـق مومنـان رئـوف و مهربـان     ! چيست؟

است و آرزومند سربلندي آنان است، چرا؟ هيچ توجيه معقول و مقبـولي پيرامـون   
ن عصيان براي من قابل تصور نيست همان گونه كه براي هيچ كس قابـل تصـور   اي

  نيست؟ 
  : مي گويم

آيا شگفت آورتر از اين جسارت و عصيان، ايـن جسـارت و عصـيان نيسـت كـه      
حقايق وارونه جلوه داده شوند، عليه امت دروغ پردازي شود تا زمينه براي گشودن 

همان ياراني كه او را همراهـي كردنـد،   ، زبان طعن به اصحاب گرامي رسول اهللا
بيعـت   فراهم شود؟ به خدا سوگند، چگونه مي توان كساني را كه بـا رسـول اهللا  

را نصرت كرده از وي دفـاع   كردند، با بذل جان و مال و روح و روان رسول اهللا
كردند، در معركه هاي جهاد در معيت او بودند، در بيشترين عمر او، با او زنـدگي  

، هر چيز را از وي ياد گرفتند، متهم كرد و زبان طعن گشود؟ آيا اين طعن و كردند
تهمت در واقع طعن و تهمت به معلم اين گروه نيست، داير بر اينكـه او از تربيـت   



صحيح آنان، تربيتي كه آنان را وادار به احترام و اطاعت از مربي كند، عاجز بـوده  
ني بدتر از اين در حـق اهللا و رسـول اهللا   آيا جسارتي بزرگتر از اين و عصيا! است؟

بعد از متهم و مطعون كردن حـاملين كتـاب اهللا و حافظـان سـنت     ! متصور است؟
فكر مي كـنم  ! رسول اهللا، ديگر براي امت اسالم چه چيزي ديگر باقي مانده است؟

جز افكار و عقيده پوچ روافض چيزي ديگر نزد مـا نمانـده اسـت و در وراي آن    
  .!! ا استاعماق درياه

عادتم بر اين است كه اين گونه رويدادها را كه : ((در ادامه آقاي تيجاني مي گويد
را مخدوش مي كند، بدست فراموشي سـپرده و   از دور و نزديك كرامت صحابه

به آنها توجه نكنم، اما تكذيب و يا توجه نكردن به حوادثي كـه تمـام مورخـان و    
  )) د آنها اتفاق كردند ممكن نيستمحدثان از علما شيعه و سني در مور

آقـاي تيجـاني عليـه    . آري، كدام آسمان است كه بر اين آسمان من سـايه انـدازد  
سپس مي خواهد خـود  . دروغ مي گويد و به دروغهايش ادامه مي دهد صحابي

مايل هستم كه اين گونه رويدادها را باور نكنم و بعـد  : مي گويد! را تكذيب كند؟
تمام دروغگويان گيتي را سفيد كرده ادعا مي كند كه مورخان  در دروغ گفتن روي

خوانندگان گرامي، ديدگاه مورخـان  !! اهل سنت بر صحت دروغهاي او اتفاق دارند
از  را در خصوص اين قضايا براي شما بيان كرديم و عـدالت و برائـت صـحابه   

. . . گرديـد   ظـاهر )) تهمتهاي ناروايي كه جناب تيجاني عليه آنان عنوان كرده بود
  . منت و احسان از آن خداوند است

با پروردگارم عهد و پيمان بسته ام كه منصفانه قضاوت كنم : آقاي تيجاني مي گويد
و كمترين تعصب مذهبي نشان ندهم و هيچ ارزشي براي باطل و مخـالف بـا حـق    

: فرمـود  حق تلـخ اسـت و رسـول اهللا   : قايل نباشم، هم چنان كه گفته شده است
حق را بگو هر چند كه )) (ل الحق ولو كان علي نفسك و قل الحق ولو كان مراًق((

حق در : تيجاني مي گويد) به ضرر تو تمام شود، حق را بگو هر چند كه تلخ است
 اين قضيه اين است كه آن دسته از صحابه كه درباره فرماندهي حضرت اسـامه 



كردند و همچنين با نصوص معترض بودند بي ترديد از امر پروردگارشان مخالفت 
. صريحي كه هيچ گونه شك و تاويلي در آنها پذيرفته نمي شود، مخالفـت كردنـد  

در اين تخلف و عصيان هيچ عذري نداشتند مگر اينكه كساني كه در ) صحابه(آنان 
صدد حفاظت بزرگي و كرامت صحابه بر آمدند، متوسل به عذرهاي غيـر مـوجهي   

هرگز تسليم چنين حيله ها و دسايس نمي شود، مگـر  شوند و انسان آزاده و عاقل 
اينكه از كساني باشد كه سخني را درك نكند و آن را نفهمد يا اينكه تعصب كـور  
او را چنان كور كرده باشد كه ميان فرض واجب االطاعه و حـرام واجـب التـرك    

بسيار فكـر كـردم تـا عـذر مـوجهي بـراي ايـن متخلفـان و         . تمييزي قايل نباشد
   1.گران پيدا كنم ولي اين فكر و انديشه سودي نداشتعصيان

آري، اين ادعايش كه با پروردگار عهد و پيمان بسته كه عادالنه و منصفانه قضاوت 
كند را به خوانندگان محترم مي سپاريم تا خود آنان درباره بطالن و بيهوده بودن آن 

پروردگار مخالفت  با حكم بعضي از صحابه(اما اين ادعاي او كه . قضاوت كنند
نموده و از نصوص، سرپيچي كردند كه هيچ جاي شك و تـاويلي در آنهـا وجـود    

دال .) در اين تخلف و عصيان هيچ گونه عذري نداشـتند ) صحابه(ندارد و آنان 
با  و گر نه كي و چگونه صحابه. بر جهالت و بي بضاعتي علمي و آگاهي اوست

مند نصوصي كه با محتـوي آنهـا مخـالف    و كدا! حكم پروردگار مخالفت نمودند؟
شده و هيچ شك و ترديدي يا تاويلي در آنها وجود ندارد؟ اصل جريان نيز چنـين  

را به فرماندهي لشكر منسوب كرد و عـده   حضرا اسامه است كه رسول اكرم
در اين باره سخن گفتنـد و   اي درباره فرماندهي او معترض شدند و رسول اكرم

. اطاعـت كردنـد   وضع خـود منصـرف شـده و از رسـول اهللا    اين معترضان از م
مراجعت مي كردند تا از  بارها و به كثرت در بسياري از امور به پيامبر صحابه

قطعـي شـد آنگـاه بـال      وقتي كه تصميم رسول اهللا. تصميم قطعي او آگاه شوند
ت كردند تبعي و در اين قضيه تمام مردم از امر پيامبر. درنگ از وي تبعيت كردند
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بسياري در صدد بر آمدند تا عذر موجهي بـراي حفـظ   (ـ اما اين گفته تيجاني كه 
و هيچ عاقل آزاده اي در هيچ شرايطي، ! و سلف صالح پيدا كنند كرامت صحابه

بـه خـدا سـوگند، ايـن از شـگفت      !) هيچ گونه عذري را در اين باره نمي پذيرد؟
او را بخواند، فكر مـي كنـد كـه     ؟ هر كس اين سخنان!آورترين گفته هاي اوست

با اين حال . از راهزنان، قطاع طريق و از نادان ترين قشرهاي مردم بودند صحابه
راهزنان و قطاع (چه كسي و چگونه به خود اجازت مي دهد تا براي حفظ كرامت 

! در صدد بر آيد تا با پيدا كردن عذر لنگي كـردار آنـان را توجيـه كنـد؟    ) الطريق
رافضيها را نابود گرداند ـ آيـا صـحابه كـرام كـه مـورد رضـايت         خداوند رفض

نيـاز بـه دفـاع از كرامـت و     . حضرت حق بودند و آنان نيز از حق خشنود بودنـد 
اين نياز چه توجيهي دارد، حال آنكه خداوند بـزرگ و برتـر از   ! بزرگي آنان دارد؟

ه نيكـو بـودن و   حريم آنان دفاع كرده، از آنان اظهار رضايت نموده است و دربـار 
پيامبرش از آنان  و به طفيل صحبت صحابه. عظمت ايمان آنان گواهي داده است

تمام مردم و اهالي شهرهايي كه قـدم ميمـون آنـان در    . اعالم خشنودي كرده است
آنجا نهاده شده است و توسط آنان فتح گرديده اند به عظمت ايمان آنـان گـواهي   

كرامت اكنون اين احمـق نـابخرد مـي خواهـد      آري، با اين همه فضل و. داده اند
چنين سفسطه و اكاذيبي را بخورد و فرزندان توحيد داده كه براي كـودنترين آنـان   

  ! قابل قبول نيست چه برسد به خردمندان و عاقالن آزاده؟
  : جناب تيجاني مي گويد

ضين معتر: آنان مي گويند. عذرهاي اهل سنت را درباره تبرئه متخلفان قرائت كردم
از بزرگـان قـريش بودنـد، در اسـالم سـابقه       در مورد فرماندهي حضرت اسامه

وي در جنگهايي كـه موجـب   . درخشاني داشتند و اسامه جواني بي تجربه كار بود
به دليل جـوان  . مانند، بدر، احد و حنين شريك نبود. رشد و سربلندي اسالم بودند

و سرشت انسان چنين . م نداشتبودنش موقع فرماندهي اش سابقه چنداني در اسال
است كه شيوخ و بزرگان از پيروي كردن از كوچكترها ابـا مـي كننـد و طبعـاً از     



لـذا آنـان در مـورد فرمانـدهي     . تسليم شدن در برابر فرمان جوانان كراهيت دارند
خواستند كسي ديگر از بزرگان صـحابه   معترض شدند و از رسول اكرم اسامه

اين عذر هيچ گونـه توجيـه عقلـي و    : تيجاني مي گويد. را به جايش منسوب كند
شرعي ندارد و براي هيچ مسلماني كه قرآن را خوانده و با احكام آن آشنايي داشته 

وما آتَاكُم (: زيرا خداوند مي فرمايد. باشد امكان ندارد كه چنين توجيهي را بپذيرد
  ) هواالرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَ

آنچه را كه رسول به شما امر مي كند بپذيريد و از آنچـه كـه او منـع مـي كنـد،      (
وما كَانَ لمؤْمنٍ وال مؤْمنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم () خودداري كنيد

  ) قَد ضَلَّ ضَالالً مبِيناًالْخيرَةُ منْ أَمرِهم ومنْ يعصِ اللَّه ورسولَه فَ
  

هيچ مرد يا زن مومني در برابر تصميم و اراده اهللا و رسولش هـيچ گونـه اختيـاري    
هر كس از خدا و رسولش عصيان كند، همانا در پرتگاه گمراهي قرار گرفته . ندارد
  . است

ـ  : مي گويم) هدايت شده(آري، به اين  ك تو را به مبارزه مي طلبم داير بر اينكـه، ي
مصدر و منبع از اهل سنت را نشان دهي كه اين اعتذار و ايـن توجيـه در آن ذكـر    
. شده باشد، و تو هرگز نمي تواني چنين اعتذاري را از منابع اهل سنت ارائه دهـي 

و اعيـان   زيرا در مباحث گذشته نيز بيان گرديد كه هيچ يك از بزرگان صـحابه 
هيچ مورخ يا محدثي نيز در كتب . معترض نبود قريش در مورد فرماندهي اسامه

خود چنين چيزي را نقل ننموده است، با توجه به اين مطلب چگونه اهل سـنت از  
او مـي  ! آنان دفاع نموده و چنين توجيهي را در مورد برائت آنان اظهار مي كننـد؟ 

چنين اعتذار و توجيهي را خوانده ام، او كه مدعي است بايد بـه مـا نشـان    : گويد
ين توجيه را در كدام منبع و مصدر مطالعه نموده است؟ و در غيـر ايـن   بدهد كه ا

  . صورت، بايد سكوت نمايد و از گفتن چنين سخنان دروغيني خودداري نمايد
  : آقاي تيجاني در ادامه ي ياوه گويي هايش مي گويد



اگر اين قضيه را با دقت تمام بررسي و ارزيابي كنيم، مي بينـيم كـه خليفـه دوم    ((
زيرا او بود كه بعد از وفات رسول . ترين نقش را در اين زمينه ايفا نموده استبزرگ
را  آمد و از وي خواسـت تـا اسـامه   ) حضرت ابوبكر(نزد خليفه اول  اكرم

  . معزول كرده ديگري را به جايش منسوب كند
چگونه من او را عزل كنم در حالي . مادرت به عزايت بنشيند: به او گفت ابوبكر
او را به فرماندهي منسوب كرده است؟ چرا عمري كه از جانب اهللا  سول اهللاكه ر

به او الهام مي شود، اين حقيقت را درك نكرد؟ يا اينكه سري در آن نهفته است كه 
مورخين متوجه آن نشده اند يا اينكه مورخين قصداً بخاطر حفاظت از كرامت عمر 

را )) يهجر((است و همان گونه عبارت  همان طور كه شيوه آنان. آن پنهان كرده اند
  .تبديل كردند)) غلبه الوجع((به 

اين روايت كه آقاي تيجـاني آن را نقـل كـرده اسـت، روايـت      : آري، بايد بگويم
عقيلي او . چون در سلسله رجال آن سيف بن عمر الضبي وجود دارد. ضعيفي است

او : درباره او مـي گويـد  ) ميزان االعتدال(و ذهبي در . را جز ضعفا قرار داده است
از هشام بن عروه، عبيد بن عمر، جابر الجعفي و جمعي ديگر از . مانند واقدي است

جباره بن مفلس، ابومعمر القطيعي، . او اخباري است. رجال مجهول روايت مي كند
عبـاس از يحيـي در بـاره او گفتـه     . نصر بن حماد العتكي از وي روايت كرده اند

ن از يحيي درباره او گفته است لـيس بشـي ـ يعنـي ثقـه      مطي: است، ضعيف است
. متهم به زندقه است: ابن حبان گفته است. متروك است: ابوحاتم گفته است. نيست

لذا در درجه نخست بايد بگويم  1.اغلب رواياتش منكر هستند: ابن عدي گفته است
وان به عن كه اين حديث ضعيف است و هرگز نمي توان آن را عليه حضرت عمر

ثانياً اينكه جناب تيجاني بخش عمده و مهم حديث را ذكر . دليل و حجت پذيرفت
اين قسمت حديث كه آقاي تيجاني آن را پنهان كرده است اين امر را . نكرده است

 از حضـرت ابـوبكر   به دستور خود اسامه روشن مي كند كه حضرت عمر
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فوقـف  : (آمـده اسـت  در حـديث چنـين   . را معزول كند خواسته بود كه اسامه
فاسـتأذنه يـأذن لـي أن     ارجع إلي خليفه رسول اهللا: بالناس ثم قال لعمر اسامه

ارجع بالناس فإن معي وجوه الناس وحدهم وال آمن علي خليفه رسـول اهللا وثقـل   
   1.)رسول اهللا واثقال المسلمين أن  يتخطفهم المشركون

نزد خليفه رسول : گفت رميان مردم بلند شد بعد به حضرت عم اسامه: ترجمه
چون . برو و از وي بخواه كه مرا اجازت بدهد تا برگردم) حضرت ابوبكر( اهللا

اين احتمال وجود دارد كـه مشـركين بـر    . اگر من بروم. سران قوم با من همراه اند
  . و ساير مسلمانان غارت ببرند و مال و متاع رسول اهللا خليفه رسول اهللا

ين بخش از حديث را كتمان كرده است تـا دليـل ديگـري بـر     اما جناب تيجاني، ا
او براي مستند كردن عدالت و انصـاف خـود   ! انصاف و منصف بودن خود بيفزايد

 او حضرت عمـر . دست به چنين خيانتهاي علمي مي زند همواره عليه صحابه
ر او همواره رواياتي را نقل مي كند كه بخاط. را در صف مقدم خطا كاران مي داند

جهل و ناداني خود فكر مي كند اين روايات در جهت تاييد مقاصد پليدش هستند 
زيرا اكنـون روشـن شـد كـه     . و از روايات ديگر، اغماص و چشم پوشي مي كند

روايت حضرت عمر در طبري غير از آن روايتي است كه جناب تيجاني ذكر كرده 
ار معـزول شـدن   خواست زيرا در روايت طبري اين نيست كه حضرت عمر. است
بود بلكه بخاطر مرتد شدن عده اي از مردم، اغلب مسـلمانان بودنـد كـه     اسامه

اما جناب تيجاني از ذكر اين حـديث يـا ايـن بخـش از     . چنين خواسته اي داشتند
زيرا در اين حديث هيچ نقص و عيبي براي حضـرت  . حديث چشمها را بسته است

هم پذيرفتني نيست كـه حضـرت   باز . ديده نمي شود و حضرت عمر ابوبكر
داشته باشد زيـرا   بيشترين نقش را در اعتراض نسبت به فرماندهي اسامه عمر

را در  بود كه ديدگاه معترضين را رد نموده و رسـول اكـرم   اين حضرت عمر
اين مطلب نيز شايسته ذكر است كه جناب تيجاني در كتـابش  . جريان امر قرار داد
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را تنفيذ كرد نه سـتوده و آن را   را كه جيش اسامه اين موضع حضرت ابوبكر
متذكر نشده است و خاموش از اينجا رد شده است اما هر زمان كه جناب تيجـاني  
گوشه اي از رويدادها را ببيند كه مي تواند آن را به ضرر اين صحابي جليل القـدر  

. سـازد  مستندي قرار دهد، آن را بزرگ جلوه داده مزعوماتش را بر آن مبتنـي مـي  
ــ  . آري، اين دليل ديگري داير بر غير عادل و غير منصف بودن آقاي تيجاني است

  عليه من اهللا ما يستحق ـ 
بسيار در شگفت هستم از اين صحابي كـه روز پنجشـنبه   : جناب تيجاني مي گويد

) يـاوه گـويي  )) (هجر و هـذيان ((را به خشم آورده و وي را متهم به  رسول اهللا
حال آنكـه كتـاب اهللا در آيـات    )) كتاب اهللا براي ما كافي است: ((دو گفتن. كردند

) إِنْ كُنْتُم تُحبونَ اللَّه فَـاتَّبِعوني يحبِـبكُم اللَّـه   : (محكم خود به آنان چنين مي گويد
چنين بر مي آيد كه آنان خود را بيشتر عالم قر آن مي دانند از كسي كه قـرآن بـر   

نان بودند كه فقط دو روز بعـد از ايـن حادثـه درد انگيـز و     آري، آ. وي نازل شده
او را بيشتر به خشم آوردند و در مورد  درست دو روز قبل از رحلت رسول اكرم

در ساعات مصيبت  رسول اهللا. از وي اطاعت نكردند فرماندهي حضرت اسامه
 او بيمار و صاحب فراش بود و در لحظات مصيبت دوم ناچار شـد در حـالي كـه   
سرش را باند پيچي كرده بود و چادري رويش انداخته بود و در حـالي كـه ميـان    
شانه هاي دو نفر خود را آويزان كرده و پاهايش بر زمين كش مي خورد، از خانـه  

بعد از بيرون آمدن از خانه باالي منبر تشريف برد ـ سخنش را با حمد  . بيرون بيايد
. خاطبين بفهماند كه او هذيان نمـي گويـد  و ثنا و توحيد خداوند آغاز كرد تا به م

كه از طرف آنان مطعون شـده بـود سـخن     بعد در مورد جريان فرماندهي اسامه
گفت و متذكر شد كه در گذشته نيز درباره ي فرماندهي زيد، پدر اسامه نيز چنـين  
زمزمه هايي بوده است و يادآور شد آيا شما بعد از ايرادات چهـار سـال گذشـته،    



مي گويد يا اينكه ناراحتي چنان بـر وي  )) هذيان((ر مي كنيد پيامبر شما اكنون فك
   1غلبه كرده است كه نمي داند چه مي گويد؟

من مدام از اين تيجاني در شگفت هستم زيرا او اغلب، سخناني مي گويد كه بجاي 
از خانـه بيـرون آمـد تـا ديـدگاه       وقتي رسـول اهللا . سود، به زيانش مي انجامند

را رد كند و عالوه بر اين به صحابه يـادآور   نسبت به فرماندهي اسامه معترضين
نيـز   يعنـي زيـد   شد كه آنان در گذشته نيز نسبت به فرمانـدهي پـدر اسـامه   

در ايـن موقـع دربـاره ي     سوال اين است كه چرا رسـول اكـرم  ! معترض بودند
) ا گرفتجلوي نوشتن آن ر كه به قول رافضي ها حضرت عمر(نوشتن نامه اي 

يعني واليت علـي بـن ابـي    ! كه امت را از گمراهي نجات مي داد يادآور نشد؟؟؟
يعني نجـات دهنـده امـت از    ) (االمر العاصم من الضالله(طالب كه روافض آن را 

 مي خوانند اگر مساله ي قرطاس در آن موقع ميان آن عـده از صـحابه  ) گمراهي
 مد و آنان با توافق خود رسـول اهللا تجمع كرده بودند پيش آ كه در خانه پيامبر

در برابر همه مـردم بـود،    را از نوشتن آن منع مي كردند اما اين وقت رسول اهللا
يا چـرا دربـاره واليـت    ! چرا حتي به يكي از آنان امر نكرد كه آن نامه را بنويسد؟

علي بن ابي طالب به صراحت و حتي شفاهاً چيزي نگفت؟ يادآور نشـدن رسـول   
ر اين باره دليل روشني است بر اينكه نه كسي او را منـع كـرده بـود و نـه     د اهللا

 پيـامبر : ((اگر جناب تيجـاني بگويـد  . چنين توافقي شده بود كه وي را منع كنند
در جـواب بايـد   . رد مي كننـد  يادآور نشد چون مي دانست كه آنان قول پيامبر

مدثراً بقطيفـه يتهـاوي    معصب الراس) فداه ابي وامي( پس خروج پيامبر: بگويم
در حـالي كـه    يعني بيرون آمدن پيامبر(بين رجلين و رجالن تخطان في االرض 

سرش باند پيچي شده بود و چادر پوشيده ميان شانه هاي دو نفر كه پاهـايش روي  
در چنين حالتي بيرون آمـد   چه سودي داشت؟ آري پيامبر) زمين كش مي خورد

رد كرد و  راض آنان را در باره ي فرماندهي اسامهاعت. و به ايراد خطبه پرداخت
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اگر آن جريـان نوشـتن   . در گذشته اعتراض آنان را درباره ي پدر اسامه متذكر شد
واقعيت داشت و يا داراي اهميت مي بـود، قطعـاً   ) االمر العاصم من الضالله(نامه، 
نجام نـدادن  ا. آن را متذكر مي شد و مردم را به شدت متوجه آن مي نمود پيامبر

دليل بسيار روشني است داير بر اينكه موضـوع كتابـت از    اين كار توسط پيامبر
در  مامور به تبليغ آن شده باشد بلكـه پيـامبر   جمله اموري نبود كه رسول اهللا

فـأقول للتيجـاني المهتـدي و شـيعته المهـديين هـاهي       . اين باره ي اختيار داشت
اني و هواداران وي، اين بود سرمايه شما كـه  آري، آقاي تيج. بضاعتكم ردت إليكم
  . به شما بر گردانده شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  باب سوم 
  :نقدي بر گفته تيجاني داير بر اين كه قرآن صحابه را مورد مذمت قرار داده است

قبل از هر چيـز الزم مـي   : ((. . . تيجاني هدايت شده در آغاز  اين بحث مي گويد
را ستوده  سبحان در مواردي متعددي، آن عده از صحابه دانم بگويم كه خداوند

است كه بدون هيچ طمع و آز و بدور از هر گونه غـرور و تكبـر و صـرفاً بخـاطر     
محبت كردند، از امر او اطاعت كردند و در  با پيامبر خشنودي اهللا و رسول اهللا

وند از آنـان  هر حال تابع فرمان بودند ـ اين ستودن مربوط به كساني است كه خدا 
حقاً اين مرتبه، ويـژه  . اظهار خشنودي كرده آنان نيز از خداي خود خشنود بوده اند

اين . كساني است كه از پروردگارشان يعني از معصيت پروردگارشان ترسيده باشند
از جمله كساني بودند كه مسلمانان با توجه به موقف، موضع و  دسته از صحابه

بـا آنـان محبـت    . و منزلت واقعـي آنـان را شـناختند    ، قدربرخوردشان با پيامبر
تيجاني مي . و با رضايت از آنان ياد كردند. ورزيدند، به عظمت آنان اعتراف كردند

كه مورد احترام و تجليل شيعه و  سخن من مربوط به اين دسته از صحابه: گويد
دربـاره  البته موضوع سخن من آن عده از صحابه هستند كه مسـلمانان  . سني بودند

. و قرآن در برخي موارد آنان را تنبيه و تهديد كرده است(!!) آنان اختالف كرده اند
در مناسبات متعددي آنان را از خود بر حذر داشته و يـا خـود را از    و رسول اهللا

آري، اختالف ميان شيعه و سني در مورد همين گـروه از  . آنان بر حذر داشته است
   1))صحابه مي باشد

جاني قصد دارد وانمود كند كه شيعه و سني در مـورد بعضـي از صـحابه    آقاي تي
اتفاق نظر دارند و اينكه از ميان صحابه گروهي هستند كه فريقين بر منـافق بـودن   

البته اختالف ميان شيعه و اهل سنت مربوط به گروه سومي . آنان نيز متفق القول اند
ا دست به تجاهل عارفانـه زده  آقاي تيجاني فراموش كرده ي! مي باشد از صحابه
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نمي پذيرنـد   است داير بر اينكه اهل سنت اصال چنين تقسيمي را درباره صحابه
  . را عادل مي دانند بلكه تمام اصحاب و ياران رسول اهللا

نزد اهل سنت از اصول دين آنان است و جاي هيچ ) عادل بودن صحابه(و اين امر 
لذا ادعاي آقاي تيجاني دايـر بـر اينكـه    . دگونه بحث و اختالف در آن وجود ندار

شيعه و سني درباره اقسام صحابه اختالف دارند، وهم و تخمين باطل و رسوا كننده 
اما منافقان در هيچ شرايطي نزد اهل سنت از جمله صحابه محسوب نمـي  . او است
را بـه   ولي آقاي تيجاني اصال به هيچ دليلي نمي پذيرد جز اينكه صـحابه . شوند

جاي بسي تعجب و شگفتي است اينكه آقاي تيجاني در اثنـا  . ه دسته تقسيم كندس
مباحث خود بر اين نكته تاكيد كرده است كه به منابع و مصادر فريقين رجوع مـي  

فقـط و فقـط ديـدگاه شـيعه را مـالك و محـور        كند اما او در تقسيم صـحابه 
لي مباحث خود پذيرفته گفتگوهاي خود قرار داده است و آن را به عنوان مركز اص

است تا جهت نصوص قرآني را بسوي خود گردانده و طبق ميل خود آنها را تفسير 
و تاويل كند و ديدگاه اهل سنت را در مورد صحابه بطور كلي و يك سـره پشـت   

  ؟!آفرين بر اين انصاف. سر انداخته است
نامد، استدالل مي  آقاي تيجاني در درجه اول از اين آيه كه او آن را آيه انقالب مي

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَت منْ قَبله الرُّسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ انْقَلَبـتُم علَـى   (كند 
  ) أَعقَابِكُم ومنْ ينْقَلب علَى عقبيه فَلَنْ يضُرَّ اللَّه شَيئاً وسيجزِي اللَّه الشَّاكرِينَ

آيا اگر . قبل از وي پيامبران نيز گذشته اند. جز پيامبري بيش نيست محمد: مهترج
هر كس به عقب بر گردد، هرگـز  . او بميرد يا كشته شود شما به عقب بر مي گرديد

خداوند بندگان شاكر خود را پاداش خواهد . ضرري به دين خدا نمي تواند برساند
و روشن داللت مي كند كه صحابه بعد به قول جناب تيجاني اين بسيار واضح . داد

زيـرا خداونـد آن تعـداد انـدك را بـه      . از وفات رسول اهللا به عقب بر مي گردند
آيه ديگري نيز بـه  . چون شاكرين همواره اندك بوده اند. شاكرين تعبير نموده است



كه بدان اين مطلب در احاديثي ) وقَليلٌ منْ عبادي الشَّكُور (همين مطلب اشاره دارد
  . اشاره خواهد شد نيز مورد تاييد قرار گرفته است

  
  نقدي پيرامون استدالل آقاي تيجاني 

  
براي كسي كه در صدد تفسير آيه هاي قرآن بر آيد، الزم است كـه بـا اصـول     -1

آشنايي ) بالغت و معاني(تفسير مانند اسباب نزول، ناسخ و منسوخ و خاص و عام 
ش مطابق وهم آهنگ بـا اصـول تفسـير باشـد، عالمـه      كامل داشته باشد تا تفسير

: تفسير در اصطالح عبارت است از: ((. . . مي گويد)) برهان((زركشي در كتابش 
علم به اسباب نزول آيه ها، علم سوره ها، علم قصه هاي مربوطه و علـم اشـارات   

محكم  هم چنين علم به)) بعد علم به مكي بودن و مدني بودن آيه ها. نهفته در آنها
و متشابه، علم به ناسخ و منسوخ، علم به خاص و عام، علم به مطلق و مقيد، علـم  

براي مفسر بـودن  : عده اي پا را فراتر گذاشته چنين نيز گفته اند. به مجمل و مفسر
وعده و وعيد، علم امر و نهي و علم عبر و امثـال  . الزم است كه علم حالل و حرام

كه ناقل تفسير آيه هاي كتـاب باشـد، بـر وي واجـب     اما كسي . را نيز داشته باشد
در غير ايـن صـورت گفتـه هـاي     . است كه به اقوال علماي مفسرين مراجعت كند
آقاي تيجاني در تفسير آيه ها به هيچ . تفسيري اش مصداق صحيحي نخواهد داشت

لذا او نه شخصاً مفسر است و نه به اقـوال  . يك از اين دو مورد توجه ننموده است
هر كس چنين حالتي داشته باشد قطعـاً  . ماي مفسرين اتكال و توجه نموده استعل

  . ؟ و چنين است شان صاحبان هوا و هوس!تفسير او، تفسير سفسطه خواهد بود
   
اما در مورد سبب نزول آيه اي كه آقاي تيجاني آن را آيه انقالب مي نامد و از  -2

عقيده اند كه آيه مذكور وقتي نـازل  آن استدالل نموده است، تمام مفسرين بر اين 
منافقين . شد كه در جريان جنگ احد شيطان ندا سر داد كه محمد كشته شده است



نيز اين اعالم را پخش مي كردند و مي خواستند بـا چنـين شـيوه اي در صـفوف     
اگـر محمـد كشـته شـده     : گفتند بعضي از اصحاب. مسلمانان تزلزل ايجاد كنند

آنگـاه خداونـد در   . را ادامه نمي دهيد؟ تا به او ملحق شويدآيا شما خط او . است
وما محمد إِلَّا رسـولٌ قَـد خَلَـت مـنْ قَبلـه      (: اين خصوص اين آيه را نازل فرمود

خوشبختانه يكي از علماي بزرگ شيعه اماميه به حقانيت اين سبب نـزول  . 1)الرُّسلُ
بب نزول معني آيه اين اسـت كـه خداونـد    با توجه به اين س 2.اعتراف نموده است

را در برابر بي صبري و ناراحتي اي كه از اشاعه خبر كشته شدن  اصحاب محمد
 اگر محمد 3.به آنان دست داده بود، مورد عتاب قرار داده است حضرت محمد

آن را  بميرد يا كشته شود، اين امر نبايد آنان را از ديـن و از آنچـه كـه محمـد    
 محمـد . زيرا هر موجود زنده، بايد طعم موت را بچشد. منصرف كند آورده است

و ساير پيامبران مبعوث نشده اند تا ابد زنده بمانند بلكه آنان مبعوث شدند تـا بـر   
زنـده   زيرا موت امري است ضروري، خـواه محمـد  . توحيد و اسالم جان بدهند

ايـن معنـي را   ) تلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُمأَفَإِنْ مات أَو قُ (لذا آيه قرآن . بماند يا بميرد
را رها مي كنيد وقتي او در بگذرد ) محمد(چگونه بر مي گرديد و دين او : دارد

يا كشته شود حال آنكه شما مي دانيد كه پيامبران مانند سـاير مـردم مـي ميرنـد و     
يت مـي كننـد هـر    پيروان آنان به دين و آيين آنان تمسك مي جويند و از آنان تبع

و معني اين  4.چند كه آنان به صورت موت طبيعي يا كشته شدن از ميان رفته باشند
اين است كه هر كس كه به صورت فـرار از  ) ومنْ ينْقَلب علَى عقبيه (بخش از آيه 

جهاد با يه صورت مرتد شدن از اسالم بر گردد، هيچ ضرر و گزندي به دين اسالم 
يعني خداونـد  ) وسيجزِي اللَّه الشَّاكرِينَ. (لكه به خود ضرر مي رساندنمي رساند ب
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. به كساني كه صبر كردند، در راه اهللا قتال كردند و شهيد شدند، پاداش خواهد داد
   1.زيرا آنان با اين عمل در برابر نعمت اسالم خداوند را سپاس گفتند

  
 و ثبـات حضـرت ابـوبكر    آيه مذكور بزرگترين دليل بر عظمـت، شـجاعت   -3

آيه  بود كه موقع وفات رسول اهللا زيرا اين حضرت ابوبكر. محسوب مي گردد
آرامش و اسـتقامت او در برابـر پديـده ارتـداد،     . مذكور را آشكارا اعالم مي كرد

 روزي كه رسول اكرم: اصل جريان از اين قرار است. حكايت از عظمت او دارد
شايع شد، منافقان شوريدند، سخن گفتنـد و قصـد   فوت كرد و خبر در گذشت او 

اين  خداوند در دل حضرت عمر بن خطاب. برگزاري اجتماع و افشاگري كردند
لـذا خطبـه معـروف و    . رحلت نكرده است احساس را پيدا كرد كه رسول اكرم
كه در واقع تهديدي براي منافقـان بـود، را    مشهورش داير بر برگشتن رسول اهللا

اين خطبه در واقع قوت منافقان را مختل سـاخت و آنـان متفـرق شـده      .ايراد كرد
را ديده بود،  بعد از اينكه پيامبر حضرت ابوبكر. مواضع مختلفي اختيار كردند
. خـاموش بـاش  : را شـنيد و خطـاب بـه او گفـت     آمد و سخنان حضرت عمر

سخنان حضرت ابوبكر گواهي داد و مردم به . به سخنانش ادامه داد حضرت عمر
و بعد، اي مردم هر كس خدا را عبادت مي كـرد،  : ((او گوش فرا دادند و او گفت

را عبـادت مـي كـرد،     بداند كه خداوند زنده است و نمي ميرد و هر كس محمد
  . بداند كه محمد در گذشته است

) الـخ . . . سـلُ  وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَت منْ قَبله الرُّ(: سپس اين آيه را خواند
چنان بنظر مي رسـيد كـه   . مردم همه به گريه افتادند و شروع به تالوت آيه كردند

امام بخاري روايتي از حضرت . مردم قبل از آن روز، اين آيه را اصالً نشنيده بودند
و  خداوند نخست به وسيله خطبه حضرت عمر: ((نقل كرده مي فرمايد عايشه

به اسـالم و مسـلمين يـاري كـرد و نفـع       ت ابوبكرسپس به وسيله خطبه حضر
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يعني شاكر بـودن او و   اين يكي از آن مورد بود كه شكر حضرت ابوبكر. رساند
   1.روشن و مبرهن گرديد شاكر بودن ساير صحابه

  
بخوبي روشن است كه ايـن گفتـه آقـاي    ) 1،2،3(آري، با توجه به مطالب بند  -4

و روشني است مبني بر مرتد شدن صحابه بعد از  اين آيه دليل صريح((تيجاني كه 
مدلول و مفهومي جز دال بر جهالـت او نسـبت بـه اصـول     )) وفات رسول اكرم

و گر نه حداقل يك تفسير يا يك مفسر را بـراي مـا   . تفسير و اقوال مفسرين ندارد
 .تفسير كرده است، تفسير كند) تيجاني(معرفي كند كه اين آيه را همان گونه كه او 

تفسير شود، قطعـاً معنـي و مفهـومش    ) تيجاني(اگر آيه مذكور مطابق با عقليت او 
چنين مي شود كه خداوند سبحان اصحاب پيامبرش را بشارت مي دهد كه آنان در 

؟ و بدين ترتيب آقاي تيجاني نسبت به پديد !!آينده نزديك از دين بر خواهند گشت
او تنهـا بـر   . اذعان دارد ات پيامبرقبل از وف آمدن ارتداد اغلب اصحاب پيامبر

 اين اذعان قناعت نمي كند بلكه تاكيد دارد كه صحابه بعد از وفات رسول اكـرم 
سخنان بـي سـر و تـه را از    )) هراء((و من اين . مستقيماً از دين بر خواهند گشت

زيرا كتب تفسير نزد روافـض مملـو از داسـتانهايي    . كساني مانند او بعيد نمي دانم
د كه در آنها حماقت و سبكي به حدي وجود دارد كه بجاي تفسير بهتر است هستن

هم چنـين وقتـي   . آنها را از جمله كتب فكاهي و خنده آور براي اطفال تلقي نمود
بعد از وفات او از ديـن   آقاي تيجاني اذعان دارد كه اغلب اصحاب رسول اكرم
بعـد از   صـحابه كـدام  : بر خواهند گشت، بر وي واجب است كه روشـن كنـد  

از دين برگشته اند و چه كساني از صحابه ثابت قدم مانده اند؟ و در غيـر   پيامبر
از منقلب و مرتد  اين صورت معامله براي امت مشتبه خواهد بود و صحابه پيامبر

را بـه سـه دسـته     بويژه بعد از اينكه شيعه صـحابه . تشخيص داده نخواهند شد
كه مورد رضايت همه هستند و دسته ديگر آناني كه  تقسيم مي كند يك دسته آناني
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اين امر هرگز باور كردني نيست كه قرآن ! مسلمانان درباره آنان اختالف نظر دارند
اين قضيه بسيار مهم را مبهم گذاشته باشد تا انسانهاي بي خرد و نادان آن را ملعبه 

ام را كـه  هـر كـد  . را روي ورق شـطرنج بگذارنـد   ساخته و اصحاب رسول اهللا
. خواسته باشند حذف كنند و هر كدام را كه خواسته باشـند اثبـات و ابقـاء كننـد    

گمان نمي كنم كه آقاي تيجاني بتواند بگويد كه صحابه اي كه ثابت قدم ماندند و 
مرتد و منقلب نشدند، همان سه يا هفت نفري هستند كه شـيعه   بعد از رسول اهللا

زيرا اين ديدگاه متعـارض  . از آنان خشنود هستندبه صحابيت آنان اعتراف دارند و 
و  و متضادم است با نصوصي كه مبين اين حقيقت هستند كـه حضـرت ابـوبكر   

همـان  . منقلب نشدند و ثابت قدم ماندند بعد از وفات رسول اهللا حضرت عمر
  .به اثبات رساندم طور كه در صفحات گذشته اين مطلب را درباره تمام صحابه

  
آيه اي را كه تفسير مي كند با آيه هاي قبل و . مفسر الزم و ضروري استبراي  -5

زيرا تفسير كامل، صحيح و روشن موقوف بر ارتباط جهت دار . بعدش پيوند بدهد
آيه اي كه جناب تيجاني از آن استدالل مي كند مربوط بـه  . با سياق، و سباق است

مضمون كلي سـوره  . پيوستغزوه احد و اشتباهاتي است كه در آن غزوه به وقوع 
پيرامون عتاب و سرزنش اهللا نسبت به مومنان است بخاطر كوتاهي هايي كـه در آن  

و خداوند مي خواهد اين نكته را به مومنان گوشزد كند كه آنان . غزوه رخ داده بود
. فقط بخاطر ايمان بدون جهاد و تحمل زحمت و فداكاري به بهشت راه مي يابنـد 

أَم حسبتُم أَنْ تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذينَ جاهدوا منْكُم (: خداوند مي فرمايد
  ) 142) (ويعلَم الصابِرِينَ

آيا گمان كرديد كه وارد بهشت مي شويد بدون اينكه خداوند، صابرين و مجاهدين 
  . از ميان شما را مشخص كند

آل ) (ونَ الْموت منْ قَبـلِ أَنْ تَلْقَـوه فَقَـد رأَيتُمـوه وأَنْـتُم تَنْظُـرُونَ      ولَقَد كُنْتُم تَمنَّ(
  ). 143:عمران



اكنـون  . شما از دير زمان قبل از اينكه با مرگ مواجه شويد، آرزوي آن را داشـتيد 
 بعد از اين دو آيه، اين نكته. و به سوي آن نگاه كرديد. شما موت و مرگ را ديديد

تداوم عتـاب و  ) وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَت منْ قَبله الرُّسلُ(را متذكر شده است 
بعـد در  . سرزنش است در برابر آنچه كه در اين غزوه از آنان صورت گرفتـه بـود  

ضمن آيه هايي كه بعد از اين سه آيه هستند خداوند به مومنين متذكر شـده اسـت   
امبران كساني بودند كه ياران صالح آنان عليه دشمنان قتال كردنـد  كه بسياري از پي

اما هيچ گونه، ضعف سستي و ذلت از خود نشان ندادند بگونـه اي كـه بعضـي از    
و در آيه ي بعدي خداوند ايمان  را بـراي اصـحاب پيـامبرش    . شماها نشان داديد

وند در اين باره مي خدا. تثبيت نموده و آنان را از اطاعت كفار بر حذر داشته است
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تُطيعوا الَّذينَ كَفَرُوا يرُدوكُم علَى أَعقَـابِكُم فَتَنْقَلبـوا   (: فرمايد

اي اهل ايمان، اگر از كفار اطاعت كرديد، آنان شما را ) 149:آل عمران) (خَاسرِينَ
ن كاران خواهيد بود بعد از مـورد عتـاب   به حالت قبلي بر گردانده و شما جزو زيا

قرار دادن، خداوند اين نكته را يادآور شده است كه او آنان را كه روز قتال پشـت  
إِنَّ الَّذينَ تَولَّـوا مـنْكُم يـوم الْتَقَـى     (داده فرار كرده اند، مورد عفو قرار داده است 

بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَد عفَا اللَّه عـنْهم إِنَّ اللَّـه غَفُـور     الْجمعانِ إِنَّما استَزَلَّهم الشَّيطَانُ
يمل155:آل عمران) (ح(   

آناني كه روز قتال دو لشكر، فرار كرده اند، همانا شيطان آنان را فريب داده اسـت  
همانـا خداونـد   . اما خداوند از آنان عفو و در گذر فرمـوده اسـت  . در بعضي امور

  . و بردبار استبخشنده 
را اجابت كردنـد بعـد از    همانا مومنان فرمان رسول اهللا: بعد خداوند مي فرمايد

اينكه آنان در غزوه ي احد بدليل ملحق شدن ابوسفيان در حمراء األسـد، متضـرر   
ح للَّـذينَ  الَّذينَ استَجابوا للَّه والرَّسولِ منْ بعـد مـا أَصـابهم الْقَـرْ    . . . (شده بودند 

يمظرٌ عا أَجاتَّقَوو منْهنُوا مس172:آل عمران) (أَح .(  



را گوش كردند، و نيكوكاران و  آناني كه بعد از متضرر شدن حرف خدا و پيامبر
پرهيزگاران آنان، بدون ترديد پاداش بزرگ دارند، متصف بـه صـفات مـذكوره و    

. بـه فضـل اهللا و نعمتـه   . هسـتند  هستوه شدگان در آيه هاي مذكور همان صحاب
چگونه آقاي تيجاني مدعي است كه خداوند در قرآن درباره ي مرتـد شـدن آنـان    

آقاي . سخن گفته است؟ چنين برداشتي از قرآن مترادف با مسخ نمودن تفسير است
. طلحه، سجاح، واسود عنسي را نمي توان مصداق آيه قرار داد: ((تيجاني مي گويد

مـدعي   لب شده و از اسالم مرتد شدند و در حيـات رسـول اكـرم   زيرا آنان منق
  .)) عليه آنان جنگيده و بر آنان غلبه پيدا كرده بود نبوت شدند و پيامبر

كجا و كي چنين ذكر شده اسـت  ! پناه به خدا، اين چه دروغ و گزافه گويي است؟
نچـه كـه   با مرتدان جنگيده و بر آنان غلبه پيـدا كـرده اسـت؟ آ    كه رسول اكرم

صحت دارد اين است كه مسليمه و اسود عنسي در روزهاي نزديـك در  گذشـت   
اما طلحه و سجاح بدون شك و ترديد بعد از . اظهار وجود كرده اند رسول اكرم

مرتد شده اند و تمام مورخان و محدثين بر ايـن اتفـاق نظـر     وفات رسول اكرم
با طلحـه بـه   )) بزاخه((ر معركه د) شمشير برهنه اهللا(حضرت خالد بن وليد . دارند

طلحه بعد از شكست به شام فرار كرد اما ديري . نبرد پرداخت و او را شكست داد
بعد زني كه مدعي نبوت بـود،  . نگذشت كه دوباره بسوي اسالم آمد و مسلمان شد

بنام سجاح بنت الحارث اظهار وجود كرد و شخصي بنام مالك بن نويره سرپرستي 
انبوهي از مردم قبيله بنو تمـيم بـه مخالفـت و    . او را بعهده داشتو قيادت پيروان 

انبوهي از مردم قبيله بنو تميم به مخالفت با وي . قيادت پيروان او را به عهده داشت
سجاح بعد از اينكه بدست خزيمه . جنگ ميان فريقين در گرفت. برخاست) سجاح(

يمامه فرار كرد و در آنجا  كه از قبيله اوس بود، شكست خورد همراه با لشكرش به
با مسيلمه مالقات نمود و با وي ازدواج كرد و بعد به موطن اول خود يعني عـراق  

اما مسيلمه كذاب، بدست حضرت خالـد بـن وليـد و معاويـانش، يعنـي      . برگشت
عكرمه فرزند ابي جهل و شرحبيل بن حسنه در معركه يمامه بـا بـدترين شكسـت    



اني كه از الفبا و ابجديات تاريخ خبر نـدارد، مـدعي   اما اين جناب تيج. مواجه شد
همـه ايـن دروغ   ! بود كه با گروه مرتدان به جنگ پرداخـت  است كه اين پيامبر

، پردازيهاي تيجاني بخاطر اين است تا ثابت شـود كـه مرتـدين بعـد از پيـامبر     
د، به خدا سـوگن . صحابه بودند نه اين گروهي كه اكنون شرح حال آنان بيان گرديد

  !! اگر جهل و ناداني، گاوي مي بود، آن را ذبح مي كردم
مالك بن نـويره و پيـروانش بـه ايـن دليـل مـانع       : ((اما اين قول آقاي تيجاني كه

فرمـان صـريح    پرداخت زكات شدند كه آنان بر اين باور بودند كه رسول اكـرم 
در محل غدير خم صـادر كـرده اسـت و     داير بر بيعت و خالفت حضرت علي

اما وقتي مالك بن . حتي خود حضرت ابوبكر نيز از حضرت علي بيعت كرده است
نويره و پيروانش مطلع شدند كه خليفه بيعت شده ابوبكر است نـه علـي، آنـان از    

  .)) دادن زكات خودداري كردند
در جواب به تيجاني كه با توسل به حماقت هاي روافض از مرتـدان دفـاع، و بـا    

حمله مـي كنـد،    وه گوييهاي شيعه به اصحاب رسول اهللاتوسل به خزعبالت و يا
اين است كه اين افسانه هاي مضحكه و خنده آور ) تيجاني(بهتر براي او : مي گويم

را براي غير اهل سنت بيان كند زيرا اين قصه هاي بي سر و ته ارزش آن را ندارند 
از آقـاي   و هـم چنـين  . كه در پاسخ گفتن به آنها كسي وقت خود را ضـايع كنـد  

تيجاني توقع دارم حداقل يك منبع را كه اين افسانه هاي بي سر و تـه در آن بيـان   
او همواره از مصادر و مراجع ) به گمان خودش(شده باشند، نام ببرد، همانطور كه 

شرح مفصل موضوع متعلق به مالك بن نويره تحت عنوان خالـد  . استدالل مي كند
     1.بن وليد خواهد آمد
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  : نقدي بر استدالل آقاي تيجاني از آيه دوم داير بر مذمت صحابه

آيـه  . آقاي تيجاني از آيه اي كه وي آن را آيه جهاد مي گويد، استدالل مـي كنـد  
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انْفرُوا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتُم إِلَى : (چنين است

 * لْأَرضِ أَرضيتُم بِالْحياةِ الدنْيا منَ الĤْخرَةِ فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا في الĤْخرَةِ إِلَّا قَليـلٌ ا
ـ   لِّإِالّ تَنْفرُوا يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً ويستَبدلْ قَوماً غَيرَكُم وال تَضُرُّوه شَيئاً واللَّه علَى كُ

  ). شَيء قَديرٌ
اين دو آيه به وضوح نشان مي دهند كه صحابه از رفتن به : آقاي تيجاني مي گويد

جهاد سستي كردند و با علم به اينكه زندگي دنيا ارزشي ندارد، تمايل بـه زنـدگي   
دنيا را در برابر آخرت ترجيح دادند تا اينكه مستحق تنبيه و توبيخ و عتاب حضرت 

و خداوند آنان را به عذابي بس دردناك تهديـد نمـوده و دربـاره    حق قرار گرفتند 
  1.جايگزين كردن مومنان راستين بجاي آنان سخن گفته است

  
تمام مفسرين اتفاق دارند كه اين آيات درباره تشويق مومنـان بـه شـركت در     -1

نزول اين آيات بعد از فـتح مكـه و بعـد از برگشـتن     . غزوه تبوك نازل شده است
به مسلمانان امر شـده بـود كـه در    . از غزوه طايف و حنين بوده است رسول اهللا

 عادت مباركه رسول اكـرم . فصل تابستان موقع برداشت محصول به جهاد بروند
بر اين بود كه هرگاه به غزوه اي مي رفت، چنان وانمود مي كرد كـه بـه مقصـدي    

مقصد . عاده گرم بودغزوه تبوك در شرايطي پيش آمد كه هوا فوق ال. ديگر مي رود
موقعيت دشمن نيـز بسـيار خـود و    . بسيار دور بود و پيامدهاي زيادي در برداشت

در چنين حالتي رفتن به جهاد براي آنان بسيار مشـكل  . جمعيت آن خيلي زياد بود
خداوند به وسيله نازل كردن آيـات مـذكور آنـان را بـراي جهـاد      . بنظر مي رسيد

آقاي طبرسـي در تفسـير   . اسل و تثاقل بر حذر داشتترغيب داده و از هر گونه تك
                                                 

  ). 166(و آنگاه هدايت شدم ص ) 101(ثم اهتديت ص . 1



بدين ترتيب معنـي و مفهـوم   . نموده است 1به اين واقعيت اعتراف)) مجمع البيان((
بـراي شـركت    آيه تشويق و ترغيب است از جانب اهللا براي اصحاب رسـول اهللا 

ترديـدي نيسـت كـه ايـن تكاسـل و تثاقـل از تمـام        . آنان در جنگ با اهالي روم
زيرا بسياري بعيد بنظر مي رسد كـه همـه آنـان بـر     . صورت نگرفته بود هصحاب

بلكه اين از قبيل صدور گرفته فعل عن البعض و . سستي و تنبلي توافق كرده باشند
يعني اين تثاقل از بعضي صورت گرفته اما به همـه  . نسبت دادن به سوي كل است

مـي  ((يان نقل كرده اسـت  آقاي طبرسي در تفسير مجمع الب( 2.آنان منسوب گرديد
اين تاخير و سستي مختص بعضي از مومنان بود زيرا كل آنان از رفـتن بـه   : گويد

و اين شيوه سخن گفتن بسيار شايع است و . 62ص  3ج) جهاد سستي نشان ندادند
عالوه بر اين آناني كه از شركت در جهـاد و  . با اين شيوه سخن بسيار وجود دارد

شان دادند، مقصدشـان هرگـز اعـراض و رو گردانـي از     جنگ با رومي ها سستي ن
بلكه اين تكاسل و تنبلـي بـدليل فـرا رسـيدن فصـل برداشـت       . جهاد نبوده است

روي همين اصـل آيـه مـذكور    . محصول و دوري مسافت در اين غزوه بوده است
. نازل شده تا آنان را مورد عتاب قرار داده و براي جهـاد ترغيـب و تشـويق كنـد    

نيز بشر بودند و آنچه كه براي انسانها پيش مي آيـد، از سسـتي و    بهمسلماً صحا
روي همين اصل در جاهاي متعدد قرآن آياتي . غيره براي آنان نيز پيش خواهد آمد
نازل شده است تا آنان را از جمله كسـاني   براي تعليم، ترغيب و توجيه صحابه

براي . ده شده اند، قرار بدهدكه بهتر هستند و براي نفع رساني به امت مسلمان آفري
آيه كه  89در مجموع . كسي كه قرآن را مورد تدبر قرار بدهد، اين امر پنهان نيست

همـه ايـن آيـات    . شروع مي شود، در قرآن نازل شده است) يا أَيها الَّذينَ آمنُوا(با 
آمنُـوا كُتـب علَـيكُم     يا أَيها الَّذينَ(: مانند قوله تعالي. براي تعليم و توجيه آمده اند

اميلْمِ كَافَّةً() الصي السخُلُوا فنُوا ادينَ آما الَّذها أَيـا  ) (يمقُوا منُوا أَنْفينَ آما الَّذها أَيي
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قْنَاكُمزنَ الرِّبا() رم يقا بوا مذَرو نُوا اتَّقُوا اللَّهينَ آما الَّذها أَيي ()نُـوا  يينَ آما الَّذها أَي
هقَّ تُقَاتح ذُوا بِطَانَةً () اتَّقُوا اللَّهنُوا ال تَتَّخينَ آما الَّذها أَيآري، از حضرت ) الخ. . . ي

يـا أَيهـا الَّـذينَ    (: إذا سمعت اهللا يقول: ((روايت است كه مي گويد ابن مسعود
هرگاه از خداوند شنيدي )) مر به أو شر ينهي عنهفأرعها سمعك فإنه خير تو) آمنُوا

زيرا خداوند با اين . گوش فرا بده و آن را بشنو) يا أَيها الَّذينَ آمنُوا(: كه مي گويد
   1.خطاب يا به انجام كار خير امر مي كند و يا از ارتكاب  كار بد منع مي كند

ياق آن بخـاطر ايـن   آري، روشن و واضح است كه محور اصلي آيات قرآني و سـ 
اما . را با نيكي ها و خير آشنا و از هر شر و زشتي منع كند بوده است كه صحابه

چنين بنظر مي رسد كه مساله عصمت كه روافض آن را براي ائمه خود الزم قـرار  
 آنان را بر اين باور واداشته است كه هر خطا و اشتباهي كه از اصحاب. داده اند

از عصبيت عصمت . نقصي در حق آنان محسوب مي گرددصادر مي شود، عيب و 
  . به عصمت خدا پناه مي بريم

در واقـع  ) إِالّ تَنْفرُوا يعذِّبكُم عذَاباً أَليمـاً (: اما اظهارات آقاي تيجاني درباره اين آيه
ابـن  . در اين آيه تهديد است از طرف خداوند به كساني كه جهاد را ترك كردنـد 

. قبيله اي از اعراب را براي جهاد دعـوت كـرد   رسول اكرم: مي گويد عباس
خداوند جلوي باران رحمت را از آنان گرفت و اين . آنان از اجابت كوتاهي كردند

براي جهـاد   همراه با پيامبر و اين امر مسلم است كه صحابه 2.بود عذاب آنان
جنـاب تيجـاني   دوست دارم بـه  . به تبوك رفتند و هيچ گونه عذابي به آنان نرسيد

هيچ كدام از اين  و حضرت عثمان ، حضرت عمربگويم كه حضرت ابوبكر
آقايان جزو كساني نبودند كه تيجاني آنان را به سسـتي و رغبـت بسـوي زنـدگي     

براي تجهيز سپاه اسالم تمام دارايي خود را  حضرت ابوبكر. دنيوي متهم مي كند
ن به خدا را براي زن و فرزندان خود كرد و هيچ چيزي بجز ايما تقديم رسول اهللا
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عالوه بر اين خداوند سبحان در آيه اي كه بعد از آيه مورد بحـث مـي    1.نگذاشت
. و صحابي بـودن او را بـه اثبـات رسـانده اسـت      باشد، صحبت او با رسول اهللا

ينَ كَفَرُوا ثَاني اثْنَينِ إِذْ إِالّ تَنْصرُوه فَقَد نَصرَه اللَّه إِذْ أَخْرَجه الَّذ: (خداوند مي فرمايد
اگر شما او را ياري نكنيد، . . .) هما في الْغَارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تَحزَنْ إِنَّ اللَّه معنَا

در . بيرون كردند) از خانه(خداوند او را ياري كرده است، آن هنگام كه كفار او را 
بـه صـحابي اش    دو تا بود، و پيـامبر  دومي از) حضرت ابوبكر(حالي كه او 

بـا توجـه بـه محتـواي آيـه      . اندوهگين مباش همانا خداوند همراه ما است: فرمود
من قال إن ابابكر لم يكن صاحب رسـول اهللا  : ((مذكور، حسين بن فضل مي گويد

صـحابي رسـول    هر كس بگويد حضرت ابوبكر)). فهو كافر النكاره نص القرآن
شعبي مي . لقي مي شود زيرا او منكر نص صريح قرآن شده استاهللا نيست، كافر ت

 عاتب اهللا عزوجل اهل األرض جميعاً في هذه اآليه غير ابي بكر الصديق: ((گويد
خداوند در اين آيه تمام اهل ارض را مورد عتاب قرار داده است بجـز حضـرت   (

. كـرد  نصف تمام دارايي خود را تقديم رسول اكرم حضرت عمر. (2ابوبكر
پخش نمـود و   هزار دينار آورد و آنها را در دامن رسول اكرم حضرت عثمان

 رسـول اكـرم  . سپاه تبوك را كه معروف به جيش العسره است مجهـز سـاخت  
عبـدالرحمن بـن    3.بعد از عمل امروز هرگز متضرر نخواهـد شـد   عثمان: فرمود

ن غزوه پشت سر در اي عوف نيز در اين غزوه شركت داشت چنانچه رسول اكرم
بعد گريه كنندگان يعني همان هفت تني كه خداوند درباره آنان آيه . او نماز خواند

وال علَى الَّذينَ إِذَا ما أََتوك لتَحملَهم قُلْت ال أَجِـد  . . . (. ذيل را نازل فرمود، آمدند
م يضتَف منُهيأَعا ولَّوتَو هلَيع لُكُمما أَحقُونَمنْفا يوا مجِدزَناً أَلّا يعِ حم91-92) (نَ الد 

و گناهي نيست بر كساني كه نزد تو آمدند تا براي آنان مركبـي تهيـه   ). (. . . التوبه
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مركبي ندارم تا شما را بر آن سـوار  : و با خودت به جهاد ببري ـ اما تو گفتي . كني
اينكه چيزي نداشـتند صـرف جهـاد     آنان با چشمان اشك آلود از غم و اندوه. كنم

  .) نمايند، برگشتند
كعب . بدون شك و ترديد چند تن از مسلمانان از شركت در جهاد باز مانده بودند

وهـم الثالثـه الـذين    (بن مالك، هالل بن اميه و مراره بن ربيع از جمله آنان بودند 
به سپاه اسالم كـه   ابوخيثمه و ابوذر نيز باز مانده بودند و سپس) تخلفوا عن الغزوه

خداوند سه نفري را كه از غـزوه بـاز مانـده    . تعدادشان سي هزار تن بود، پيوستند
لَقَـد تَـاب اللَّـه علَـى النَّبِـي      (: بودند مورد عفو قرار داده درباره آنان چنين فرموده
ةِ منْ بعد مـا كَـاد يزِيـغُ قُلُـوب     والْمهاجِرِينَ والْأَنْصارِ الَّذينَ اتَّبعوه في ساعةِ الْعسرَ

يمحر ؤُوفر بِهِم إِنَّه هِملَيع تَاب ثُم منْه117:التوبة) (فَرِيقٍ م .(  
خداوند توبه ي رسول، مهاجرين و انصار را، همان انصاري و مهـاجريني كـه در   (

بعد از اينكه  .پذيرفته است. را ياري كردند لحظات سخت و سرنوشت ساز پيامبر
. خداوند توبه آنان را پـذيرفت . نزديك بود كه دلهاي گروهي از آنان منحرف شود

  . زيرا خداوند به بندگانش مهربان است
آري، ما مشاهده مي كنيم كه چه خوب و زيبـا خداونـد پيـامبرش و مهـاجرين و     

ز اينكه خداوند كليه خطاهاي آنان را بعد ا. انصار را تعريف و تمجيده نموده است
آنان به قصد جنگ با روميها از خانه هاي خود بيرون رفتند، مورد مغفرت قرار داده 

نزديك بود كه اين گروه به رفـاه و  ) منْ بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ منْهم (. است
و  1.تنبلي گرايش پيدا كنند اما خداوند آنان را ثابت قدم نگاه داشت و تقويت نمود

هر كه خداوند توبه اش را : ((مي گويد حضرت ابن عباس. توبه آنان را پذيرفت
امام جصاص در احكام القرآن پيرامون اين آيـه   2.بپذيرد، هرگز معذب نخواهد شد

را كه در معيت او به جهـاد رفتنـد    اين آيه تعريف اصحاب رسول اهللا: مي گويد
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زيرا خداوند متعال اعالم . ان دارددر بر داشته و حكايت از اخالص و صفا باطن آن
عفو و بخشودگي از آنان نمي كند مگر اينكه از آنان و اعمال آنـان خشـنود شـده    

اين نص صريح و واضحي است داير بر رد قول آن عده از كج انديشان كـه  . باشد
صحابه را متهم مي كنند و به آنان نسبت مي دهند خالف آنچه را كـه خداونـد از   

    1.ظاهر و باطن و شايستگي ايمان و وجدان به آنان نسبت داده است قبيل پاكيزگي
و تمام يارانش در آن شركت  آيا غزوه تبوك آخرين غزوه اي نبود كه رسول اهللا

كساني نبودند كه در ساير غزوات ديگر ماننـد، احـد، بـدر،     داشتند؟ و اصحاب
همچنين در جريان . دخندق، و حنين در معرض مشكلترين آزمايش قرار گرفته بودن

. فتح مكه و غزوه موته و غيره نصرت و پيروزي همواره بدرقه راه آنان بوده اسـت 
راه و روش جهاد را به اتمام رسانيده، دين را در برابـر   و بعد از وفات رسول اهللا

خدوند عراق، ايران، مصر و شام را بدست تواناي آنان . فتنه مرتدان حفاظت كردند
 ين همه حركت و پويايي و جهاد چگونه مي توان گفت كه صحابهبا ا. فتح كرد

در رفتن به جهاد سستي از خود نشان داده و گرايش به زندگي دنيـوي را تـرجيح   
  )).سبحانك هذا بهتان عظيم((داده اند؟ 

  
اگر به تفاسير اهل تشيع مراجعه شود، در اكثريت قريب به اتفـاق آنهـا چنـين     -3

ايد يك نفر از مفسران بلند پايه شيعه پيدا نشود كه درباره ش. چيزي ديده نمي شود
اظهار نظر كرده باشد و چنين معنايي به آيـه مـذكور    اين آيه داير بر ذم صحابه
از رفتن به جهاد سستي نموده و در برابـر آن زنـدگي    پوشانده باشد كه صحابه

ثـم عاتـب   : گويد آقاي طبرسي مي. مالحظه بفرماييد. دنيوي را ترجيح داده باشند
الخ يعني خداوند مومنان را در برابر تكاسل در امر جهاد مورد . . .سبحانه المومنين 

يعني اي اهل ايمان ) يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم(: عتاب قرار داده فرمود
در : مي گويـد شما را دعوت مي كند و به شما  چه شده شما را وقتي پيامبر خدا
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راه اهللا بيرون بياييد ـ يعني براي جهاد و مبـارزه عليـه مشـركان بيـرون بياييـد، و       
از حسن و مجاهد منقول است . مقصود از مشركان در اين خطاب غزوه تبوك است

يعني . به معني تثاقلتم و ملتم إلي األرض التي أنتم عليها)) اثاقلتم إلي األرض((كه 
د شدن بال درنگ، تاخير مي كنيد و ميل داريـد كـه كمـا    بجاي حركت كردن و بلن
  . كان در روي زمين بنشينيد

هذا االستبطاء مخصوص بنفر من المومنين ألن جميعهم لـم يتثـاقلوا   : ((قال الجبائي
  )). عن الجهاد فهو عموم أريد به الخصوص

مومنان  ابن تعلل و تاخير مختص تني چند از مومنان بود زيرا تمام: جبائي مي گويد
الفاظ هر چند كه عام هستند ولي منظور از آنهـا افـراد   . تاخير و تعلل نكرده بودند

أَرضيتُم بِالْحياةِ الدنْيا منَ  (:بخصوص هستند نه تمام، بدليل اين الفاظ كه مي فرمايد
بـر  يعني آيا شما زندگي فاني دنيا را در برا. استفهام، استفهام انكاري است) الĤْخرَةِ

آقاي طبرسي از اين آيه كمترين و  1!زندگي آخرت كه جاودان است ترجيح داديد؟
عيناً آيه را مانند تفسير اهل سنت داير بر . كوچكترين ايرادي بر صحابه نگرفته است

اينكه، آيه شامل عتاب و ترغيب مومنان در امر جهاد بـا كـافران رومـي در غـزوه     
را اين غزوه در شرايط فوق العاده سـخت و  زي. تبوك مي باشد، تفسير نموده است

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا مـا  (: مي گويد)) الصاقي((كاشاني در تفسير . دشواري پيش آمد
تـاخير  : يعنـي ) الـخ . . .لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انْفرُوا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتُم إِلَـى الْـأَرضِ   

ايـن مسـاله   . استيد هميشه در خانه و شهرهايتان بنشينيدكرديد در حالي كه مي خو
در زماني كه . مربوط به زمان برگشت از غزوه طايف در سال دهم هجري مي باشد

خواسته شد كه به جهاد بروند كه زمان قحط بود، محصـول خرمـا و    از صحابه
غيره آماده بداشت بود، و اندك تاخيري موجب مي شد كه تمـام محصـول نـابود    

آقـاي كاشـاني دربـاره    . ود مقصد نيز بسيار دور بود، تعداد دشمن نيز زياد بـود ش
بـه اصـحابش    رسول اكرم: عوامل جنگ تبوك، سخنانش را ادامه داده مي گويد
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و به سـوي  . امر كرد تا خود را براي غزوه تبوك كه از بالد بلقاء است، آماده كنند
بيله مزينه و جهينـه قاصـد فرسـتاد و    قبايل اطراف مكه و قبيله اسلم، از خزاعه و ق

تجمـه  )) ثنيـه الـوداع  ((آنان را براي جهاد ترغيب داد و امر كرد تا سپاه اسالم در 
هـر  . به توانمندان و ثروتمندان دستور داد تا ناتوانان و ضعفا را تقويت كننـد . كند

بعد به ايراد خطبـه پرداخـت و مـردم را    . كس هر قدر كه داشت آن را تقديم كرد
از تمام اعراب كه به غزوه دعوت : آقاي كاشاني مي گويد. براي جهاد تشويق كرد

شده بودند، افرادي آمدند و شركت كردند و عده اي از منافقين و غيـرهم شـركت   
آيا خواننده از اين سخت آقاي كاشاني مي تواند اين نتيجه را  1.))نكردند و نشستند

شـده و جهـاد را تـرك     رسـول اهللا  متهم به تخلف از امر اخذ كند كه صحابه
خير، هرگز، بلكه بر خالف ديدگاه ! كردند و بسوي زندگي دنيا گرايش پيدا كردند؟

تيجاني، تفسير كاشاني نشانگر اين مطلب است كه او تفسير اهـل سـنت را قبـول    
بـه   عالوه بر اين، خواننده گرامي بينيد كه او به عدم صحت تقسيم صحابه. دارد

: زيرا عبارت او چنين است. يك دسته آنان منافقين هستند، تاكيد دارد سه دسته كه
. اصحابش را براي آمادگي به جهاد امر كرد يعني پيامبر) اصحابه امر النبي((

اگـر منـافقين از جملـه    . را در بـر دارد  تمام صحابه. عام است)) واژه اصحاب
ستي آقاي كاشاني بجاي باي. مي بودند، آن طور كه روافض مدعي هستند صحابه

را همراهي نكردند  يعني عده اي از منافقين پيامبر)) (قعد عنه قوم من المنافقين((
قعدوا عـن  ) من الصحابه المنافقين(إن قوماً : چنين مي گفت) و در خانه ها نشستند

 يعني گروهي از صحابه كه منافق بودند، نشستند و همراه با رسول اكـرم (الجهاد 
  . آري، اين گونه حق از زبان آنان بيرون مي آيد) رفتندبه جهاد ن

  
مي توانيم روشن كنيم كه آقاي تيجاني به چه حماقتي بدون آشنايي بـا اصـول    -4

تفسير و بدون مراجعه به آراء علماء تفسير، در تفسير آيه هاي قرآني دسـت زده و  
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آيات قرآنـي  اگر خواسته باشيم بعضي از . چه جهالت بزرگي را مرتكب شده است
خداونـد  . را عيناً به شيوه آقاي تيجاني تفسير كنيم، پس به اين مثال توجه بفرماييـد 

يا أَيها النَّبِي اتَّقِ اللَّه وال تُطعِ الْكَافرِينَ والْمنَافقينَ إِنَّ اللَّه كَـانَ عليمـاً   (: مي فرمايد
يوه آقاي تيجاني تفسير شود، معنـي و  اگر اين آيه مطابق با ش) 1:األحزاب)(حكيماً

خداوند متعال پيامبرش را تهديد كرده است و امر كـرده  : مفهومش چنين است كه
از او بترسد و از كفار و منافقين اطاعت نكند و اين آيـه دال بـر    است كه پيامبر

در امر دعوت، تقوي را رعايت نكرده و از كفار و  اين نكته است كه رسول اكرم
آيا آقاي تيجاني نصوص قـرآن را چنـين تفسـير نمـي     !! ين تبعيت كرده استمنافق

كند؟ معني و مفهومي را كه از نصوص مستفاد نيستند، از آنها ثابت نمي كند؟ مثال 
يا أَيهـا الرَّسـولُ   (: در سوره مائده چنين آمده است: ديگري را نيز مالحظه بفرماييد

ربك وإِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللَّه يعصمك منَ النَّـاسِ   بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك منْ
مطابق با شيوه آقاي تيجاني معني آيـه  ) 67:المائدة)(إِنَّ اللَّه ال يهدي الْقَوم الْكَافرِينَ

. ده اسـت خداوند پيامبرش را تهديد كرده و به تبليغ رسالت امر كر: چنين مي شود
اگر او تبليغ رسالت نكند و آنچه كه بسـوي او فرسـتاده شـده اسـت بـه ديگـران       

با اين شيوه ايـن آيـه   . نرساند، او مانند كساني مي شود كه انجام وظيفه ننموده اند
در انتقال آنچه كه بسوي او فرسـتاده شـده    دال بر اين مطلب است كه رسول اهللا

آيـا جنـاب   !! اوند بر وي ضروري اسـت؟ است مقصر و متهاون است و عتاب خد
تيجاني نصوص كتاب اهللا را چنين تفسير نمي كنـد؟ و معنـي دومـي بجـز معنـاي      

. . واقعي براي آنها بيان نمي كند؟ و در تفسير آيه هاي قرآني شگفتي نمي آفريند؟ 
آيا اين بازي با كتاب خداوند و اهانت به تقدس آن نيست؟ و من با ذكر ايـن دو  . 

هيچ هدفي نداشتم مگر اينكه به خوانندگان محترم ثابت كنم كـه ايـن مفسـر    مثال 
افراطي چقدر از حق منحرف شده و اصالً توجهي به اصول تفسير و اقوال مفسرين 

  . ندارد



آقاي تيجاني با اين شيوه تفسير، كتاب خداوند، قرآن پـاك را بازيچـه دسـت هـر     
آنچه كه در اين باره . ودش سخن گويدناداني قرار مي دهد تا در باره آن به ميل خ

: مايه شگفت و حيرت زا است، اين است كه خود آقاي تيجاني چنـين مـي گويـد   
فكتاب اهللا صامت و حمال اوجه و فيه المحكـم والمتشـابه و البـد لفهمـه مـن      ((

الرجوع إلي الراسخين في العلم حسب التعبير القرآني و الـي اهـل البيـت حسـب     
   .1))التعبير النبوي

در آن آيـه  . يعني قرآن خاموش است و هر لفظ و آيه آن چند معني را در بـر دارد 
  . هاي محكم و متشابه وجود دارد

قرآن الزم است كه به تعبير قرآن به عالمان بلند پايه و به تعبيـر  ) صحيح(براي فهم 
آيا خود آقاي تيجاني دربـاره تفسـير نصـوص    2؟!حديث به اهل بيت مراجعه شود

يا اينكه از هـوس و  ! ه عالمان بلند پايه يا به اهل بيت مراجعه نموده است؟قرآني ب
خواهشات نفس پيروي نموده و كينه توزي او نسبت به مردان دوران طاليي تاريخ، 
بصارت و بصيرت او را سلب كرده است و او زبان به تهمت و بهتان هايي گشوده 

  ! است كه در تاريخ مدون بشر بي سابقه هستند؟
صحابه در چندين آيه از جانب اهللا تهديد شـدند دايـر بـر    : قاي تيجاني مي گويدآ

اينكه، اگر آنان تغيير روش ندهند، خداوند بهترينها را جايگزين آنان مي كند و اين 
: تيجاني مي گويد. تهديد دال بر اين مطلب است كه آنان از جهاد تخلف كرده اند

: ست كه از جمله آنها ايـن آيـه نيـز هسـت    اين تهديد در آيه هاي متعددي آمده ا
   3)).وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم((
اگر شما روي گرداني كنيد خداوند بجاي شما گروه ديگري مي آورند كـه آنـان   ((

  ) مانند شما نخواهند بود
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كـه در  آقاي تيجاني، آيه اي كه تو از آن استدالل مي كني، قسمتي از آن آيه است 
و تمام آيـه  . مورد ترغيب و تشويق براي انفاق در راه خشنودي اهللا نازل شده است

ها أَنْتُم هؤُالء تُدعونَ لتُنْفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنْكُم منْ يبخَلُ ومنْ (: از اين قرار است
الْغَن اللَّهو هنْ نَفْسخَلُ عبا يخَلْ فَإِنَّمبي رَكُمماً غَيلْ قَودتَبسا يلَّوإِنْ تَتَوو الْفُقَرَاء أَنْتُمو ي

ثَالَكُمكُونُوا أَمال ي ثُم (  
عـده اي از  . آگاه باشيد، شما براي انفاق در راه اهللا فرا خوانده مـي شـويد  : ترجمه

هر كس بخيلي كند ضررش به خـودش بـر   . شما كساني هستند كه بخل مي ورزند
. شـما اگـر روي گردانـي كنيـد    . خداوند بي نياز و شما نيازمند هسـتيد . مي گردد

تمام .)) خداوند بجاي شما كساني ديگر را مي آورد و آنان مانند شما نخواهند بود
اي : خداوند در آيه مذكور خطاب به اهـل ايمـان مـي فرمايـد    : مفسران مي گويند

انفاق كنيد و زكاتي كه بر شما فرض مردم، از شما خواسته مي شود كه در راه اهللا 
اما عده اي از شما كساني هستند كه از پرداخت واجب بخـل  . است آن را بپردازيد

. و هر كس بخيلي كند، خودش از اجر و پاداش آن محـروم مـي مانـد   . مي ورزند
   1.خداوند مستغني است و ديگران همگي به او نيازمند هستند

: يعنـي ) تَولَّوا يستَبدلْ قَوماً غَيرَكُم ثُم ال يكُونُوا أَمثَـالَكُم وإِنْ تَ(اما اين بخش از آيه 
اگر شما از اطاعت اهللا و پيروي از شريعت او رو گرداني كنيـد، بـزودي خداونـد    
بجاي شما، كساني ديگر را جايگزين مي كند و آنان از كساني خواهنـد بـود كـه    

دا را اطاعت مي كنند و از انفـاق در راه اهللا  گوش فرا مي دهند و از شما بيشتر، خ
با توجـه  . آري اين است تفسير آيه از ديدگاه مفسرين اهل سنت 2.بخل نمي ورزند

به شرح و بسط آيه مذكور و روشن شدن معني و مفهوم آن، چگونه آقاي تيجـاني  
در جهاد مي  ادعا مي كند داير بر اينكه آيه مذكور دال بر شركت نكردن صحابه

آقاي تيجاني اين تفسـيرش را  . ؟ در آيه بطور كلي ذكري از جهاد نشده است!باشد
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؟ .از كجا آورده است؟ آيا علماي شيعه نيز آيه را به همين صورت تفسير كرده انـد 
ها أَنْـتُم تُـدعونَ لتُنْفقُـوا فـي     (: ابوعلي طبرسي در تفسير همين آيه چنين مي گويد

بِيلِ اللَّهآنان امر شدند تا واجب شرعي را درباره اموالشان بصورت انفاق : يعني) س
يعنـي هـر كـس از دادن فـرض زكـات      ) فَمنْكُم مـنْ يبخَـلُ  . (در راه اهللا بپردازند

او نفسـش را از پـاداش بـزرگ    ) ومنْ يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ عنْ نَفْسه. (خودداري كند
يعنـي  ) واللَّـه الْغَنـي  (. وي الزم كرده است محروم ساخته و مجازات سختي را بر

و شـما بـه خيـر و بركـات و     ) وأَنْتُم الْفُقَـرَاء (. خداوند نيازي به اموال شما ندارد
يعني خداوند براي رفع نيازهاي خودش شما را مامور به . رحمت اهللا نيازمند هستيد

ـ   ت از آن بهـره منـد   انفاق نكرده است بلكه هدف اين بوده كه خود شـما در قيام
يعني اگر از اطاعت اهللا و از دستور پيامبرش اعـراض كرديـد،   ) وإِنْ تَتَولَّوا(. شويد

بجاي شما كساني مي آورد كه بهتر از شما و بيشتر از شما )) يستبدل قوماً غيركم((
بلكـه از شـما بهتـر و بيشـتر     )) ثم ال يكونوا أمثالكم. ((مطيع خداوند خواهند بود

   1.))ردار اهللا خواهند بودفرمانب
ها أَنْـتُم  (. آقاي محمد مغنيه در تفسير المبين آيه مذكور را چنين تفسير كرده است

ؤُالء(. اشاره است بسوي ثروتمندان) ه    ـبِيلِ اللَّـهـي سقُـوا فتُنْفنَ لوعخداونـد  ) تُد
يب خـاطر و  زيرا هدف اين است كه اهل ثروت با ط.  فرمود نه تامرون)) تدعون((

)) قـرض حسـنه  ((انفاق با طيـب خـاطر در آيـه    . بصورت خود جوش انفاق كنند
زيرا انفـاق و بـذل   ) ومنْ يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ عنْ نَفْسه. (شفاف تر بيان گرديده است

اموال وسيله نجات از دوزخ است و جلوي خشم خداوند را مي گيرد و در حديث 
يعني با پرداخـت زكـات امـوال خـود را     )) الكم بالزكاتحصنوا أمو((آمده است 

اي انسان اگر مالـك زمـين و آسـمان و    ) واللَّه الْغَني وأَنْتُم الْفُقَرَاء.  (حفاظت كنيد
و در ) وإِنْ تَتَولَّوا. (كائنات شدي باز هم به الطاف و تدابير خداوندي محتاج هستي
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كساني را كـه خـدا را بـه    ) ستَبدلْ قَوماً غَيرَكُمي. (بذل مال و انفاق آن بخيل باشي
  . پاكي ياد كرده و از دستور وي اطاعت مي كنند

تفسير اين عالم شيعي نيز موافق . آري اين بود تفسير آيه از ديدگاه طبرسي و مغنيه
آن تفسـير  ((اكنون از آقاي تيجاني سوال مـي شـود كـه    . با تفسير اهل سنت است

؟ براي كساني كه از حقيقـت ايـن گـروه آگـاهي     !ز كجا آورده استرا ا)) كذايي
زيرا آنان بـه اصـول و ضـوابط    . دارند، پاسخ اين سوال بسيار ساده و روشن است
توجه ندارند بلكه به مبدا هوسهاي . تفسير كه در آغاز اين مبحث بدان اشاره نمودم
ين مدعايم را مستند و بخاطر اينكه ا. نفساني، دروغ و تضاد و تناقص رو مي آورند

مدلل ارائه بدهم چاره اي ندارم جز اينكه ديدگاه يكي از علمـاي اثنـا عشـري را    
. . . پيرامون تفسير اين آيه كه متضاد با تفسير طبرسي و تيجاني اسـت، بيـان كـنم    

. يعني اي  اين گروه)) ها أنتم هوالء: ((جناب علي بن ابراهيم قمي چنين مي گويد
ـ (( يعنـي اگـر از اطاعـت    )) وا فـي سـبيل اهللا إلـي قولـه وإن تتولـوا     تدعون لتنفق

يعنـي  )) يستبدل قوماً غيركم. ((اعراض كرديد) علي بن ابي طالب(اميرالمومنين 
يعنـي آنـان در   )) ثم ال يكونوا أمثالكم. ((داخل مي كند آنان را در واليت علي

آري،  1.بـود  ماننـد شـما نخواهـد    عداوت و مخالفت و ستم نسبت به آل محمد
آيـا  : اكنون از كليه كساني كه در صدد حق و هدايت حقه هستند، سوال مي شـود 

تفسير مفسراني كه در تفسير يك آيه روشن و محكم اقوال متضاد و تناقض دارنـد  
بهتر هستند يا تفسير يك مفسر از اهل سنت كه در تفسـيرش بـه اصـول تفسـير و     

دليل بسيار قانع كننده باشد كه حق يكـي  فكر مي كنم اين ! ضوابط آن توجه دارد؟
پـس  . نمي تواند متعدد باشد و تناقض، تضاد و اضطراب نشاني بطالن است. است

  ! اي جوياي حق و حقيقت، كدام روش را ترجيح مي دهي؟
و : مـي گويـد   آقاي تيجاني در ادامه كينه توزيهايش نسبت به صحابه رسـول اهللا 

ا الَّذينَ آمنُوا منْ يرْتَد منْكُم عنْ دينه فَسـوف يـأْتي اللَّـه    يا أَيه(: كقوله تعالي أيضاً
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ه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه أَذلَّةٍ علَى الْمؤْمنينَ أَعزَّةٍ علَى الْكَافرِينَ يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّ
   1)لُ اللَّه يؤْتيه منْ يشَاء واللَّه واسع عليموال يخَافُونَ لَومةَ الئمٍ ذَلك فَضْ

اي اهل ايمان هر كس از شما كه از دين خود برگردد، خداونـد در آينـده   : ترجمه
نزديك قومي را جايگزين آنان مي كند كه در مورد محبت خدا باشند و آنان نيز با 

خاضع و فروتن و در برابـر   اين قوم در برابر مومنان. خدايشان محبت خواهند كرد
آنان در راه اهللا جهاد مي كنند و در اين راسـتا  . كفار شديد و سرسخت خواهد بود

به هر كـس كـه خواسـته    . اين فضل و انعام اهللا است. از مالمت گران بيمي ندارند
  . علم خداوند بسيار فراگير است. باشد مي دهد

  
 بر عظمـت اصـحاب رسـول اهللا    اين آيه بزرگترين دليل: آري، من مي گويم -1

است و مقصود از آيه همان صحابه رضوان اهللا عليهم اجمعين هستند گروه زيـادي  
و اصـحابش نـازل    از مفسران بر اين باورند كه اين آيه در باره حضرت ابـوبكر 

طبري در تفسـير   2.حسن، قتاده و ابن جريج اين مطلب را نقل كرده اند. شده است
نقل كرده است كه آيه مـذكور دربـاره حضـرت ابـوبكر         خود از حضرت علي

 بعضي مفسرين مي گويند، دربـاره انصـار و برخـي    . و يارانش نازل شده است
ديگر مي گويند، درباره اهل يمن، درباره حضرت ابوموسي اشعري و قومش نـازل  

بهر حال آيه عام است و شامل همه اينان مي شـود و بـدون ترديـد در    . شده است
و بـه  . آنان ابوبكر، عمر، عثمان و علي رضوان اهللا عليهم اجمعين قرار دارنـد  راس

آقـاي طبرسـي در جريـان بحـث     . همين ترتيب ساير صحابه را نيز شامل مي شود
پيرامون اين آيه، بر اين مطلب تاكيد دارد كه درباره كساني كه ذكر آنها در اين آيه 

نقل از حسن، قتاده و ضحاك گفتـه   آمده است اختالف نظر وجود دارد بعضيها به
و برخي به نقل از سدي گفتـه  . ابوبكر و يارانش هستند كه با مرتدين جنگيدند: اند
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آنچه در آيه آمده اسـت  : و عده اي هم به نقل از مجاهد گفته اند. انصار هستند: اند
و ) ع(آنـان اميرالمـومنين علـي    : اوصاف اهل يمن است و تعدادي هم گفتـه انـد  

    1)).ش هستندياران
  
بخاطر اينكه بطور مستند و مستدل ثابت كنم كه اولـين مصـداق آيـه مـذكور      -2

و در راس آنان خلفاي اربعه هستند، مناسـب مـي دانـم كـه ايـن آيـه        صحابه
بدون ترديد خداوند صـحابه  . را نقل كنم)) فسوف ياتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه((

ي كردند و وي را پنـاه دادنـد و در معيـت او    را كه پيامبر را نصرت و يار پيامبر
: زيرا خداوند مي فرمايد. جهاد كردند و مستوجب خشنودي اهللا شدند، دوست دارد

). . . اللَّه يضانٍ رسبِإِح موهعينَ اتَّبالَّذارِ والْأَنْصاجِرِينَ وهنَ الْملُونَ مابِقُونَ الْأَوالسو
ضُوا عرو منْهع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهينَ فدخَال ارا الْأَنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَعو نْه

يمظ100:التوبة) (الْع .(  
پيشكسوتان از مهاجرين و انصار و كسـاني كـه بخـوبي و نيكـي از آنـان      : ترجمه

ز خدايشـان خشـنود   پيروي كردند، مورد رضايت خداوند قرار گرفتند و آنان نيز ا
خداوند براي آنان باغهايي را آماده ساخته كه زيـر درختهـاي آن نهرهـايي    . هستند

اين است پيروزي بـس  . جاري است آنان براي هميشه در آن باغها زندگي مي كنند
  . بزرگ

ك تَحت لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤْمنينَ إِذْ يبايِعونَ(: در جايي ديگر خداوند مي فرمايد
ومغَانم كَثيـرَةً   *الشَّجرَةِ فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنْزَلَ السكينَةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتْحاً قَرِيباً 

  ). 18-19:الفتح) (يأْخُذُونَها وكَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً
منان آن هنگام كه آنـان  همانا خداوند رضايت و خشنودي خويش را از مو: ترجمه

خداوند از اخالص و صفاي . زير درخت بدست تو بيعت كردند، اعالم نموده است

                                                 
  ).122-123(ص  2مجمع البيان ج. 2



پيروزي نزديك و مال غنيمـت  . دلهاي آنان آگاه بود، آرامش را بر آنان فرو فرستاد
  . خداوند توانا و دانا است. انبوه را به عنوان پاداش به آنان عنايت كرد

بيعـت   انصار، و آناني كه زيـر درخـت بدسـت پيـامبر    بدون ترديد مهاجرين و 
كردند، اصحاب گرامي و در راس آنان خلفا اربعه بودند و اين آيه محبت با آنان را 

دليلـي اسـت   ) أذله علي المومنين أعزه علي الكافرين: (و آيه. واجب قرار مي دهد
صـفت الزم  روشن كه تواضع و فروتني در برابر مومنان و سرسختي در برابر كفار 

قرار  و در راس آنان حضرت ابوبكر و حضرت عمر. است اصحاب رسول اهللا
محمد رسولُ اللَّه والَّـذينَ معـه أَشـداء علَـى     (: بدليل اين آيه كه مي فرمايد. دارند

 منَهيب اءمحـ    ) 29من اآلية: الفتح)(الْكُفَّارِ ر ر حتي يك نفر هـم اخـتالف نـدارد داي
 ، حضرت عمـر بودند، نخستين شان حضرت ابوبكر اينكه، آناني كه با محمد

در . و به همين ترتيب ساير صـحابه هسـتند   و حضرت علي و حضرت عثمان
يعنـي   ((1أرحم أمتـي بـأمتي أبـوبكر   : ((فرمود حديث آمده است رسول اكرم

 بـوبكر كسي كه بيشتر از همه به است من شفقت و مهرباني مي كنـد حضـرت ا  
  . . .است

ايـن حقيقـت   ) يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه وال يخَافُونَ لَومةَ الئـمٍ (: خداوند مي فرمايد
آياتي كـه  . مسلم و پذيرفته شده است كه صحابه از نخستين مجاهدان راه اهللا بودند

و  روي اين مطلب تاكيد دارند، در قرآن بسيار زيادند براي كساني كه تـدبر كننـد  
احاديث بيشتر از آن هستند كه در اين مختصر گنجانده شوند، قطعـاً جهـاد  در راه   
. اهللا و بيباك بودن در برابر مالمت، مالمت گران، ويژگي هميشگي آنان بوده اسـت 

براي كساني كه از عقل خود كار گرفته باشند، اصالً غير معقول اسـت كـه چنـين    
 زيرا صـحابه . آيه مذكور مرتد شده اند بدليل اعتقادي داشته باشند كه صحابه

با مرتدان پيكار كردند و در برابر آنـان پيـروز    در دوران خالفت حضرت ابوبكر
بلكـه  . پس عقالني نيست اينكه مرتدان در برابر مومنان پيـروز شـده باشـند   . شدند
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پس خدا را سپاس . عكس اين تحقيق پيداكرده، يعني مومنان بر مرتدان پيروز شدند
بدون ترديد، اين دليل بزرگي بر صحت خالفت ابـي بكـر،   . حق آشكار گرديد كه

زيـرا آنـان در دوران   . عمر و عثمان و علي رضوان اهللا عليهم اجمعـين مـي باشـد   
مسـلم  . با مرتـدان جنگيدنـد   و بعد از پيامبر. جهاد كردند زندگي رسول اكرم

خداونـد بشـمار مـي    است كساني كه اين اوصاف را داشته باشند، دوست و ولي 
   1.روند

  
آقاي تيجاني در جريان بحث پيرامون اين آيه، آن را از داليـل روشـن ارتـداد     -3

الـذين يحـبهم اهللا و   ((صحابه شمرده است و منظورش اين بوده است كه مصداق 
يحبونه، و األذله علي المومنين و األعزه علي الكافرين والذين يجاهدون في سـبيل  

جناب علي قمي نيـز  ! و يارانش هستند؟ حضرا علي)) لومه الئماهللا و اليخافون 
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا منْ يرْتَد مـنْكُم عـنْ   (همين ديدگاه را دارد و در تفسير اين آيه 
ونَهبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس هينآيه،  مورد خطاب اين: مي گويد) الخ. . .د

را غصب نموده و مرتد  هستند كه حق آل محمد آن عده از اصحاب رسول اهللا
درباره امام قـايم و اصـحابش   ) فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه(و !!! شده اند

در ) مـةَ الئـمٍ  يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه وال يخَافُونَ لَو (همچنين(!!!) نازل شده است 
  . باره آنها است

حماقت، بي ارزش و بي پايه بودن و مخالف بودن اين قول بـا مـوازين واقعـي و    
جون امام قايم كـه  . تاريخي چنان آشكار است كه اصالً نيازي به ارائه دليلي نيست

سن نداشت و تا حال حاضر نيز ظهور نكرده اسـت چگونـه   (!!!) بيش از پنج سال 
قايم خيالي كه به سن بلوغ نرسيده بود و درباره اصـحابش نـازل شـده    آيه درباره 

اگر اين گونه تفسير و قرائـت از آيـه مـذكور صـحت دارد، پـس امـام و       ! است؟
اوالدش يعني پيروان اثني عشري بيايند تا ما هـم نگـاهي بـه جهـاد او و يـارانش      
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ما نيز توانسته باشيم  انداخته ببينيم كه چگونه آنان كه سابق بودند جهاد كردند و تا
تـا  . آينده جهاد بدست قايم خيالي و پيروانش كه الحقين هستند، را مرز بندي كنيم

  خواننده و طالب حق ببيند آيا اين آيه تطبيق دارد با وضعيت آنان يا خير؟ 
نهج ((در كتاب  علي بن ابي طالب. از كتابهاي خود شما به شما پاسخ مي دهيم

، جهـاد  اما بعد از ستايش خداوند و درود بر رسول اكـرم (( :مي گويد)) البالغه
دري است از درهـاي بهشـت كـه خداونـد آن را بـر وي      ) پيكار با مخالفين دين(

خواص و دوستان خود گشوده و لباس تقوي و پرهيزگاري است و زره محكم حق 
هر كس از آن دوري كرده آن را تـرك كنـد خداونـد    . تعالي و سپر قوي او است

مه ذلت و خواري و رداي بال و گرفتاري به او مي پوشاند و بر اثر اين حقـارت  جا
و پستي زبون و بيچاره مي شود و چون خداوند، رحمت خود را از دل او برداشـته  

و بسبب نرفتن به جهاد و اهميت ندادن به اين امـر مهـم از   . به بيخردي مبتال گردد
و به نكبت بيچارگي گرفتار گرديـده   راه حق دور شده در راه باطل قدم مي گذارد

آگاه باشيد من شما را به جنگيدن شب و روز و . از عدل و انصاف محروم مي شود
پيش از آنكه آنها به جنگ شما بيايند، شـما بـه   : نهان و آشكار دعوت نموده، گفتم

سوگند به خدا، هرگز با قومي در خانه ايشـان جنـگ نشـده مگـر     . جنگشان برويد
پس شـما وظيفـه ي خـود را بـه گـردن يكـديگر       . و مغلوب گشته اند اينكه ذليل

انداختيد و همديگر را خوار ساختند تا اينكه از هر طرف مورد تهاجم دشمن قـرار  
اي بسـا جـاي   . . . گرفته اموالتان غارت گرديد و ديارتان از تصرقتان بيرون رفت 

درسـت خودشـان و   سوگند به خدا اجتماع ايشان بر كار نا. حيرت و شگفتي است
تفرقه و اختالف شما از كار حق و درست خودتان دل را مي ميراند و غم و انـدوه  

پس چهره هاي شما زشت گردد شما در آماج تيـر آنهـا قـرار    . را جلب مي نمايد
مال شما را به يغما مي برند و شما غارت نمي كنيد، با شما مي جنگنـد  . گرفته ايد

وقتي كه به شما در . مي شود و شما راضي هستيدمعصيت خدا . و شما نمي جنگيد
اكنون هوا گرم است مـا را  : ايام تابستان امر كردم كه به جنگ ايشان برويد، گفتيد



چون در ايام زمستان شما را به جنگ با آنهـا  . مهلت ده تا شدت گرما شكسته شود
سـرما بـر    به ما مهلت ده تـا . در اين روزها هوا بسيار سرد است: امر كردم، گفتيد

شما كه اين همه عذر و بهانه براي فرار از گرما و سـرما مـي آوريـد،    . طرف گردد
اي نـامرداني كـه آثـار    . پس سوگند به خدا از شمشير زودتر فرار خواهيـد نمـود  

مردانگي در شما نيست، اي كساني كه عقل شما مانند عقل بچه ها و زنهاي تازه به 
سوگند بـه خـدا،   . نمي ديدم و نمي شناختماي كاش من شما را . حجله رفته است

خدا شما را بكشد كه دل مـرا  . نتيجه شناختن شما پشيماني و غم و اندوه مي باشد
و در هر نفس، پي در پي غم . بسيار چركين كرده، سينه ام را از خشم مملو ساختيد

و در اثـر نافرمـاني و عصـيان، راي و تـدبيرم را فاسـد      . و اندوه به من خورانديد
   1.ساختيد

اي مردمي كه بدنهايشان جمع و انديشه و آرزوهايشـان  : در جاي ديگر مي فرمايد
كه در خانه (سخنان شما سنگهاي سخت را نرم مي گرداند، كار شما . مختلف است

. دشمنان را در شما به طمع مي انـدازد ) نشسته براي جنگيدن دشمن حاضر نيستيد
ن وقت جنگيدن با دشمن فرا رسـد مـي   در مجالس چنين و چنان مي گوييد و چو

  : گوييد
دعوت كسي كه شـما را خوانـد،   . يعني اي جنگ از ما دور شو)) حيدي حيادي((

كسي كه درباره شما زحمت و رنج كشـيد دل او راحتـي و آسـايش    . پذيرفته نشد
سوگند به خدا، فريب خورده . . . عذرها و بهانه ها ضاللت و گمراهي است. نيافت

و كسي كه بـه كمـك و همكـاري شـما     . ه شما او را فريب داده ايدكسي است ك
از همه تيرهـايي كـه بـراي    (سوگند به خدا رستگار شده به تيري كه . رستگار شد

و كسي كه به كمك شما تيز اندازد پـس بـه   . بي نصيب تر است) قمار تعيين شده
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شما را باور  سوگند به خدا، ديگر سخن. تير سر شكسته بي پيكان تير انداخته است
   1.و دشمن را به مساعدت شما بيم نمي دهم. نمي كنم به همراهي شما طمع ندارم

من از شما دل تنگ و نگران مي باشـم از مالمـت كـردن    : در جاي ديگر مي گويد
آيا در عوض زندگاني هميشگي به زندگاني موقت دنيا خشـنود  . شما رنجيده گشتم

ذلت و خواري داده ايد؟ وقتي شـما را بـه    و به جاي عزت و بزرگي تن به. هستيد
گويا . جنگ كردن با دشمن مي خوانم چشمهايتان دور مي زند، مضطرب مي شويد

كه راه گفتگوي شما با من بسـته در  . به مشكل مرگ، و رنج بيهوشي مبتال شده ايد
مانند اينكه عقل از شما زائـل گشـته و ديوانـه    . پاسخ سخنانم حيران و سر گردانيد

شما مانند شترهايي هستيد كه ساربان شان را از دست داده . . . ايد نمي فهميد شده
سوگند بـه خـدا شـما بـراي     . چون از طرفي گرد آيند از طرفي پراكنده شوند. ايد

با شما مكر و حيله مـي كننـد و شـما    . افروخته شدن آتش جنگ بد مردمي هستيد
ا خشـمگين نمـي شـويد،    حيله نمي كنيد شهرهاي شما را تصرف مي كنند و شـم 

     2.دشمن به خواب نمي رود و شما در خواب غفلت فرو رفته و فراموش كار هستيد
سوگند به خدا، ذليل و خوار است كسي كـه شـما او را   : در جاي ديگر مي فرمايد

كسي كه با ياري شما تير اندازد با تير سر شكسـته و بـي پيكـان تيـر     . ياري كنيد
. . . خدا شما در ميان خانه ها بسياريد و در پرچمها اندكسوگند به . انداخته است

حق را نمـي  . خداوند شما را خوار گرداند و حظ و بهره هاي شما را ناقابل گرداند
در صدد ابطال باطل نيستيد آنطور كه حق . شناسيد آن طور كه با باطل آشنا هستيد

   3.و حقيقت را باطل مي كنيد
را براي بيرون رفتن به جهاد در راه خـدا دعـوت    شما: و در جايي ديگر مي گويد
. صدايم را به گوش شـما رسـاندم شـما گـوش نداديـد     . كردم شما بيرون نيامديد

شما را نصيحت كردم . آشكارا و نهان شما را دعوت نمودم اما شما اجابت نكرديد
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ور سوگند به خدا دوست دارم معاويه شما را آن ط: بعد مي گويد. . . شما نپذيرفتيد
ده نفر از شـما را بگيـرد و   . كه دينار با درهم عوض مي شود شما را عوض نمايد

  1.يك نفر از طرفدارانش را به من بدهد
به خدا سوگند، معاويه : ((در وصف شيعيان خود مي فرمايد حضرت امام حسن

آنـان  . كه خود را هوادار من مي پندارنـد، بهتـر مـي دانـم    ) از شيعيان(را از اينان 
به خدا . در صدد كشتن من بر آمدند و مال و متاع مرا به غارت بردند) يان منشيع(

سوگند اگر از معاويه تعهد بگيرم و به وسيله آن جان و اهل و عيالم را در حفـظ و  
مرا بكشند و خاندان و اهـل بيـتم   ) شيعيان(امان قرار بدهم بهتر است از اينكه آنان 

   2.ضايع شوند
خداوند شما : ((. . . خطاب به قهرمانان شيعه مي فرمايدنيز  حضرت امام حسين

را نابود كند، خداوند شما را دچار زحمت كند اي جماعـت، وقتـي از مـا كمـك     
شـما  . خواستيد ما به نداي شما لبيك گفتيم در حالي كه بر دشمن حمله ور شـديم 

كه مـا آن   آتشي بر ما انداختيد. شمشيري را عليه ما بكار برديد كه در دست ما بود
شما موجـب ضـرر و خسـاره    . را براي از بين بردن دشمنانمان روشن كرده بوديم

شما از دشمنان هيچ اميدي نداريد و مـا  . دوستان و كمك و ياري دشمنانتان شديد
چرا خاك براي شما نباشـد وقتـي   . هيچ گناهي را در حق شما مرتكب نشده بوديم

   3.كه شما را بد مي دانيد
اگـر  : ((قر، امام پنجم شيعيان در وصف شيعيان خود چنين مي گويدحضرت امام با

سه چهارم آنـان شـكاك بودنـد و يـك      4/3تمام مردم شيعه و گروه ما مي بودند، 
  . . . 4چهارم ديگر آنان احمق و بي خرد

                                                 
  . 224نهج البالغه ص . 2
  . 390ص  2األحتجاج طبرسي ج . 3
  ,300ص  2األحتجاج طبرسي ج . 4
  . 179رجال الكشي ص . 5



: . . و امام موسي بن جعفر، امام هفتم پرده از چهره مرتدان واقعي برداشته مي گويد
و اگر بخـواهم از آنـان   . . . ن خود را مي خواستم بنشانم، نمي ديدم اگر شيعيا. ((

اگر بخواهم آنان را مورد نقد قرار بدهم از (!!!) امتحان بگيرم همه را مرتد مي يابم 
اگر آنان را غربال كنم يكـي از آنـان   !) ؟(ميان هزار نفر، يكي را مخلص نمي يابم 

ن روي تختها واريكه ها نشسته انـد و مـي   آنان از دير زما. براي من باقي نمي ماند
اما در واقع شيعيان علي كساني هسـتند كـه قـول و    . ما شيعيان علي هستيم: گويند

آري وقتي كه صفات و خصوصـيات شـيعيان حضـرت     1.عملشان مطابق هم باشد
علي و فرزندانش چنين است مه بيان گرديد، پس به خدا سـوگند مـن نمـي دانـم     

آخرين امام كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است چگونه مي شود و شيعيان امام قايم، 
  ! . . . چه خصوصياتي خواهند داشت؟

بعد از اينكه پيروانش را به شديدترين وجه مـورد سـرزنش    آري، حضرت علي
قرار مي دهد، مي خواهد نمونه و الگوي كاملي را براي آنان ارائه دهد تـا آنـان از   

 براي چنين الگويي بجز صحابه. ت كنند و پند بگيرنداين الگو تاسي نموده، تبعي
. را ديده ام شاگردان حضرت محمد: ((كساني را نمي بيند و مي گويد) مرتدين(

آنان صبح مـي  . هيچ يك از شما در خوبي و كرامت نمي توانيد با آنان برابري كنيد
ي داشـتند كـه   يقينا چون اعتقـاد . كردند در حالي كه ژوليده مو و غبار آلود بودند

كارهاي بسيار سخت و . دوباره زنده مي شوند، شبها را در عبادت سپري مي كردند
و بر اثر كثرت سجده پيشانيهايشان ماننـد زانـوي بزهـا    . مشكل را انجام مي دادند

هرگاه به ياد اهللا مي افتادند، چشمهايشان چنـان اشـك مـي باريـد كـه      . خشن بود
رس و بيم از عذاب و توقع ثواب ماننـد درختـي   در اثر ت. گريبانشان خيس مي شد

از جنگهـاي خـود    بعد حضرت علي 2.در طوفان تند نيز خم و راست مي شدند
مـا  : ((سخن به ميان آورده، مـي گويـد   در زمان رسول اكرم در معيت صحابه

                                                 
  ). 191(ص  8الروضه من الكافي ج . 1
  . اينان بندگان مخلص اهللا بودند كه آقاي تيجاني و قمي آنان را مرتد مي گويند. 2



جهاد مي كرديم، با پدران، فرزندان، برادران و عموهايمان مي  همراه رسول اكرم
آنان را كشتيم و اين موجب فزوني ايمان مي شد و ثبات قدم مـا را در   جنگيديم و

راه راست مي افزود و شكيبايي ما را بر سوزش درد و سعي و كوشش ما را بـراي  
هر . جهاد مي افزود سپاهي از ما و سپاهي از لشكر دشمن بر يكديگر را مي گرفتند

در برابر دشمن برنـده مـي    گاه وقتي ما. كدام جام موت را به حريفش مي نوشانيد
وقتي خداوند صدق و اخـالص را از  . شديم و گاهي دشمن ما را مغلوب مي كرد

ما ديد، دشمن ما را با شكست مواجه ساخت و ما را به پيروزي مي رساند تا اينكه 
يعنـي شـيعيان   (و سوگند به عمرم، اگر ما مانند شما . پايه هاي اسالم مستحكم شد

مي كرديم هيچ پايه اي از دين باقي نمانده بود و هيچ شاخي عمل ) علي و اوالدش
و سوگند به اهللا از اين رفتـار ناپسـنديده و سسـتي در    (!!) از ايمان سبز نشده بود 

كارزار در عوض شير، از ناقه دنيا، خون خواهيد دوشـيد و در پـي آن وقتـي كـه     
ـ   1.دشمن بر شما مسلط گردد پشيمان خواهيد گشت د اصـحاب و  آري اينهـا بودن

كه شرح حال آنان را از زبان ( و آنها بودند اصحاب پيامبر اوالد حضرت علي
  .و اين شرح حال در كتب مرجع شما موجود است) حضرت علي شنيدند

اما آقاي تيجاني و آقاي قمي و امثال آنها نمي پذيرند مگر چيزي كه را مخالف بـا  
. نچه كه عقل از آن ابـا مـي ورزد  موازين عقلي باشد و خشنود نمي شوند مگر به آ

نمي توانم چيزي بگويم جز آنچه كـه  ) شيعيان حضرت علي(لذا من درباره آنان 
ال تعرفـون الحـق   ((. . . در حق آنان گفته است و آن اينكـه   خود حضرت علي

يعنـي شـما حـق را نمـي     )) كمعرفتكم الباطل وال تبطلون الباطل كابطالكم الحـق 
ل را مي شناسيد و باطل را، باطل نمي دانيد آنطور كه حق را شناسيد آنطور كه باط

  ! ؟))باطل مي دانيد
  : جناب تيجاني در ادامه ي سخنان خود مي گويد
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تقسيمي كه شيعه (اگر خواسته باشم تمام آيات قرآني را كه دال بر تقسيم صحابه ((
سـت قـرآن   بنويسم، براي اين منظور يك كتاب بزرگ در كار ا) بدان اعتقاد دارند

ولْتَكُنْ منْكُم أُمـةٌ  (: كريم اين مطلب را با مختصرترين عبارت چنين بيان كرده است
 *يدعونَ إِلَى الْخَيرِ ويأْمرُونَ بِالْمعرُوف وينْهونَ عنِ الْمنْكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحـونَ  

تَلَفُوا منْ بعد ما جاءهم الْبينَات وأُولَئك لَهـم عـذَاب   وال تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا واخْ
يمظع *     ـدعب أَكَفَـرْتُم مهـوهجو تدوينَ اسا الَّذفَأَم وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب موي

تَكْفُرُونَ و ا كُنْتُمبِم ذَابفَذُوقُوا الْع كُمانـةِ   إِيممحـي رفَف مهوهجو ضَّتيينَ ابا الَّذأَم
بايد امتي از شما باشند كه دعوت بـه خيـر كـرده، امـر بـه      )(اللَّه هم فيها خَالدونَ

معروف و نهي از منكر كنند و پس از اينكه حجتها و دليلهايي بـه سويشـان آمـد،    
روزي كه گروهي رو سـفيد   اختالف كردند و براي آنها عذابي سنگين خواهد بود،

و گروهي رو سياه مي شوند اما آنان كه روهايشان سياه شد ـ بـه آنـان گفتـه مـي      
ـ چگونه پس از ايمانتان كافر شديد پس بچشيد عذاب را به سبب آن كفراني : شود

  .) كه داشتيد، اما سفيدرويان پس در رحمت خداوند جاودانه خواهند ماند
آيات صحابه را مخاطب نموده و آنان را از هر گونه  بر همگان روشن است كه اين

اختالف و دو دستگي بعد از اينكه داليل روشن نزد آنها آمده است، بر حـذر مـي   
آيا ت مذكور صحابه را به دو دسـته تقسـيم   . دارد و مي ترساند از عذاب دردناك

و  يك دسته عبارت اند از آناني كه روز قيامت سفيدرو حشر مـي شـوند  . مي كند
دسته دوم كساني هستند كـه روز قيامـت،   . آنان همان بندگان سپاسگزار اهللا هستند

سياه رو حشر مي شوند و آنان كساني خواهند بود كه بعد از مسلمان شدن، مرتـد  
   1.شده اند و خداوند آنان را از عذاب بزرگ بيم داده است

  
بايـد  : ((مي گويند مفسرين درباره ي تفسير اين آيه: در جواب بايد عرض شود -1

باشد جماعتي از شما مومنان كه مردم را بسوي خير دعوت كند، يعني بسوي اسالم 
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زيرا امر به معروف و نهـي  . براي تبعيض است)) منكم((در )) من((و . و احكام آن
مـردم را از كفـر بـه اهللا و از    ) آن جماعـت (و منع كند . از منكر فرض كفايه است
وال تكونـوا كالـذين   ((. . . مهور مفسـرين دربـاره   و ج. تكذيب حضرت محمد

برخـي بـر ايـن    . مصداق آن يهودي و نصاري هستند: مي گويند)) تفرقوا واختلفوا
مصـداق  : ابو امامه مي گويـد . عقيده اند كه مصداق آن اهل بدعت اين امت هستند

يـوم  (مفسرين در تفسير و تعيين مصداق . . .  1آن حروريه يعني فرقه معتزله هستند
وهجو دوتَسو وهجو ضيحضـرت ابـن عبـاس مـي گويـد     . اختالف نظر دارند) تَب :

. اهـل بـدعت انـد   )) تسود وجوه((اهل سنت و مصداق )) تبيض وجوه((مصداق 
آنان كلمه ايمان را بر زبان مـي  . مصداق آن منافقين هستند: حسن بصري مي گويد

. مصداق آن خوارج انـد : ابو امامه مي گويد. دندآورند و در دل و عمالً منكر آن بو
: ابوغالب مـي گويـد  . مصداق آن خوارج اند: ابوامامه مي گويد: ابوغالب مي گويد

سـگهاي  : ابوامامه چند تن را ديد كه در پله هاي دمشق آويزان اند، ابوامامه گفـت 
ساني بهترين كشته شدگان ك. دوزخ و بدترين كشته شدگان زير آسمان كبود هستند

يوم تَبـيض وجـوه وتَسـود    (سپس ابوامامه  . هستند كه بدست آنان كشته شده اند
وهجآيا تو اين مطلب را : از ابو امامه پرسيدم: ابوغالب مي گويد. را تالوت كرد) و

اگر يك مرتبه، دو مرتبه حتي هفت مرتبـه آن  : شنيده اي؟ او گفت از رسول اكرم
: قتـاده مـي گويـد    2.نشنيده بودم، آن را براي شما بيان نمـي كـردم   را از پيامبر

مـروي   از حضرت اسما دختر ابـوبكر . مصداق آن مرتدين و اهل بدعت هستند
من قبل از همه شما در حوض كوثر حضور پيدا مي : فرمود است كه رسول اكرم

ز مـردم  عده اي ا. كنم تا به كساني كه بر حوض كوثر وارد مي شوند، نظارت كنم
: مـن مـي گـويم   . نرسيده به من از ورود به حوض كـوثر منـع كـرده مـي شـوند     

آيا مـي دانـي   . به من جواب داده مي شود. پروردگارا آنان از من و امت من هستند
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 1.بعد از تو چه عمل كرده اند؟ به خدا سوگند آنان همواره به عقـب برگشـته انـد   
  : حضرت ابي بن كعب مي گويد

همان ايماني كه قبـل از اخـتالف در زمـان آدم عليـه     . يمان استمنظور از آن ا((
زماني كه خداوند از آنان عهد و پيمان گرفت و همه آنان بـه عبوديـت   . السالم بود

آنان امت واحد و مسلمان . او اقرار كردند و خداوند آنان را بر فطرت اسالم آفريد
هر كس تبـديل  . زيادند احاديث پيرامون اين مطلب بسيار: قرطبي مي گويد. شدند

كند، تغيير دهد يا در دين اهللا چيزي را اضافه كنـد كـه مـورد پسـند اهللا نيسـت و      
خداوند چنين اجازه اي نداده است، او از كنار حوض كوثر رانده مـي شـود و از   
ورود به حوض دور نگاه داشته مي شود كه با جمهور مسلمانان مخـالف باشـند و   

مانند خوارج و شاخه هاي آنان و روافض . جدا كرده باشندراه خود را از راه آنان 
همـه اينهـا   . كه بسيار گمراه اند و معتزله كه تابع هوسهاي متعدد نفسـاني هسـتند   

: ابن جرير طبري مي گويـد  2.تغيير دهندگان و نو آوران در دين به حساب مي آيند
يح، همان قول ابي از ميان ديدگاههايي كه در اين باره نقل شد، قول و ديدگاه صح

منظـور از ايمـان كـه    . يعني مصداق آن حديث، جميع كفار هستند. بن كعب است
آنان بخاطر ارتداد از آن مورد سرزنش و نكوهش قرار خواهند گرفت، همان ايمان 

ايـن بـود   ). أَلَست بِرَبكُم قَالُوا بلَـى  (مي باشد كه به آنان گفته شده)) الست((روز 
هيچ كـدام از آقايـان نگفتـه اسـت كـه      . مفسرين درباره آيه مذكورديدگاه و راي 

بـه خـدا سـوگند    . در راس آنان خلفا ثالثه هستند مصداق آن آيه صحابه رسول
  . اين تفاسير را از كجا آورده است) هدايت شده(معلوم نيست كه جناب تيجاني 

  
و ديـدگاه   اما ديدگاه مفسران شيعه درباره آيه مـذكور چيسـت؟ اينـك اقـوال     -2

بعضي از مفسران شيعه را درباره آيه مذكور تقديم خوانندگان مي كنم تا موضـوع  
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آقاي طبرسي . بيشتر روشن شود و نور روشي از ميان تاريكيهاي تيجاني ظاهر گردد
وال تَكُونُـوا كَالَّـذينَ   (: پيرامون آيه مـذكور مـي گويـد   )) مجمع البيان((در تفسير 

. انند كساني كه در دين تفريق كردند و آنان يهود و نصاري هستندنباشيد م) تَفَرَّقُوا
يوم تَبيض وجوه وتَسود (. يعني تفريق و اختالف كردند. به معني تفرقوا) واخْتَلَفُوا(

وهجهمانا چهره هاي مومنان در اثر پاداش در برابر ايمـان و اطاعـت روشـن و    ) و
طبرسـي مـي   . ن در اثر عذاب و بدها سياه مي شـود و چهره كافرا. سفيد مي شود

مويـد ايـن   ) فَأَما الَّذينَ اسودت وجوههم أَكَفَرْتُم بعـد إِيمـانكُم   (آيه بعدي : گويد
آيا بعد از مومن بـودن  : ((يعني به آنان گفته مي شود. مصداق است كه بيان گرديد

عد از مومن بودن كافر شدند، چـه كسـاني   منظور از آنان كه ب)) دوباره كافر شديد
منظـور  : اول اينكـه . هستند؟ در اين باره اقوال و ديدگاه هاي مختلفي وجـود دارد 
قول دو ايـن اسـت   . كساني هستند كه بعد از اظهار ايمان به سبب نفاق كافر شدند

زيرا آنان از اقرار به توحيـد كـه واجـب بـود،     . كه منظور از آن تمام كفار هستند
اقرار به توحيد از آن جهت بر آنان واجب بود كه خداونـد متعـال   . گردان شدندرو

) أَلَست بِرَبكُم قَالُوا بلَـى (عليه خود آنان، از آنان گواهي گرفت وقتي به آنان فرمود 
حضرت ابي بن كعب . دوباره بسوي كفر برگشتند)) أَلَست(سپس بعد از ايمان روز 

، نبوت اهل كتاب هستند زيرا آنان بعد از ايمان به پيامبر منظور از آنان: مي گويد
منظـور از آن اهـل بـدعت و    : عكرمه، جبايي و زجاج مي گويند. او را منكر شدند

مصـداق آن كسـاني   : حضرت علي و قتاده مي گوينـد . اهل اهواء اين امت هستند
ده است كـه  روايت ش و از پيامبر اكرم. هستند كه در قالب ارتداد كافر شده اند

ابوامامـه بـاهلي   . ثعلبي همين روايت را ذكر كرده است. .) تعدادي بر حوض من 
آمـده اسـت    منظور از آن خوارج هستند و در روايتي از رسول اكـرم : مي گويد

آنان مانند تيـر از ديـن مـي    : يعني)) يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه



ـ و چنان از دين مي گذرند كه تيـر از نشـانه     گذرند، يعني اثر دين را نمي پذيرند
   1.دور مي شود

آقاي طبرسي حتي يـك مـورد   . آري، اين بود ديدگاه آقاي طبرسي پيرامون اين آيه
باشند هر چند كـه چهـار    هم ذكر نكرده است داير بر اينكه مصداق آيه صحابه

ده است منظور اما آنچه كه در حديث حوض آم. قول را در تفسير آيه نقل كرده اند
همانطور كـه آقـاي   . مانند خوارج و امثال آنها. از آن مرتدين و اهل بدعت هستند

و در مباحث آينده توضيحات بيشتري پيرامون حديث خواهـد  . طبرسي گفته است
: آقاي فيض كاشاني در تفسير صافي پيرامون آيه ي مذكور چنين مـي گويـد  . آمد

مصداق آن يهود و نصاري هستند زيرا آنان بعد از نازل ) قُواوال تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّ(
شدن آيات بينات و داليل واضحه كه مقتضي وحدت و اتفاق بود، درباره توحيـد،  

كنايه است ) يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه(. تنزيه و احوال آخرت، اختالف كردند
فَأَمـا الَّـذينَ    (. بيم و تـرس در آن روز از نمودار شدن آثار خوشحالي و ناراحتي  

كُمانإِيم دعب أَكَفَرْتُم مهوهجو تدويعني به آنان گفتـه  . به قول، قول مقدر است) اس
در تفسير مجمع البيان . آيا كافر شديد؟ و همزه براي توبيخ و تعجب است: مي شود

مبتـدع، اهـل اهـواء و    ) الـخ . . . تُم أَكَفَرْ (از اميرالمومنين مروي است كه مصداق 
روايت شده است كه تعدادي بـر   دارندگان آراء و افكار باطل هستند و از پيامبر

هـيچ  . اين تفسير نيز ماننـد تفسـير گذشـته اسـت    . . .  2حوض من وارد مي شوند
اما . هستند تصريحي وجود ندارد كه مصداق آيه ي، اصحاب گرامي رسول اكرم

قال علي . ((تفسير اين آيه حديث بسيار شگفت انگيز نقل كرده است آقاي قمي در
ففي رحمه اهللا هـم  ) . . . يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه(بن ابراهيم القمي في قوله 

يعني بن ابراهيم قمي در تفسير آيه مذكور مي گويد پدرم به نقل از )) فيها خالدون
از : ارود از عمران بن هيثم از مالـك بـن ضـمره گفـت    صفوان بن يحيي از ابو الج
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امـت مـن   : ((فرمود مروي است وقتي آيه مذكور نازل شد، رسول اكرم ابوذر
پرچم اول همراه با گوساله اين امت مـي  . روز قيامت با پنج پرچم نزد من مي آيند

قرآن (خواهم پرسيد كه شما با ثقلين . من از كساني كه تحت اين پرچم هستند. آيد
را تحريف كـرديم و آن  ) قرآن(اما بزرگتر : چه كرده ايد؟ آنان مي گويند) و عترت

بـا او دشـمني كـرديم،    ) عترت(اما كوچكتر ) توجه نكرديم(را پشت سر انداختيم 
به دوزخ برويد در حالي كـه  : من مي گويم. مبغوض پنداشتيم و بر آن ستم كرديم

يند كه پرچم آنان را فرعون ايـن امـت در   بعد كساني مي آ. تشنه و رو سياه هستيد
: از آنان سوال مي كنم كه با ثقلين چه كرديد؟ آنان مـي گوينـد  . دست گرفته است

امـا  . را تحريف كرديم، پاره، پاره كرديم و با آن مخالفت كـرديم ) قرآن(بزرگترين 
بـه دوزخ  : ((من مي گـويم . را با وي دشمني كرديم و جنگيديم) عترت(كوچكتر 

بعد كساني مي آيند كه پرچمشـان در  )). د در حالي كه تشنه و رو سياه هستيدبروي
بعد از من با ثقلـين چـه   : از آنان سوال مي كنم. دست سامري اين امت خواهد بود

. از آن سرپيچي كرديم و آن را رها كـرديم ) قرآن(بزرگتر : كرديد؟ آنان مي گويند
م و هر گونه اعمال بد را در حـق  را ترك كرديم، ضايع كردي) عترت(اما كوچكتر 

. برويد به دوزخ در حالي كه تشنه و رو سياه هسـتيد : من مي گويم. آن روا داشتيم
من از آنـان سـوال   . بعد پرچمداران ذي الثديه، يعني فرقه خوارج نزد من مي آيند

با قرآن تفريـق كـرديم و از آن   : بعد از من با ثقلين چه كرديد؟ مي گويند: مي كنم
بـا آن جنگيـديم و آنـان را بـه قتـل      ) عتـرت (اما كـوچكتر  . ر برائت نموديماظها

بعـد  . به دوزخ برويد در حالي كه تشنه و رو سياه هسـتيد : من مي گويم. رسانديم
كساني مي آيند كه پرچم آنان در دست امام متقيان، سيد اوصيا و رهبر غر محجلين 

: ا ثقلين چه كرديد؟ مـي گوينـد  بعد از من ب: من مي پرسم. خواهد بود) مسلمانان(
اما كوچكتر را دوست . را اطاعت كرديم و به احكام آن عمل كرديم) قرآن(بزرگتر 

داشتيم، محبت كرديم و ياري كرديم حتي در ياري كردن به آن خونهـاي خـود را   
به بهشت برويد در حالي كه سـيراب و شـاداب و سـفيدرو    : من مي گويم. ريختيم



يوم تَبـيض وجـوه ،)   بعد از اين گفتگو رسول اكرم: گويد آقاي قمي مي. هستيد
وهجو دوتَس1.را تالوت كردند) و   

اين روايت كه آقاي قمي در تفسير آيه مذكور آن را ذكـر نمـوده و آيـه را بـدان     
است و از لحاظ متن و سند باطل  تفسير كرده است، نسبتي دروغ به رسول اكرم

دليل اول اينكـه، ايـن ديـن بعـد از     . تن بنابر دو دليل باطل استاز لحاظ م. است
تحريف شدن تورات و انجيل به منظور ياري كرده اسالم و اختصاص دادن عبادت 

بخاطر روشن نمودن و واضـح كـردن    لذا رسالت رسول اكرم. به اهللا آمده است
. اسـت طريق و مشخص كردن نشاني هاي آن آمده است و آن طريق، طريق توحيد 

هر كس به خداوند قدوس ايمان بياورد و به مقتضاي ايمان عمل كند، او در دنيا از 
اين نكتـه را خداونـد در جاهـاي    . اهل حق و در آخرت از جمله رستگاران است

والَّذينَ آمنُوا وعملُـوا الصـالحات لَنُكَفِّـرَنَّ عـنْهم     (. متعدد قرآن توضيح داده است
آناني كه ايمان آورده و عمل شايسته انجام دادند، ) 7من اآلية: العنكبوت)(م سيئَاتهِ

إِنَّ الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات أُولَئـك هـم   (. بديهاي آنان را از بين خواهيم برد
ين آنان كه ايمان آوردند و عمل شايسته انجـام دادنـد، بهتـر     )7:البينة) (خَيرُ الْبرِيةِ

لذا سعادت در دنيا و رستگاري در آخرت مربوط به حضرت . خلق خداوند هستند
  . يا به گروه و فرد خاصي نيست علي

اما كتاب اهللا، براي هيچ شخص عاقلي جاي شك ترديد نيست كه صـحابه رسـول   
بودند كه آن را حفاظت كردند، از آن تبعيت كردند، به احكام آن عمل كردند  اهللا

حـديثي  (را در دلهايشان جاي دادند و از طرفي ديگر حديث مذكور و عظمت آن 
) نقـل كـرده بـود   ) يوم تَبيض وجوه وتَسود وجـوه (كه آقاي قمي آن را تفسير آيه،

قرآن را ياري كرده و در دفـاع از   گوياي اين نكته است كه ياران حضرت علي
روايت مذكور درباره آن چنـين آمـده    در) يعني عترت(اما األصغر . آن قتال كردند

با آن محبت كرديم، از آن حمايت كرديم و تـا مـرز جـان آن را نصـرت و     : ((بود
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اين روايت متعارض است با سرزنشي كه حضرت علـي و حضـرت   . ياري كرديم
حسن و حسين رضي اهللا عنهم از شيعيان خود كرده بودنـد و مـا بـه حوالـه نهـج      

از يك طرف روايت . صفحات گذشته آن را نقل كرديم البالغه و تفسير طبرسي در
او را دوسـت داشـتند و    و شيعيان حضرت علـي : دروغين آقاي قمي مي گويد

و خود حضـرت علـي بـه    ! ياري كردند حتي جان خود را در اين راستا فدا كردند
شما سستي و بد عهدي  و ترك مساعدت نموديد شما مـرد  : ((شيعيانش مي گويد

. مرد نيستيد ـ عقلهاي شما مانند نقلهاي كودكان و زنـان نـاقص اسـت    نما هستند، 
شما در برابـر آخـرت   . خاك بر سر شما از نكوهش و سرزنش شما به ستوده آمدم

به خدا سوگند خور و ذليل كسي است كه . . . زندگي ناپايدار دنيا را ترجيح داديد 
كند و سهم شما را كم  خداي وي شما را ذليل. شما او را نصرت و ياري كرده ايد

بسيار دوست دارم كه معاويـه شـما را از مـن مـي     : بعد حضرت مي فرمايند. كند
از . گرفت و در مورد شما با من بيع صرف مي كرد مانند بيع درهم در برابـر دينـار  

ايـن   1.من ده تا مانند شما را مي گرفت و از ياران خود يك نفـر بـه مـن مـي داد    
با روايت دروغـين آقـاي قمـي چگونـه سـر       سرزنش و نكوهش حضرت علي

از شيعيانش گوياي اين واقعيت است كه  سازگاري دارد؟ نكوهش حضرت علي
: شيعيان آن حضرت استحقاق چنين تعريف و تمجيدي كه آقاي قمـي مـي گويـد   

) ردو النار ظمĤء مطمئين مسـوده وجـوهكم  ( البد اين گفته حضرت علي. ندارند
. ي كه تشنه و رو سياه هستيد ـ خطاب به شـيعيان اسـت   برگرديد به دوزخ در حال

را مساعدت نكردند و هر حركت نازيبـا را در   زيرا آنان بودند كه حضرت علي
حق او انجام دادند ـ و معني اين سرزنش طبق روايت اين است كه هـيچ كـدام از    

الـب  آنان به بهشت نمي رود بلكه همه به دوزخ مي روند ـ با توجه به همه اين مط 
. به اين نتيجه مي رسيم كه روايت مذكور از لحاظ متن و درايت كامال باطل اسـت 

زيـرا يكـي از راويـان ايـن     . اما از لحاظ سند نيز به اتفاق شيعه و سني باطل است
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ابوالجارود نزد علماي فريقين مجروح اسـت  . است)) ابوالجارود((حديث دروغين 
ابوالجارود زياد بـن منـذر   : ((مي گويد آقاي كشي از علماي شيعه درباره او چنين

األعمي السرحوب، حكي أن ابا الجارود سمي سر حوبا و تنسب اليه السـر حوبيـه   
و ذكر ان سرحوبا اسم شيطان اعمـي يسـكن   ) ع(من الزيديه سماه بذالك ابوجعفر 

  )). البحر و كان ابوالجارود مكفوفاً اعمي القلب
حضـرت امـام   . بينا معروف به سرحوب استيعني ابوجارود فرزند منذر نا: ترجمه

محمد باقر او را به سرحوب مسمي كرده است و سرحوب نام شيطاني است نابينـا  
و اسـحاق بـن محمـد    . كه در دريا زندگي مي كند و ابوجارود فردي كور دل بود

حدثني موسي بن بشـار عـن ابـي    : حدثني محمد بن جمهور قال: بصري مي گويد
فمرت بنا جاريه معها قمقـم فقلبتـه، فقـال ابـو     ) ع(بي عبداهللا النصر قال كنا عند ا

: إن اهللا عزوجل قد قلب ابا الجارود كما قلبت هذه الجاريه هذا القمقـم ) ع(عبداهللا 
قمقمـه اي  . يعني نزد حضرت ابي عبداهللا بوديم، دختر جواني از كنار ما گذر نمود

خداوند ابوجـارود را  : گفتحضرت ابوعبداهللا . آن را وارونه كرد. در دست داشت
ابو اسـامه مـي   . وارونه كرده است همان طور كه آن دختر آن قمقمه را وارونه كرد

حضـرت   1ما فعل ابوالجارود؟ و اهللا ال يموت إال تاتهاً) ع(قال لي ابو عبداهللا: گويد
ابوجارود چه كرد؟ به خدا سوگند، او از دنيا كوچ نمي كند مگـر  : ابو عبداهللا گفت

. آري، اين بود ديدگاه شيعه درباره ابا جارود. لي كه حيران و سرگردان استدر حا
، ابن معـين او را  ))زياد بن منذر همداني((اما از ميان علما اهل سنت، آقاي ذهبي، 

نسـايي و عـده اي از محـدثين او را    . يـاد كـرده انـد   )) كذاب((جرح كرده و به 
رافضـي اسـت، در مناقـب و    : گويـد  ابن حبان درباره او مي. گفته اند)) متروك((

ابوجارود همـان زيـاد   : دارقطني مي گويد. معايب، حديث موضوع را بيان مي كند
بعضيها گفته اند كه او حضرت علـي را  . بن منذر همداني و متروك الحديث است

. در برابر ساير صحابه و ابوبكر و عمر برتر دانسته و از آن دو تبـري جسـته اسـت   
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امامـت  : فرقه جاروديه به طرف او منسوب است آنها معتقدند كـه : بعضي گفته اند
 1.و بعضي از جاروديه معتقد بـه رجعـت هسـتند   . منحصر در فرزندان فاطمه است

خـدا را هـزاران   . بدين ترتيب حديث مذكور از لحاظ متن و سند باطل مي باشـد 
كه آيه با توجه به مطالب ياد شده چگونه آقاي تيجاني مدعي است . شكر و سپاس

اسـت و   الخ خطاب به صـحابه ). . . وال تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا واخْتَلَفُوا(مذكور 
  ! آنان را از تفرقه بر حذر مي دارد؟

اين امر مثـل روز  : آقاي تيجاني در ادامه خزعبالت و ياوه گوييهاي خود مي گويد
كردنـد، دسـته   اخـتالف   روشن و مشخص است كه صحابه بعد از رسول اكـرم 

دسته شدند و آتش فتنه را شعله ور كردند حتي قضيه منجر به كشـتار و جنگهـاي   
خونين شد و در نتيجه مسلمانان ضعيف شده و دشمنان آرزوي شكست آنان را در 

و آيه مذكور را نمي توان از معني متبادر در اذهان بر گردانـد و  . سر مي پروراندند
   2.ودتاويلي ديگر براي آن جستجو نم

و در دوران حضرت  من نمي خواهم بگويم كه صحابه بعد از وفات رسول اكرم
من . اتفاق نظر داشتند، زيرا هيچ اختالف اساسي ميان آنان نبود و عمر ابوبكر

آتش فتنه اي را كه جنگهاي ارتداد آن را روشن كرده بود،  نمي گويم كه صحابه
مـن  . سي ديگر براي اسالم قيام نمي كردك. كه اگر آنان نمي بودند. خاموش كردند

بالد مشرق و غرب را فتح كرده و خداوند متعال به وسيله  نمي گويم كه صحابه
آنان دو حكومت قدرتمند آن روزگار را شكست داد و بيم آنان را در دل دشـمنان  

حتي قبل از فرزنـدان ايـن   . زيرا هيچ يك از اين حقايق قابل انكار نيست. انداخت
امـا مـن مـي خـواهم اقـوال و      . دشمنان آن به اين واقعيتها اعتراف كرده اندامت، 

را داير بر اينكه حال ) به دروغ( و وصي رسول اهللا) به دروغ(ديدگاه امام شيعيان 
چه بوده اسـت، را  ) ابوبكر و عمر( امت در دوران دو خليفه بزرگ رسول اهللا
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اوضـاع   بعـد از رسـول اكـرم    تا براي مردم به خوبي روشن شود كـه . بيان كنم
)) نهـج البالغـه  ( ((چگونه بوده است؟ و اين مطلب را از مهمترين كتب شـيعيان،  

در جريـان   حضرت علـي . نقل مي كنم) ثقفي)) الغارات((نوشته عالمه رضي و 
رفـتم و بيعـت    آنگاه نزد ابوبكر: مي گويد ذكر بيعت خود با حضرت ابوبكر

كردم تا آنكه باطل از بين رفت و نابود شـد و كانـت    كردم و در آن جريانات قيام
بـراي  . ابوبكر زمام امور را بدست گرفـت ) حكمه اهللا هي العليا ولو كره الكافرون(

مردم را با خود نزديك كـرد  . مردم سهولت آورد، در كارهايش سداد و درستي بود
كـردم و بـه    من به عنوان يك خير خواه او را همراهـي . و ميانه روي را پيشه نمود

 1.عنوان يك مجاهد و جهاد گر او را در تمام اموري كه مطيع اهللا بود، اطاعت كردم
مـي   در باره خليفه دوم، حضرت عمـر بـن الخطـاب    همچنين حضرت علي

  : فرمايد
فقد قوم االود، داوي العمد، خلف الفتنه و اقام السـنه، ذهـب نقـي     2هللا بالد فالن((

. يرها و سبق شرها، أدي إلي اهللا طاعتـه و اتقـاه بحقـه   الثوب، قليل العيب أصاب خ
. 3))رحل و تركهم في طرق متشعبه ال يهتـدي فيهـا الضـال وال يسـتيقن المهتـدي     

را بركت دهد و نگاه دارد كه كجي ) عمر بن خطاب(خداوند شهر فالن : ترجمه
ـ   . را راست كرد و بيماري را معالجه كرد ا را و سنت را بر پا داشـت و تبـاه كاريه

نيكويي خالفت را دريافـت  . پاك جامه و كم عيب از دنيا رفت. پشت سر انداخت
و . از نافرمـاني او پرهيـز كـرد   . طاعت خدا را بجا آورد. و از شر آن پيشي گرفت

از دنيا رفت در حالي كه مردم را در راههاي گوناگون انـداخت  . حقش را ادا نمود
  . اه رفته بر يقين و باور نمي ماندبطوري كه گمراه در آن راه نمي يابد و ر

 و حضرت عمـر  درباره حضرت ابوبكر آري، اين بود گواهي حضرت علي
چه مي گويد؟ آقاي تيجاني مـدعي اسـت كـه او    ) هدايت يافته(ولي تيجاني . . . 
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اصل الشيعه و ((هدايت شده با خواندن چند كتاب، از كتب شيعه كه در راس آنها 
و با مطالعه افكار و عقايد شيعه، وجـدانش را خشـنود و شـاد    قرار دارد )) اصولها

بخاطر اينكه جناب تيجاني بيشتر هدايت شود و بخاطر اينكه خـودم و  . كرده است
خوانندگان گرامي را به فهم و درك صحيح خود دعوت كنم، توجه آنان را به آنچه 

. مكه محمد حسين آل كاشف الغطا در كتاب خـود آورده اسـت، جلـب مـي كـن     
بـا دو خليفـه    صاحب كاشف الغطا در جريان تبيين اسباب بيعت حضرت علـي 

روشن شد كـه آن دو بزرگـوار،    وقتي براي حضرت علي: اول و دوم مي گويد
نهايت سعي و تالش خود را براي نشر و پخش كلمه توحيـد بكـار بردنـد، سـپاه     

ونه تبعيضـي را  اسالم را مجهز كردند، فتوحات اسالمي را گسترش دادند و هيچ گ
  . . . 1))مرتكب نشدند و مستبد نبودند، بيعت كرد و آشتي نمود

  .(! ! !). آقاي تيجاني هدايت تو را به تو تبريك مي گوييم
بايد عرض شود كه فتنه ها در سـالهاي   اما درباره دوران خالفت حضرت عثمان

يعنـي  . ند كردندپاياني دوران خالفت او بخاطر عبداهللا بن سبأ يهودي، شيعي سر بل
او موجب بروز فتنه ها بود و نخستين كسي بود كه عقيده واجب بودن امامت علي 

و  2.لذا او بنيانگزار شيعه غالي است. بن ابي طالب را رواج مي داد و تبليغ مي كرد
نقش اساسي در اين فتنه هـا را گـاهي   . بعد از آن فتنه ها بدون وقفه بروز مي كرد

در شعله ور كردن  ه ايفا مي كردند ولي صحابه رسول اكرمخوارج و گاهي معتزل
شيعيان، ابـن بابويـه   ) راستگوي(به همين خاطر امام . فتنه ها اصالً دخالتي نداشتند

عـن هشـام   : اصل واقعيت را چنان بيان كرده است) الخصال(القمي در كتاب خود 
اثني عشر الفاً،  هللاكان اصحاب رسول ا: بن سالم، عن ابي عبداهللا عليه السالم قال

ثمانيه آالف من المدينه والفين من مكه والفان من الطلقاء ولـم يـرفيهم قـدري وال    
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وال معتزلي وال صاحب راي كانوا يبكون الليل والنهار ) خوارج(مرجي وال حروري 
   1)).ويقولون اقبض ارواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير

هشت هـزار از  . دوازده هزار بودند اكرماصحاب رسول : ابو عبداهللا گفت: ترجمه
كساني كه بعـد از فـتح مكـه    . (اهل مدينه، دو هزار از اهل مكه و دو هزار از طلقا

قدري، مرجئه، خوارج و معتزلي اصالً ميان آنان وجـود  ) مورد تعرض قرار نگرفتند
شب و روز  اصحاب رسول اهللا. صاحب راي نيز ميان آنان ديده نمي شد. نداشت

يعنـي  (پروردگارا قبل از اينكه ما نان خمير بخوريم : ((ه مي كردند و مي گفتندگري
آري، وقتـي چنـين اسـت    )). ما را موت بـده ) قبل از اينكه به رفاه و عيش برسيم

ايـرادات آنـان را از   . نيازي نمي بينيم كه چيزي بـدان افـزوده شـود   . ديدگاه شيعه
  . كتابهاي خودشان پاسخ مي دهيم

  
  

   داير بر ذم صحابه)) خشوع((استدالل تيجاني از آيه نقدي بر 
: آقاي تيجاني از آيه اي كه آن را آيه خشوع مي داند، اسـتدالل كـرده مـي گويـد    

أَلَم يأْنِ للَّذينَ آمنُوا أَنْ تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نَزَلَ مَن الْحقِّ وال يكُونُوا (آيه ((
) أُوتُوا الْكتَاب منْ قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَثيرٌ منْهم فَاسقُونَ كَالَّذينَ

آيا وقت آن نرسيده اسـت، آنـان كـه ايمـان آورده انـد،      . (صدق اهللا العلي العظيم
ـ  د و دلهايشان به ياد خدا و آن آيات حقي كه نازل كرده، به لرزد وبه خشوع در آي

نباشد از كساني كه قبالً به آنها كتاب داده شد و دوراني طوالني بر آنها گذشـت و  
جناب تيجاني بعد از نقـل  .) دلهايشان سخت شد و بسياري از آنها تبهكاران بودند

وقتي ((آيه، روايتي را از جالل الدين سيوطي پيرامون تفسير آيه چنين نقل مي كند 
بعد از مشكالت مالي و اقتصادي كـه در  . شدند وارد مدينه اصحاب رسول اكرم

مكه دامن گير آنان بود وقتي در مدينه به رفاه دست يافتند، در آنان نسبت به زمـان  
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و بـه وسـيله آيـه زيـرا از طـرف      . بوجود آمد) در امر دين(سابق مقداري سستي 
. . .) ذينَ آمنُـوا  أَلَم يأْنِ للَّ(خداوند مورد عتاب قرار گرفتند آنگاه اين آيه نازل شد 

إن اهللا استبطأ قلوب المهاجرين بعد : آمده است و در روايتي ديگر از رسول اكرم
خداوند بعـد  : يعني) أَلَم يأْنِ للَّذينَ آمنُوا(سبع عشره سنه من نزول القرآن فأنزل اهللا 

 از هفده سال از نزول قرآن صحابه را سست و تنبل يافت و بـه قصـد عتـاب آيـه    
وقتـي ايـن گـروه    : تيجاني پس از نقل اين روايت مي گويد. مذكور را فرو فرستاد

كه بنابر عقيده اهل سنت از بهترين مردم هسـتند، دلهايشـان بـراي يـاد      صحابه
در حالي كه هفده سال لز نزول قرآن بر آنان سپري شـده بـود،   . خداوند آماده نبود

و انان را از سنگدلي و قسوت قلبي كه  خداوند آنگاه آنان را مورد عتاب قرار داده
با توجه به سستي صحابه : تيجاني مي گويد. موجب فسق آنان شود بر حذر داشت

كه به مدت هفده سال در فضاي وحي زندگي مي كردند، اگر متاخرين از سرداران 
قريش كه در سال هفتم هجري بعد از فتح مكه مسلمان شده انـد، چنـين حركتـي    

    1.يد مورد مالمت قرار بگيرندنشان دهند، نبا
  
آري، بايد عرض شود كه، روايتي را كه آقاي تيجاني از جالل الدين سيوطي به  -1

يعني به اعمـش  . روايت غير مرفوعي است. نقل كرده است)) الدار المنثور((حواله 
اخـرج ابـن   : سيوطي چنين مي گويد. نمي رسد منتهي مي شود و به رسول اكرم

دالرزاق و ابن المنذر، عن األعمش ـ و بعد متن حديث ـ بـا انـدكي     المبارك و عب
اوالً روايت مـذكور بـر اعمـش موقـوف     . تغيير همانطور كه تيجاني نقل كرده بود

ثانياً عالوه بر اينكه اعمش به تدليس شهرت دارد او در اين حـديث منفـرد   . است
تيجـاني مـدعي    نيست، آنطور كه جنـاب  بهر حال اين روايت قول پيامبر. است
عالوه بر اين آقاي تيجاني روايت را تحريـف كـرده اسـت زيـرا در اصـل      . است
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)) عوقبـوا ((آمده است و تيجاني آن را به ) سرزنش شدند)) (فعوتبوا((روايت لفظ 
  . تحريف كرده است تا با نواياي وي درست در آيد) عقاب شدند(

سيوطي : ((، چنين آمده استاما روايت دوم كه آقاي تيجاني آن را نقل كرده است
ال أعلمه : گفته است ابن مردويه از حضرت انس نقل كرده است كه انس گفته است

إال مرفوعاً يعني آنچه من مي دانم اين است كه اين روايت مرفوع و قـول رسـول   
قال استبطا اهللا قلوب المهاجرين بعد سبع عشره سنه من نزول القـرآن  . است اكرم

اآليه اين روايت كـه  . . .) م يأْنِ للَّذينَ آمنُوا أَنْ تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّهأَلَ(فأنزل اهللا 
نقل كرده است، در هيچ كتاب معتبر تفسـير   ابن مردوديه آن را از حضرت انس

ديده نشده است، عالوه بر اين، روايت مذكور با روايت صحيح ابن مسعود كه امام 
نقل كـرده،   امام مسلم از ابن مسعود. رده است، معارض استمسلم آن را نقل ك
أَلَـم يـأْنِ   (قال ما كان بين اسالمنا و بين أن عاتبنا اهللا بهـذه اآليـه   : چنين مي گويد

كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب نُوا أَنْ تَخْشَعينَ آملَّذيعني فاصله ميـان مسـلمان   . إال أربع سنين) ل
و زماني كه به وسيله آيه مذكور مورد عتاب قرار گرفتيم فقـط  ) مهاجرين(شدم ما 

عالوه بر اين حضرت ابن مسعود از نخستين مسلمانان است و بـه   1.چهار سال بود
بنابراين روايت اين مردويـه  . مي باشد زمان نزول قرآن آگاه تر از حضرت انس

يعني مخـالف  ) )اوثق((شاذ است بدليل اينكه مخالف با روايت . شاذ و منكر است
با روايت ابن مسعود است و منكر است بدليل اينكه ابن مرديه در روايت آن منفرد 

  . است و هيچ متابع و شاهدي برايش وجود ندارد
اين نكته شايان توجه است كه امام سيوطي در تفسير آيـه مـذكور حـدود بيسـت     

آنها اسـت  نيز از جمله  روايت را ذكر كرده است كه روايت صحيح ابن مسعود
اما از ميان اين بيست روايت فقط همين دو روايت مورد پسند آقاي تيجـاني قـرار   

را معيـوب و   تيجاني به گمان اينكه اين دو روايت شخصيت صـحابه . گرفته اند
مطعون مي كند، آنها را نقل كرده است غافل از اينكه نقل اين دو روايـت از ميـان   
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متاسفانه او به هدف . ن و فساد نيت او داردهجده روايت ديگر حكايت از سوء باط
لذا استفاده و استدالل او از حديث سيوطي بجاي سود به . شوم خود راه پيدا نكرد

زيرا سيوطي در ميان علماي به ذكر احاديث ضعيفه . ضرر و زيان او انجاميده است
  . لذا صرف استدالل، به صحت دليل، داللت نمي كند. و موضوعه شهرت دارد

  
بالفرض اگر بپذيريم كه دو روايت مورد استدالل آقاي تيجاني صـحت دارنـد،    -2

بـراي   عتاب محض و تشويق صحابه) الخ. . . أَلَم يأْنِ (باز هم خطاب خداوند   
از عـوارض   زيـرا صـحابه  . نشان دادن خشوع بيشتر و ادامه خوف از اهللا اسـت 

بحث گذشته بيان گرديد كه قرآن و در م. بشري مانند غفلت و نسيان معصوم نبودند
براي تربيت صحابه جهت رهبري دنيا نازل شده است تا آنان را بسوي خير تشويق 

چنين نقـل   روايتي در اين باره از ابن مسعود. نموده و از هر شر و بدي باز دارد
 زيـرا خداونـد بـا چنـين    . آن گاه گوش فـرا بـده  ) يا أَيها الَّذينَ آمنُوا(: شده است

و آيـه اي كـه    1. خطاب، دستور به خير مي دهد يا از شر و ضرر منـع مـي كنـد   
را متوجـه كنـد و بـراي     موضوع بحث ما است براي اين نازل شده تـا صـحابه  

خشوع بيشتر آنان را آماده كند و آنان را با خبر كند از اينكه يهـود و نصـاري تـا    
ايشان سخت گرديد و اغلب مدت زيادي به گمراهي خود ادامه دادند در نتيجه دله

اين عتاب بخـاطر ايـن بـود تـا     . آنان پا را از حد و مرز قانون الهي فراتر گذاشتند
بدون ترديد اين عتاب بخاطر تربيـت  . مسلمانان از اتخاذ چنين روشي اجتناب كنند

بود زيرا اگر مجرد عتاب آنان جايز نمي بود، آنان در رديـف فرشـتگان    صحابه
عتاب خداوند نه تنهـا  . نه در رديف انسانهاي جايز الخطا. رفتندمعصوم قرار مي گ

نيز مورد عتاب خداوند قـرار گرفتـه    در حق صحابه نازل شده است بلكه پيامبر
) عـبس وتَـولَّى  (. همان طور كه در جريان داستان ابن ام مكتوم آمده اسـت . است

. ام مكتـوم وارد شـد   يعني چهره ترش كرد و روي گرداني نمود ـ هنگامي كه ابن 
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اگر عتاب خداوند، عيبي و نقصي براي صحابه باشد، پـس آقـاي تيجـاني دربـاره     
چنـين   عتاب خداوند به پيامبرش چه پاسخي داد؟ قرآن براي توجيه رسول اكرم

س و از اي پيامبر، از خدا به تر) (يا أَيها النَّبِي اتَّقِ اللَّه وال تُطعِ الْكَافرِينَ(: مي گويد
فَإِنْ كُنْت في شَك مما أَنْزَلْنَـا إِلَيـك فَاسـأَلِ الَّـذينَ يقْـرَأُونَ      (و ) كفار پيروي مكن
كلنْ قَبم تَاباگر توي پيامبر در مورد آنچه ما بسوي تو نازل كرديم شك و ( 1).الْك

نـد، سـوال   ترديد داري پس از كساني كه قبل از تو كتابهاي آسماني را خوانـده ا 
را مـورد عتـاب قـرار     با توجه به اينكه قرآن در جاهاي متعدد، پيامبر اكرم.) كن

چـه نظريـه اي    داده و او را توجيه مي كند، آقاي تيجاني در حق پيامبر گرامـي 
مي ! تقوي الهي را رعايت نكرده است؟ پيامبر: آيا تيجاني مي تواند بگويد! دارد؟

انزل اهللا شك داشته است؟ آيا همين است تفسيري كـه   در ما پيامبر: تواند بگويد
آري، هرگاه تفسير مقرون و همراه با اصـول  ! آقاي تيجاني بدان هدايت شده است؟

و قواعدي كه علما تفسير بيان كرده اند، نباشد، با تفسير ديوانگان و مجانين شباهت 
  ! پيدا مي كند؟

  
 ثابت كرديم كه حضرت علي در پايان متذكر مي شوم كه در مباحث گذشته -3

در جريان تربيت و سرزنش شيعيان خود، صحابه را ستوده و پيروان خود را به الگو 
طي نطقي مـي   حضرت علي. تشويق نموده است پذيري از صحابه رسول اهللا

. را ديده ام، هيچ كدام از شما اندك شباهتي با آنان ندارد اصحاب محمد: فرمايد
بح مي كردند در حالي كه موهايشان پراكنده و غبار آلـود  ص اصحاب رسول اهللا

آثار عبادت در چهـره آنـان   . آنان شبها را در ركوع و سجده سپري مي كردند. بود
را  ، صـحابه رسـول اكـرم   عالوه بر اين حضرت امام جعفر صادق. نمايان بود

يه مـي  شب و روز گر). صحابه(آنان . ((چنين مورد ستايش قرار داده مي فرمايد
  .)) پروردگارا، قبل از اينكه نان خمير بخوريم ما را موت بده: ((كردند و مي گفتند
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را اين چنين مورد ستايش قرار داده اند  وقتي خود ائمه شيعه اصحاب رسول اهللا
) تيجـاني (و اين مدح و ستايش در منابع معتبر آنان نقل شده است، اين مرد فراري 

و براي اينكـه جنـاب   . حابه آماده ذكر خدا نبود؟چگونه مدعي است كه دلهاي ص
تيجاني سنگ در دهن خود بگذارد و نتواند آنرا فرو ببرد و لقمه ي سنگي، او را از 
زبان درازي در حق صحابه باز دارد اين روايت امام يازدهم، امام حسن عسكري را 

  : نقل مي كنم)) من يبغض الصحابه((پيرامون تفسير 
ض آل محمد و أصحابه الخيرين او واحداً منهم لعذبه اهللا عذاباً لو إن رجالً ممن يبغ

   1.قسم علي مثل عدد خلق اهللا تعالي ألهلكهم أجمعين
همانا شخصي كه در حق آل محمد و اصحابش يا در حق يكي از آنان بغض داشته 
باشد، خداوند او را چنان عذاب خواهد داد كه اگر اين عذاب بر همه خلـق خـدا   

  . شود، همه آنان را از بين مي برد و نابود مي كندتقسيم 
  . اي تيجاني هدايت شده، پند بپذير

  
  
  
  
  
  
  
  

  باب چهارم 
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اصحابش را مورد نكـوهش قـرار    نقدي بر آقاي تيجاني درباره اينكه رسول اكرم
  . داده است

  
را مـذمت   نقدي پيرامون استدالل تيجاني درباره اينكه حديث حـوض، صـحابه  

  . ستكرده ا
در حالي كه مي خواهم برخيزم گروهـي  : ((فرمود رسول اكرم: تيجاني مي گويد

بيـا، مـن   : شخصي در آن ميان بيرون آمد و گفـت . ظاهر شد و من آنان را شناختم
آنان بعد از : آنان چه كساني هستند؟ گفت: من گفتم. به دوزخ: گفتم به كجا؟ گفت

تند و من نمي بيـنم كـه از آنهـا، بجـز     تو مرتد شدند و به عقب يعني به كفر برگش
كه از گله جدا مي شوند نجات پيدا ) همل النعم(تعداد اندكي مثل شتران سرگردان 

هر . من جلوتر از شما به حوض كوثر حاضر خواهم شد: فرمود رسول خدا. كنند
كس از كنار من رد شود، از آن مي نوشد و هر كس از آن بنوشد بار ديگـر تشـنه   

گروهي براي آب نوشيدن بر سر حوض مي آيند كـه مـن آنـان را مـي     . نمي شود
مـن مـي   . آنگاه ميان من و آنان جدايي مـي افتـد  . شناسم آنان مرا نيز مي شناسند

شما نمي دانيـد كـه   : به من گفته مي شود. آنان را بگذاريد ياران من هستند: گويم
باد كسـي كـه بعـد از     دور باد، دور: بعد از شما چه كرده اند؟ آنگاه من مي گويم

كسي كه نگاه عميق بر اين روايات كه علماي اهل سـنت  .)) من، دينم را تغيير داد
آنها را در كتب صحاح خود نقل كرده اند، بياندازد، شك نمي كند مبني بـر اينكـه   

مگـر  . متغير شدند، متحول شدند حتي مرتد شدند اغلب صحابه بعد از رسول اهللا
آقاي تيجاني مي . تعبير فرمود)) همل نعم((آنها را به  اهللاتعداد اندكي كه رسول 

امكان ندارد كه مصداق اين احاديث گروه سوم صحابه كه منـافقين باشـند،   : گويد
دربـاره آنـان    قرار داده شوند، زيرا نص صريح حديث، يعنـي خـود رسـول اهللا   

   1.من مي گويم آنان اصحاب من بودند)) فاقول اصحابي: ((فرمود
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توسل به توفيق حضرت حق استدالالت واهي و بي سر و تـه آقـاي تيجـاني را    با 
  : چنين پاسخ خواهيم گفت

نخست عرض شود كه اين دو حديث، در بخاري و مسلم با اين الفاظ وارد نشـده  
آقاي تيجاني حديث اول را كامالً نقل نكرده است و اين خيانت از كسي كه از . اند

روايتي كه . اد گويي عادت كرده است، بعيد نيستكوچكي به تحريف، دروغ و تض
نقل مي كنـد   حضرت ابوهريره از رسول اكرم: در بخاري آمده است چنين است

در حالي كه خواب بودم، ناگهان به گروهي رسـيدم كـه   : ((فرمود كه رسول اهللا
)) بيـا : ((شخصي از ميان آنان گفـت . وقتي آنان را شناختم. من آنان را مي شناختم

آنان چه كساني هسـتند؟  : گفتم. به خدا سوگند، بسوي دوزخ: فتم كجا؟ او گفتگ
ناگـاه  . آنان كساني هستند كه بعد از شما مرتد شده به عقب برگشته اند: آنان گفتند

)) بيـا : ((وقتي آنان را شناختم، شخصي از ميان آنان گفت. به گروهي ديگر رسيدم
آنـان  : آنان چه كساني هستند؟ گفتند: به سوي دوزخ، گفتم: ؟ گفت))كجا: ((گفتم

پس كسـي از آنـان را   . كساني هستند كه بعد از تو مرتد شده و به كفر برگشته اند
عالوه بر اينكه آقاي تيجاني بخشي از )). همل النعم((رستگار نمي دانم، مگر مانند 

روايت را حذف نموده است، امام مسلم اين روايت را در صحيح خود نقل نكـرده  
  . فتأمل. . . تاس

آري، مي پذيرم كه اهل سنت احاديثي شبيه اين حديث را در : عرض مي شود: ثانياً
صحاح خود نقل كرده اند ولي سوال اين است آيا تو هرگز به اقـوال و تفاسـير و   
شروح اهل سنت پيرامون اين روايات نگاه كرده اي كه آنان چه تفسيري كرده انـد  

ود، اين احاديث را طبق ميل خودت تفسير كرده اي؟ يا اينكه مانند حسب عادت خ
آري، حق و حقيقت براي هر خواننده اي كه ديدگاه علماي اهل سنت برايش نقـل  
شود، روشن خواهد شد و آنان بخوبي خواهند دانست كه مصداق اين احاديث چه 

  كساني هستند؟ 



ر حـديث،  عرض شود كه علما درباره حقيقـت و مصـداق مرتـدين وارده د   : ثالثاً
يعنـي  . هم الذين ارتدوا علي عهد ابي بكـر : قبيصه مي گويد: اختالف نظر دارند

 مرتدين مذكور در حديث كساني بودند كه در دوران خالفت حضـرت ابـوبكر  
هيچ فردي : خطابي مي گويد. مرتد شدند و كشته شده و در حال كفر از دنيا رفتند

عراب باديه نشين كه نقش چنـداني در  از صحابه مرتد نشده است البته گروهي از ا
و اين ارتداد اعراب باديه نشين هرگـز موجـب نقـص و    . دين نداشتند، مرتد شدند

ممكن است منظور از مرتدين، : اين التين مي گويد. نمي شود عيب براي صحابه
ممكـن  : ابن حجر در فتح الباري مي گويد 1.منافقان و مرتكبان گناهان كبيره باشند

ق حديث كساني از اعراب باديه نشين كه بخاطر طمع يا خوف مسلمان است مصدا
علما درباره مصداق اين حديث اخـتالف  : امام نووي مي گويد 2.شده بودند، باشد

برخي ديگر بر اين باور . همان منافقان مرتد هستند: بعضي ها مي گويند. نظر دارند
بودنـد و بعـد از    ل اكرمهستند كه منظور از آنان كساني هستند كه در زمان رسو

منظور از آنان اهـل بـدعت و پيـروان    : بعضي از علما مي گويند 3.وي مرتد شدند
آنان اصحاب گناهان كبيره و اهل بـدعت  : ابن حجر مي گويد. هواي نفساني هستند

منظـور از  : امام نووي مي گويـد . هستند كه در حال اسالم از دنيا رحلت كرده اند
و . رتكبان گناه كبيره كه در حال توحيد از دنيا رفته اند، مي باشدآنان، نافرمانان و م

امـام حـافظ   . هم چنين اهل بدعتي كه بخاطر بدعت خود از اسالم خارج نشده اند
كليه كساني كه در دين، نوآوري و بدعت ايجـاد كردنـد،   : ((ابن عبدالبر مي گويد

ماننـد، خـوارج،   . روز قيامت جزء مطرودين و رانـدگان از حـوض خواهنـد بـود    
راجحتـرين  : امام ابواسحاق شاطبي مي گويد 4.روافض و تمام بندگان هوا و هوس

اين است كه آنان از جمله افراد امت مسلمه هستند بدليل عالمات و آثاري كـه در  
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زيـرا  . سفيدي و درخشندگي اعضا وضوء)) غر و تحجيل((آنان وجود دارد، يعني 
قـد  ((زيرا در حـديث  . هستند ديده نخواهد شد اين آثار در كساني كه كافر مطلق

قـد كفـروا   : ((اگر كافر مطلق مي بودند، چنين مي گفت. آمده است)) بدلوا بعدك
همان تبديل كردن سنت اسـت كـه   )) بدلوا بعدك((مناسب ترين مصداق )) بعدك

كساني كه منافقان را مصداق حديث مي دانند با . اهل بدعت آن را انجام مي دهند
زيرا منـافقين بـه قصـد تقيـه شـريعت را      . كه مقصود ما است منافات نداردآنچه 

لذا آنان شريعت را در غير موضع اصلي خـود مـورد   . پذيرفته اند نه بقصد عبادت
بـدين ترتيـب،    1.استفاده قرار داده اند و اين عين بدعت و نوآوري در دين اسـت 

مي باشد، عالوه بـر ايـن   مرتدين در حديث، شامل هر دو گروه، مرتدين و منافقين 
با اين تفاسير بـراي همگـان روشـن    . اهل هوي و اهل بدعت را نيز در بر مي گيرد

است كه صحابه كرام از جمله كساني نيستند كه حديث مـذكور آنـان را مصـداق    
جز معارضه با حـق  ) هدايت يافته(ولي وقتي مي بينم كه اين آقاي . خود قرار دهد

چيزي قناعت نمي كند، چاره اي ندارم بجز اينكـه آراء و  و مخالفت با آن به كمتر 
ديدگاه هاي شيعيان او را داير بر اينكه منظور از مرتـدان مـذكور در حـديث چـه     

در واقع اين خواسـت خداونـد   . كساني هستند، بيان كنم تا حق از باطل جدا شود
بـزرگ  اينك آقاي طبرسي كه از علمـاي  . است كه حق را از زبان آنان جاري كند

فَأَما الَّذينَ اسودت وجوههم أَكَفَـرْتُم   (شيعه است، در تفسير مجمع البيان در شرح 
كُمانإِيم دعدرباره اينكه مصداق اين آيه چه كساني هسـتند، اخـتالف   : مي گويد) ب

: آقاي طبرسي بعد از نقل چهار ديدگاه مختلف در پايان مي گويـد . نظر وجود دارد
سپس از حـديث  . اق اين آيه اهل بدعت و صاحبان هوس از اين امت هستندمصد

قول چهارم اين است كـه  : ارتداد بر اين مدعاي خود استدالل مي كند و مي گويد
آقـاي  . اهل اهواء و اهل بدعت ايـن امـت هسـتند   ) در حديث(منظور از مرتدين 

روي اسـت كـه   و قتاده م) ع(از حضرت علي : طبرسي اضافه مي كند و مي گويد
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روايـت   و از رسول اكرم. مصداق حديث كساني كه بصورت ارتداد كافر شدند
به خدا سوگند كساني بر حوض كوثر مـي آينـد   : فرمود مي كند كه آن حضرت

وقتي مي بينم كه جلوي آنان گرفته مـي شـود، مـي    . كه در دنيا با من همراه بودند
: گفتـه مـي شـود   . و ياران من هستند آنان ياران من هستند، ياران من هستند: گويم

شما نمي دانيد كه آنان بعد از مومن شدند چه كرده اند؟ آنان مرتد شده بسوي كفر 
: ابوامامه باهلي مي گويـد . ثعلبي در تفسيرش اين قصه را نقل كرده است. برگشتند

آنـان  : درباره خـوارج آمـده اسـت    از رسول اكرم. منظور از آنان خوارج هستند
كوچكترين اشاره اي در كالم  1.ز دين مي گريزند كه تير از نشانه مي گريزدچنان ا

. جناب طبرسي ديده نمي شود مبني بر اينكه مصداق حديث صحابه كـرام هسـتند  
ايشـان در تفسـير آيـه مـذكور از     . اين است آقاي كاشاني از علماي بزرگ شـيعه 

و دل باختگان هـوا  مصداق آن اهل بدعت : حديث مذكور استفاده نموده مي گويد
فيقول في المجمع عن اميرالمومنين هم اهـل  . و هوس و صاحبان آراء باطله هستند

آري، اين بود اقوال و آراء علمـاي  )). البدع و األهواء و األراء الباطله من هذه األمه
آقاي تيجاني هر چند كه خواسته باشد، نمي توانـد  . شيعه در تفسير حديث مذكور

تحريف كرده بگويد كه مصداق حديث اصـحاب گرامـي رسـول     آراء و اقوال را
كوچكترين اشاره اي داير بر اينكـه مصـداق   ) علماي شيعه(زيرا آنان . هستند اهللا

و بهترين دليل بر اين مـدعا  . حديث ارتداد و آيه، صحابه گرامي هستند، نكرده اند
بـه تفسـير   (ه اند اين است كه آنان در بسياري موارد صحابه را مورد طعن قرار داد

و بسياري از آيات قرآن را كه با صحابه ) الصافي نوشته آقاي كاشاني مراجعه شود
الَّـذينَ اسـودت   (بجـز همـين آيـه    . كوچكترين پيوندي نداشته اند، ربط داده انـد 

كُمانإِيم دعب أَكَفَرْتُم مهوهجخدا را هزاران سپاس كـه ديـدگاه و مسـتدل آنـان     ) و
از بحث مذكور كامال روشن اسـت  . جاي سود و نفع به ضرر آنان تمام شده استب

نه مرتد بودند، نه مبتدع و نـه   زيرا صحابه. را در بر ندارد كه حديث، صحابه
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حتي بخاطر اينكه شك و ترديد را در اين بـاره از بـين بـرده    . پيروان هوا و هوس
هل سنت كه هدايت شده انـد، و  باشم و شامل نشدن صحابه قطعي گردد تا ايمان ا

گمراهي و ضالل شيعيان كه راه ضاللت را اختيار كرده اند، بيشتر شود، مناسب مي 
 1از ارتداد دانم آراء و ديدگاه برخي از علماي تشيع داير بر معصوم بودن صحابه

اما اين نكته كه صحابه از ارتداد معصوم هسـتند،  . را تقديم خوانندگان محترم كنم
مـي باشـد، ايـن     علي بن ابي طالب كه به گمان شيعه وصي رسول اهللاحضرت 

عالوه . مطلب را در جاهاي متعدد در معتبرترين كتب مرجع شيعه اظهار كرده است
نيز معصـوم بـودن صـحابه از     بر اين، ائمه بزرگ شيعه از فرزندان حضرت علي

آري، اين . كرده اند ارتداد و پاك بودن از بدعتها را در نطقها و تصانيف خود ذكر
را سـتوده و در نمازهـا و    امام معصوم فرقه اثنا عشريه كه اصحاب محمد. است

) محمد(دعاها در حق آنان دعاي رحمت و مغفرت مي كند چون آنان سيد خلق 
را در نشر و پخش توحيد و تبليغ رسالت و دين خداوند به بندگانش، ياري كـرده  

بـا  : . . . در دعـاي خـود  ) زين العابدين( 2نا عشريامام معصوم نزد روافض اث. اند
                                                 

  . و پاك بودن از بدعتها. 1
خواننده گرامي شما مالحظه مي كنيد كه رواياتي را كه بنده از كتابهاي شيعه اثناعشري نقل مي كنم چقدر با يكديگر . 2

ز ائمه معصومين يافت نشود مگر اينكه رواياتي متناقض با آن وارد متضاد و متناقض هستند، شايد هيچ روايتي از امامي ا
شده است و اين خود دليلي است مبني بر اينكه در مذهب روافض چه تناقضي وجود دارد شايد تعجب نكنيد اگر بدانيد 

تهذيب (كه حتي خودشان به اين نكته اعتراف كرده اند چنانچه شيخ طائفه روافض، محمد طوسي در مقدمه كتابش 
ذاكرني بعض األصدقاء أيده اهللا ممن أوجب : ((مي گويد 45ـ يكي از كتب اربعه مذهب اماميه است ـ ص ) األحكام

حقه علينا بأحاديث أيدهم اهللا و رحم اهللا السلف منهم و ما وقع من األختالف و التباين و المنافاه و التضاد حتي ال يكاد 
  . . .))يعلم حديث إال وفي مقابله ما ينافيه حتي جعل مخالفونا  يتفق خبر إال و بإزائه ما يضاده، وال

بعضي از دوستان كه خداوند حقشان را بر ما واجب كرده است ـ خداوند آنها و سلف آنها را رحمت كند ـ احاديثي (
هر خبر، متضاد آن  را متذكر شدند و اختالف و تباين، منافات و تضاد ميان آنها را يادآوري كردند تا جايي كه در برابر 

حديثي سراغ نداريم مگر اينكه در مقابل آن حديثي وجود دارد كه با آن منافات دارد بطوري كه =  وجود دارد و ما هيچ 
: مخالفين ما اين مطلب را بزرگترين طعن و عيب در مذهب ما و دليلي براي ابطال اعتقادات ما دانسته اند، آنها مي گويند

ا اختالف مخالفانتان را در فروع عيب دانسته و به همين خاطر آنها را مورد هجوم قرار مي همچنان سلف و خلف شم
عالوه بر اينكه . و اين عيبي به شمار نمي رود. دهند ـ هدف آنها اهل سنت است كه در فروع با يكديگر اختالف دارند
يست كه خداوند اين گونه مورد پرستش جايز ن: اين سخن آنها اعتراف به حقانيت اصول اهل سنت است ـ و مي گويند

حاال (! ! !). قرار گيرد و اين گونه به احكام عمل شود در حالي كه اختالف شما از مخالفان شما بيشتر و واضح تر است 



: ، مـي گويـد  )اصـحاب رسـول اهللا  (تقاضاي مغفرت و خشنودي اهللا براي آنـان  
، آناني كـه بـه بهتـرين وجـه     پروردگارا، بالخصوص ياران و اصحاب رسول اهللا

پيامبر را همراهي كردند، در نصرت و ياري رساندن به او بهترين امتحان را دادنـد،  
از وي حراست كردند، در اطاعت از او از همديگر پيشي مي گرفتند، دعـوت وي  
را به سرعت اجابت كردند، دليل رسالت او را بالفاصله پذيرفتنـد، در حمايـت از   
دين او زن و فرزندان را رها كردنـد، در تثبيـت و تقويـت نبـوت او بـا پـدران و       

وجودي آن حضرت در برابـر   فرزندانشان به جنگ برخاستند و در پايان به بركات
دشمنان به پيروزي نايل آمدند، هم چنين مغفرت كن و خشنود باش از كليه كساني 

و كليه . كه از محبت او بي قرار بودند و محبت وي را تجارتي سودمند مي دانستند
مورد هجران و فـراق فاميـل و   ) حضرت محمد(كساني را كه بخاطر پيوند با او 

نـد و آنگـاه كـه در سـايه قرابـت او نشسـتند، سـاير قرابـت و         خانواده قرار گرفت
پروردگارا،  در آنچه كه آن را از تـو نخواسـته انـد،    . خويشاونديها را رها ساختند

  . از رضوان خود آنان را راضي به گردان. آنان را فراموش نكن
                                                                                                                                            

ـ ترديدي وجود ) )) ؟(! ! وجود چنين اختالفي توام با اعتقاد به بطالن آن، خود دليلي بر فساد اصل است : بايد گفت
كه آنها نمي توانند اين تناقض را حل كنند زيرا حل تعديل اين تناقضات به معني نابودي مذهب آنها است ـ ندارد 

خودشان عيناً به آن =خواننده گرامي شما مالحظه مي كنيد كه آنها چگونه ديگران را متهم به چيزي مي كنند كه 
يكي ديگر از شيوخ آنها بنام دلدار كهنويفي در ص . داين كار را انجام دا! گرفتارند چنانچه همين تيجاني هدايت شده

احاديث منقول از ائمه با همديگر اختالف زيادي دارد تا جايي كه هيچ حديث : (مي گويد) اساس األصول(كتابش ) 51(
و خبري يافت نمي شود مگر اينكه در مقابلش خبر و حديثي منافي و متضاد با آن وجود دارد تا جايي كه اين مسئله 

  . . . ))شده است !!! از اعتقادات حقه !!! باعث رجوع بعضي از كم خردان
يؤْفَك عنْه  *إِنَّكُم لَفي قَولٍ مخْتَلف (: آنچه خوانديد چهره واقعي مذهب اثناعشري است خداوند چه خوب مي فرمايد

كنْ أُفونَ * ملَ الْخَرَّاصسخن و گفتاري ديگر داريد، كساني از قرآن منحرف شما ـ هر لحظه ـ ) (8-10: ذاريات) (قُت
  ). مرگ بر دروغگويان. مي شوند كه آنرا تكذيب نمايند

هيچ گونه تناقضي وجود ندارد آنها چنين نيستند كه در جايي بگويند ) اهل سنت و جماعت(اما در مذهب اهل حق 
يا اينكه بگويند روزه گرفتن روز عاشورا از  صحابه بهترين مردم هستند و در جايي ديگر بگويند صحابه كافر هستند

كتاب  7به كتاب وسائل الشيعه تاليف حر عاملي ج (بزرگترين گناهان است و در جايي ديگر بگويند اجر و ثواب است 
همچنين اهل سنت چنين نيستند كه بگويند قرآن تحريف شده و بار ديگر بگويند ) مراجعه كنيد 337-339الصوم ص 

ست و يا اينكه قرآني جديد كشف نمايند يا اينكه بگويند متعه عبادت است و جايي ديگر بگويند فقط تحريف نشده ا
  .)مراجعه كنيد 456كتاب النكاح ص  14به كتاب وسائل الشيعه ج (متعه مي كنند !!! افراد فاجر 



هجرت و ترك وطـن  . آنان در معيت پيامبر تو خلق را بسوي تو، دعوت مي كردند
ن را كه بخاطر تو انجام گرفت و بيرون آمدن آنان از گشادگي رزق بسوي تنگي آنا

را كـه بـه خـوبي از آنـان      پروردگارا، تابعين اصحاب پيامبر. رزق را تقدير كن
مـا را و  ! پروردگـارا : تبعيت كردند و آنان را كه نزد خدايشان چنين دعا مي كردند

همـان  . تند، بهترين پاداش را عنايت بفرمابرادران ما را كه در ايمان از ما پيشي گرف
تابعيني كه از آثار قدمهاي صحابه تبعيت كردند، راه آنان را ادامه دادند، مسير آنان 

شك و ترديد از ادامه . شك و ترديد در بينش آنان خلل نيانداخت. را اختيار كردند
را  اهللا آنان صحابه رسـول . خط مشي و پيروي از گلدسته هدايت آنان، مانع نشد

بر سالمت دين و ايمان آنان اتفاق نظر . ياري كرده از راه و دين آنان تبعيت كردند
پروردگارا، بـر تـابعين از امـروز تـا     . در اداي رسالت آنان را متهم نكردند. داشتند

بر ازواج، اوالد آنان و بر كليه كساني كه از تو اطاعت مـي  . قيامت رحمت بفرست
متي كه آنان را از معصيت تو بـاز دارد، و در گشـادگي   رح. كنند، رحمت بفرست

   1.هاي بهشت تو آنان را داخل كند و از مكر و حيله شيطان آنان را حفاظت كند
آقاي كليني در اصول كافي كه از كتب مرجع شيعه است، روايتي را از منصور بـن  

نم، پاسـخت  اگر من از تو سوال ك: از ابي عبداهللا پرسيدم: حازم چنين نقل مي كند
مـا  : ((چرا؟ ابي عبداهللا گفـت . به من با جوابي كه به ديگران مي دهي تفاوت دارد

درباره اصحاب رسـول  : عرض كردم)) مردم را به زيادت و نقصان پاسخ مي دهيم
راسـت گفتنـد يـا     براي ما سخن بگو، آيا آنان درباره ي حضـرت محمـد   اهللا

پس چـرا اخـتالف كردنـد؟    : رض كردمع. راست گفته اند: دروغ؟ ابوعبداهللا گفت
مي آمد و از وي سـوال   مگر نمي داني، يك شخص در محضر رسول اهللا: فرمود

بعد پاسخي ديگر به او گفته مي شد كه جواب اول . مي كرد، جوابي به او داده شد
   2.لذا احاديث به وسيله احاديث ديگر منسوخ مي شوند. را نسخ مي كرد

                                                 
  . ايران قم موسسه انصاريان 27-28صحيفه سجاديه امام زين العابدين ص . 1
  . كتاب فضل العلم 52ص  1ج . ي نوشته كلينياصول كاف. 2



حضرت موسـي  : ازدهم شيعيان در تفسير خود مي گويدامام حسن عسكري، امام ي
آيا از ميان يـاران  : از پروردگار خود سواالتي نمود كه يكي از سوالها اين بود) ع(

اي : پيامبران، بهتر از ياران من كسي را سـراغ داري؟ خداونـد بـه موسـي فرمـود     
ر در برابر فضيلت يـاران سـاي   موسي، مگر نمي داني كه فضيلت اصحاب محمد

 پيامبران مانند فضيلت آل محمد در برابر آل ساير پيامبران و مانند فضيلت محمد
اگر يك شـخص از  : در جاي ديگر مي گويد 1.در برابر فضيلت ساير پيامبران است

با اصحاب تمام پيامبران مقايسه شود، فضل و برتـري بـا    بهترين اصحاب محمد
   2.است صحابي محمد

ماي فريقين و بعد از اين شواهد و قرائن، روشن اسـت كـه   بعد از اين اظهارات عل
اين مساله . از مرتد شدن و برگشتن بسوي كفر معصوم هستند اصحاب رسول اهللا

از بدعت و آراء باطله محفوظ هستند يا نه؟ آقاي قمي در  كه اصحاب رسول اهللا
لـم  : ((سـت از هشام بن سالم از ابي عبداهللا چنين نقل كـرده ا )) الخصال((كتابش 

قـدري،   يعني در ميان اصحاب رسول اهللا)) يرفيهم قدري وال مرجئ وال حروري
هم چنين معتزلي خوارج و . ديده نمي شود) اهل البدعه و االهوا(مرجئه و حروري 

آنان شـب و روز گريـه مـي كردنـد و از     . اهل راي باطل نيز در آنان وجود ندارد
از  3.آنان را مـوت دهـد  . ه نان خمير برسندخداوند مي خواستند كه قبل از اينكه ب

اين عبارات و از شهادت كتب شيعيان و ائمه آنها، براي ما كامالً روشن اسـت كـه   
فماذا بعـد الحـق إال   . از بدعات سالم و محفوظ هستند صحابي گرامي رسول اهللا

  .الضالل يا تيجاني
  ! آقاي تيجاني بعد از حق بجز گمراهي چيزي ديگر وجود دارد؟
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داير بر اينكه آنـان كـه از   )) اصحابي(( استدالل جناب تيجاني از قول پيامبر -4
زيرا براي روشن شـدن  . قابل قبول نيست. اصحاب هستند)) حوض رانده مي شوند

كه در آن حديث آمـده اسـت، الزم اسـت كـه تمـام      )) اصحابي((مصداق كلمه 
ن صورت تعيين مصداق و احاديث وارده در اين باب جمع كرده شوند و در غير اي

در شرع و لغـت  . اسم جنس است)) صحبت((اما كلمه . معني اصالً اعتباري ندارد
 رسول اكرم. مرز مشخصي براي آن وجود ندارد و عرف درباره آن متفاوت است

بلكـه  . صحبت را در حديث، مقيد به زمان ننموده و مقدار آن را بيان نكرده اسـت 
وده است و مطلق صحبت معني و مفهومي بجز رويت حكم را به مطلق آن معلق نم

، منافقين و كساني را كـه  و در اين باره كه رسول اكرم. ندارد)) ديدن((به معني 
بعد از وي مرتد شدند را رويت كرده است هيچ گونه اختالفي نيست با اين توضيح 

و  در حديث مذكور مرتدين)) اصحابي((جاي ترديد باقي نمانده است كه مصداق 
امام احمد و طبراني به سند حسن از حديث مرفوع ابي بكره چنـين  . منافقين هستند
بـر حـوض كـوثر     1.ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآنـي : نقل كرده اند

عالوه بـر  . كساني نزد من مي آيند كه من آنان را ديده ام و در مجلس من آمده اند
د كرده است كـه حكايـت از تحقيـر    يا 2آنان را به صيغه تصغير اين رسول اكرم

عـالوه بـر ايـن در    . اصحاب خودش را تحقير نمي كند آنان دارد و رسول اكرم
و )) رجال مـنكم ((، ))من امتي((مثالً، . بعضي روايات، كلمات مختلفي آمده است

لذا صحيح نيست كه . اين واژه هاي مختلف در روايات مختلف آمده اند)). زمره((
اصول اين گونه واژه ها نمي تواننـد دليلـي بـر    . نقل گرفته شودمعني فقط از يك 
لذا ظاهر امر اين است كه اسـتدالل از ايـن لفـظ بـر مـذمت      . مذمت صحابه باشد

  . صحابه چيزي جز خزعبالت و ياوه گويي هاي تيجاني بشمار نمي آيد
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آنـان  آنان را مي شناسد، اصالً داللتي بر صحابه بـودن   اما اينكه رسول اكرم -5
ممكـن اسـت   . شخص آنـان را بشناسـد   زيرا الزم نيست كه رسول اكرم. ندارد

بخاطر آثار، عالئم و خصوصياتي كه در آنان ديده مي شود،  شناخت رسول اكرم
از ابـوهريره مـروي   . همانطور كه در حديث مسلم توضيح داده شـده اسـت  . باشد

مـن  . ض كوثر مي آيندامت من نزد من در كنار حو: فرمود است كه رسول اكرم
مانند صاحب شتر كه شتران بيگانه را از گله خود مي راند و دور مي كند، بعضـيها  

شما ما را مي شناسـيد؟   اي پيامبر خدا: صحابه عرض كردند. را دور خواهم كرد
شـما در اثـر   . آري، شما عالئم و آثار به خصوص خواهيد داشـت : فرمود پيامبر

به خصوص همراه خواهيد داشت و در چنين حالتي وضوء، سفيدي و درخشندگي 
الخ از اين حديث مستفاد مي شود كه اهل بدعت و نفـاق  . . . نزد من خواهيد آمد 

كـه در  )) مـنكم ((كلمـه  . نيز با آثار و عاليم درخشندگي وضوء حشر خواهند شد
اشاره است به اينكه همه آنان . حديث مسلم آمده است ميم در آن براي جمع است

)) پل صـراط ((همان طور كه در حديث . ا آثار و عالئم مومنان حشر خواهند شدب
يعني اين امت بـاقي مـي مانـد و    )) و تبقي هذه األمه وفيها منافقوها. ((آمده است

اين حديث دال بر اين مطلب است كه منافقين و اهـل  . منافقان در ميان آنان هستند
سـياق حـديث نيـز    . ن حشر خواهند شدبدعت همراه با مومنان و عاليم و آثار آنا

  . مويد اين مطلب است
بعد از اين همه توضيحات و اظهارات علماي فريقين، حمل اين روايات بر صحابه 

و مهاجرين و انصار كه در راس آنان حضرت ابوبكر، حضـرت عمـر،    رسول اهللا
حضرت عثمان، حضرت علي، حضرت زبير، حضرت طلحـه، و حضـرت معاويـه    

نخسـت  .  عليهم اجمعين قرار دارند، به داليل مختلـف صـحيح نيسـت   رضوان اهللا
از اصحاب خود اظهار رضايت نموده از آنان دفاع كرده  بخاطر اينكه رسول اكرم

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الـذين يلـونهم، ثـم    : ((و فرموده است. است



ساني كه بعـد از آنهـا   بهترين مردم، مردم قرن من هستند سپس ك( 1))الذين يلونهم
مي آيند، سپس كساني كه بعد از آنها مي آيند، سپس كساني كه بعـد از آنهـا مـي    

امام مسلم از ابي . در اين حديث بهتري براي دوران صحابه ثابت شده است.) آيند
سر را به طرف  رسول اكرم: برده و او از پدرش حديثي را چنين نقل كرده است

ستاره ها امانت دار و محافظ آسـمانها هسـتند، هرگـاه    (( :آسمان بلند كرده فرمود
ستاره ها از بين بروند، آسمانها مورد تهديد جدي قرار خواهند گرفت و من امانت 

هرگاه من بروم اصحاب من مورد تهديد جـدي  . دار و محافظ اصحاب خود هستم
امـت   هرگاه آنان بروند،. قرار خواهند گرفت و اصحاب من محافظ امت من هستند

يعني بدعتها، فتنه ها و آفتهـاي دينـي   )) من مورد تهديد جدي قرار خواهد گرفت
قرن شيطان ظاهر مي شود، روميها بر مسلمانان غلبه خواهند كرد . بروز خواهند كرد

 2.اسـت  اين از معجزه هاي آن حضـرت . مكه و مدينه هتك حرمت خواهند شد
از . رت بهشـت داده اسـت  اصـحاب خـود را بشـا    عالوه بر اين، رسـول اكـرم  

ابوبكر در بهشت است، : فرمود عبدالرحمن بن عوف مروي است كه رسول اكرم
عمر، علي، طلحه، زبير، عبدالرحمن بن عوف، سعيد بن زيد و ابوعبيده بـن جـراح   

امام احمد در مسند خود حديث مرفوعي را از جابر بن عبـداهللا   3.در بهشت هستند
كسي كه در   4))دخل النار رجل شهد بدراً و الحديبيهلن ي: ((چنين نقل كرده است

پيـامبر از دنيـا   . غزوه بدر و حديبيه حاضر بوده است هرگز به دوزخ نخواهد رفت
عـالوه بـر داليـل و     5.رحلت كرد در حالي كه از اصحاب و يارانش خشنود بـود 

ـ    د شواهد ياد شده هيچ دليلي وجود ندارد حتي يك نفر از انصـار و مهـاجرين مرت
تمـام  : مـي نويسـد  )) الفرق بين الفرق((اما عبدالقادر بغدادي در كتاب . شده باشد
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. مرتد شـدند  اهل سنت اتفاق دارند بر اينكه، آناني كه بعد از وفات رسول اكرم
از انصـار و  . از قبايل، كنده، حنيفه، فزاره، بني اسد و بني بكـر بـن وايـل بودنـد    

اجر در اصطالح شريعت به كساني گفتـه مـي   مه. مهاجرين قبل از فتح مكه نبودند
به فضل و لطف الهـي  . شود كه قبل از فتح مكه به طرف مدينه هجرت كرده باشد

به توجـه   1.همه مهاجرين و انصار بر دين راست و صراط مستقيم ثابت قدم ماندند
مرتـد شـدند    به اين حقايق تاريخي گفته آقاي تيجاني داير بر اينكه اكثر صحابه

قدار اندكي، چگونه صحت دارد و چه توجيهي براي آن ممكن است؟ اكنون مگر م
سخن متضاد مي گويـد؟ بـه صـحابي     آيا رسول: از آقاي تيجاني سوال مي شود

تو در بهشت هستي، او را وعده بهشت مـي دهـد و بعـد او را    : خودش مي گويد
بجـويي  آيا ايـن طعـن و عي  ! جزء كساني مي بيند كه از حوض رانده خواهد شد؟

مـي   قطعاً رسول اكـرم ). فداه ابي وامي ونفسي(نيست؟  صريح در حق پيامبر
طبرانـي بـه سـند صـحيح از     . دانست كه اصحاب او بعد از وي مرتد نخواهند شد

  : حضرت ابي الدرداء روايت كرده است كه
مرتـدان،  (، از خداوند بخواه تا مرا از آنـان  اي رسول خدا: ابي الدرداء مي گويد

عـالوه بـر    2.تو از آنان نيسـتي : فرمود رسول اكرم. نگرداند) فقان، اهل بدعتمنا
بينما ((اين حديثي را كه تيجاني با تحريف ذكر كرده است و در آن چنين آمده بود 

در حالي كه من )) (بينما أنا نائم((به معني من ايستاده بودم و صحيح آن )) أنا قائم
، آنچـه را كـه در   است كه رسـول اكـرم  حاصلش اين . ، مي باشد)خواب بودم

قيامت براي اصحابش پيش خواهد آمد، در دنيا در عالم خـواب و رويـا مشـاهده    
اين را  اگر صحابه از جمله كساني مي بودند كه مرتد مي شدند حتماً پيامبر. كرد

از حال و احـوال   آيا هيچ انسان عاقلي مي پذيرد كه رسول اكرم. متذكر مي شد
باور نمي كنم حتي يك نفر چنين تصوري داشته باشد غيـر  ! خبر بود؟ اصحابش بي
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در حق كسي كه  اگر چنين مي بود، رسول اكرم). هدايت يافته(از جناب تيجاني 
، هرگـز نمـي   از ديدگاه او بزرگتر، محبوبتر و نزديكتر بود، مانند حضرت ابوبكر

و دربـاره  . هسـتي از دوزخ  تو آزاد شده خداوند 1))انت عتيق اهللا من النار: ((گفت
وارد بهشت شدم، ساختمان بسيار مجللي را كه از طال : نمي فرمود حضرت عمر

: اين ساختمان متعلق به چه كسـي اسـت؟ گفتنـد   : پرسيدم. ساخته شده بود، ديدم
: پرسيدم. آن جوان قريشي من هستم. گمان كردم. متعلق به يك جوان قريشي است

و درباره حضـرت عثمـان    2.عمر بن خطاب: د؟ گفتندآن جوان قريشي چه نام دار
عالوه بر اين، بـراي  . عثمان در بهشت است)) عثمان في الجنه: ((چنين نمي فرمود

كه صـحابي جليـل   ) حديث ارتداد)) (انقالب((من روشن نيست كه راوي حديث 
حديث را روايت مي  است و بعد از وفات رسول اهللا القدر، حضرت ابوهريره

! ! يا خودش را از جمله مرتدان كه از حوض رانده مي شوند، مي داند يا نـه كند، آ
و هم چنين هشتاد صحابي ديگر كه در روايت حـديث بـا او شـريك هسـتند آيـا      

  !!. خودشان جزو مرتدان مي دانند؟
  
اگر آقاي تيجاني به اين حقايق اعتراف نمي كند، بر وي الزم اسـت، مشـخص    -6

حديث ارتداد هستند؟ اگر جـواب مشخصـي داده نمـي    كند كدام صحابه مشمول 
شود، آنگاه الزم است كه ارتداد شامل حال صحابه اي بشود كه از ديـدگاه شـيعه   

لذا حديث مذكور بدون شك، شامل علي بـن ابـي   . صحابه اخيار و منتخب هستند
طالب، حسن، حسين، عمار بن ياسر، ابوذر غفاري، سلمان فارسي، مقداد، خذيمـه  

بت و ابي بن كعب مي شود و استثناء اين گروه از صحابه گرامي مقدور نمـي  بن ثا
اگر آقاي تيجاني مدعي شود داير بر اينكه . باشد مگر اينكه دليلي وجود داشته باشد

و اهل بهشت بـودن آنـان را   . احاديثي وجود دارد كه اين گروه را مستثني مي كند
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و سنت وجود دارد مبني بر اينكـه آن  اثبات مي كند، مي گويم دهها دليل از كتاب 
عده از صحابه كه تو آنان را از جمله مرتدان و رانده شدگان از حوض كـوثر مـي   
داني، مورد پسند اهللا هستند و خداوند سبحان رضايت خود را از آنان اعالم داشته، 

فما هو . ((آنان مومنين واقعي هستند و از داليل قطعي بهشتي بودن آنان ثابت است
اي . يعني آنچه كه جواب تو اسـت، عينـاً جـواب مـا اسـت     )) وابك فهو جوابناج

  ؟ !تيجاني هدايت يافته
  
تو نمـي دانـي   )) (إنك ال تدري ما احدثوا بعدك((درباره ي اين جمله حديث  -7

ايـن از  : ـ بايد عرض شود كـه ) كه آنان بعد از تو در دين چه بدعتها ايجاد كردند
ديـن را تبـديل    ه كرام بعد از وفات رسول اكـرم جمله مسلمات است كه صحاب

سيد محمد صديق حسن قنوجي . نكردند و هيچ گونه بدعتي در دين اضافه نكردند
يك شخص رافضـي  : نقل كرده است كه)) الدين الخالص((بخاري در كتاب خود 

 ما تقول حـق الصـحابه؟ نظـر تـو دربـاره صـحابه      : از يك شخص سني پرسيد
يعني نظر من )) اقوال فيهم ما قال اهللا تعالي في كتابه: ((گفتچيست؟ آن مرد سني 

. همان است كه خداوند در كتـاب خـود بيـان فرمـوده اسـت      درباره ي صحابه
يعنـي خداونـد از   . بـود ) رضي اللَّه عنْهم ورضُوا عنْه (منظور آن مرد سني اين آيه

ـ  إنهم بدلوا : ((رافضي گفت صحابه خشنود است و آنان از خداوند خشنود هستند 
خداوند مي : سني گفت. دين را تغيير دادند يعني آنان بعد از پيامبر)) بعد النبي
يعني آنان هيچ گونه تبديلي در دين نياوردند و عالوه )). وما بدلوا تبديالً: ((فرمايد

بر اين، ما چنين خدايي را سراغ نداريم كه نسبت به چيزي خبر بدهد و ندانـد كـه   
مـدعي  ) هدايت يافتـه (اگر آقاي تيجاني  1.بعدها چه تحولي در آن بوجود مي آيد

است كه صحابه امور زيادي در دين ايجاد كردند، مانند رد واليـت اهـل بيـت، و    
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إن شاء اهللا در صفحات آينده اين كتاب اين ادعاها را بطـور  . تحريف قرآن، و غيره
  . تفصيلي جواب خواهيم داد

  
اكثر صحابه متغير شدند و تبديل كردنـد حتـي مرتـد    ((تيجاني كه اين گفته ي  -8

يعنـي شـترهاي   )) همـل الـنعم  ((شده به كفر برگشتند مگر تعداد انـدكي كـه بـه    
. اين گفته ي او دليل روشني بر جهالت آقاي تيجاني اسـت )) سرگردان تعبير شدند

اطـب  ح(جناب تيجاني مانند كسي است كه در تاريكي شب هيزم جمع مـي كنـد   
را در بر مي گيرد، آن را  هر آنچه كه به گمان باطل او نقص و عيب صحابه) ليل

)) همـل الـنعم  ((از  اما او بايد متوجه شود كـه منظـور رسـول اهللا   . نقل مي كند
كساني هستند كه به حوض نزديك مي شوند و قصد آب خـوردن مـي كننـد امـا     

آب خوردن از دسـت رسـول    جلوي آنان گرفته مي شود، نه كليه كساني كه براي
آمـده اسـت، از   )) رهـط ((در بعضي روايات كلمه . وارد حوض مي شوند اكرم

يرد علي يـوم القيامـه   : ((فرمود مروي است كه رسول اكرم حضرت ابوهريره
الخ يعني روز قيامت گروهي از اصحاب من نـزد مـن مـي    . . . رهط من اصحابي 

پروردگارا آنان : من خواهم گفت. مي شوندآنان از ورود به حوض منع كرده . آيند
تو نمي داني كه بعد از تو آنان چه كردند، آنان مرتد : مي گويد. اصحاب من هستند

همان طور كه همگان مي دانند، كمتر از )) رهط((معني  1.شده بسوي كفر برگشتند
 لذا گفته ي تيجـاني . حتماً از حوض آب مي نوشند اما صحابه 2.ده نفر مي باشد

. حكايت از سطحي نگـري و كوتـاه فكـري او دارد   . كه اكثر صحابه مرتد شده اند
  . اين عقل و خرد را به او تبريك مي گويم
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او . آقاي تيجاني در صحبتهاي خود دچار تناقض و تضاد شرم آوري شده است -9
ال يمكن باي حال حمل األحاديث علي القسم الثالث و هم المنـافقون  : ((مي گويد

  .)) فاقول اصحابي: لنص يقولألن ا
در هيچ شرايطي ممكن نيست كه مصداق اين احاديث دسته سوم كه همانا منافقين 

) رسـول اهللا (آنان اصحاب مـن  : زيرا خود نص مي گويد. هستند قرار داده شوند
سـخن بسـيار حيـرت زا و شـگفت     )). ؟ سبحان ربي إن هذا لشئ عجاب.!!هستند

 3را به سـه ) اصحاب(ن از صحابه نيستند آيا خود او منافقي: مي گويد. آوري است
دسته كه آخرين آنها منافقين بودند، تقسيم نكرده بود؟ و اينجا منكر آن شـده مـي   

در هيچ شرايطي منافقين را نمي توان مصداق اين احاديـث معرفـي نمـود،    : گويد
) هـدايت يافتـه  (از ايـن مـردك   ! ؟؟))اصحابي: ((چون نص درباره آنان مي گويد

اگـر  . كه كدام شق را مي پذيرد و كدام موضوع را اختيار مي كنـد . سوال مي شود
. يك نوع و گروه از صحابه، منافقين هستند، قول خودش را نفي مي كند: مي گويد

اگر مي گويد كه منافقين گروهي از صحابه نيستند، كتـابش از اول تـا آخـر بايـد     
وشن و واضح گفته بود كه منافقين عاطل و باطل تلقي شود زيرا خود او بصورت ر

بخاطر اينكه آقاي تيجاني را از معضـل و گرفتـاري بيـرون    . از گروه صحابه هستند
هيچ شك و ترديدي وجود ندارد، در اين مساله كه منافقين تحت : بياورم، مي گويم

آنـان و   هيچ عنوان و شرايط از صحابه نيستند ولي در عين حـال رسـول اكـرم   
يـا بـه كلمـه    . ياد كرده است)) اصيحاب((بعضي احاديث به كلمه مرتدين را در 

زيرا منـافقين و آنـاني كـه    . يعني كساني كه در صحبت من بودند)) من صاحبني((
و . نشسـتند و او را در دنيـا ديـده انـد     مرتد شده اند، در محفل و مجلس پيامبر

ت نه به قصـد  گفتن به قصد كوچك و حقير جلوه دادن آنان بوده اس)) اصيحابي((
تعظيم ـ چون براي اصحابش از مهاجرين و انصار كه رواياتش حكايت از تجليل،  

  . تعظيم و تقدير آنان دارد، چنين كلمه ي تحقيري را بكار نبرده است



مي خواهد ما را به يك نتيجه ) هدايت شده(جناب تيجاني : در پايان عرض كنم كه
مرتد شده بسوي كفر  برگشته  مشخص كه مفاد آن چنين است كه اغلب صحابه

مرتد شده بسوي كفر برگشته اند،  اين گفته ي وي كه اغلب صحابه. اند، برساند
  : حاصل اين سعي نافرجام او اين است كه! چه نتيجه اي دارد؟

ديني كه ما از چهارده قرن پيش بر آن عمل مي كنـيم، قرآنـي  را كـه در اختيـار     
كه آن را بر پا مي داريـم  ) ستون دين(كنيم، نماز  داريم، سنتي كه از آن تبعيت مي

چون . همه و همه باطل هستند. . . و بطور مختصر عبادتي كه آن را انجام مي دهيم 
و اين قول تيجاني حكايـت از  ! به وسيله مرتدين و غير مسلمانان به ما رسيده اند؟

خاور دور كشـورها   كه تا) صحابه رسول اهللا معاذ اهللا(آن دارد كه اين گروه مرتد، 
اين همه بخاطر آماده . را فتح كردند و بالد مغرب را تحت تصرف خود در آوردند

كردن مردم براي عبادت پروردگار انسانها نبوده است بلكه بخاطر اين بـوده اسـت   
؟ آقاي تيجاني بـا ايـن عقيـده اش    !!كه عمال مردم را در رديف مرتدان قرار بدهند

اي مردم شام، اي مردم مصر، اي مردم اعراب آفريقـا، اي  . گويي چنين ندا مي دهد
مردم عراق، اي مردم جزيره، واي مردم ما وراء النهر، همـه ي شـما مرتـد و اهـل     

  . خوشا به حال جاهالن اماميه! ! ! دوزخ هستيد
  
  
  
  )) رد استدالل تيجاني از حديث تنافس صحابه براي دنيا((

أنا فرط لكـم و أنـا شـهيد     ال رسول اهللاق: ((جناب تيجاني به حواله اين حديث
عليكم و إني واهللا ألنظر حوضي اآلن وإني اعطيت مفاتيح خزاين األرض وإني واهللا 

صـدق  )) ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف علـيكم ان تنافسـوا فيهـا   
من قبل از شما مي روم و من شاهد و گواه بر اعمال شما هسـتم و بـه   (رسول اهللا 

يا كليدهاي زمين (سم من هم اكنون به حوضم مي نگرم و همانا ذخاير زمين خدا ق



به من سپرده شده و من به خدا قسم بر شما نمي ترسم كـه پـس از مـن، مشـرك     
صحابه درباره حصـول  : مي گويد.) شويد ولي مي ترسم كه بر سر دنيا رقابت كنيد

يگر شمشـير كشـي   مال و دنيا دچار حرص شدند حتي براي اين منظور عليه يكـد 
حتي بعضي از اصـحاب معـروف و نـام دار بـه     . كردند و يكديگر را تكفير كردند

و )) مـروج الـذهب  ((تاريخ نويسان مانند مسعودي در . جمع طال و نقره پرداختند
طبري و ديگران تنها ثروت زبير را به پنجاه هزار دينار، هزار اسب، هـزار غـالم و   

همـانطور  . و مصر و در جاهاي ديگر معرفي كردندزمينهاي زيادي در بصره، كوفه 
عبدالرحمن بن عوف  . كه در آمد طلحه تنها در عراق روزانه بيش از هزار دينار بود

يك هشتم  ¼و يك چهارم . صد اسب جنگي، هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت
ثروت او كه بعد از وفاتش سهم يـك همسـرش از   ) يعني قسمت سي و دوم( 1/8

عثمان موقع مردنش يكصد و پنجـاه  . و بود به هشتاد و چهار هزار مي رسيدتركه ا
هزار دينار و بسياري دام، زمين و ديگر كاالي منقول كه از حـد و حسـاب بيـرون    

طال و نقره هاي زيد بـه  . بعد از خود بر جاي گذاشت)) تركه((هستند را به عنوان 
كه تكه كرده ميان وارثان وي توزيـع  تنهايي به قدري زياد بودند كه با تبر آنها را ت

حتي دستهاي مردم از زدن تبر زخم و آبله شدند و عالوه بر اينها، مقدار . مي شدند
ايـن  . زيادي از اموال منقول و غير منقول به ارزش بيش از صد هزار دينار داشـت 

چند تا مثال ساده بودند ديگر شواهد تاريخي زيـادي وجـود دارد امـا قصـد وارد     
. براي اثبات مدعا به همين مقدار بسنده مي كـنم . بحث كردن آنها را ندارم شدن و

دنيا در برابر ديدگان آنها زينت داده شده بـود و زرق و بـرق آن، چشمهايشـان را    
   1.خيره كرده بود

  : در جواب عرض مي شود
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به خدا سوگند، براي من روشن نيست كه اين حديث چه ارتباطي دارد با اينكه  -1
زيرا حـديث گويـاي ايـن    . اي از صحابه مالك اموالي بودند و كااليي داشتند عده

نكته است كه امت در آينده نزديكي مالك خزانه هاي زمين خواهـد شـد و بـراي    
اين حـديث از  . بدست آوردن مال و ثروت، مردم از يكديگر سبقت خواهند گرفت

او همان طور كه  زيرا پيشگويي. به حساب مي آيد جمله معجزه هاي آن حضرت
 اما اين حديث هيچ گونه مصداقي در ميان صحابه. خبر داده بود تحقق پيدا كرد

عالوه بر ايـن، درگيـري   . ندارد، زيرا آنان هنوز مالك خزانه هاي زمين نشده بودند
آنان و جنگ داخلي آنان بخاطر بدست آوردن مال و ثروت دنيا نبـود بلكـه عامـل    

بود و آنان هرگز مايل نبودنـد كـه    ضرت عثماناصلي جنگ داخلي، شهادت ح
اين جريان به جنگهاي داخلي و درگيري منجر شود، بهر حال هر دو گروه در ايـن  

توضيح بيشـتر پيرامـون   ) إن شاء اهللا. (درگيريها در برابر اجتهاد خود ماجور هستند
  . اين موضوع در مباحث آينده كتاب خواهد آمد

  
جمع مي كند كه به گمان باطل و به خـاطر نـاداني اش    آقاي تيجاني داليلي را -2

منجر مي شوند متوجه نمي شود  فكر مي كند، اين داليل به نقص و عيب صحابه
كه با استدالل از اين گونه داليل، او دارد خودش را تكذيب مي كند و استدالل او 

ي او از يك طرف در مبحـث گذشـته مـدع   . به نقص گفته هاي خود او مي انجامد
و از طرفـي  . مرتد شده و به كفر برگشـته انـد   شده بود كه اكثر و اغلب صحابه

ديگر در اين بحث از حديثي كه گذشت استدالل مي كند دايـر بـر اينكـه رسـول     
يعنـي مطمـئن بـود كـه     . از اينكه اصحابش مرتد شدند اصالً نگـران نبـود   اكرم

البته نگرانـي رسـول   . دنداصحابش بعد از وي مرتد نمي شوند و به كفر بر نمي گر
از اين جهت بود كه آنان براي بدست آوردن مال و ثـروت تنـافس خواهنـد     اهللا

اين تضاد كه او از آن استدالل مـي كنـد   . كرد و از يكديگر سبقت خواهند گرفت
عالوه بر اين استدالل او از اين حديث منجر به نقـص و  . هيچ گونه توجيهي ندارد



تنـافس  ((زيرا حـديث  . الب و اصحابش نيز مي گرددعيب حضرت علي بن ابي ط
به صيغه جمع وارد شده است و طرفين را در بـر مـي گيـرد و خـود     )) علي الدينا

چون او در پايان بعد از نقل حـديث مـي   . آقاي تيجاني روي مطلب تاكيد مي كند
صحابه چنان تنـافس كردنـد كـه عليـه يكـديگر      . درست فرمود پيامبر: ((گويد

و اين امر مسـلم اسـت كـه در جنـگ     )) شيدند، جنگيدند و تكفير كردندشمشير ك
روي اين اصل خطـا و گنـاهي   . بود طلحه و زبير فريق دوم لشكر حضرت علي

عالوه بر اين، مقتضاي فهـم  . اگر در كار بوده است متعلق به هر دو گروه مي باشد
مرتكب  به خاطر حكومت و قدرت آقاي تيجاني اين نيز هست كه حضرت علي

  .تنافس شده است
  
يكنـز  ) هكـذا (كان بعض هوألء الصحابه المشـهورين  : آقاي تيجاني مي گويد -3

يعني بعضي از صحابه سرشناس مشغول جمع آوري طـال و نقـره   . الذهب و الفضه
  . بودند

جناب تيجاني، تو بر اين ادعاي كذايي خود چه دليلي داري؟ اين گمان باطلـت را  
و معتبري نقل مي كني؟ ثروت حاللي كـه بعضـي از اصـحاب    از چه منابع معتمد 

واقعاً ! مالك آن بودند، چه ارتباط دارد با كساني كه طال و نقره را ذخيره مي كنند؟
  ! اين جهالت پر فريب تو بسيار شگفت آور است

  
چنـان   بدون هيچ گونه شك و ترديد توانگري و سرمايه اصحاب رسول اكرم -4

سيرت و شيوه زنـدگي آنـان دليـل    . و نكوهش براي آنان باشدنبود كه مايه مذمت 
مـثالً عثمـان   . بودند قاطعي است داير بر اينكه آنان از بهترين اصحاب رسول اهللا

. و از سخاوتمندترين اصحاب بود خليفه سوم، از مقربان رسول اكرم بن عفان
ضـرت  ح) غـزوه تبـوك  (در جريان سـپاه عسـره   : عبدالرحمن بن سمره مي گويد

تقديم كرد و آنها  مبلغ هزار دينار براي تجهيز سپاه اسالم به رسول اكرم عثمان



را ديـدم كـه    رسول اكرم: عبدالرحمن مي گويد. گذاشت را جلوي رسول اهللا
جـود و  (عثمـان بعـد از عمـل    : آنها را با دستهاي مبارك زير رو كرده، مي گويد

مـن يحفـر بئـر    : ((فرمـود  اكرمرسول  1.امروز هرگز متضرر نمي شود) سخاوت
فحفرها عثمان ـ هر كس چاه رومه را حفاري كند، اهـل بهشـت    )) رومه فله الجنه

   2.حفاري شده است است و مسلم است كه چاه مذكور به وسيله حضرت عثمان
امـا  . تمام اين خدمات را از مال شخصي خود انجام داده اسـت  حضرت عثمان

عـالوه بـر    3.او را نيز بشارت بهشت داده است م، رسول اكرطلحه بن عبيداهللا
اين، طلحه بن عبيداهللا از مجاهدين راه اهللا بوده است و در غزوه احـد در دفـاع از   

مروي است كـه   از حضرت زبير. دست خود را از دست داده بود رسول اكرم
بـاال  ) سنگ بزرگ(دو زره پوشيده بود و مي خواست از صخره اي  رسول اكرم

و نتوانست حضرت طلحه را نشاند و از روي شانه هاي او بـاال رفـت تـا بـه     رود 
يعني حضـرت   4))اوجب طلحه: ((آنگاه فرمود. صخره رسيد و باالي آن نشست

چنـان خـدا تـرس و     حضـرت طلحـه  . بهشت را بر خود واجب كـرد  طلحه
ـ    ه پرهيزگار بود كه مي ترسيد از اينكه يك شب سپري شـود و او مـالي را در خان

روزي : روايت است، مـي گويـد  ) همسر طلحه(از سعدي دختر عوف . داشته باشد
گفتم تو را چه شده است؟ ممكن است از . رفتم او را اندوهگين يافتم نزد طلحه

خير، به خـدا سـوگند تـو    : ناحيه همسرت ناراحتي برايت پيش آمده است؟ فرمود
پول نزد من هست كه مايه اما مبلغي . بهترين همسر براي يك شوهر مسلمان هستي

اگر پولها موجب ناراحتي تـو شـدند، آنهـا را    : عرض كردم. نگراني من شده است
آنگاه به خادمش امر كرد تـا خويشـاوندان را طلـب    . ميان خويشاوندان تقسيم كن

چهارصد : چقدر بودند؟ گفت. از خزانه دار پرسيدم. وقتي پولها را تقسيم كرد. كند
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طلحه بـن عبيـداهللا زمينـي بـه مبلـغ      : بصري مروي استاز حضرت حسن  1.هزار
شب را با ترس و خوف سپري كرد و صبح بالفاصـله  . هفتصد هزار درهم فروخت

نيز وعده بهشـت بـه او داده    اما حضرت زبير بن عوام 2.همه آنها را تقسيم نمود
مـروي   از حضرت علـي . بوده است شده است و از صحابه مخلص رسول اهللا

هر پيامبري دوستان بخصوصي دارد و زبير بن عوام : فرمود سول اكرماست كه ر
و هم چنين حضرت عبدالرحمن بن عوف از  3.از دوستان و ياران مخلص من است

او را بشارت بهشت داده  صحابه گرانقدر و از جمله ده نفري بود كه رسول اكرم
. خوانـده اسـت   پشت سـر او نمـاز   او اين فضيلت را دارد كه رسول اكرم 4.بود

در حـق ازواج مطهـرات خـدمات     عالوه بر اين او بعد از وفات رسـول اكـرم  
 مروي است كـه رسـول اكـرم    از حضرت عايشه. ارزندهاي انجام داده است

يعنـي  .)) إن امر كن لمما يهمني بعدي، ولن يصبر علـيكن إال الصـابرون  : ((فرمود
از من مايه نگراني مـن اسـت   آنچه كه بعد : خطاب به ازواج فرمود رسول اكرم

رسيدگي به امور شما است و تنها انسانهاي با صبر و حوصله بار زنـدگي شـما را   
خطاب به فرزند حضرت عبدالرحمن بـن   سپس حضرت عايشه. تحمل مي كنند

خداوند از چشمه سلسـبيل بهشـت   . سقي اهللا اباك من سلسبيل الجنه: عوف فرمود
ازواج  ن بن عوف بعد از وفـات رسـول اكـرم   عبدالرحم. پدر تو را سيراب كند

روايت است كه عبدالرحمن بـن   از ابي سلمه 5.مطهرات را كمك مالي مي كرد
 6.عوف باغي را به ارزش چهارصد هزار درهم براي ازواج مطهرات وصـيت كـرد  

آري اين است، عبدالرحمن بن عوف كه آقاي تيجاني او را متهم به اندوختن طال و 
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 از چهار نفري است كه در زمان رسول اكـرم  ؟ اما زيد بن ثابت!نقره مي كند
چهار نفر در زمان رسـول  : حضرت انس بن مالك، مي گويد. قرآن را جمع نمودند

ابـي بـن   : قرآن را جمع و تدوين كردند و هر چهار نفر آنان از انصار بودند اكرم
خـود از حضـرت   بخاري در صحيح  1.كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت و ابوزيد

به من امر كرد تا زيد را  رسول اكرم: مي گويد براء: براء چنين روايت مي كند
و ) استخوان شانه كه براي نوشتن مورد استفاده بـود (صدا كنم و به او بگويم كتف 

ال : ((به او گفـت  زيد كتف و دوات را آماده كرد و رسول اكرم. دوات را بياورد
از جمله كساني بود كـه حضـرت    زيد بن ثابت 2.يسرا بنو)) يستوي القاعدون

 و رسول اكـرم . در دوران خالفتش او را براي تدوين قرآن دعوت كرد ابوبكر
را ) علـم ميـراث  (يعني فرائض )) افرض امتي زيد بن ثابت: ((در حق او گفته بود

 آري، اين انسانهاي پاك كه رسول اكـرم . زيد بن ثابت از همه امتم بهتر مي داند
درباره ي راستگويي عدالت و انصاف، خشنودي اهللا از آنان و بهشـتي بـودن آنـان    

هـدايت  (سخن گفته است و به فضل آنان گواهي داده است ولي اين آقاي تيجاني 
چيزي از اين فضايل را نمي بيند بجز طعن و نقص و عيب كه با مطرح كردن ) شده

ايـن تقـدير و   : ا مي تـوان گفـت  آي. آنها سوز و گداز سينه اش را تسكين مي دهد
در دلهاي خـود   تجليلي است كه گروه روافض آن را در حق اصحاب رسول اهللا

  ! كتمان كرده اند؟
  
اما استدالل آقاي تيجاني از روايت كسي كه اهل سنت نيست، يعني مسـعودي،   -4

عالمـه ابـن   . زيرا مسعودي متكلم فيه و مجـروح اسـت  . استداللي بي اساس است
كتبـه طافحـه بانـه كـان شـيعياً      : ((لسان الميزان درباره ي او مـي گويـد   حجر در
شـيخ  . يعني كتابهاي مسعودي اعتباري ندارند، او شيعي و معتزلي اسـت  3))معتزلياً
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و فـي  : مـي گويـد  )) مروج الـذهب ((االسالم ابن تيميه درباره ي كتاب مسعودي 
يعني تـاريخ مسـعودي    1.اليتاريخ المسعودي من االكاذيب ما ال يحصيه إال اهللا تع

مملو از دروغ است و دروغ در آن چنان زياد است كه بجز خداونـد كسـي ديگـر    
لذا استدالل آقاي تيجـاني از سـخنان مسـعودي هرگـز     . اندازه ي آنها را نمي داند

زيرا دليل قوي بر شيعه بودن او وجـود  . مدرك و دليلي براي ما به حساب نمي آيد
دربـاره او  )) الكنـي و االلقـاب  ((شيعه اثناعشريه در كتابش  عالمه قمي امام. دارد

شيخ المورخين و عمادهم، ابوالحسـن علـي بـن الحسـين     : ((مي گويد) مسعودي(
و . به حساب آورده اسـت ) صه(عالمه او را از قسم اول . . . )) المسعودي الهذلي 

  . گفته است كه او درباره امامت كتابي نوشته است
نجاشـي در فهرسـت خـودش    : ه كتابش بحار األنوار مي گويـد و مجلسي در مقدم

   2.مسعودي را از راويان شيعه به حساب آورده است
  
در جهـت نكـوهش حضـرت عثمـان     )) مروج الذهب((آقاي تيجاني از كتاب  -5

استفاده كرده است اما آنچه را كه خود صاحب يعني مسعودي نتوانسته آن را پنهان 
عثمان نهايت درجه سخاوت، : دي در كتابش مي گويدمسعو. كند، ترك كرده است

بسـياري از  . براي نزديكان و بيگانگان انفاق مـي كـرد  . كرم، عفو و گذشت داشت
كارمندان دولتي او و معاصرانش به تبعيـت از وي چنـان كردنـد و از سـيره ي او     

سـخن   اما كينه ي پنهان آقاي تيجاني، او را بر اين واداشته است تا 3.تاسي نمودند
مـدعي  ) تيجـاني (چون او . دروغيني را كه مسعودي نگفته است، به او نسبت دهد

يـك هشـتم    شده است كه عبدالرحمن بن عوف، صـحابي بزرگـوار رسـول اهللا   
او . ثروتش را كه بالغ بر هشتاد و چهار هزار درهم بود، ميان همسرانش تقسيم كرد
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اما مـن ايـن   . نسبت داده) بمروج الذه(اين سخن را به كتاب مسعودي ) تيجاني(
  ! مطلب را در كتاب مسعودي نيافتم، درباره اين هالك شده چه بايد گفت؟

  : آقاي تيجاني در پايان ياوه گويي هاي خود مي گويد
اينها چند مثال مختصر بود، در تاريخ شواهد و قراين زيادي وجود دارد اما قصد ((

بـه ايـن مـدعي    . . .)) فايت مي شـود  بيان همه آنها را نداريم و به همين مقدار ك
دروغگو مي گويم، كاش اين شواهد تاريخي را بيان مـي كـردي تـا مـا و سـاير      

  .           خوانندگان بيشتر از ياوه گويي هاي تو مطلع مي شديم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  باب پنجم 
  نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه بعضي ((

  .)) كرده اند از صحابه بعضي ديگر را نكوهش
  . نخست استدالل او از حديث ابوسعيد خدري را مورد بررسي قرار مي دهيم

 رسول اكرم: ((. . . از ابوسعيد خدري چنين مروي است: ((. . . تيجاني مي گويد
نخست نماز اقامه مي كرد . روزهاي عيد قربان و عيد فطر به مصلي تشريف مي برد

الت ايستادن به ايـراد خطبـه مـي پرداخـت و     ـ بعد رو به طرف مردم كرده در ح
ابوسـعيد مـي   . مطالبي را كه الزم بود، بيان مي كرد و سپس به خانه بر مي گشـت 

مردم همواره بر اين منوال عمل مي كردند تا اينكـه روزي بـا مـروان، اميـر     : گويد
وقتـي وارد مصـلي   . مدينه براي اداي نماز عيد قربان يا عيد فطر به عيـدگاه رفـتم  

كثير ابن صلت ساخته بود، در آنجا گذاشته شده بود مـروان  ((ديم، منبري را كه ش
مـن  . باالي منبـر رود و بـه ايـراد خطبـه بپـردازد     ) قبل از اداي نماز(مي خواست 

بالفاصله او را به طرف خود كشيدم او نيز مرا بـه طـرف خـود    ) ابوسعيد خدري(
مـن بـه او   . به ايراد خطبه پرداختكشيد و باالخره باالي منبر رفت و قبل از نماز 

اي، ابـا سـعيد،   : را تغيير دادند؟ مروان گفت) سنت پيامبر(به خدا سوگند، : گفتم
به خدا سوگند، آنچه را كه من : من گفتم. آنچه كه تو مي داني، دورانش سپري شد
مـردم بعـد از نمـاز بـراي     : مروان گفـت . مي دانم بهتر است از آنچه كه نمي دانم

درباره علل و )). سخنان ما نمي نشينند، لذا من خطبه را قبل از نماز خواندمشنيدن 
وا مي داشت، بسيار تـالش نمـوده    اسبابي كه صحابه را به تغيير سنت رسول اهللا

   1.ام
  : جوباً عرض مي شود
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دربـاره ي   1.طبق اظهارات عالمه ذهبي، مروان صحابي نيست بلكه تابعي است -1
مـروان در زمـان   . را ديده است، اختالف نظر وجـود دارد  ماينكه او، رسول اكر
بنابراين، عمـل  . ده سال سن داشت و به حد بلوغ نرسيده بود وفات رسول اكرم

گـواهي  ((يك تابعي را در پرونده صحابي آوردن و به صراحت چنين عنوان كردن 
نفسـهم  شهادتهم علـي ا )) (صحابه عليه خود پيرامون تغيير دادن سنت رسول اهللا

ضـمير در  . يك حركت فوق العاده احمقانه و كودكانـه اسـت  ) بتغيير سنه النبي
ضمير جمع است و ضمير جمع ايـن معنـي را مـي رسـاند كـه تمـام       )) انفسهم((

آيا حماقـت و  . شريك بوده و نقش داشتند در تغيير سنت رسول اكرم صحابه
استشهاد و استنادي، آن عـده   قطعاً او با چنين! سفاهتي بيشتر از اين ديده مي شود؟

از صحابه را كه از ديدگاه خود شيعه اخيار و پسنديده هستند، استثناء نمـي كنـد،   
الخ آيا آقاي تيجاني مي تواند . . . ، ابوذر، عمار و ياسر مانند علي بن ابي طالب

بخـاطر اينكـه صـورت حـال     ! از ميان جمع اصحاب، آن چند تن را استثناء كند؟
و جنايات تيجاني براي همگان آشكارتر گردد، حديثي را كه در همين  روشنتر شود

و آن حـديث  . خصوص بعد از چند صفحه آمده است، تقديم خوانندگان مي گردد
، حضـرت  در نماز عيد همراه با رسـول اكـرم  : ابن عباس مي گويد: چنين است

همـه آنـان   . در مصلي حاضر بودم و حضرت عثمان ، حضرت عمرابوبكر
   2.خست نماز خواندند، و بعد به ايراد خطبه پرداختندن

  
 بالفرض، آنچه را كه آقاي تيجاني، خالف سنت مـي دانـد، اگـر از صـحابه     -2

زيرا آنان . صورت گرفته باشد، باز هم موجب نقص و عيب براي صحابه نمي شود
دي معصوم نبودند و خطاي اجتهادي از آنان ممكن بود، بدون اينكه آنان چنين قص

داشته باشند و هرگاه به حق پي برده و متوجه خطا مي شدند، از حق تبعيـت مـي   
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شخصي ثقه از ابـن ابـي ذيـب و او از    : كردند ـ امام شافعي رحمه اهللا مي فرمايد 
بـا جـواني معاولـه    : مخلد بن خفاف به من خبر داد كه مخلد بن خفاف مي گويـد 

اره ي مبيع معيوب نزد عمر بـن  كردم و بعد متوجه شدم كه مبيع معيوب است، درب
عمر بن عبدالعزيز حكم كرد تا من مبيع . عبدالعزيز از دست آن جوان شكايت كردم

بعـد نـزد عـروه آمـده او را از     . را برگردانده و كل ثمن را از آن جوان پس بگيرم
) عمر بن عبـدالعزيز (همين امروز بعد از ظهر نزد او : عروه گفت. ماجرا آگاه كردم

نقل كـرده اسـت كـه در     از رسول اكرم حضرت عايشه: او مي گويم رفته به
هـر چـه   : مخلد بن خفاف مـي گويـد  )) إن الخراج بالضمان: ((چنين حالتي فرمود

زودتر نزد حضرت عمر بن عبدالعزيز رفته او را از حديثي كه عروه از عايشه براي 
ايـن شـخص   (: (حضرت عمر بن عبدالعزيز گفـت . من نقل كرده بود، مطلع كردم

درباره اين مرافعه معادله را براي من بسيار آسان كرد پروردگارا، تو مي دانـي كـه   
در اين باره به مـن   سنت رسول اكرم. من بجز حق و حقيقت قصد ديگري ندارم

. را به اجرا در مي آورم رسيد لذا من فيصله عمر را رد كرده و سنت رسول اكرم
ض آنچه كه در حق مـن قضـاوت كـرده بـود،     آنگاه براي من حكم كرد تا در عو

زيد بن ثابت زن حائضه را قبل از طواف وداع اجازه رفتن نمي داد و  1.تاوان بگيرم
ابن عباس بـه او  . بحث و مناظره داشت در اين باره با حضرت عبداهللا بن عباس

او را در اين باره چه امر كـرده   فالن زن انصاري را بپرس، آيا رسول اكرم: گفت
است؟ زيد نزد آن زن انصاري رفت و مساله را از او جويا شد و برگشت در حالي 

 2)).تو همواره راست مـي گـويي  : ((كه خوشحال بود و خطاب به ابن عباس گفت
ايمـان داشـتند و او را    كه به رسـول اهللا  آري، اينان بودند اصحاب رسول اهللا

  . مي كردند تجليل نموده و بالفاصله از دستور و سنت او تبعيت
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اما در ارتباط با آنچه كه مروان انجام داد، عرض شود كه او بـا راي و اجتهـاد    -3
او را  لكـن حضـرت ابوسـعيد خـدري    . خود چنين خطايي مرتكب شـده بـود  
را ضروري مي دانست ) نماز قبل از خطبه( نكوهش كرده زيرا او عمل رسول اهللا

همين خاطر براي ترك اولويـت تغييـر    به. و مروان آن را حمل بر اولويت مي كرد
حال مردم را عذري موجه تلقي نموده، حفاظت اصل سنت را كه همانـا شـنواندن   

و  1.خطبه است، ترجيح مي داد از برقرار نمودن ترتيبي كه جزء شرايط خطبه نبـود 
با وجود اين همه حضرت ابوسعيد پاي خطبه او نشست و بخـاطر تبعيـت از امـام    

  . كردحضورش را ترك ن
  
زيـرا  . نيز ثابت اسـت  چنين فتواهاي اجتهادي خالف سنت از حضرت علي -4

دورترين فتصله زماني را، براي عدت متوفي عنهـا  )) ابعد اجلين(( حضرت علي
كـه   حال آنكه سنت ثابته رسـول اكـرم  . زوجها كه حامله باشد، قرار داده است

وضع حمل به پايـان مـي    موفق با حكم قرآن است، اين است كه عدت اين زن با
همچنين فتواي ديگر حضرت علي كه مخالف با سنت رسول اهللا است، فتواي . رسد

بـه  ) زني كه بدون ذكر مهريه خود را تحويل شوهر داده اسـت (او درباره مفوضه 
با مـرگ شـوهر، مهريـه او    : در اين باره مي فرمايد حضرت علي. شمار مي رود

 بن مسعود و تني چند از صحابه فتوا داده اند كه حال آنكه عبداهللا. ساقط مي گردد
همان طور كه اشجعيون از رسول . يعني مهر مثل به او مي رسد)) لها مهر نساءها((

اين فتواها هرگز به اين  2.درباره بروع دختر واشق حديثي را نقل كرده است اكرم
زيـرا  را تغييـر داده اسـت،    سنت رسول اكـرم  معني نيستند كه حضرت علي
عيناً همين تاويل درباره عمـل  . به او نرسيده باشد ممكن است حديث رسول اهللا

مروان نيز وجود دارد و آن اينكه، خطا، خطاي اجتهادي است چـون او شـرطي از   
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 شروط نماز را مخالفت نكرده است لذا هر گونه تفاوت ميان فتواي حضرت علي
  . و عمل مروان، مردود است

  
آنها عمل يك . روش شيعه بسيار تعجب آور و شگفت انگيز استبدون ترديد،  -5

تابعي را كه مجوز و دليل شرعي برايش وجود دارد، مورد نكوهش و ايراد قرار مي 
را اجماالً و تفصيالً ترك مي كنند، اصالً  دهند اما اينكه خودشان سنت رسول اهللا

ديد در امور ديـن  احساس ناراحتي نمي كنند و بخاطر گمراهي فكري و شك و تر
. را مورد طعن و عيب جويي قرار مي دهند بدون هيچ دليلي اصحاب رسول اكرم

دليل اين گونه منش نامطلوب خبث باطن و اين پندار باطل است كه سنت را فقـط  
اي شيعياني كه به دروغ به . در گفته هاي حضرت علي و اوالدش منحصر مي دانند

آيـا تنهـا حضـرت    : ي ريزيد، جـواب دهيـد  بهانه حمايت از سنت اشك تمساح م
آموختند و ياد گرفتند و سـاير   و اوالدش بودند كه سنت را از رسول اهللا علي

را در سفر و حضر در دعوت و جهاد، در حيات و حتـي در   كه پيامبر صحابه
ممات، همراهي مي كردند، از سنت بي خبر بودند و دربـاره ي آن، هـيچ اطالعـي    

  .))وي از سنت دروغين شما را مبارك بادپير((نداشتند؟ 
  
  
  
  نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه صحابه ((

  .))در نماز تغيير ايجاد كردند
من هيچ چيز را در زمان پيامبر مقدم بـر  : انس بن مالك مي گويد: تيجاني مي گويد

آيا شما همين نماز را ضـايع نكرديـد؟ زهـري مـي     : نماز نمي دانستم آنگاه گفت
علـت گريـه را   . او را در حال گريه يافتم. در دمشق نزد انس بن مالك رفتم: گويد

ياد گرفته بودم، چيـزي را جـز ايـن     از آنچه كه از رسول اهللا: جويا شدم، گفت



تيجـاني در ادامـه ايـن    . نماز، به ياد ندارم، بي ترديد، نماز هم ضايع شـده اسـت  
ن نكند كه تنها تابعين بعد از فتنـه  بخاطر اينكه كسي گما: چرندهاي خود مي گويد

ها و جنگها سنت را تغيير داده اند، دوست دارم، بگويم كه نخسـتين كسـاني كـه    
سنت را در نماز تغيير داده اند، خليفه مسلمانان، عثمـان بـن عفـان و ام المـومنين     

، رسول اكـرم : بخاري و مسلم در صحاح خود روايت كرده اند كه. عايشه بودند
عمر و عثمان در صدر خالفتش در مني نمازهاي چهـار ركعتـي را قصـر،    ابوبكر، 

ولي بعد عثمان بـه جـاي دو ركعـت در منـي چهـار      . يعني دو ركعت خوانده اند
مـي   امام زهري. ركعت خوانده است همان طور كه در صحيح مسلم آمده است

او : عايشه در سفر چرا نمازها را قصـر نمـي كنـد؟ گفـت    : از عروه پرسيدم: گويد
   1.تاويل مي كند همان طور كه عثمان تاويل كرده است

  : در جواب عرض مي شود
  
آقاي تيجاني ميان دو حديث خلط مبحث نموده است و دو حديث از هم جـدا   -1

حـديث اول كـه آن را مهـدي از غـيالن و او از     . را يك حديث قـرار داده اسـت  
يئاً مما كان علي عهد ما اعرف ش: ((روايت كرده است، چنين است حضرت انس

آنچه : حضرت انس گفت 2)).أليس صنعتم ما صنعتم فيها: الصاله، قال: قيل. النبي
نماز چطور؟ : از وي سوال شد. بود اكنون وجود ندارد كه در دوران رسول اكرم

  شما مگر نمي دانيد كه در آن چه كرده ايد؟ : فرمود
سـمعت الزهـري   : ((ت شده استو حديث دوم، از عثمان بن ابي رواد چنين رواي

ال اعـرف  : ما يبكيك؟ فقـال : وهو يبكي، فقلت دخلت علي انس بن مالك: يقول
   3))شيئاً مما ادركت إال هذه الصاله، وهذه الصاله قد ضيعت
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پرسيدم . نزد انس بن مالك رفتم، او را در حال گريه ديدم: زهري مي گويد: ترجمه
نمـي  . كه در زمان رسول اهللا در يافته بـودم چيزهايي را : چرا گريه مي كني؟ گفت

  . بينم مگر اين نماز، و اين نماز هم ضايع شده است
  
صنعتم مـا صـنعتم   : ((حديث اول حضرت انس بن مالك كه در آن آمده است -2

او اين است، كه آنان نمـاز را بـه   ) صنعتم ما صنعتم فيها(منظور از اين قول )) فيها
بـه تـاخير   (و ايـن مسـاله   . ه اي كه وقت آن مي گـذرد تاخير مي اندازند به انداز

در زمان حجاج بوده است، نه در زمان صـحابه رضـوان اهللا تعـالي    ) انداختن نماز
كسي كه در اين حديث حضرت انس را مخاطب قرار داد اسـم او  . عليهم اجمعين

: تابو رافع گف: امام احمد بن حنبل در تذكره ابو رافع چنين گفته است. رافع است
قد علمـتم مـا صـنع    : ((وال الصاله؟ فقال له انس) كنيه انس بن مالك(يا ابا حمزه 

الحجاج في الصاله؟ شما مي دانيد كه حجاج در نمـاز چـه بـدعتي را رواج داده    
را چنين بيان كـرده   ابن سعيد در طبقات دليل و علت قول حضرت انس 1.است
مـا  : روايت مي كند و مي گويـد  عبدالرحمن بن عريان حارثي از ثابت بناني: است

حضرت انس بلنـد  . حجاج نماز را به تاخير انداخت. بوديم همراه حضرت انس
برادران او بخاطر ترحم كه مبادا حجاج بـه  . شد تا در اين باره حجاج صحبت كند

او تعرض كند، او را منع كردند، انس بن مالك ناراحت شده از مجلس بلند شـد و  
واهللا ما اعرف شيئاً مما كان : رفت و در مسير راه چنين گفت سوار اسب شده بيرون

فالصاله يـا ابـا حمـزه؟    : فقال رجل. علي عهد رسول اهللا إال شهاده أن ال إله إال اهللا
  )). ؟قد جعلتم الظهر عند المغرب، افتلك كانت صاله النبي: فقال

دت چيزي باقي بود، جز كلمه شها به خدا سوگند، آنچه كه در زمان رسول اهللا((
 حضرت انـس . پس نماز چي؟ اي ابا حمزه: يكي از حاضران گفت. نمانده است
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چنـين بـوده    شما ظهر را وقت مغرب مي خوانيد، آيا نماز رسـول اكـرم  : گفت
   1است؟

  
حديث دوم حضرت انس كه امام زهري آن را روايت كرده اسـت، آن نيـز در    -3

حضـرت انـس در   . فته شـده اسـت  دوران امارت حجاج بوده است و در عراق گ
و . دمشق آمده بود تا نزد خليفه، وليد بن عبدالملك، از دست حجاج شكايت كنـد 

ال اعرف شيئاً مما ادركت إال هذه الصـاله  ((از اين سخنش  منظور حضرت انس
ايـن اسـت   .) چيزي جز نماز باقي نمانده و آن نيز ضايع شده است)) (وقد ضيعت

و در ايـن  . ير انداختن آن به وسيله حجاج ضايع شده استكه نماز به دليل به تاخ
ترديدي نيست كه حجاج و خليفه اش وليد بـن عبـدالملك و ديگـران نمـاز را از     
وقت اصلي خود به تاخير انداختند ـ عبدالرزاق از ابـن جـريج، او از عطـا چنـين      

لـس  اخر الوليد الجمعه امسي فجئت و صليت الظهر قبل ان اج: روايت كرده است
  . ثم صليت العصر و انا جالس ايماء وهو يخطب

آمدم قبل از اينكه بنشـينم، نمـاز   ) عطاء(وليد نماز جمعه را به تاخير انداخت، من 
ظهر را خواندم ـ بعد در حالي كه نشسته بودم وانمـود مـي كـردم كـه خطبـه را       

كتـاب   ابونعيم، شيخ امام بخـاري در  2.استماع مي كنم، نماز عصرم را مي خواندم
ابي بكر بـن عتبـه مـي    : الصاله از طريق ابي بكر بن عتبه چنين روايت كرده است

حجاج نماز را به تـاخير انـداخت، آنگـاه    . در كنار ابي جحيفه نماز خواندم: گويد
چنـين   خواند ـ و از طريق ابن عمر ) به تنهايي(ابوجحيفه بلند شده و نمازش را 

اه با حجاج نماز مي خواند اما زمـاني كـه   همر) ابي جحيفه(او : روايت شده است
 3.حجاج، نماز را تاخير كرد، ابي جحيفه حضورش را در نماز، با حجاج، ترك كرد

روايت حضرت انس كه مطلقاً نقل شده است، معني اش، اين نيست كـه در تمـام   
                                                 

  ). 17-18(ص  2فتح الباري ج . 3
  . 18ص  2فتح الباري ج . 1
  فتح الباري . 2



كشورهاي اسالمي چنين شده است بلكه اطالق حديث حضرت انس محمول است 
بالد شام و بصره از حكام آنجا مشاهده كرده اسـت ور نـه او در    بر آنچه كه او در

ما انكرت : مدينه نيز بوده است و درباره نماز مردم مدينه از وي چنين روايت است
يعني همه چيز شما پسنديده اسـت جـز اينكـه    )) شيئاً إال انكم ال تقيمون الصفوف

ر زمـان حكومـت   حضرت انس بن مالك د. شما صفهاي نماز را درست نمي كنيد
   1. حضرت عمر بن عبدالعزيز به مدينه بازگشت

  
آري، اين گفته تيجاني كه عثمان و عايشه نماز را تغيير دادند، بايد عرض شـود   -4

كه مقصود و منظور از نماز، در روايت مذكور نماز در حال مسافرت است و مساله 
سته؟ هر كس انـدك  اين است كه اين نماز شكسته خوانده شود يا كامل و غير شك

مناسبتي با علم فقه داشته باشد، مي داند كه شكسته يا كامل خواندن در حالت سفر 
. نيز بـوده اسـت   اين اختالف ميان صحابه. ميان فقهاي مسئله اي اختالفي است

درباره ي حضرت عثمان، سعد بن ابي وقاص، ابن مسعود، ابن عمر و ام المـومنين  
لي عنهم اجمعين كامل و غير شكسـته خوانـدن منقـول    عايشه صديقه رضي اهللا تعا

از  است جمهور صحابه و تابعين نيز بر اين باور بودنـد حتـي حضـرت عايشـه    
. نقل مي كند كه او در صفر گاهي كامل مي خواند و گاهي شكسـته  رسول اكرم

من در سفر نماز را شكسته نمـي  : پرسيد و گفت شخصي از حضرت ابن عباس
دليل بـر   2.ابن عباس وي را به اعاده نماز، حكم نكرد. مل مي خوانمخوانم بلكه كا

آيه در اين بـاره  . اينكه قصر در سفر فقط رخصت است نه غريمت نيز وجود دارد
وإِذَا ضَرَبتُم في الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَاح أَنْ تَقْصرُوا منَ الصالةِ (: چنين مي گويد

   3).يفْتنَكُم الَّذينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافرِينَ كَانُوا لَكُم عدواً مبِيناً إِنْ خفْتُم أَنْ
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اگـر  . هرگاه به مسافرت رفتيد و نمازها را شكسته خوانديد، گناهي بر شما نيسـت 
همانـا كفـار، دشـمن سـر     . احتمال ضرر و زيان از طرف كفار وجود داشته باشـد 

م مسلم حديثي را از يعلي بن اميه نيز چنـين آورده  اما. سخت و آشكار شما هستند
خداونـد مـي   : از حضرت عمر بن خطـاب پرسـيدم  : يعلي بن اميه مي گويد: است
اگر احتمال حمله دشمن وجـود دارد، مـانعي نـدارد در اينكـه نمازهـا را      : فرمايد

شكسته بخوانيد و اكنون مردم از حمله دشمن در امـن و امـان هسـتند؟ حضـرت     
همين آيه براي من نيز منشا سوال بـود و مـن از رسـول    : جواب فرمود در عمر
)) صدقه تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته: ((فرمود پيامبر. سوال كردم اكرم

امام  1.در حق شما، آن را بپذيريد) يعني شكسته خواندن(اين صدقه خداوند است 
: ل كرده است، مي فرمايـد شافعي رحمه اهللا بر عدم وجوب قصر نماز چنين استدال

اگـر  . اگر شخص مسافر به مقيم اقتداء كند، به اتفاق همه بايد نماز را كامل بخواند
قصر و شكسته خواندن در سفر فرض مي بود، مسافر پشت سـر امـام مقـيم آن را    

اما استدالل آقاي تيجاني از حديث ابـن مسـعود    2.كامل و غير شكسته نمي خواند
صـلي بنـا   : ((قـال : يج كرده است و حديث از اين قرار استكه بخاري آن را تخر

فاسترجع ثم  بمني اربع ركعات، فقيل ذالك لعبداهللا بن مسعود عثمان بن عفان
ركعتان بمني فليـت   و عمر بن خطاب و ابي بكر صليت مع رسول اهللا: قال

در منـي چهـار    حضـرت عثمـان  ( 3.))حظي من اربع ركعات، ركعتان متقبلتـان 
عبداهللا بن مسعود إنـا  . عت نماز خواند اين مطلب به عبداهللا بن مسعود گفته شدرك

، حضرت ابوبكر و حضـرت  من با رسول اهللا: هللا وإنا إليه راجعون گفت و فرمود
در مني دو ركعت خواندم اي كاش بجاي چهار ركعت، دو ركعت پذيرفته  عمر
ـ  ((عرض شود كه .) شود از )) مـن ((ايـن  )) انفليت حظي من اربع ركعـات ركعت

. . كه در اين آيه )) من((مانند همان كلمه . است)) بدليه((لحاظ قوانين نحوي، من 
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يعني آيا بجاي آخرت به زندگي دنيا راضـي  )) راضيتم بالحياه الدنيا من اآلخره. ((
ابـن  ) الـخ . . . فليت حظي مـن اربـع ركعـات    ((وارد شده است اين قول . شديد

و روشني است بر اينكه او معتقد به جواز چهار ركعت در سفر مسعود، دليل واضح 
داشت؟ زيـرا در غيـر ايـن    ) سهمي(بود و گر نه او چگونه از چهار ركعت حظي 

خوانـدن إنـا هللا وإنـا إليـه     (و اسـترجاع  . صورت هر چهار ركعت باطل مـي بـود  
ـ   )) خالف اولي((او از جهت اين بود كه بنابر عقيده او ) راجعون . ودعمـل شـده ب

روايتي كه ابوداود از خود ابن مسعود روايت كرده است ابن مطلب را تاييـد مـي   
عبت علـي عثمـان ثـم    ((إن ابن مسعود صلي اربعاً فقيل له : كند، و آن چنين است

از . يعني ابن مسعود چهار ركعت مي خوانـد )) الخالف شر: ((فقال)) صليت اربعاً
ردي و خودت چهـار ركعـت مـي    چهار ركعت عثمان را نكوهش ك: او سوال شد

   1.اختالف پديده بدي است: خواني؟ ابن مسعود در جواب گفت
)) إني ألكـره الخـالف  : ((در روايت بيهقي جواب ابن مسعود چنين نقل شده است

مانند حـديث اول نقـل كـرده     امام احمد از ابوذر. من اختالف را دوست ندارم
ر اينكه او معتقد بـه فـرض بـودن    همه ي اين روايات دليل روشني هستند ب. است

قاضـي اسـماعيل از علمـاي    . همان گونه كه نظر علماي احناف اسـت . قصر نبود
مالكي نيز بر همين عقيده است و يك روايت از امام مالك و امام احمد نيـز چنـين   

المشهور عن احمد انـه علـي االختيـار والقصـر عنـده      : قال ابن قدامه. آمده است
ميان شكسته و كامل خواندن نماز، مختار است البته قصر بهتر يعني مسافر )) افضل

و اگـر از حـديث حضـرت     2.است و همين است قول جمهور صـحابه و تـابعين  
استدالل شـود كـه   )) الخ. . . الصاله اول ما فرضت ركعتين : ((كه فرمود عايشه

كعت است يعني نماز در ابتدا دو ركعت بود و بعد دو ر)) قلدت((فرضت به معني 
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، دايـر بـر اتمـام نمـاز را     اضافه شد، آنگاه اين حديث، تاويل حضرت عايشـه 
  . مشخص مي كند

  
آري، از مجموع داليل ياد شده چنين بر مي آيد كه قصر يا شكسته خواندن در  -5

سفر فرض نيست بلكه رخصت و اجازت است و انسان اختيـار دارد كـه بـر ايـن     
هـم چنـين   . را ترك كند و كامل بخوانـد رخصت عمل كند، شكسته بخواند يا آن 

ورشكستگي و آوارگي ذهني و فكري آقاي تيجاني داير بـر ادعـايش كـه صـحابه     
زيرا اگر ادعـاي او انـدكي   . نمازها را تغيير داده اند نيز بر همگان روشن مي گردد

را از دو ركعت به چهار ركعت )) فجر((صحت مي داشت، آنگاه چرا صحابه نماز 
آري، روشن است كه ! ركعت به يك ركعت تغيير ندادند؟ 3ب را از سهيا نماز مغر

زيرا . جناب تيجاني حتي به مدت يك روز هم سني نبوده است و اين واقعيت دارد
و هر سني مي داند كـه هـيچ صـحابي قطعـاً     . هر سني اين مساله فقهي را مي داند

  . كه عزيمت باشد عمل نمي كند خالف قول و فعل پيامبر
  
بسياري از علما  اينك مي پردازيم به تاويل حضرت عثمان و حضرت عايشه -6

و دانشمندان بر اين عقيده اند كه آن دو بزرگوار بر ايـن بـاور بودنـد كـه رسـول      
بخاطر سهولت و آساني براي امت، دو ركعـت را اختيـار نمـوده اسـت و      اكرم

ـ  حضرت عثمان و امـام   1.دو حضرت عايشه، شدت را در حق خود ترجيح دادن
بخاطر كثـرت اعـراب و مـردم روسـتايي كـه       حضرت عثمان: زهري مي گويد

جمعيتشان در حج آن سال زياد بود، نماز را تمام و كامل خواند تا به آنـان نشـان   
حضـرت  : عالمه ابن حجـر در فـتح مـي گويـد     2.دهد كه نماز چهار ركعت است

قد بود كه قصر براي كساني بخاطر اين نماز را كامل مي خواند، چون معت عثمان
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است كه در حال فرار و حركت كردن هستند اما كساني كه در مسـافرت در حـال   
فرار نيستند يعني در محلي منزل گرفتند و ساكن شدند، حكم آنـان، همـان حكـم    
مقيم است و آنان بايد نمازها را كامل بخوانند عالمه ابن حجر رحمه اهللا در ادامـه  

اگر اين دليل اتمام باشد به عقيده من، مانعي ندارد و بـا  : داين سخن خود مي گوي
زيرا حالت . توجيهي كه من اختيار نمودم معارض نيست بلكه مويد توجيه من است

به خالف كسـي كـه   . اقامت و سكون و قرار در سفر با اقامت مطلقه نزديكتر است
توجيـه نتيجـه    اين. در سفر حالت قرار و اقامت را ندارد بلكه در حال كوچ است

 و دليل اتمام حضرت عايشـه  1.اجتهاد حضرت عثمان بود و بدان عمل مي كرد
از . حديث صريحي است با سند صحيح كه امام بيهقي آن را تخـريج كـرده اسـت   

إنها كانـت تصـلي   : ((هشام بن عروه و او از پدرش عروه چنين روايت كرده است
يا ابن اختي انه ال يشق علي ـ  : ، فقالتفقيل لها لو صليت ركعتين)) في السفر اربعاً

اگر دو : در سفر چهار ركعت مي خواند ـ از وي سوال شد  يعني حضرت عايشه
در جواب خطاب به خـواهر زاده   ركعت مي خواندي بهتر نبود؟ حضرت عايشه

اين پاسخ دليـل  )) چهار ركعت خواندن بر من سنگيني نمي كند: ((اش عروه گفت
ر اينكه او قصر را رخصت مي دانست و اتمام را براي كساني بسيار روشني است ب

  . كه احساس مشقت نكنند ترجيح مي داد
حتي در حق تـابعين احتمـال نمـي    : ((در پايان عرض كنم كه گفته جناب تيجاني

در واقع حكايت از تدليس ابن رافضي .)) را تغيير بدهند دهم كه سنت رسول اهللا
بن مالك با آنچه كه از حضرت عثمان و حضـرت  زيرا روايت حضرت انس . دارد

توضيح داده  در روايت حضرت انس. مروي است اصالً ارتباطي ندارد عايشه
اما دربـاره عمـل   . فعل حجاج بوده است نه فعل صحابه) تاخير نماز(شد كه تغيير 

، هم اكنون در پـاراگراف گذشـته توضـيحات    حضرت عثمان و حضرت عايشه
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اين ترتيب براي ما مسلم است تنها چيزي كه در آن تغيير بوجـود   با. الزم داده شد
  !آمده است، آن عقل آقاي تيجاني است؟

  نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه اصحاب (( 
 )) عليه خود گواهي مي دهند

خطاب  حضرت انس بن مالك روايت مي كند كه رسول اكرم: تيجاني مي گويد
من تبعيض و ترجيح زيادي مشاهده خواهيد كـرد امـا    شما بعد از: به انصار فرمود

انـس  . صبر را پيشه كنيد تا اينكه خدا و رسولش را در حوض كوثر مالقات كنيـد 
  . ما صبر نكرديم: گفت

خطاب به او گفـتم  . براء بن عازب را ديدم: عالء بن مسيب از پدرش نقل مي كند
ي و زير درخت با او بيعت بود تو انسان بسيار مباركي هستي ـ در صحبت پيامبر 

اي برادر زاده، تو نمي داني كه ما بعد از او چه : عازب خطاب به من گفت. كردي
: را در دين بوجود آورديم ـ تيجاني بعد از نقل اين روايت مـي گويـد   ) بدعتهايي(

اين صحابي كه، از سابقين اولين است و از كساني است كه زيـر درخـت بدسـت    
خداوند از آنان اعالم رضايت كـرده اسـت و از اخـالص و    بيعت كردند،  پيامبر

صدق دلهايشان با خبر بوده است و در عوض فتح و پيروزي نزديك به آنان عنايت 
عليه خود و ساير اصحاب گواهي مي دهـد دايـر بـر اينكـه اصـحاب      . شده است

 و ايـن . بعد از او، بدعتها را در دين بوجود مي آورند و مرتد مـي شـوند   پيامبر
آيا بعد از . درباره ي آن پيش بيني فرموده است همان چيزي است كه خود پيامبر

اين، ممكن است كه فرد عاقلي به صداقت و عدالت تمام اصـحاب يقـين داشـته    
باشد آن طور كه اهل سنت و جماعت معتقد اند؟ و هر كس چنين عقيده اي داشته 

و براي پژوهشـگران هـيچ گونـه    (! ! !) باشد، او با عقل و نقل مخالفت كرده است 
   1.معياري براي رسيدن به حقيقت باقي نمي ماند

  : عرض مي شود
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ديـده  . روايت مذكور با سياق و سباقي كه جناب تيجاني آن را ذكر كرده است -1

انس بن مالك بـه  : البته اين روايت را امام زهري چنين نقل كرده است. نشده است
ر مدينه، زمـاني كـه امـوال قبيلـه هـوازن بدسـت       من خبر داد كه عده اي از انصا

: آنها را ميان مردم قريش توزيـع مـي كـرد، گفتنـد     رسيده بود، و پيامبر پيامبر
را بيامرزد، او به قريش مي دهد و به ما نمي دهـد و حـال آنكـه     خداوند پيامبر

: مـي گويـد   حضرت انـس . خون دشمنان هم اكنون از شمشيرهاي ما مي چكد
امر كرد تا انصـار در يـك    رسول اهللا. باز گو كردم صار را به پيامبرشكايت ان

بعد از اينكه انصار . خيمه چرمي جمع شدند و كسي بجز انصار در ميان آنان نباشد
چه سـخني  : ((در محل تجمع آنان تشريف برد و فرمود رسول اكرم. جمع شدند

يا رسول اهللا صـاحبان  : ددانشمندان انصار گفتن)) از طرف شما به من رسيده است؟
: عقل و خرد از ما چيزي نگفته اند، البته چند تن از جوانـان مـا چنـين گفتـه انـد     

را بيامرزد، به قريش مي دهد به ما نمي دهـد، حـال آنكـه خـون      خداوند پيامبر
آري، من به كساني مي دهم كـه  : فرمود پيامبر. دشمن از شمشيرهاي ما مي چكد

آيا شما نمي پسنديد، اين را كه ساير مـردم بـا مـال و    . اندبه تازگي مسلمان شده 
به خانه هايتان بر گرديد؟ به  اموال به خانه هايشان بر گردند و شما با رسول خدا

آنچه كه شما همراه خود به خانه هايتـان مـي بريـد،    ) اگر چنين شود(خدا سوگند 
آري، يا رسول : فتندحاضرين گ. بهتر است از آنچه كه ديگران همراه خود مي برند

بعـد از مـن   : به آنان فرمـود  آنگاه رسول اهللا. چنين چيزي را دوست داريم اهللا
تبعيضهاي زيادي را مشاهده خواهيد كرد اما صبر را پيشه كنيد تا در حوض كـوثر  

   1.ما صبر نكرديم: انس گفت. با خدا و رسولش مالقات كنيد
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ايت از برتري و فضيلت انصـار دارد  اين هم چنانكه بر همگان روشن است حك -2
زيـرا خـود آن   . چگونه چنـين نباشـد  . با انصار است و نشانگر محبت رسول اهللا

دوست ندارد انصار را مگر شخص با ايمـان و كينـه و دشـمني    : فرمود حضرت
هر كس با انصار محبت كند، خداونـد او را دوسـت   . نمي كند با انصار مگر منافق

 1.ار بغض و كينه ورزد، او نـزد اهللا نيـز مبغـوض مـي شـود     دارد و هر كس با انص
آيا دوست نداريد كه ساير مردم همـراه  : ((در همين حديث مي فرمايد رسول اهللا

)) به خانه هايتان بـر گرديـد؟   با مال به خانه هايشان برگردند و شما با رسول اهللا
  . باشند قطعاً چنين چيزي در حق كساني گفته مي شود كه بهترين مردمان

  
مفهومي، بيش از اين نـدارد كـه ايـن    )) فلم نصبر((اما اين قول حضرت انس،  -3

راي شخص او بود و هرگز نمي تواند عليه تمام صحابه دليلـي باشـد و ايـن نيـز     
اشتباه كرده باشد، روي همـين اصـل   )) فلم نصبر((ممكن است كه او در اين قول 

  . توجه نكرده است)) فلم نصبر((هيچ يك از شارحين حديث به اين زيادت 
  
از روي شرع و عقل جايز نيست كه قول يك صـحابي كـه قـدح و عيبـي در      -4

قولش ديده نمي شود، براي رد و نفي آيات محكمه كه در باب مدح اصحاب بطور 
  . عموم و انصار علي الخصوص وارد شده اند، بكار گرفته شود

  
)) ي تلقوا اهللا و رسـوله علـي الحـوض   فاصبروا حت: ((اين فرموده، رسول اهللا -5

هرگز اين معني را ندارد كه اگر آنان صبر نكنند، خدا را نزد حوض كوثر، مالقـات  
رسول اهللا . به منظور غايت مكاني و زماني وضع شده است)) حتي. ((نخواهند كرد

إن صـبرتم سـتلقوني علـي    : ((حرف شرط را بكـار نبـرده اسـت و نگفتـه اسـت     
اگر چنين مـي گفـت،   ) ر كنيد با من بر حوض مالقات مي كنيداگر صب)) (الحوض
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آنگاه حضرت تيجاني مي توانست، آن را دليلي براي احداث فـي الـدين و مرتـد    
، باز هم مشكل است كـه  بر فرض صحت ديدگاه حضرت انس. شدن قرار دهد

زيرا حديث مذكور . عليه اصحاب مستمسكي باشد)) فلم نصبر((قول حضرت انس 
فضيلت انصار وارد شده است و قول رسول اهللا در اين باره حجت است نه  در باب

  . قول حضرت انس
  
بخاطر موضع و ديدگاه قوم خودش يعني، انصار،  ممكن است حضرت انس -6

)) فلم نصـبر ((و قصد اختالف انصار با مهاجرين، اين جمله )) خالفت((در مورد 
ه ششم را تاييد مي كند، حديثي است كـه  آنچه كه اين توجي. را در ابتدا گفته باشد

از اسيد بن خضير نقل كـرده اسـت، كـه شخصـي از انصـار، در       حضرت انس
يعني، همـان گونـه كـه    )) استعملني كما استعملت فالناً: ((گفت تنهايي به پيامبر

بعـد از مـن   : فرمـود  رسول اكرم. فالني را استخدام كردي، مرا نيز استخدام كن
علي الخصوص براي ما روشن است كه . الخ. . . را خواهيد ديد  تبعيضهاي زيادي

كه در حديث آمده است به معني اختصـاص و تـرجيح در امـور دنيـوي     )) أثره((
  .  است

  
إنـك ال تـدري مـا    : ((كه در آن آمده است اما قول حضرت براء بن عازب -7

كه براي آنان رخ  اين در واقع اشاره است به آن جنگها و مشاجراتي)). أحدثنا بعده
صحابي بزرگوار از غايله و سر و صداي آنها احساس خوف مي كرد كـه  . داده بود

مسـلماً ايـن   . حركتـي انجـام گرفتـه باشـد    . مبادا خالف خواست اهللا و رسول اهللا
عالوه بـر ايـن اسـتدالل     1.احساس خوف حكايت از فضل و كمال تقواي او دارد

، از جملـه شـركت   ت علي بن ابي طالبآقاي تيجاني درست باشد، قطعاً حضر
شامل حال او نيز هسـت و   كنندگان در اين جنگها بود پس مسلماً خطاب پيامبر
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البته طبق اسـناد  . متغير شده اند او نيز از جمله كساني است كه بعد از رسول اهللا
و استدالل آقاي تيجاني ـ اما به حق و انصاف آنچه بايد گفته شود، اين است كـه   

دو حديث در حدي نيستند كه مجموع ادله قرآني و حديثي كـه بـه صـراحت     اين
حكايت از مدح اصحاب رضي اهللا عنهم و خشنودي اهللا از آنان دارند، بـه وسـيله   

اينكه آنها دچار اشتباهاتي شده اند هـيچ  : بايد گفت. اين دو حديث رد كرده شوند
بنـابراين، اسـتدالل   . نـدارد  گونه منافاتي با فضيلت و پاكيزگي ظاهر و باطن آنـان 

، مانند اين است تيجاني از اين گونه روايات داير بر مطعون كردن اصحاب پيامبر
  ! كه كسي بخواهد جلوي موشكي را با تارهاي عنكبوت بگيرد؟

  )). هل هذا إال خرق القتاد((
  باب ششم 

   نقدي بر مطاعن تيجاني بر خليفه اول حضرت صديق اكبر
يرادها و اعتراضهاي زيادي متوجه ايـن صـحابه بزرگـوار نمـوده     تيجاني رافضي ا

اينك به ذكر اين ايرادها پرداخته، يكي بعد از ديگري به آنها پاسخ خـواهيم  . است
گفت حماقت وي را ثابت نموده و در دفاع از اين صحابي بزرگوار تالش خـواهم  

وستي بـا وي،  بخاطر د: درباره ي او فرمود همان شخصيتي كه رسول اكرم. كرد
ديگر از تمام دوستان ديگر اظهار برائت مي كنم، اگر قرار مي بود كـه دوسـتي را   

را بـراي دوسـتي بـر مـي     ) حضرت ابـوبكر (براي خود بر گزينم، پسر ابي قحافه 
و قـرآن بـراي او گـواهي داده     1گزيدم، همانا اين رفيق شما دوست خداوند است

رَه اللَّه إِذْ أَخْرَجه الَّذينَ كَفَرُوا ثَاني اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِ إِالّ تَنْصرُوه فَقَد نَص(: است
لَم نُودبِج هدأَيو هلَيع ينَتَهكس نَا فَأَنْزَلَ اللَّهعم زَنْ إِنَّ اللَّهال تَح بِهاحصقُولُ لا  إِذْ يهتَرَو

اگر شـما  ) فَرُوا السفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا واللَّه عزِيزٌ حكيموجعلَ كَلمةَ الَّذينَ كَ
زماني كه كفـار او  . او را ياري نمي كنيد، بي گمان خداوند او را ياري كرده است

بـه  . بودنـد ) ثـور (دومي از دو تا بود، زماني كـه آن دو در غـار   . را بيرون كردند
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خداوند با لشكرهاي غيبي او . نباش، خداوند با ما استغمگين : همراهش مي گفت
و موضع كفار را در برابر ايمان مغلـوب  . را تاييد كرده، آرامش را بر وي نازل كرد

  ). 15توبه . (خداوند توانا و دانا است. كرد
  
گفته بود كه ابوبكر جزء افراد سپاه بود و  آقاي تيجاني در جريان سپاه اسامه -1

در بحث مربوط بـه سـريه حضـرت    . اعتراض داشت ماندهي اسامهدرباره ي فر
از دروغ هاي او در حق خليفه اول پـرده برداشـته، ثابـت كـردم كـه او       اسامه

قبـل   نبوده است بلكه رسول اكرم جزء اعضا سپاه اسامه) حضرت ابوبكر(
رسـول   بعد از وفـات . از رحلت، او را براي اقامه نماز مسلمانان تعيين فرموده بود

كوشـا بـود و    او بيش از ديگران در جهت تجهيز سپاه حضـرت اسـامه   اكرم
منـع   بخاطر خطرهاي احتمالي دشمن او را از تجهيز سپاه اسامه اغلب صحابه

گره  به خدا سوگند پرچمي را كه رسول اكرم: ((مي كردند و او در جواب فرمود
، بزرگترين مصـلحتي بـود   مهتجهيز سپاه اسا. اش را بسته است، باز نخواهم كرد

امـا   1.در ابتداي خالفتش بر اجرا و تنفيذ آن صحه گذاشـت  كه حضرت ابوبكر
در اين خصوص اصالً چيزي نگفته است حال آنكـه تمـام   !) هدايت شده(تيجاني 

  . مورخين، اين واقعيت را پذيرفته اند
  
مت و ثابت قدمي دليل ديگر عليه انصاف آقاي تيجاني، اين است كه او از استقا -2

در غزوه ي حديبيه چيزي نگفته است، حـال آنكـه او از لحـاظ     حضرت ابوبكر
و حضـرت   از حضـرت عمـر   ايمان، موافقت و طاعت از خدا و رسول خـدا 

را  و ديگران در جنگ حديبيه جلوتر بود و بيش از ديگران موقف پيـامبر  علي
  . تاييد مي كرد
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  ر اينكه ابوبكر عليه خود گمراهي مي دهدنقدي بر ادعاي تيجاني داير ب
همان گونه كه در تاريخ درباره ي ابوبكر چنين به ((تيجاني در اين زمينه مي گويد 

وقتي ابوبكر بسوي پرنده اي كه روي درختي نشسته بود، نگاه : ((ثبت رسيده است
خوشا به حال تو، اي پرنده، ميوه مي خوري و روي درخت مي نشيني : كرد، گفت

بسيار مايل هستم كه درختي از درختان كنار جـاده  . هيچ حساب و كتابي نداري و
مي بودم و شتري بر من مي گذشت و مرا مي خورد و به صورت سرگين بيرون مي 

كاش مادر مرا نمي زاييد، : ((و باري ديگر گفته بود. كرد و كاش انساني نمي بودم
اينها نصوص : تيجاني مي گويد)). كاش مانند كاهي در آجر و خشت خام مي بودم

   1.معدودي هستند كه به عنوان مثال ذكر شدند نه به عنوان حصر
  : عرض مي شود

  
روايت اول را كه آقاي تيجاني به طبري، رياض النضـير، كنـز العمـال، منهـاج      -1

السنه ابن تيميه نسبت داده است، آن را در منهاج السنه، طبري و رياض النضير پيدا 
آري، ايـن اسـت دليـل صـداقت و     . ط در كنز العمال ذكر شـده اسـت  نكردم، فق

و روايت دوم كه تيجـاني آن را  ) هدايت شده(راستگويي تيجاني به گمان خودش 
نيز به منابع مذكور منسوب كرده است، جز در منهاج السنه جايي ديگر ديده نشـده  

  ! تبريك به اين صداقت. است
  
به منابع مـذكور مـي خواهـد     ت ابوبكرتيجاني با نسبت دادن سخنان حضر -2

) تيجـاني (نشان بدهد كه اين سخن را آنان نقل كرده اند و آنان بـا گفتـه هـاي او    
نوشته ي امـام  )) منهاج السنه. ((اتفاق نظر دارند ولي چنين چيزي بسيار بعيد است
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منهاج السنه النبويـه فـي نقـض كـالم الشـيعه      ((ابن تيميه، نام كاملش چنين است 
به نگارش در )) منهاج الكرمه في إثبات اإلمامه((اين كتاب در رد كتاب )) دريهالق

جنـاب حلـي از همـان    . منهاج الكرمه نوشته ي ابن المطهر حلي است. آمده است
روايـت منقـول در   . شيعه اثنا عشري است كه آقاي تيجاني بدان هدايت شده است

كـه آقـاي   )) رياض النضره((كتاب . اين كتاب از جمله ادعاهاي دروغين او است
. تيجاني گاهي چرندهايش را بدان نسبت مي دهـد، اسـم كامـل آن چنـين اسـت     

يعني در فضايل ده نفري كه بشارت بهشـت  )) الرياض النضره في مناقب العشره((
، حضرت عمر، حضرت ابوبكر: به آنان داده شده است و آن ده نفر عبارت اند از

، حضرت سـعد بـن   حه، حضرت زبيرحضرت عثمان، حضرت علي حضرت طل
. ابي وقاص، حضرت سعيد بن زيد، عبدالرحمن بـن عـوف و حضـرت ابوعبيـده    

آن ده  نويسنده در اين كتاب به آن حديث معروف اشاره مي كند كه رسول اكرم
روافض ايـن   1.نفر را در حالي كه آنان باالي كوه احد بودند، بشارت به بهشت داد

نگاه چگونه از اين كتاب استدالل مي كنند؟ عالوه بر اين، حديث را قبول ندارند، آ
آن دو جمله حضرت ابوبكر را كه تيجاني نقل كرده و آن را مالك طعن قـرار داده  

نويسـنده كتـاب در كتـابش پيرامـون     . ام است، من آنها را در ايـن كتـاب نديـده   
حـدس   ثابت نموده و براي خالفت بعد از رسول اهللا استحقاق حضرت ابوبكر

و گمانهاي روافض را پاسخ مي دهد بلكه در يك بخش بزرگ، حدود يك چهـارم  
امـا ايـن   . اختصاص داده است كتاب را به بحث پيرامون فضايل حضرت ابوبكر

ذكر شـده   بدخواه، بعد از همه ي اين فضايل و كرامت كه براي حضرت ابوبكر
فكر مي كند موجـب  است، به زعم باطل خود انگشت روي مسايلي مي گذارد كه 

نقص و عيب آن حضرت هستند ولي خوشبختانه حق همواره ظاهر و پيروز است و 
  . باطل معيوب و مكتوم
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بپذيريم بـا ادعـا مـي     اگر صحت ثبوت سخنان مذكور را از حضرت ابوبكر -3
توان گفت كه اين سخنان دال بر قدرت ايمان و خوف او از خداوند سبحان اسـت  

بخـاري  (زيـرا در صـحيحين   . را در ايمان او وارد نمـي كنـد  و هيچ گونه نقصي 
فردي كه به خانواده اش امر كرد كـه بعـد از   . آمده است) 2756(و مسلم ) 7067(

مردن، او را سوزانده، نصف خاكسـترش را در دريـا و نصـف ديگـر را در فضـا      
د اگـر  حال آنكه او هرگز كار خيري را انجام نداده بود و فكر مي كر. متالشي كنند

خداوند دوباره مرا زنده كند، چنان عذابي به من مي دهد كه به هـيچ كـس هرگـز    
آنگاه . نداده است خداوند به دريا و خشكي امر كرد تا اجزاء جسدش را جمع كنند

خداوند از وي سوال كرد، چه چيزي موجب شد تا دست به چنـين عملـي بزنـي،    
شخص مورد مغفرت خداوند قرار سپس آن . ترس و بيم از تو، اي پروردگار: گفت
آري اين شخص كه درباره قدرت خداوند براي دوباره زنده كردنش شك  1.گرفت

داشت ولي وقتي به جهت ترس و خوف از خداوند بخشوده شد، چنين بر مي آيـد  
كه ترس و بيم از عذاب الهي از موثرترين عوامل و عناصر عفو و مغفـرت اسـت،   

نقل شده  و چنين چيزي از بسياري صحابه 2.باشد اگر گناهي واقعي وجود داشته
امام احمد بن حنبـل از  . مي باشد از جمله آنان حضرت عبداهللا بن مسعود. است

دوسـت  : گفـت  شخصي نزد عبداهللا بـن مسـعود  : مسروق چنين روايت مي كند
. ندارم كه از اصحاب يمين باشم، دوست دارم كـه از مقربـان درگـاه الهـي باشـم     

من كسي را سراغ دارم كه دوست دارد كه بعد : ((هللا بن مسعود گفتحضرت عبدا
ترمـذي و ابـن ماجـه از حضـرت     ) منظور خودش بود( 3.))از مردنش زنده نشود

من مي بينيم : فرمود رسول اكرم: ابوذر  مي گويد: چنين روايت كرده اند ابوذر
آسمان به آه و . ويدآنچه را كه شما نمي بينيد، و مي شنوم آنچه را كه شما نمي شن

به اندازه چهار انگشت در آن جـاي پيـدا نمـي    . فغان در آمد و بايد آه و فغان كند
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به خدا سوگند اگر شما مي . شود مگر اينكه فرشتگان در آنجا مشغول سجده هستند
دانستيد، آنچه را كه من مي دانم، بيشتر گريه و كمتر خنده مي كرديـد و هرگـز از   

محسوس نمي كرديد و به ميدانها مي رفتيد و بسوي خداوند با زنان لذت جماع را 
بسيار دوست دارم كـه درخـت خـارداري مـي     . صداي بلند آه و فغان مي كرديد

اين حديث به عبارت و تعبيري ديگر نيـز وارد شـده   : امام ترمذي مي گويد 1.بودم
: مـود فر يعني رسول اكرم)) لوددت أني كنت شجره تعضد: قال ابوذر قال. است

آري اكنون از آقاي تيجاني  2.دوست دارم درختي مي بودم كه جانوران مي جويدند
 از روايات صحيحه ثابت كرديم كه رسـول اكـرم  : سوال مي شود) هدايت شده(

اي كـاش مـن درختـي    )) لوددت اني كنت شجره تعضد: ((نيز درباره خود فرمود
ني پاسخ بده، اين حديث نيز، بودم كه به وسيله جانوران جويده مي شدم آقاي تيجا

عليه خودش محسوب مي گردد؟ آيا آنچه كه دربـاره   گواهي حضرت رسول اهللا
اينجا نيز تطبيق مي خورد و صدق پيـدا  . خليفه ي اول، حضرت ابوبكر گفته بودي

مي كند؟ بالفرض، اگر بپذيريم كه جمله مذكور از خود ابوذر است، نه از حضرت 
او ) هدايت يافته(جمله كساني است كه شيعه و تيجاني  از ابوذر. رسول اكرم

آيا او با گفتن اين كلمات عليه خود گـواهي مـي   . را از اخيار و منتجبين مي دانند
دهد؟ اگر چنين نيست، پس اي خردمندان بفرماييد چه تفاوتي ميان اين كلمه هـا و  

بـاقر مجلسـي    حتي امام شيعه اثناعشريه! وجود دارد؟ ميان گفته حضرت ابوبكر
چنين نقـل   از حضرت علي بن ابي طالب)) بحار االنوار((در معتبرترين كتابش 

يا ليت السباع مزقت لحمي وليت امـي لـم   : ((ان علي بن ابي طالب قال: ((مي كند
اي كاش درندگان گوشت مرا تكه تكه مـي كردنـد،   )) تلدني ولم اسمع بذكر النار

آيا گفتـه ي حضـرت    3.ياد آتش را نمي شنيدماي كاش مادر مرا نمي زاييد تا من 
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كه دال بر ترس و بيم از خداوند است دليل بر قدرت و قوت ايمان وي بر  علي
  خداوند نيست؟ جواب بده اي تيجاني؟ 

  
درباره تاريخ طبري عرض مي شود كه با وجود تالش بسيار هيچ گونه اثري از  -4

در صدد حـق و تثبيـت حقيقـت     اگر كسي. اين دو روايت در آن ديده نشده است
است، مباحث حوادث سال يازدهم تا آخر سال سـيزده هجـري را مطالعـه كنـد و     
كتاب كنز العمال، تاليف عالء الدين هندي، رواياتش حجت نيستند زيرا به صحت 
روايات در آن توجه نشده است بلكه هدف از جمع آوري آن، فقط و فقـط جمـع   

بسـيار شـگفت آور   . بوده است و صحابه يامبركردن اقوال، افعال منسوب به پ
است اينكه صاحب كتاب كنزل العمال آن بخش از احاديث را كه پيرامون نقد بـر  

با علم بـه اينكـه   . شيعه اثنا عشريه هستند بطور مستقل و جداگانه ذكر نموده است
هيچ حديث صحيحي كه نزد علماي اهل سنت، صحيح باشد در آن يافته نمي شود 

احاديـث وارده در فضـيلت اهـل    ) اهل سنت(اي تيجاني مدعي است كه آنان و آق
اگـر  . بيت را ضعيف قرار مي دهند و در باب فضيلت صحابه حديث مـي تراشـند  

سخنان او حق و راست مي بود، علماي جرح و تعديل از اهل سـنت، احـاديثي را   
زيـرا  . دنـد كه درباره ي طعن شيعه هستند، صحيح قرار مي دادنـد امـا چنـين نكر   

تصحيح احاديث تابع قواعد و ضوابطي است ثابت و متفق عليه نزد علماي حديث 
هم به لحاظ متن و هم به لحاظ سند، فقط بخاطر خواسـته هـاي بـي ارزش و بـي     

عالوه بر اين، صـاحب كنـز العمـال بـاب     . اساس كه خاصه روافض است، نيست
ل عنوان كرده است و از فص 3مستقلي و مخصوص را درباره فضايل صحابه در سه

. مي باشد، بحث را آغاز نموده اسـت  خلفاي اربعه كه اولين آنها حضرت ابوبكر
 بعد به ترتيب به ذكر فضيلت حضرت عمر، حضـرت عثمـان و حضـرت علـي    



رعايت اين ترتيب در ذكر فضايل، اشاره اي به فضيلت بـه ترتيـب   . پرداخته است
   1.خالفت و سابقيت در اسالم است

قرآن، كتـاب خداونـد مومنـان را    : ي تيجاني در ادامه ي سخنان خود مي گويدآقا
دوستان ) (أَال إِنَّ أَولياء اللَّه ال خَوف علَيهِم وال هم يحزَنُونَ(: چنين بشارت مي دهد

الَّذينَ آمنُـوا وكَـانُوا يتَّقُـونَ لَهـم     () خداوند هرگز دچار خوف و هراس نمي شوند
) لْبشْرَى في الْحياةِ الدنْيا وفي الĤْخرَةِ ال تَبديلَ لكَلمات اللَّه ذَلك هو الْفَـوز الْعظـيم  ا
آناني كه مومن و با تقوي هستند براي آنان بشارت اسـت در دنيـا و در آخـرت،    (

: تدر جايي ديگر آمده اسـ ) سخنان اهللا عوض نمي شوند، اين است پيروزي بزرگ
نُـوا  إِنَّ الَّذينَ قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّـا تَخَـافُوا وال تَحزَ  (

نَحنُ أَولياؤُكُم في الْحياةِ الـدنْيا وفـي الْـĤخرَةِ     *وأَبشرُوا بِالْجنَّةِ الَّتي كُنْتُم تُوعدونَ 
  ) ولَكُم فيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسكُم ولَكُم فيها ما تَدعونَ نُزُالً منْ غَفُورٍ رحيمٍ

آناني كه ايمان آورده و استقامت نشان دادند، فرشتگان رحمت بر آنان نازل : ترجمه
شده، به آنان مي گويند، هيچ غم و اندوهي نداشته باشيد و خوشحال شويد با رفتن 

ما در زندگي دنيا و آخرت دوست شما . ه بهشتي كه به شما وعده داده شده استب
هستيم و در بهشت براي شما هست هر آنچه كه ميل داشته باشيد يا بخواهيد، ايـن  

  .عنايات، مهماني از طرف خداوند بخشنده و مهربان براي شما خواهد بود
چگونـه  : تعجـب مـي گويـد   آقاي تيجاني با توجه به معني دو آيه مـذكور، از راه  

حال آنكه خداوند بشـر  . شيخين، ابوبكر و عمر بشر نبودن خود را آرزو مي كردند
   2.را بر همه ي مخلوقاتش برتري داده است

  : در جواب عرض مي شود
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آيه هاي مذكور منافاتي با بيم و هراس بندگان از پروردگارشـان ندارنـد و در    -1
  . را از خداوند، ثابت كرديم بيانات گذشته بيم و خوف رسول اهللا

  
أَال إِنَّ أَولياء اللَّه ال خَـوف علَـيهِم وال   (: عالمه ابن كثير درباره آيه سوره يونس -2

خداوند در اين آيه خبر مي دهـد كـه دوسـتان و اوليـا او     : مي گويد) هم يحزَنُونَ
همان طور كه خداونـد  . دندكساني  هستند كه ايمان آورده اند و تقوي را پيشه كر

بنابراين هر كس كه . خودش در ضمن آيه هاي ديگر، اين آيه را تفسير نموده است
آنان دربـاره آينـده خـود هـيچ     . خداوند است)) اولي((متقي و پرهيزگار باشد او 

ترسي از احوال قيامت در آنجا نخواهند داشت و در دنيا نيز با هيچ اندوهي مواجه 
   1.نمي شوند

ي، خوفي كه از اولياء خداوند در آيه مذكور نفي شده است، خوف در آخـرت  آر
همه در دنيا از خداوند خوف داشتند و از معصيت او پرهيز مـي   است و صحابه

اي علي ما وراهم فـي  ) وال هم يحزَنُونَ(. كردند، خوف آنان، خوف در آخرت نبود
دنيا آن را از دست مي دهنـد، غمگـين   الدنيا ـ يعني اوليا خداوند به خاطر آنچه از  

و هيچ گونه جاي شك و ترديد، در اين نيسـت كـه خـوف حضـرت     . نمي شوند
دال بر اين مطلب نبود كه آنان از دست دادن چيزي از  و ساير صحابه ابوبكر

ـ (دنيا غمگين مي شدند، و در باره اين مطلب   اس ثُم نَا اللَّهبينَ قَالُوا روا إِنَّ الَّذتَقَام .
) إِنَّ الَّذينَ قَـالُوا ربنَـا اللَّـه   (: عالمه ابن جرير طبري در تفسير آن مي گويد) الخ. . 

يعني تنها خدا را پروردگار خود مي دانند و شريكي براي او قايل نباشند و از بقيـه  
يگانگي خدا  يعني بر) ثُم استَقَاموا(. معبودان باطل بري بوده و او را بي همتا بدانند

اعتقاد راسخ داشته، توحيد و يگانگي او را با شـريك قـرار دادن ديگـران آميختـه     
سـپس امـام طبـري در تفسـير      2.نكنند و در امر و نهي، تنهـا او را اطاعـت كننـد   
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ذكر كرده است كه از جمله  چند حديث از حضرت ابوبكر صديق)) استقامت((
إِنَّ الَّذينَ قَالُوا ربنَا اللَّـه ثُـم   (آيه  : ويدسعيد بن عمران مي گ: آنها يكي چنين است

مصـداق آيـه   : تـالوت كـردم او فرمـود    را در محضر حضرت ابوبكر) استَقَاموا
كساني هستند كـه بـا خداونـد چيـزي را شـريك      )) الذين ال يشركون باهللا شيئاً((

ي هـيچ گونـه   آري از اينجا معلوم مي شود كه آيه مسـتدل آقـاي تيجـان    1.نگرفتند
كسي كه از اندك عقل و خرد بهـره  . ندارد تطبيقي با خليفه اول حضرت ابوبكر

را كه با مشركان قتـال كـرده، فتنـه ي بـزرگ      نمي تواند حضرت ابوبكر. باشد
مرتدان را سركوب نموده و بزرگترين جهاد را در راستاي سربلندي توحيـد انجـام   

ت اسالم را حفظ كـرده اسـت، مشـرك    داده است و خداوند توسط او كيان و هوي
  . بداند، اگر كسي چنين پندارد، بي گمان مبتال به جهلي عظيم است

وقتي يك مسلمان عادي : آقاي تيجاني به ياوه گويي هاي خود ادامه داده مي گويد
و معمولي كه در زندگي اش استقامت نشان داده است، فرشتگان بر وي نـازل مـي   

اي و جايگاهش، در بهشـت بشـارت مـي دهنـد كـه از      شوند و او را درباره ي ج
عذاب خداوند نترسد و در باره ي آنچه كه از وي فوت شده است در دنيـا نگـران   
نباشد و قبل از رسيدن به قيامت براي او بشارت است، پس چرا بزرگـان صـحابه،   

 همانطور كه به مـا يـاد داده شـده   (بهترين بشر بودند  آناني كه بعد از رسول اهللا
آرزو مي كردند كه سرگين حيوانات، دانه ي جو يا كاه جو، مي بودنـد؟ اگـر   ) بود

فرشتگان آنان را بشارت به بهشت مي دادند، هرگز اين آرزو را نمي كردند كه اگر 
به اندازه ي ثروت تمام جهان طال مي داشتند، آن را در برابر عذاب خدا فديه مـي  

. . نَّ لكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمت ما في الْأَرضِ الفْتَدت بِـه  ولَو أَ(: خداوند مي فرمايد. كردند
و اگر هر كس كه ستم كرده باشد، همه ي آنچه در زمين است از آن او باشد و .) (

همه را فدا كند تا مگر از عذاب رها شود، و چون عذاب الهي را ببينـد، پشـيماني   
صاف، قضاوت شود و هرگز ستم بـه  خود را پنهان نمايند و همانا در حق آنها با ان
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ولَو أَنَّ للَّذينَ ظَلَموا ما في الْأَرضِ جميعاً ومثْلَه معه الفْتَـدوا بِـه مـنْ    (.) آنها نشود
س ما لَهدبونَ وبتَسحكُونُوا يي ا لَمم نَ اللَّهم ما لَهدبةِ واميالْق موذَابِ يالْع وءا سم ئَاتي

و اگر آنان كه ستم كرده اند، تمام امـوال  ) (كَسبوا وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِه يستَهزِئُونَ
دنيا را داشته باشند و نظير آن را نيز بياورند و همه را براي رهايي از شدت عـذاب  

ببينند كه  روز قيامت، فديه دهند ـ فايده اي برايشان ندارد ـ و از خدا چيزهايي را  
هرگز حسابش هم نمي كردند و براي آنها ظاهر شود نتيجه ي كارهـاي بـدي كـه    

). انجام مي دادند و عذابي كه آن را به مسخره گرفته بودند، برايشـان نـازل گـردد   
من از ريشه قلبم ايـن آرزو را دارم  : آقاي تيجاني بعد از نقل اين دو آيه، مي گويد

   1.بزرگ مانند ابوبكر صديق و عمر فاروق نگردد كه آيه مذكور شامل حال صحابه
  : در جواب عرض مي شود

اي جاهل و نادان كه بر جهـل خـود مـي بـالي، چـرا جهالـت خـودت را بـراي         
خوانندگان محترم بر مال مي سازي؟ دو آيه مذكور را كـه تـو بـه آن دو تمسـك     

ذاب روز قيامت كردي، به اتفاق همه ي مفسرين، خداوند متعال در اين دو آيه از ع
خبر مي دهد كه روز قيامت ندامت و توبه سودي نخواهـد داشـت آيـات مـذكور     
متعلق به دنيا نيستند، هر انسان عاقل تفاوت ميان خوف انسـان از پروردگـارش در   

از )) حليـه ((ابونعيم در . روز قيامت و خوف او از پروردگارش در دنيا را مي داند
از حضرت حسن روايت كرده اند كـه  )) الزهد((شداد بن اوس و ابن المبارك در 

وعزتي ال أجمع لعبـدي أمنـين وال   : قال اهللا عزوجل: ((فرموده است رسول اكرم
خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي وإن هو خافني في الدنيا 

   2)).أمنته يوم أجمع فيه عبادي
و دو امن را براي بنده ي خـودم   سوگند به عزت و جالل خودم دو خوف: ترجمه

اگر او در دنيا از عذاب مـن خـود را در امـان بدانـد، روزي كـه      . جمع نمي كنم
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. او را در خوف و بيم خواهم انداخت) روز قيامت(بندگانم را در آن جمع مي كنم 
اگر او در دنيا از نافرماني من بترسد، روز قيامت او را در امان نگاه داشـته و او در  

چنين حديثي را نيز امام اثنـي عشـريه، صـدوق ابـن     . وز در امان خواهد بودآن ر
قـال رسـول   : عن الحسن قـال : نقل كرده است)) الخصال((بابويه قمي در كتابش 

وعزتي وجاللي ال أجمع علـي عبـدي خـوفين، وال    : قال اهللا تبارك و تعالي: اهللا
امه وإذا خافني فـي الـدنيا أمنتـه    أجمع له أمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخفيه يوم القي

           1)).يوم القيامه
اگر بنده ي . خداوند مي فرمايد دو خوف يا دو امن را براي بندگانم، جمع نمي كنم

من در دنيا از من بترسد، روز قيامت در امان خواهد بود و اگر در دنيا خـود را در  
ري، كسي كه اندك درك آ. امان بداند، روز قيامت دچار بيم و وحشت خواهد شد

و فهم دارد، اين واقعيت را مي داند، كه هر كس در دنيا از معصيت خدا بترسـد و  
زيـرا كـه خـوف بنـده از     . از آن دوري كند، روز قيامـت در امـان خواهـد بـود    

بنابراين، هر كس كه خوف مـومن  . پروردگارش در دنيا موجب اجر و پاداش است
خرت بداند، او مانند كسي اسـت كـه تـاريكي را    در دنيا را مانند خوف كافر در آ

وإنـي  (( 2.مساوي با نور، آفتاب را برابر با سايه و زندگان را بسان مردگان مي داند
)) أتمني من كل قلبي أن اليشمل الجهل دكتوراً كبيراً مثل محمد التيجاني المساوي

بـزرگ ماننـد   ؟ من از ريشه ي قلبم آرزو دارم كه اين جهالت شامل حال دكتري !! 
  !!!آقاي تيجاني نشود

  
  
  

                                                 
  ). 79ص 1ج(كتاب الخصال للقمي باب االثنين . 1
  ). 16ص  6ج(منهاج السنه النبويه . 2



  نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي حضرت ابوبكر 
  و فاطمه زهرا رضي اهللا عنهما در جريان فدك

آقاي تيجاني بعد از بحث درباره اينكه شيخين عليه خود گـواهي مـي دهنـد، مـي     
 را مـن بخـوبي در   پديده هاي دلخراش بعد از وفات رسول اكـرم ((. . . نويسد 

خاطر دارم و مي دانم كه با حضرت زهراء دختر مطهرش چه كردند، در حالي كـه  
هر كس او را ناراحت كنـد،  . فاطمه پاره تن من است: ((فرموده بود رسول اكرم

من شـما را بـه خـدا    : فاطمه به ابي بكر و عمر گفته بود.)) مرا ناراحت كرده است
خشنودي فاطمه : ((بوديد كه فرمود نشنيده سوگند مي دهم، آيا شما از رسول اهللا

خشنودي من است و ناراحتي وي، ناراحتي من است و هر كس دختـرم فاطمـه را   
دوست دارد، او مرا دوست دارد، هر كس فاطمه را خشنود كند، مرا خشنود كـرده  

: ابوبكر و عمر گفتند. هر كس فاطمه را ناراحت كند، مرا ناراحت كرده است. است
مـن خـدا و   : فاطمـه گفـت  . شـنيده بـوديم   ب را از رسول اهللاآري، ما اين مطل

اگر من رسول . فرشتگان را گواه مي گيرم كه شما مرا خشنود نكرديد، مرا رنجانديد
ما را بگذار از اين حادثه .)) خدا را مالقات كنم از دست شما شكايت خواهم كرد

علمـاي مبـرز اهـل    كه دلها را پر خون مي سازد و شايد هم اين قتيبه كه يكـي از  
سنت در علوم و فنون بسياري است و نوشته هاي زيادي در تفسير، حديث، لغـت،  

همان طور كـه يكـي از متعصـبان،    ! نحو و تاريخ دارد آخر عمري شيعه شده باشد
او را به او نشـان دادم، و  )) تاريخ الخلفاي((يك بار چنين به من گفت زيرا كتاب 

پـس طبـري   . ي كساني است كه راه و چاره ندارندبي گمان اين تبليغات عاجزانه 
در )) خصايص االمام علـي ((هم نزد ما شيعه شده است و نسايي هم كه كتابي بنام 

ويژگيهاي امام علي به رشته ي تحرير در آورده، شيعه شده و ابن قتيبه شيعه شده و 
و ) )الفتنه الكبـري ((حتي طه حسين هم كه از معاصرين است پس از نوشتن كتاب 

  !!! ذكر حديث غدير و اقرار به حقايق ديگر، او هم شيعه شده است



حقيقت اين است كه هيچ كدام از اينها شيعه نشده اند و هرگاه نام شيعه را مي برند 
به بدي و ناسزاگويي ياد مي كنند و تا آنچه كه توانسـته انـد در دفـاع از عـدالت     

   1.صحابه قلم فرسايي كرده اند
  : وه گويي هاي تيجاني عرض مي شوددر پاسخ به يا

  
االمامه و ((از كتاب . از ابوبكر و عمر شاكي بوده است اين روايت كه فاطمه -1

تـاريخ  ((نقل شده است، اين كتاب منسوب به ابن قتيبه است و بـه نـام   )) السياسه
  . شهرت دارد و پيرامون آن صحبت خواهد شد)) الخلفاء

  
كه در آن حضرت فاطمه از شـيخين شـاكي شـده     روايت منسوب به ابن قتيبه -2

است، و قطعاً روايت، دروغ است، هيچ سندي برايش ذكر نشده اسـت و در هـيچ   
اگر آقاي تيجاني مـي توانـد   . كتاب معتبر حديث، ذكري از آن به ميان نيامده است

صحت روايت مذكور را ثابت كند، حداقل يك دليل در اين باره ارائه دهـد و بـه   
او در اين بحث . ند، من از انصاف اين رافضي دروغگو شگفت زده هستمخدا سوگ

از حديثي كه نه به لحاظ متن صحيح است و نه به لحاظ سند، استدالل مي كند اما 
از طرفي ديگر او احاديثي را كه متناً و سنداً صحيح هستند، صرفاً به خاطر اينكه با 

ماننـد، حـديث   . قرار مي دهـد  ميل و هوسهاي شيطاني او مطابقت ندارند، ضعيف
  )). لو كنت متخذاً خليالً التخذت أبا بكر خليالً((

  . آفرين بر اين انصاف دروغين
  
امام اين گفته ي تيجاني كه بعضي از متعصبان ابن قتيبه را به شيعي بودن مـتهم   -3

زيرا . هيچ كدام از اهل سنت هم چنين سخني نگفته است. كردند، قطعاً دروغ است
او در كتاب بلند پايـه  . ترين منتقد ابن قتيبه امام ابوبكر بن العربي مالكي استبزرگ

                                                 
  ). 184-186(ص )) هدايت شدم. . . آنگاه ((و ) 113-114(ثم اهتديت ص . 1



از ابن قتيبه و كتابش سخن به ميان آورده است و )) العواصم من القواصم((ي خود 
اما الجاهل فهو ابن قتيبه فلم يبق ولم يذر للصحابه رسـماً فـي   : ((چنين گفته است

بن قتيبه نادان است، وي براي صحابه هـيچ گونـه   يعني ا)) اإلمه و السياسه((كتابه 
البته امـام ابـن   . باقي نگذاشته است)) االمامه و السياسه((نشانه و اثري در كتابش 

: چون مي گويد. العربي در صحت نسبت اين كتاب بسوي ابن قتيبه مشكوك است
يعني اگر همه ي آنچه گذشـت از وي بـه صـحت     1))إن صح عنه جميع ما سبق((

تعليـق نوشـته   )) العواصم مـن القواصـم  ((محب الدين خطيب كه بر كتاب . برسد
از ابن قتيبه ثابـت  )) اإلمامه والسياسه((است، مدعي شده است كه هيچ مطلبي در 

نيست و اگر نسبت اين كتاب به امام ابن قتيبه صحيح باشد، بي گمان واقعيت امـر  
)) اإلمامه والسياسه((را كتاب زي. همان است كه ابن العربي درباره ي او گفته است

   2.مملو از جهل، غباوت، سخن هاي بسيار ركيك و شيطنت است
  
تشـيع  ) اي عنـد المعانـد السـني   (فـالطبري عنـدنا   : آري، اين گفته ي تيجاني -4

  . الخ. . . والنسايي الذي الف كتاباً في خصايص اإلمام علي تشيع 
)) خصايص االمام علي((كتاب  طبري نزد ما سنيان متعصب شده و نسايي صاحب(

  . . .) شيعه شده 
  : در اين خصوص بايد عرض شود

توضيح يك نكته را كه شايد عامه ي مردم شيعه و سني از آن آگاهي ندارنـد، الزم  
و تشيع و به خـاطر اينكـه ايـن    )) رفض((مي دانم و آن عبارت است از فرق ميان 

ني لغـوي و اصـطالحي هـر دو    فرق توضيح داده شود، الزم است كه به شرح معا
  . پرداخته شود)) رفض و تشيع((واژه ي 
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است و يرفضه، رفضاً و )) رفضه، يرفضه((در لغت، بر گرفته از ماده ي )) رفض((
رفضاً به معني ترك دادن است، روافض به هر لشكري كه فرمانـده خـود را تـرك    

و . آنـان لشـكر  رافضه، يعني يـك گـروه و دسـته از    . كرده باشد، اطالق مي گردد
رافضه گروهي از شيعه بودند كه بدست زيد بن علـي بيعـت كردنـد و بعـد از او     

اما زيد بن علـي  . تبري كند) ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما(خواستند تا از شيخين 
. بودند آن دو وزيران جد من يعني رسول اكرم: از چنين عملي انكار كرد و گفت

ي دوري جستند و به همين مناسـبت، ايـن گـروه بـه     آنگاه او را رها كردند و از و
   1.نسبت داده شده اند و به آنها رافضي مي گويند)) رفض((

؟؟؟ هو تقديم علي علي ابي بكر و عمر، يعني مقـدم  ))رفض((اما معني اصطالحي 
  . است و برتر دانستن حضرت علي، از حضرت ابوبكر و حضرت عمر

والتشيع محبه علـي و  : ((ح بخاري مي نويسدابن حجر در مقدمه ي فتح الباري شر
و مقدم  محبت با علي: يعني تشيع عبارت است از. الخ. . . تقديمه علي الصحابه 

ـ بنابراين هـر كـس كـه      دانستن آن حضرت از حضرت ابوبكر و حضرت عمر
مقدم بداند، او در شـيعه   را در فضل و بزرگي از ابوبكر و عمر حضرت علي

اگر . ه است و به او كلمه رافضي گفته مي شود ديگر نه شيعه استبودنش غلو كرد
همراه با مقدم دانستن، ساير صحابه و علي الخصوص شـيخين را سـب و شـتم و    

كرده است و اگـر معتقـد بـه    )) غلو)) ((رفض((او در . نسبت به آنان بغض ورزد
   2.رجعت بسوي دنيا باشد، آنگاه در غلو شدت اختيار كرده است

وقتي ظـاهر  )) رافضه((كلمه يا واژه ي . . . السالم امام ابن تيميه مي فرمايد شيخ ا
عده اي از شيعيان، زيد بن علي بن الحسين را )) هشام((شد كه در دوران خالفت 

ترك كردند و از همان زمان كه زيد ادعاي امامت كرد، شيعه به دو گروه، رافضه و 
از  و حضرت عمر ي حضرت ابوبكر زيرا وقتي كه درباره. زيديه تقسيم شدند
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: زيد گفـت . آنگاه گروهي او را رها كردند. زيد سوال شد، او از آن دو تجليل كرد
فسموا رافضه لرفضهم إياه يعني شما مرا ترك كرديد، از آن وقـت  )) رفضتموني((

. را رفض، يعني ترك كرده بودند) زيد(رافضي ناميده شدند به خاطر اينكه آنان او 
گروه از شيعه كه به خاطر تجليل زيد از حضرت ابوبكر و عمـر، او را تـرك   و آن 

   1.نكردند، زيديه ناميده شدند و به زيد نسبت داده شدند
ميرزا محمد تقي لسان الملك كه از اماميه است به اين مطلب اعتراف نمـوده، مـي   

  : گويد
ي ابوبكر و عمـر   اصحاب و ياران زيد وقتي كه با وي بيرون شدند، از او درباره((

من درباره ي آن دو، خبر خيـر و خـوبي چيـزي    : او در جواب گفت. سوال كردند
نمي گويم و از خانواده و فاميل خود، درباره ي آن به جز خير، چيـزي نشـنيده ام،   

پس تو از گروه و جماعت مـا نيسـتي و از مجلـس او    : آنگاه سوال كنندگان گفتند
شما امروز ما را رفـض كرديـد و از آن   : زيد گفتبلند شدند و او را رها كردندـ 

  . روز آن گروه به رافضي موسوم شدند
زيد شيعيان را از طعنـه زدن بـه اصـحاب    . . . وي در ادامه ي سخنانش مي گويد 

منع مي كرد وقتي براي آنان روشن شد كه او از شيخين تبري نمـي   رسول اكرم
از آن به بعد، كلمـه  . او را رها كردندكند، آنگاه از مجلس و محضر او بلند شده و 

به هر كس كه در مذهب غلو مي كرد و طعن را براي اصحاب رسول )) رفض((ي 
   2.جايز قرار مي داد، گفته شد اهللا

حسن بن موسي نوبختي كه از متكلمان اثني عشريه مي باشـد، اعتـراف دارد كـه    
نبـود و   ت علـي رفض و طعن درباره ي ابوبكر و عمر، در ميان شـيعيان حضـر  

و كان . . . نخستين كسي كه طعن و رفض را رواج داد، عبداهللا بن سبا يهودي بود 
   3.ممن اظهر الطعن علي ابي بكر و عمر و عثمان و الصحابه وتبرا منهم
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تشـيع  ((يعنـي انصـار و پيـروان او ـ     )) شيعه فالن: ((و معني لغوي، تشيع و شيعه
و هر قومي كه متفق بـوده و بعضـي از   . ت كردشيعي((، يعني فالني دعواي ))فالن

   1.بعضي ديگر تبعيت كنند، آنان شيعه يكديگر به حساب مي آيند
و مقدم دانسـتن   به معني دوستي و محبت با حضرت علي: اما شيعه در اصطالح

). ابـوبكر و عمـر رضـي اهللا عنهمـا    (حضرت علي از ساير صحابه به جز شـيخين  
شخصي از شريك بن عبداهللا بن ابي نمر سـوال كـرد و   : ابوالقاسم بلخي مي گويد

سائل به او . ابوبكر: از ابوبكر و علي چه كسي افضل است؟ شريك گفت: پرسيد
آري، : تو ابوبكر را افضل مي داني و حال آنكه تو شيعه هستي؟ شريك گفت: گفت

بـه خـدا سـوگند،    . را از علي افضل بداند بي ترديد شيعه كسي است كه ابوبكر
أال إن خير هذه األمـه بعـد نبيهـا    : و گفته است. علي اين چوبها را بلند كرده است

آيا . ، ابوبكر و عمر هستنديعني بهترين اين امت بعد از رسول اهللا)) أبوبكر و عمر
 را رد كنيم؟ آيا ما او را تكذيب كنيم؟ بـه خـدا سـوگند، علـي     ما گفته علي
   2.بلخيذكر هذا ابوالقاسم ال)) دروغگو نبود

جناب تيجاني با . آري، اين است فرق ميان رفض و تشيع از لحاظ لغت و اصطالح
سوء استفاده از جهل بسياري از شيعه و سني در صدد اين است كه خود را در نظر 

آري آنچـه كـه   . خوانندگان، جزء دوستداران اهل بيت و شيعه آنان وانمـود كنـد  
سايي نقل كرده بود، اين اسـت كـه آن دو   تيجاني درباره تشيع بودن امام طبري و ن

در برابر حضرت معاويه، حضرت علي را تاييد مي كردند، و اين حمايـت و تاييـد   
الزمه اش، اين است كه آن دو اندكي گرايش به تشيع داشتند ولي هرگز، حضـرت  

و هماننـد  . افضـل نمـي داشـتند    را از حضرت ابوبكر و حضرت عمـر  علي
 بودند كه آن دو بزرگـوار خالفـت را از حضـرت علـي    روافض معتقد به اين ن

  . غصب كرده اند
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آري، درباره ي استناد آقاي تيجاني از سخنان طه حسين، بايد عرض كنم كه اكنون 
كامالً برايم روشن شد كه آقاي تيجاني از كدام چشمه زهر آگين افكار كج انديش 

را فارغ التحصـيل دانشـگاه   بويژه بعد از اينكه او خود . خود را آبياري كرده است
دانشگاه سربون، همان دانشگاهي است كه دكتر طه حسين نيز . مي داند)) سربون((

اما تفاوت ميان طه حسين و تيجـاني، ايـن   . از آنجا سند فراغت حاصل كرده است
است كه طه حسين با تبعيت از اساتيد خاور شناس خود، بطور آشكار عليه اسـالم  

ني با پيروزي از فرقه ضاله، باطني، ماهيت خود را پنهان كرده مي تازد و آقاي تيجا
الفتنه ((اين گفته تيجاني كه طه حسين بعد از نوشتن كتاب . و وارد تقيه شده است

از طرف معاندين اهل سنت منسوب به تشيع شده است، در اين خصوص )) الكبري
البتـه  . فته استبايد عرض شود كه هيچ يك از اهل سنت درباره او چنين چيزي نگ

آنچه كه اهل سنت درباره او گفته است، همان چيزي است كه هيچ يـك از شـيعه   
نيز آن را مستبعد نمي داند، مگر اينكه مرتد شده باشد و قطعاً ضـاللت و گمراهـي   

مرتكـب شـده اسـت، آقـاي     )) الشعر الجـاهلي ((كه طه حسين در كتاب خودش 
سبت به دين خدا توهين شده است و دين به زيرا در آن ن. تيجاني از آن اطالع دارد

بسيار شگفت آور اين است كه آقاي تيجـاني دربـاره   . باد استهزا گرفته شده است
از قول طه حسين استناد كند زيرا طه حسـين در كتـابش    خالفت حضرت علي

سعي و تالش نافرجام زيادي بكار گرفته است تا ثابت كنـد كـه   )) الفتنه الكبري((
يچ نظام معيني براي حاكميت وجود نـدارد بلكـه او معتقـد اسـت كـه      در اسالم ه

  . خطوط حاكميت اجتهادي است و اين چيزي است كه روافض بدان اعتقاد ندارد
هر كس فضيلت علي را بيان كند و بـه اشـتباه   : ((تيجاني در كتاب خود مي گويد

  1)).نداو را متهم به تشيع مي ك)) اهل سنت((بزرگان صحابه اعتراف كند، 
آقاي تيجاني، اين دروغي است كه بزرگتر از اين دروغي وجـود  : بايد عرض شود

تو چقدر از كتب اهل سنت بي اطالع هستي؟ تو چقدر از صـحيح بخـاري   . ندارد
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دور هستي؟ مگر نمي داني كه بخاري و مسـلم فصـلهاي جداگانـه و مسـتقلي را     
سـنن ترمـذي و ابـن    عنوان كرده اند؟ هم چنـين   درباره فضيلت حضرت علي

آنها عناوين را به طور مستقل پيرامـون فضـيلت حضـرت علـي     . . . و غيره  1ماجه
آيا همه اين محدثيني كه در باب فضيلت علي سخن گفته اند و . اختصاص داده اند

. آقاي تيجاني چقدر دروغگو اسـت !! به جمع روايات پرداخته اند، شيعه شده اند؟
درباره اينكه او يك كتاب از اهل سنت را نشـان دهـد    من او را به مبارزه مي طلبم
انتقاد شده باشد و او هرگز چنين كتابي را نمي يابدـ  كه در آن از حضرت علي

. و هر كس كه به خطاهاي اصحاب بزرگ اعتراف كنـد . . . ((اما اين گفته تيجاني 
ـ )) او نيز متهم به شيعه مي شود ه اهـل  حاصل اين گفته جناب تيجاني اين است ك

من از آقاي تيجـاني مـي خـواهم    !! صحابه را كتمان مي كند) خيالي(سنت جرايم 
حداقل يك نويسنده را براي ما معرفي كند كه در مورد خطاهـا و معايـب صـحابه    

  . سخن گفته باشد به جز افرادي مانند خود آقاي تيجاني و طه حسين
روايتي كه ابن قتيبه مدعي  بر مي گردم به روايت ابن قتيبه،: آقاي تيجاني مي گويد

شده است كه فاطمه بر ابوبكر و عمر خشم كرده، اگر روايت ابن قتيبه قابل اعتبـار  
نيست، روايت صحيح بخاري كه صحيح ترين كتاب بعـد از كتـاب اهللا اسـت، در    

شيعه مي تواند از روايات آن عليه ما استدالل كند، و . صحت آن شكي وجود ندارد
ذيرش آن استدالل ها هستيم و اين مطلب را همه ي عـاقالن مـي   ما هم متعهد به پ

  . پذيرد چرا كه منصفانه است
نوشته )) مناقب قرابه رسول اهللا((و هم اكنون صحيح بخاري را مي گشايم در باب 

فاطمه پاره ي تن من است هـر كـس او را بـه خشـم     : ((فرمود است كه پيامبر
از عايشه آورده )) غزوه ي خيبر((در باب و همچنين .)) آورد، مرا خشمگين ساخته

دختر پيامبر كسي را نزد ابوبكر فرستاد و در مورد )) عليها السالم((است كه فاطمه 
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ميراث خود از رسول خدا استفسار كرد، ابـوبكر از دادن چيـزي از آن ميـراث بـه     
او فاطمه، امتناع ورزيد و لذا فاطمه بر ابوبكر خشمگين شـد و از او رنجيـد و بـا    

در هر صورت يك نتيجه بدست مي آيد كـه بخـاري   . سخني نگفت تا از دنيا رفت
آنرا به اختصار ذكر كرده و ابن قتيبه تا اندازه اي مفصل تر ذكر كـرده اسـت و آن   
اين است كه رسول خدا از غضـب فاطمـه، غضـبناك و از رضـايتش، خرسـند و      

خشمگين بر ابوبكر و عمر راضي مي شود و اينكه فاطمه از دنيا رفت در حالي كه 
فاطمه از دنيا رفت در حالي كه خشمگين بر ابـوبكر  : و اگر بخاري گفته است. بود

بود و با او سخني نگفت تا اينكه وفات كرد، معني فرق نكرده است همان طور كه 
روشن اسـت و اگـر فاطمـه سـرور زنـان جهـان اسـت كـه بخـاري در كتـاب           

بدان تصـريح كـرده و اگـر    )) ي بين يدي الناسمن ناج((و در باب )) االستئذان((
فاطمه تنها بانويي از اين امت است كه خداوند رجس و پليدي را از او دور كـرده  
و او را پاك و طاهر قرار داده پس بي گمان غضبش براي غير خدا نمي باشد و لذا 

و از ايـن روي ابـوبكر   . است كه از غضب او، خدا و رسولش نيز غضب مي كنند
آنگاه به قدري ابوبكر )). من به خدا پناه مي برم از ناخشنودي تو اي فاطمه: ((گفت

بـه خـدا   : ((گريه كرد كه مي خواست جانش بر آيد در حالي كه فاطمه مي گفـت 
پس ابـوبكر خـارج   .)) قسم، پس از هر نمازي كه مي خوانم، عليه تو دعا مي كنم

بيعـتم  ! بيعت شما نيازي نيستمرا به : ((شد در حالي كه گريه مي كرد و مي گفت
و پس از رحلتش، شبانه و مخفيانه ـ طبق  : سپس تيجاني مي گويد! . . . را رها كنيد

بايـد   1.وصيتش ـ دفت شد تا اينكه هيچ يك از آنان بر جنازه اش حاضـر نشـوند   
  : عرض شود

  
فاطمه بضعه منـي فمـن أبغضـها    : ((حديث بخاري كه در آن چنين آمده است -1

فاطمه پاره تن من است هر كس او را خشمگين كند گويا مرا خشمگين ) )أبغضني
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كرده است، اين حديث خودش يك دورنما و علـل و اسـبابي دارد و خـود امـام     
از رسـول  : بخاري نيز آن را به روايت از مسور بن مخرمه چنين نقل كـرده اسـت  

دخترشان را بـه  بني هاشم ابن المغيره اجازت خواستند تا : شنيدم كه فرمود اكرم
من هرگز چنين اجازه اي نمي دهم، چنين اجـازه  . عقد علي بي ابي طالب در آورد

اي نمي دهم مگر اينكه علي بن ابي طالب دخترم را طالق و دختـر بنـي هاشـم را    
همانا فاطمه پاره تن من است هر گونه اذيـت و نـاراحتي او موجـب    . ازدواج كند

ام مسلم نيز اين حديث را از مسور بن مخرمـه  ام 1.اذيت و ناراحتي من خواهد شد
كـه فاطمـه    دليل اين گفته رسول اكرم: همين طور روايت كرده است پس چون

اراده كرده بود تا  الخ را دريافتيم و آن اينكه حضرت علي. . . پاره تن من است 
  . با دختر ابوجهل ازدواج كند

كه همانا گـرايش حضـرت   ( را از مسبب و مدلولش سبب و دليل قول پيامبر -2
نمي توان خارج كرده و آن را بـه عنـوان   ) به ازدواج با دختر ابوجهل بود علي

  . نهاد گناهي بر گردن ابوبكر
  
آري، اي مدعيان انصاف دروغين، شما اگر مدعي هسـتيد كـه خـدا و رسـول      -3

رده را عليه ابوبكر خشم ك بخاطر اذيت كردن ابوبكر و رنجاندن او فاطمه خدا
متوجـه حضـرت    اند، اين دعوي شما مستلزم اين است كه خشم خدا و رسـول 

علي بن ابي طالب بشود، اگر به چنين چيزي اعتقاد نداريد، آنگاه ابوبكر به مراتـب  
اگر شما مي گوييد كه علي از . از رنجاندن فاطمه دورتر است تا علي بن ابي طالب

اين قول شما مستلزم اين است كه  .آن خواستگاري توبه كرده و منصرف شده است
با توبه از بـين مـي    اگر گناه رنجاندن و آزار رساندن به فاطمه. او معصوم نباشد

رود، آنگاه، گناه كسي كه قول و دعوي فاطمه را به خاطر عمل كردن به خواسـت  
رد كرده است، به وسيله ي توبه و حسنات به طريق اولي بايد از بـين   رسول اهللا
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در برابر  گر شما در اثر جهالت و ناداني مي گوييد كه اين حركت ابوبكرا. برود
شيوه و روش اين رافضـيها  . كفر است، آنگاه بايد علي را نيز تكفير كنيد فاطمه

بسيار شگفت آور است، آنان به خاطر اعمالي كه مثل آنهـا بلكـه بـدتر از آنهـا از     
را همـواره نكـوهش و    صادر شده است، ابوبكر، عمر و عثمان حضرت علي

حتي تكفير مي كنند اما غافل اند از اينكه حضرت علي نيز از نوك تيز اين فتواهـا  
در خواستگاري دختر ابوجهل و اراده  زيرا حضرت علي. نجات حاصل نمي كند

ي ازدواج با وي، به خاطر نفع و سود فردي و شخصي باعـث رنجانـدن و اذيـت    
كه او بخاطر نفع شخصي چنـين نكـرد    وبكرفاطمه گرديد، به خالف حضرت اب

بلكه بخاطر اينكه از حكم خدا و رسول خدا اطاعت شود و حـق يـاوه گوييهـاي    
  . و ما توفيقي إال باهللا. پاسخ دندان شكن داده ام تيجاني درباره حضرت ابوبكر

  
داير بر مطالبه حضرت فاطمه ميراث پدرش، حضـرت   درباره حديث عايشه -4

از دادن ارث به او، بايد عرض كنم كـه آقـاي تيجـاني     ار ابوبكرو انك رسول
حسب عادت خود، بخشي از حديث را ذكر كـرده و قسـمت عمـده آن را كـه از     
حقيقت پرده بر مي دارد، حذف كرده است به گمان اينكه اين بخش از حديث كـه  

يت ظاهر مي اما واقع. او آن را ذكر كرده است، بتواند او را به مرام مذموش برساند
 واقعيت امر چنـين اسـت كـه علـي    . شود، هر چند كه روافض آن را ترك كنند

چـون ايـن قسـمت    . روافض بايد اين را انكار كننـد . بيعت كرد بدست ابوبكر
اصل عقيده آنان را كه همانا حـق خالفـت را از آن   ) بيعت علي بدست ابوبكر(

اره از داليل واهي استدالل مـي  آنان در اين ب. مي دانند، زير سوال مي برد علي
كنند و گمان مي كنند كه اين داليل عليه اهل سنت حجت قـاطعي هسـتند و ايـن    

من بسيار الزم مي دانم كه حـديث حضـرت   . گمان آنان هرگز به ثمر نرسيده است
را كامالً ذكر كنم تا براي هر انسان منصف و حق جو روشـن شـود كـه     عايشه

حضرت عايشـه مـي   . بيعت كرده است بكربدست حضرت ابو حضرت علي



قاصد فرستاد  نزد ابوبكر ، دختر گرامي رسول اكرمحضرت فاطمه: ((فرمايد
مربوط مي شـد   مطالبه حضرت فاطمه. را از وي جويا شد و ميراث رسول اهللا

افتاده بود و زمـين فـدك و آنچـه از     به اموال في كه در مدينه بدست رسول اهللا
 همانا رسول اهللا: در جواب فرمود حضرت ابوبكر. مانده بود خمس خيبر باقي

ما پيـامبران بـراي كسـي ميـراث نمـي      )) النورث ما تركناه صدقه: ((فرموده است
اوالد و : فرمـود  البته حضرت ابـوبكر . گذاريم آنچه كه از ما بماند، صدقه است

و من به خدا سوگند . از اين اموال براي نفقه خود هزينه كنند اهل بيت رسول اهللا
در اين  تغيير ايجاد نمي كنم همانطور كه رسول اهللا اندكي در صدقه رسول اهللا

بـدين ترتيـب حضـرت    . اموال عمل كرد، من نيز به همان منوال عمل خواهم كرد
حضرت فاطمـه  . بدهد انكار كرد از اينكه چيزي از آن اموال به فاطمه ابوبكر

ناخشنود گرديد، صحبت و حرف زدن را بـا وي   در اين باره از حضرت ابوبكر
فاطمه (وقتي او . زنده ماند و شش ماه بعد از رسول اكرم. تا دم وفات ترك كرد

را  در شب او را دفن كرد و حضرت ابوبكر فوت كرد همسرش علي) زهرا
حضـرت  . از وفات فاطمه مطلع نساخت و خود حضرت، نماز جنازه اش را خواند

. فاطمه و دوران زندگي او ميان مردم از وجه بااليي بهره مند بود در حيات علي
بعد از وفات حضرت فاطمه، محبوبيت خود را از دست داد و در صدد برآمد تا با 

آشتي كرده و به دست او بيعت كند و در مـدت حيـات فاطمـه     حضرت ابوبكر
سـتاد و از وي  لذا براي حضرت ابوبكر قاصد فر. راضي به بيعت نبود و بيعت نكرد

 چون حضـرت علـي  . خواست تا تنها نزد او برود و كسي را با خود همراه نبرد
به حضـرت   در خانه ي او برود حضرت عمر نمي خواست كه حضرت عمر

حضـرت  .)) به خدا سـوگند بـه تنهـايي در خانـه آنـان نرويـد      : ((گفت ابوبكر
تـاري كننـد؟ بـه خـدا     فكر مي كنيد آنان با من بـد رف : در جواب فرمود ابوبكر

. رفـت  به خانه حضرت علـي  حضرت ابوبكر . سوگند، من نزد آنان مي روم
همانا ما فضيلت و منزلت : ((حضرت علي كلمه شهادت بر زبان تكرار كرد و گفت



ما به خاطر نعمتي كه خداوند به تو عنايت كرده اسـت، حسـد   . شما را شناخته ايم
استبداد كردي و به خاطر خويشاوندي با رسول نداريم اما تو در جريان در حق ما 

اشك آلود  تا اينكه چشم هاي حضرت ابوبكر. حقي براي خود قايل بودم اهللا
به خدا سوگند، قرابـت  : شروع به سخن كرد، فرمود وقتي حضرت ابوبكر. شدند

اما آنچه كـه  . را از خويشاوندي خودم ترجيح مي دهم و خويشاوندي رسول اهللا
ط با اين اموال، با شما رفتار كردم، فكر مي كنم در خير و خوبي كوتـاهي  در ارتبا

انجام داده است، در اين بـاره، خـالف آن را    نكرده ام، و كاري را كه رسول اهللا
گفت وقت شام، وقـت   به حضرت ابوبكر آنگاه حضرت علي. انجام نداده ام

نبـر رفـت، كلمـه ي    بعد از اداي نماز ظهر بـاالي م  بيعت است حضرت ابوبكر
ستايش نموده و عذر او را در مورد تاخير در  شهادت را خواند از حضرت علي

نيز كلمه ي شهادت را خواند و درباره ي حق  بعد حضرت علي. بيعت بيان كرد
سخن گفت و توضيح داد كه تاخير در بيعت به خـاطر حسـد و    حضرت ابوبكر

خاطر انكار فضيلت و برتري او، اما ما  نبوده است و نه به كينه با حضرت ابوبكر
بر اين عقيده و باور بوديم كه حق در اين معامله با ما است و در حق مـا اسـتبداد   

مسلمانان از ايـن سـخنان بسـيار خوشـحال     . روا داشت و ما قدري ناراحت شديم
را تحسين كردند و مسلمانان از آن به بعد با حضرت علي  شدند و حضرت علي

امام مسلم با همين الفـاظ ايـن حـديث را از     1.و با وي محبت كردند نزديك شده
آقاي تيجاني، تو از نهايت انصاف خـود بايـد    2.نقل كرده است حضرت عايشه
اگر تو اين حديث را نمي پذيري، الزم است الزمه اش اين است . مطلع شده باشيد

ن حـديث  را نيز نپـذيري، هـم چنـي    كه قضيه حضرت فاطمه با حضرت ابوبكر
بـه   مذكور مستلزم و مقتضي اين است كه جنايتهاي تو در حق حضرت ابـوبكر 

منزله ي تار عنكبوت هستند و ديگر نيازي به پاسخ گفتن براي آنهـا بـاقي نمانـده    
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به  و اگر حديث مذكور را مي پذيري، آنگاه بايد بپذيري كه حضرت علي. است
تن و يا رد كردن حـديث فـوق   و با پذيرف. دست حضرت ابوبكر بيعت كرده است

آقاي تيجاني از اين دو . الذكر، تار و پود عقيده رفض به طور كلي از هم مي پاشد
  ! روش تو كدام را مي پذيري؟

  
آري، اينكه چرا ابوبكر به فاطمه ميراث نداد، داليل متعددي وجود دارد كه بـه   -5

  .تفصيل درباره آنها صحبت خواهد شد
  
ما پيـامبران بـه   )) ال نورث وما تركناه فهو صدقه: ((ه بودفرمود رسول اكرم -1

ايـن حـديث از جمـع    . كسي ميراث نمي دهيم، آنچه از ما مي ماند، صدقه اسـت 
حضرت ابوبكر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علي، طلحـه  : كثيري، مانند

و زبير، سعد و عبدالرحمن بن عوف، عباس و ابوهريره و ازواج مطهرات، روايـت  
روايت اين حديث از تمام كساني كه نام برده شدند، در كتب صحاح و . ه استشد

بنابراين عمـل  . قطعاً اين به منزله اجماع صحابه است. مسانيد به ثبوت رسيده است
. موجـب نـدامت او نمـي شـود     مطابق با وصيت رسول اكرم حضرت ابوبكر

واقعيـت نيـز وارد   احاديث ديگري كه مقرون به صحت هستند در جهت تاييد اين 
رسـول  : بخاري از حضرت ابوهريره حديثي را چنين نقل كـرده اسـت  . شده است

ورثه ي من دينار و درهمي تقسيم نمي كنند بلكه، آنچه كه بعـد از  : فرمود اكرم
ابـو داود در   1.نفقه عيال و حقوق عامل من باقي مي ماند، همه اش صـدقه اسـت  

 رسـول اكـرم  : ((ا چنين نقل كرده استسنن خود، بخشي از حديث ابي درداء ر
همانا علماي وارثان پيامبر هسـتند و پيـامبران درهـم و دينـار را در تركـه      : فرمود
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هر كس براي گرفتن علـم موفـق شـود، بهـره     . ميراث آنان علم است. نگذاشته اند
   1.بسيار عظيمي را برده است

زيرا اين حديث در . نمو من جناب تيجاني را براي پذيرفتن اين حديث ملزم مي دا
بخاري آمده است و آقاي تيجاني از احاديث بخاري استناد مي كند و اين خـالف  
عدالت و انصاف است كه او بعضي از احاديث بخاري را كـه مطـابق بـا ميـل او     

 هستند بپذيرد و بقيه را رد كند و چنين حركتي ملعبه بـا احاديـث رسـول اكـرم    
  . است

بگويند كه احاديث بخاري براي ما حجت و دليل نيستند،  اگر روافض دوازده امامي
كه از علماي بـزرگ دوازده  ) كليني(به آنان مي گويم مشكلي نيست ولي احاديث 

امامي است و در اصول كافي ذكر شده اند را حتماً حجت مي دانيد و به آن كتاب 
  : و مولفش عقيده داريد، پس بشنويد
حديثي را از علـي  )) ثواب العالم و المتعلم((ب آقاي تيجاني در اصول كافي در با

بن ابراهيم و او از پدرش و او از حماد بن عيسي و او از قـداح و او از ابوعبـداهللا   
هر كس راهي را به قصد تحصيل علم : فرمود رسول اكرم: چنين نقل كرده است

رهـاي  همانا فرشتگان معصـوم پ . بپيمايد، خداوند راه بهشت را برايش باز مي كند
خود را فرش راه براي طالبان علم خواهند كرد، همه موجـودات زمـين و آسـمان    
براي طالب علم دعاي خير مي كنند حتي ماهيها در دريا، فضيلت عـالم بـر عابـد    

همانـا علمـا وارث   . مانند فضيلت ماه شب چهارده است در برابر ساير سـتاره هـا  
بلكه آنان علـم را بـه   . ار و درهم نيستهمانا پيامبران ميراثشان دين. پيامبران هستند

هر كس از علم چيزي را كسب كنـد، بهـره عظيمـي از ميـراث     . ارث مي گذارند
    2.پيامبران برده است
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. ولي  روافض با وجود اين، در دين خود از تضاد و تناقص پاك نيستند! دقت كنيد
ست، رهبر آنان با صريح و روشن بودن اين حديث كه در منابع خود آنان نيز آمده ا

آقاي خميني با مكابره اين واقعيت را رد مي كند، غافل از اينكه، ايـن رد در واقـع   
  . رد عليه خود او است

)) مخالفت ابوبكر با نصـوص قـرآن  ((خميني در كتاب كشف االسرار تحت عنوان 
اگر قرآن بـه صـراحت لهجـه    : آري، هستند كساني كه مي گويند: چنين مي گويد

آنگاه شيخين با چنين چيزي مخالفت نمي كردند، : امت سخن مي گفتدرباره ي ام
و ما خود را مجبور مـي  . و اگر مخالفت مي كردند كسي آنان را حمايت نمي كرد

دانيم كه درباره موارد مخالفت شيخين با نصوص قرآن شواهدي را ذكـر كنـيم تـا    
در اين مخالفت  ثابت شود كه آنان با نصوص مخالفت كرده اند و بودند كساني كه

و اينك نمونه اي از اين مخالفت ها را به نقل از منابع موثق . آنان را تاييد كرده اند
  . و حتي از متواترات اهل سنت نقل مي كنيم

  
روزي فاطمـه دختـر   : ((در كتب مهم تاريخ و در صحاح اهل سنت آمده است -1

: ابوبكر در جواب گفت .نزد ابوبكر آمد و ميراث پدرش را از او جويا شد پيامبر
ما گروه پيامبران چيـزي را بـه ارث بـراي كسـي نمـي      : فرموده بود رسول اكرم

مطلبي شـبيه ايـن آمـده    . در صحيح بخاري و مسلم. تركه ما صدقه است. گذاريم
حتي گفته شده است كه فاطمه از ابوبكر رو گردان شده و تا لحظه موت بـا  . است

از معتبرترين كتـب اهـل   )) بخاري و مسلم((ر دو كتاب اخي. وي حرف نزده است
نسبت داده اسـت، مخـالف بـا آيـات      آنچه را كه ابوبكر به پيامبر. سنت هستند

بعضي از اين آيه ها را اينجا بيـان مـي   . صريحه درباره ي ميراث پيامبران مي باشد
ن از داود يعنـي سـليما  ) وورِثَ سـلَيمانُ داود (: سوره نمل مي گويد 16آيه . كنيم

فَهب لي منْ لَدنْك ولياً يرِثُني ويرِثُ منْ  (: سوره مريم مي گويد 5ميراث برده، آيه 
پس از فضـل خـويش بـه مـن جانشـيني      : ((يعني). آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضياً



د عنايت كن تا از من و آل يعقوب ارث ببرد، واي پروردگـار، او را مـور  ) پسري(
يا اينكه بـر   1آيا جايز است كه ما خدا را تكذيب كنيم؟.)) رضايت خويش قرار ده

خالف خداوند چيزي گفته است؟ يـا بگـوييم كـه     اين باور باشيم كه رسول اهللا
صحت ندارد و اين حـديث بـه قصـد استئصـال اوالد      حديث منسوب به پيامبر

         2.گفته شده است پيامبر
  
د ديدگاه آقاي خميني، مسلماً اين ديدگاه مخـالف بـا حـديثي    آري، اين بو) الف(

اگر آنان بگويند، تناقضي اصالً وجود نـدارد بلكـه   . است كه در اصول كافي است
زيرا حـديث مـذكور در اصـول كـافي،     . تناقض در فهم و درك ناصحيح تو است

ضعيف است و ما همه روايات اصول كـافي را صـحيح نمـي دانـيم بلكـه در آن      
من اين نقد علمي را مي پذيرم و مي پذيرم . يات ضعيف و سقيم نيز وجود داردروا

كه وجود تناقض تهمتي است از ناحيه من، ولي من مات و مبهوت هسـتم و نمـي   
گفته، بپذيرم ـ او  ) الحكومه اإلسالميه((توانم آنچه را كه خميني خودش در كتاب 

نسبت داده شده است  پيامبر درباره همين حديث كه به زعم او به دروغ به طرف
الحكومـه  ((وضـع شـده اسـت، در كتـاب      و به خـاطر استئصـال اوالد پيـامبر   

ابراهيم بـن  (و حتي ابو علي بن ابراهيم )) الحديث صحيح: ((مي گويد)) اإلسالميه
يعني حديث صحيح است حتي ابوعلي !!! 3فهو من كبار الثقات نقل الحديث) هاشم

اكنون سـوال ايـن   . ن بسيار ثقه است، آن را نقل كرده استبن ابراهيم كه از راويا
است كه حديثي كه درباره ميراث ندادن پيامبران در آن سخن گفته شـده اسـت و   
صحت ندارد چگونه همان حديث در وقت واحد صحيح قرار داده مي شود و دليل 

مي ؟ آيا از ميان ما و شما چه كسي با نصوص مخالفت !صحتش نيز بيان مي گردد؟
كند يا قصد استئصال اوالد نبي را در قالب محبت به اهل بيت دارد؟ كسي كـه از  
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نبي امي تبعيت مي كند يا كساني كه بنا و پايه ي دينشان بر دروغ و تضـاد  نهـاده   
بسيار شگفت آور اين است كه مرجع خـود آنـان امـام ثقفـي، قـول      ! شده است؟

: شتن پيروانش چنين نقل مي كندحضرت علي بن ابي طالب را به خاطر بر حذر دا
. 1وال تقص في أمر واحد بقضائين مختلفين فيتناقض امرك و تزيع عـن الحـق  . . . 

در مورد يك جريـان دو حكـم و   : يعني حضرت خطاب به شيعيان خود مي فرمايد
قضاوت متناقض صادر نكنيد كه در آن صورت حكمتان متناقض بـوده و از حـق   

د قول علي إال الضالل ـ يعني مخالفت با قول علي جز ؟ فماذا بع!منحرف مي شويد
  . گمراهي چيزي ديگري نيست

  
را براي خود و اهل بيتش  اموال رسول اهللا بايد بدانيم كه حضرت ابوبكر) ب(

ايـن  . نگذاشته بود و او جاي مصرف اين گونه صدقات نبـود بلكـه مسـتغني بـود    
عايشه و ساير ازواج مطهـرات را  ، دختر خود او، حضرت تحريم از ميراث پيامبر

چنين نقـل كـرده    بخاري و مسلم از عروه و او از حضرت عايشه. شامل مي شد
قصـد كردنـد كـه حضـرت      ازواج مطهرات بعد از وفـات رسـول اكـرم   : ((اند

. بفرسـتند  را جهت دريافت سهميه ي ميراث خود، نزد حضرت ابوبكر عثمان
آيـا  )) ال نورث ما تركنا صـدقه : ((اهللاأليس قال رسول : فرمود حضرت عايشه
، تركه مـا  2نفرموده است كه ما پيامبران به كسي ميراث نمي دهيم رسول اهللا اكرم

   3.همه اش صدقه است
  
از ميـراث رسـول    چند برابر سهميه ي علـي  و فاطمـه   حضرت ابوبكر) ث(
خـود   نيـز در دوران خالفـت   ، به علي و اوالدش مال داد و حضرت عمراهللا

نزد ابوبكر  حضرت فاطمه: چنين آمده است در حديث از ابوهريره. چنين كرد
                                                 

  . ـ فصل و اليه محمد بن ابي بكر مصر 229ص 1الغارات إلبراهيم الثقفي ج. 4
  . يعني كسي از ما ميراث نمي برد تركه ما صدقه است. 1
  ). 6349(و صحيح البخاري الفرائض ) 1758(صحيح مسلم كتاب الجهاد و السير  .2



خـانواده  : گفت حضرت ابوبكر)) چه كسي از تو ميراث مي برد؟: ((آمد و گفت
پس چرا من از پدرم ميـراث نبـرم؟ حضـرت    : گفت حضرت فاطمه. و فرزندانم

)) ال نـورث : ((اسـت  شنيدم كه چنين فرمـوده  من از رسول اهللا: گفت ابوبكر
بوده اند،  كسي از ما ميراث نمي برد، البته كليه كساني كه تحت تكفل رسول اهللا

انفـاق مـي كـرد،     هزينه آنان به عهده من است و من به همه آنان كه رسـول اهللا 
و چه  چه در دوران حيات مباركه رسول اكرم حضرت ابوبكر 1.انفاق مي كنم

بر احدي ستم كرده است و نه حق كسي را منع كرده در دوران خالفت خودش، نه 
  ! در چنين حالتي و چنين شخصيتي چگونه حق سيده النساء را منع مي كند؟. است

  
اذيت خود را به خاطر اين گناه مـي دانسـت كـه     بي ترديد حضرت فاطمه -ج

و قطعاً در حالتي كه معامله ميان اذيت فاطمه . اذيت او موجب اذيت رسول اهللا بود
اذيت پدرش داير باشد، دوري و پرهيز از اذيت پدرش اوليتـر و واجبتـر اسـت و    

زيرا او از اينكه پدر فاطمه اذيـت شـود،   . چنين وضعيتي داشت حضرت ابوبكر
با وي عهد كرده بود و دستوراتي به او  زيرا حضرت رسول اهللا. اجتناب مي كرد

ينكه به عهدش وفا كند و امر چاره اي نداشت جز ا لذا حضرت ابوبكر. داده بود
را بجا بياورد، و در غير اين صورت ممكن بود تخلف از امر پيامبر شده و  پيامبر

خطـاب بـه    و اين امر در قول حضـرت ابـوبكر  . موجبات خشم او فراهم گردد
لست : ((. . . حضرت ابوبكر. ، به طور واضح و روشن نمايان بودحضرت فاطمه

يعمل به إال عملت به، فإني أخشي إن تركت شيئاً مـن   اهللا تاركاً شيئاً كان رسول
انجام مي داد، رها  من هرگز روشي و عملي را كه رسول اكرم(( 2))أمره أن أريغ

  . زيرا من اگر از حكم او تخطي كنم از راه حق منحرف مي شوم. نمي كنم
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بت داشـت و  مح با اهل بيت رسول اهللا بايد بدانيم كه حضرت ابوبكر) . . . د(
بـه خـدا   : به خاطر همين محبت بـود كـه فرمـود   . از آنان تجليل و تقدير مي كرد

وصـله رحمـي بـا خويشـاوندان      سوگند، رعايت قرابت و خويشـاوندي پيـامبر  
صحيح بخاري كتاب المغـازي  (را در برابر قرابت خويش ترجيح مي دهم  پيامبر
 يعني احساسات رسـول اهللا  1.يتهو قال أيضاً ارقبوا محمداً في اهل ب) 3810برقم 

  . را درباره اهل بيتش رعايت كنيد
در  اكنون بعد از روشن شدن همه اين داليل دربـاره ديـدگاه حضـرت ابـوبكر    

، آيا چنين برداشتي عليه او و متهم كردن او بـه اذيـت و   جريان ميراث رسول اهللا
و، جايز است؟ و جلوگيري از دادن حق و غضب و هضم كردن حق ا آزار فاطمه

  . پاسخ اين سوال را به عهده خوانندگان محترم مي گذارم
چنين موضعي داشـت   در قبال حضرت ابوبكر در مورد اينكه حضرت فاطمه

كه آقاي تيجاني و هم كيشانش ارائه مي ) يعني معتقد به غضب و هضم حقش بود(
را را بـه مراتـب   زيرا ما حضرت زه. دهند، براي ما اهل سنت قطعاً پذيرفتني نيست

باالتر از داشتن چنين موضعي مي دانـيم و بـه هـيچ عنـوان او را شايسـته چنـين       
استدالل آقاي تيجاني از چنين موضعي بيش از استدالل يـك  . ديدگاهي نمي دانيم

جاهل نيست زيرا او به گمان باطل خود اين را موجب مدح براي حضرت زهرا مي 
دگاهي درباره او بـه داليـل مختلـف موجـب     داند و غافل است از اينكه چنين دي

  . نكوهش او مي شود
  
مطابق با حكم رسول  وقتي براي ما روشن است كه عمل حضرت ابوبكر) الف(
قطعاً چنين چيزي عينـاً  . بوده و چيزي است كه صحابه بر آن اجماع كرده اند اهللا

رسـول  و هر كس خواسته باشد خالف حكم خـدا و  . حكم خدا و رسول اهللا است
خشم كند و سوگند ياد كند كه نه با حكم حـرف زنـد و نـه بـا     . عمل شود اهللا
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صاحب حاكم، اين چيزي نيست كه براي او موجب ستايش و براي حاكم موجـب  
   1.بلكه اين به جاي عيب و نقص براي حاكم، بيشتر موجب مدح است. ندامت باشد

  
نـاراض   رت عمـر و حض از حضرت ابوبكر فاطمه: تيجاني مي گويد) ب(

و ايـن روايـت را از   . شكايت خواهـد كـرد   شده و از دست آنان نزد رسول اهللا
منسوب به ابن قتيبه كه هيچ دليلي بر صـحت آن روايـت   )) تاريخ الخلفاء((كتاب 

اين در واقع چيزي است كه نسبت دادن آن به فاطمه . وجود ندارد، نقل كرده است
زيـرا شـكايت در واقـع بايـد بـه پيشـگاه        .به هيچ وجه شايسته نيست ي زهرا

حضرت حق برده شود، همان طور كه بنده ي صالح خداوند، حضرت يعقوب عليه 
همانا شكايت ) 86من اآلية: يوسف) (إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزْني إِلَى اللَّه (:السالم گفت

م در دعـاي  حضرت موسي عليه السال. و نگراني خودم را به بارگاه خداوند مي برم
پروردگـارا، تـو   )) اللهم لك الحمد وإليك المشتكي: ((خود نيز چنين فرموده است

 رسـول اكـرم  . شايسته ي تعريف هستي و شكايات به بارگاه تو آورده مي شوند
)) إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاسـتعن بـاهللا  : ((فرمود خطاب به ابن عباس

هرگاه ياري خواستي از خدا يـاري طلـب    هرگاه سوال كردي از خدا سوال كن و
از : به حضرت ابن عباس نگفت كن ولم يقل سلني وال استعن بي يعني رسول اهللا

   2.من سوال كن و از من ياري طلب كن
  
اين مساله براي همگان روشن است و هر انسان عاقل مي داند، يك زن وقتي ) ت(

عـدم اسـتحقاق آن زن، مـال     از ولي امر و حاكم مالي را بخواهد و حاكم بخـاطر 
مطلوبه را به او ندهد، آن حاكم مال را براي خود و دوستانش نگرفته اسـت بلكـه   

اگر گفتـه شـود كـه سـايل و     . وي آن مال را براي همه مسلمانان نگاه داشته است
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طلب كننده بر حاكم خشم كرده است، نهايت امر چنين است كه سايل بخاطر ايـن  
مال را به او نداده است و بدو گفته است كه اين مال از خشم كرده است كه حاكم 

اين خشم چه ستايشـي را بـراي سـائل    . آن ديگران است و تو در آن حقي نداري
خشم او فقط به خاطر مال و ثـروت  . همراه دارد؟ فرضاً اگر سائل مظلوم هم باشد

ذم چگونه اين خشم براي طلب كننده موجب مدح و براي حاكم موجب . دنيا است
مي شود؟ حاكمي كه مال را براي خود نمي گيرد، به مراتب دورتر و پاك تر است 

چگونه نقص . از تهمت نسبت به سايل و طالب كه مال را براي خود طلب مي كند
و تهمت متوجه كسي مي شود كه مال را براي خود نمي خواهد و متوجه كسي كه 

من بـه خـاطر اطاعـت از    : يدحاكم مي گو! مال را براي خود مي طلبد، نمي شود؟
حكم اهللا مال را به كسي نمي دهم زيرا براي من جايز نيست كه مال را از مسـتحق  

من به خاطر سهم انـدك خـود   : ((و سائل مي گويد. بگيرم و به غير مستحق بدهم
آيا كسي كه چنين چيزي را در شان فاطمه بيان مي كنـد و آن را از  . خشم مي كنم

ي داند، جاهل نيست؟ آيا خداوند منافقين را نكوهش نكرده و فضايل و مناقب او م
ومنْهم منْ يلْمزُك في الصدقَات فَـإِنْ أُعطُـوا منْهـا    (: در حق آنان چنين نگفته است

ه ورسـولُه  ولَو أَنَّهم رضُوا ما آتَاهم اللَّ 58رضُوا وإِنْ لَم يعطَوا منْها إِذَا هم يسخَطُونَ 
  وقَالُوا حسبنَا اللَّه سيؤْتينَا اللَّه منْ فَضْله ورسولُه إِنَّا إِلَى اللَّه راغبونَ

از ميان آنان كساني هستند كه در تقسيم زكات از تو ايـراد  ) (58-59التوبه ) (59(
اگـر چيـزي    مي گيرند، اگر به آنها چيزي از زكات داده شود خشنود مي شـوند و 

اگر آنها به تقسيم خدا و رسـول خـدا راضـي مـي     . داده نشود، ناراحت مي شوند
خدا براي ما كافي است و خدا و رسولش از فضـل و احسـان   : شدند و مي گفتند

خداونـد  .) براي آنان بهتر بود. خود به ما مي دهند و ما خواهان رضاي خدا هستيم
اگر به آنان چيـزي داده  . ين بيان كرده استمتعال شان منافقان را در اين دو آيه چن

شود، خوشحال مي شوند و اگر چيزي داده نشود خشم و غضب مي كنند و آنان را 
كسي يا كسـاني كـه حضـرت    . به خاطر داشتن چنين خصلتي نكوهش كرده است



را به چنين خصلتي تعريف كرده اند، آيا در واقع او را مذمت و نكـوهش   فاطمه
را از شر آنان  وند اين گروه را هدايت كند و اهل بيت رسول اهللانكرده اند؟ خدا

نجات دهد زيرا اين گروه نقص و عيبي را به اهل بيت چسبانده كه براي هيچ بيننده 
  1.پنهان نيست

 
ايـن  )) حق خودش را مطالبه مـي كـرد   فاطمه: ((شايد آقاي تيجاني بگويد -ج

. گفته شـده اسـت، نيسـت    ابوبكرسخن آقاي تيجاني بهتر از سخني كه در حق 
ابوبكر ال يمنع يهودياً وال نصـرانياً حقـه، فكيـف يمنـع سـيده نسـاء       : يقول القائل

جلـوي حـق هـيچ يهـودي و مسـيحي را       العالمين حقها؟ يعني حضرت ابوبكر
نگرفته است، چگونه حق سردار و بانوان و زنان دو جهان را مـي گيـرد و او را از   

گواهي داده  را خداوند و رسولش در حق حضرت ابوبكرزي! حقش منع مي كند؟
آنگـاه او چگونـه مـردم را از دادن    . اند كه او مالش را براي خدا انفاق مـي كنـد  

مـالي را مـي خواسـت     از شخص رسول اكرم حقشان منع مي كند؟ و فاطمه
روايت  همانطور كه در صحيحين از حضرت علي. او را نداد ولي رسول اكرم

نـزد   فاطمه: تحت عنوان حديث الخادم مي گويد كه حضرت علي شده است
خدمت  رسول اهللا. رفت و از وي خدمت گذاري درخواست نمود رسول اكرم

آري، اگـر بـراي    2.گذاري به او نداد و در عوض تسـبيحات را بـه وي تعلـيم داد   
بـر او  جايز است چيزي را كه فاطمه از او بخواهد و او ندهـد و دادن   رسول اهللا

و معلـوم شـد كـه او    . نيز جايز اسـت  واجب نباشد، پس براي خليفه رسول اهللا
وقتي عمل . از اينكه چيزي را مطالبه كند كه اعطاء آن واجب نباشد. معصوم نيست

كردن به خواسته او واجب نيست، ترك اعطا و ندادن مايـه گنـاه و نكـوهش هـم     
فرض ما بر اين باشد، در حالي كـه  نيست هر چند كه جايز و مباح است، البته اگر 
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امـا  . اينجا، اعطا مال مباح هم نيست، آنگاه منع و ندادن موجب ستايش خواهد بود
حق كسي را منع كرده يا اينكـه بـر كسـي     كسي سراغ ندارد كه حضرت ابوبكر

   .1يا بعد از وفات آن حضرت ستم كرده باشد چه در زمان رسول اهللا
  
وصيت كرده بود تا در شب دفت شود و  حضرت فاطمه(: (اين كه مي گويند -د

كسي از صحابه در مراسم تدفين و نماز جنازه او حاضر نشـود، چنـين وصـيتي را    
كسي از حضرت فاطمه نقل نمي كند و كسي از اين وصيت بـه فضـايل حضـرت    
فاطمه استدالل نمي كند مگر فرد ناداني كه از شـان واالي حضـرت فاطمـه آگـاه     

زيرا نماز خوانـدن يـك مسـلمان و    . بهاي ناروايي را به او منسوب كندنباشد و نس
شركت در مراسم تدفين مسلماني ديگر، در واقع نوعي خير و معروف است كـه از  
يك مسلمان به مسلماني ديگر مي رسد، بهترين انسان، از اينكه بهترين انسـاني بـر   

آري، مگر همـه  . كند وي نماز خواند و در مراسم تدفين او شركت كند، ضرر نمي
ايـن  . درود نمـي فرسـتند   انسانها اعم از ابرار، فجار و منافقين براي رسول اكرم

 رسـول اهللا . درود فرستادن فجار و منافقين، اگر سودي ندارد، ضرري هم نـدارد 
مي دانست كه در ميان امت او منافقان هـم وجـود دارنـد، امـا كسـي را از درود      

مام مردم را حكم كرد تا بر وي درود بفرستند، هـر چنـد   خواندن منع نكرد، بلكه ت
پس چگونه چنين چيزي كه بـه جـز   . كه ميان آنان مومن و منافق همه وجود دارند

افراد نادان، كسي ديگر آن را نقل نمي كند و بدان اسـتدالل نمـي كنـد، در مقـام     
يت كند تعريف و استناد به نفع كسي بيان مي گردد؟ عالوه بر اين اگر شخصي وص

كه مسلمانان در تدفين و نماز ميت او شركت نكنند، اين گونه وصـيت نافـذ نمـي    
زيرا نماز خواندن مسلمانان بر او در هر حال بـراي او  . شود و واجب االجرا نيست
قطعاً اگر ستمكاري بر كسي سـتم كنـد و آن شـخص    . موجب اجر و پاداش است

واند، اين وصيت از جمله حسنات مورد ستم وصيت كند كه ستمكار بر او نماز نخ
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و اعمال نيكي كه موجب مدح براي او باشد، محسوب نمـي گـردد و نـه خـدا و     
آري، كسي كـه قصـد مـدح و تعظـيم     . رسول، او را به چنين چيزي امر كرده اند

فاطمه را بكند، چگونه چنين چيزي را به وي نسبت مـي دهـد كـه در آن مـدح و     
همان گونه كه كتـاب، سـنت و   . و ضد آن باشدستايش نباشد بلكه مدح در عكس 
بعد از علم و آگاهي از اين مطلب، روشن است  1!اجماع بر اين نكته داللت دارند؟

  . كه حق با كيست و باطل با چه كسي است
  
توضيح بعضي نكات را الزم مي دانم تا خوانندگان محتـرم گمـان نكننـد كـه      -7

ه و رابطه اش را بـا وي قطـع كـرده    خشم كرد بخاطر ميراث بر ابوبكر فاطمه
  . است و او سفارش كرده كه در هنگام شب دفت كرده شود

  : بايد عرض شود
  
در پرتو مطالبي كه در گذشته بيان گرديد و بـا توجـه بـه اسـتدالل و اسـتناد       -1

را  ايـراد و اعتـراض حضـرت فاطمـه    )) النورث((به حديث  حضرت ابوبكر
معتقد به تاويل آن حديث بوده است، يعنـي اينكـه او    مبتني بر اين اصل بدانيم كه

را به معني و مفهوم عام آن نپذيرفتـه بلكـه بـه تخصـيص آن     )) النورث((حديث 
)) النـورث ((اعتقاد داشته است و توريث منافع زمين و باغات را از عموم حـديث  

 لـذا . به مفهوم عام آن استناد كـرده اسـت   مستثنا دانسته است و حضرت ابوبكر
اختالف اين دو شخصيت درباره چيزي بود، كه متحمل تاويـل بـوده اسـت ولـي     

نيز از موضع خود  بر موضع خود مصمم شد، فاطمه زماني كه حضرت ابوبكر
    2.))منصرف شد
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در حديث آمده است، بايد عرض  آري، آنچه كه از هجران حضرت زهرا(( -ب
اض، و عدم نشـاط در ديـدار و   در حديث مذكور به معني انقب)) هجران((شود كه 

اين هجران به معني هجراني كه حرام اسـت، يعنـي بـه    . است مالقات با ابوبكر
اين )) فلم تكلمه((و معني . معني ترك سالم و سخن و روگرداني از مالقات نيست

شـد، در ايـن   )) النـورث ((بعد از اينكه متوجه معنـي حـديث    است كه فاطمه
صحبت نكرد ـ يا به خاطر انقباض طبيعت و مـزاج    )ابوبكر(خصوص ديگر با وي 

ـ ديگر نيازش را با او مطرح نكرد و نيـازي بـراي مالقـات و صـحبت كـردن بـا       
حتي امام بيهقي از طريق شعبي روايت كرده اسـت كـه حضـرت     1.نديد ابوبكر
 رفت و حضرت علي خطـاب بـه فاطمـه    به عيادت حضرت فاطمه ابوبكر
است، مي خواهد تو را عيـادت   اين ابوبكر)) يستاذن عليكهذا ابوبكر : ((فرمود
تو دوست داري او مـرا  : ((فاطمه در جواب گفت)) اتحب ان آذن له: ((قالت. كند

. او را اجـازت داد  فاطمـه )). آري: ((گفـت  حضـرت علـي  )) عيادت كنـد؟ 
رفـت او را دلجـويي كـرد و بـاالخره حضـرت       نزد فاطمـه  حضرت ابوبكر

اين حديث هر چند كه مرسل . اعالم رضايت كرد ز حضرت ابوبكرنيز ا فاطمه
و با اين حديث، اشـكال دايـر بـر    . است اما اسناد و نسبتش به شعبي صحيح است

سيوطي، مرسالت شـعبي   2.زائل مي گردد ادامه هجران فاطمه با حضرت ابوبكر
را مرسالت شعبي حكم حديث صحيح : عجلي مي گويد. را صحيح قرار داده است

 توصـيه فاطمـه   3.دارند، زيرا او مرسل نمي كند مگر حديثي را كه صحيح باشد
در مراسم تدفين او شركت  درباره اينكه در شب دفن كرده شود تا ابوبكر و عمر

  . نكنند، در اين باره توضيحات الزم در صفحات آينده داده خواهد شد
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يعنـي اينكـه هـر كـدام از      با اين توضيحات واقعيت امر و آنچه كه ديدگاه ما بود
آنچه را كه بر مبناي اجتهاد خود، حق خـود   و حضرت فاطمه حضرت ابوبكر

  . مي دانست، بر آن عمل مي كرد، بسيار واضح و كامالً روشن شده است
  
در ارتباط با استشهاد آقاي تيجاني از روايتي كه به دروغ در كتـاب تـاريخ   (( -ث

اي فاطمـه  : شده است، و آن اينكه ابوبكر گفته بـود  الخلفاء به ابن قتيبه نسبت داده
بـه حـدي گريـه كـرد      من از ناخشنودي تو، پناه خدا را مي طلبم و بعد ابوبكر

من نيازي به بيعـت شـما   : گفت نزديك بود كه نفسش بيرون رود و اينكه ابوبكر
  : ،         بايد عرض شود))ندارم، بيعتتان را فسخ كنيد

ندي برايش ذكر نشده و هيچ كدام از علماي حـديث آن را  حديث مذكور، هيچ س
بي گمان اين حديث كذب محـض اسـت كـه بـه     . در كتب خود بيان نكرده است

عالوه بر اين من از تيجـاني كـودن مـي    . نسبت داده شده است حضرت ابوبكر
چگونه ميان اين دعوي كه ابوبكر انكار كرد از اينكه ميراث فاطمه و فـدك  : پرسم
و )) النـورث ((به حـديث   او بدهد و استشهاد حضرت ابوبكر عليه فاطمه را به

تغيير نمي دهم آنچه را كه رسـول  ( ال اغير شيئاً عمله النبي: اينكه به فاطمه گفت
بدان عمل كرده است چگونه تطبيق مي دهد؟ ميان ايـن ديـدگاه حضـرت     اكرم

تا اينكه نزديـك بـود كـه    كه گريه كرد ) در همين قضيه(ابوبكر و ديدگاه آخر او 
، بلكه اين گفتـه او كـه   نفسش بيرون رود و پناه خواستن او از ناخشنودي فاطمه

من هيچ نيازي به بيعت شما ندارم بيعتتان را فسخ كنيد، ميان اين گزينه هاي متضاد 
  !! چه راه تطبيقي وجود دارد؟؟

در  بكرآري، موضوع بحث در همه اين روايات ميراث است؟ اگر حضـرت ابـو  
استدالل مي كـرد، آنگـاه گريـه     ، به حديث رسول اكرمادعاي حضرت فاطمه

: كردن او به حدي كه نزديك بود نفسش بيرون رود، چه معنا دارد؟ و چـرا بگويـد  
از اينكـه از   ، پناه خدا را مي طلبم؟ آيا ابـوبكر من از ناخشنودي تو اي فاطمه



اه شده بود؟ يا اينكه شريعت اتبـاع  تبعيت مي كرد، مرتكب گن حديث رسول اهللا
بنابراين، من بر ايـن بـاور   ! واجب قرار داده است؟ را مانند اتباع پيامبر فاطمه

هستم كه آقاي تيجاني با استدالل به اين گونه روايات دروغين، راه مرا بسـته و از  
كه  زيرا روايتي. تحمل زحمت و بيان هر گونه دليل و پاسخ، مرا بي نياز كرده است

تيجاني مدعي شده كه ابوبكر به حدي گريه كرد كه نزديك بود نفسش بيـرون رود  
و خواستار فسخ بيعت شد، كذب محض است و شـرم آور اسـت كـه بـه طـرف      

تنها غلط بودن متن و مفهوم آن از بيان هر . نسبت داده شده است حضرت ابوبكر
متن و هـم از لحـاظ    گونه دليل كفايت مي كند حال آنكه اين حديث هم از لحاظ

شگفت آور است كه آقاي تيجاني چگونه جرات مي كنـد  . سند هر دو، دروغ است
  ! ؟.و از چنين روايتي استدالل مي كند

  
نتيجه يكي است، با اين تفاوت كه بخـاري آن را بـه   ((درباره اين گفته تيجاني  -8

اسـت، و آن  صورت مجمل و ابن قتيبه با مقداري بسط و تفضيل آن را بيان كـرده  
به خاطر رنجيدن فاطمه مي رنجيـد و بـه خـاطر خشـنودي او      اينكه، رسول اهللا

رنجيـده   و عمـر  فوت كرد در حالي كه از ابوبكر خشنود مي شود و فاطمه
   1.بود

  : بايد عرض شود
  

رنجيده بود زيرا حضرت  از حضرت علي بي ترديد، رسول اكرم((. . .  -الف
و قطعـاً  ) در امر خواستگاري دختر ابوجهل(ليف كرده بود علي، فاطمه را دچار تك

به خاطر حضرت فاطمه، به حق بود، بلكه يك رنجيدن محض  رنجيدن رسول اهللا
  . نبود
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وقـت وفـات از    روايت بخاري قطعاً بر اين معني داللت ندارد كه فاطمه(( -ب
، نـام او در  اما حضرت عمر، واهللا نمي دانم چگونه. ناراحت بود حضرت ابوبكر

آيا اگر به جاي نام عمر، نام علـي را در حـديث ذكـر    . اين قضيه درج شده است
  كنم، آيا مرتكب جنايتي شده ام يا خير؟ 

  
ماتت وهي واجـده علـي ابـي    : بخاري مي گويد. . . (در اين باره گفته تيجاني  -9

  ) بكر فلم تكلمه حتي توفيت فالمعني واحد كما ال يخفي
د در حالي كه از ابوبكر ناراحت بود و تا دم موت بـا وي حـرف   فاطمه فوت كر(

  .) نزد
  : بايد عرض شود

و در . فاطمـه خشـم كـرد   )) فوجدت فاطمه((در روايت بخاري چنين آمده است 
دربـاره   يعني فاطمـه  1.روايتي ديگر آمده است، فلم تكلمه في ذلك حتي ماتت

آقاي تيجـاني حـديث را   . نزدحرف  مطالبه ميراث تا دم وفات با حضرت ابوبكر
فوت كرد ((يعني )) ماتت وهي واجده: ((وارونه كرده چنين از بخاري نقل مي كند

ميان اين دو جمله تفاوت زيـادي وجـود   .)) در حالي كه ناراحت و خشمگين بود
: بخاري چنين نگفته بـود . و معني اين دو جمله از همديگر بسيار دور هستند. دارد

ناراحت بود، بلكـه بخـاري    و او همواره از حضرت ابوبكركه فاطمه فوت كرد 
او را در امر ميـراث   فاطمه خشم كرد موقعي كه حضرت ابوبكر: چنين گفته بود

و هجـران فاطمـه بـا    . جواب رد داد و تا وقت وفات در اين باره با او حرف نـزد 
چنانچـه   با توجه به روايت شـعبي . از قبيل هجران حرام و غير جايز نبود ابوبكر

و در روايت دروغين آقاي تيجاني چنين . گذشت، اين معني بيشتر روشن مي گردد
او از ابـوبكر  )) (وسوف تشـتكيه ألبيهـا   إنها ساخطه علي ابي بكر: ((آمده است

ولـي روايـت   ) پيش پدرش شكايت مـي كنـد   ناراض است و از دست ابي بكر
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فاطمـه  )) (ر لم يعطها فدكإن فاطمه غضبتألن أبابك((بخاري در اصل چنين است 
اما آقاي تيجاني سـخنان را  ) فدك را به او نداده بود خشم كرده بود زيرا ابوبكر

تحريف نموده مدعي است كه معني هر دو جمله يكي است، حال آنكه ميان سخط 
ممكن است يك انسان خشم كـرده و در  . و غضب تفاوت معني زيادي وجود دارد

خط، همراه با خشم مفيد معني كراهيت و ناپسنديدگي اما س. عين حال راضي باشد
  . است و ما فاطمه را برتر مي دانيم از اينكه چنين سخني بگويد

همه مورخان و بسياري از علماي مـا اعتـراف دارنـد كـه     : آقاي تيجاني مي گويد
در جريان نحله، ارث و سهم خويشـاوندان بـا حضـرت ابـوبكر      حضرت فاطمه

مثبت به دعوي او داده نشد تا اينكه فوت كـرد در حـالي    خصومت كرد اما جواب
كه از ابوبكر ناراضي شود، اما علماي اهـل سـنت، از ايـن جريانـات و حـوادث      

نمـي خواهنـد روي ايـن     اغماض نموده به خاطر حفظ حرمت و كرامت ابوبكر
برايم فوق العاده شـگفت آور بـود، آنچـه كـه در ايـن      . موضوعات سخن بگويند

براي فاطمه بسـيار  : (ضيها بعد از ذكر اين رويدادها گفته اند و آن اينكهموضوع بع
بعيد است كه آنچه كه حق او نيست، آن را ادعا كند و براي ابوبكر نيز بعيد اسـت  

و با اين سفسطه، آنها گمان مـي كننـد كـه    ) كه از دادن حق فاطمه خودداري كند
ن گفته آنان، به منزله اين قول اي. مشكل حل شده است و پژوهشگران قانع شده اند

براي قرآن بسيار بعيد است كه غير حق را بيـان كنـد، و بـراي بنـي     : ((قايل است
خداوند ما را بـا علمـايي گرفتـار    )) اسرائيل بعيد است كه گوساله را عبادت كنند

كرده است كه نمي دانند چه مي گويند و در آن واحد به يك چيز و ضد آن ايمان 
مـدعي حـق خـود بـود و      ر حالي كه واقعيت اين است كه فاطمهمي آورند، د

كـاذب  ) العيـاذ اهللا (ابوبكر دعوايش را رد كرده، يا به خاطر اينكه او در دعـوايش  
هـيچ شـك سـومي در ايـن     . بوده است يا اينكه ابوبكر در حق او ستم كرده است
   1.قضيه وجود ندارد، آن طور كه علماي ما مي گويند
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   :بايد عرض شود
  
علماي اهل سنت نسبت به اختالف فاطمه با ابوبكر ((اين گفته آقاي تيجاني كه  -1

اعتراف دارند ولي به خاطر پاسداري از حرمت و كرامت ابوبكر با اغماض و چشم 
همان طور . پوشي از كنار اين حوادث مي گذرند و پيرامون آنها صحبت نمي كنند

ـ .)) كه عادت آنها است ه اهـل سـنت اسـت و داليلـي كـه      اين دروغ محض، علي
پيرامون اين قضيه در مباحث گذشته بيان كردم، براي توضـيح ايـن مطلـب كـافي     

بهتـرين  )) منهـاج السـنه  ((شيخ االسالم ابن تيميه در كتاب ارزشمند خـود  . است
شيخ االسالم ابن تيميـه در ايـن   . بيان كرده است 1توضيحات را پيرامون اين قضيه

را مورد نقد قرار داده، داليل او را بـا زمـين يكسـان كـرده     كتاب، ابن مطهر حلي 
ابـن حجـر در   . است به طوري كه تمام تار و پود مستندات او از هم گسيخته است

شرح بخاري و امام نووي در شرح مسلم و شاه عبدالعزيز در تحفه اثنـا عشـري و   
ادم، شكري و مباركفوري در خالصه آن، حديث را به گونه اي كه مـن توضـيح د  

توضيح داده اند ـ هم چنين كتب شهيد عالمه احسان الهي ظهير كه دهان روافـض   
را لگام كرده است، و به همين خاطر هم آنها او را به شهادت رساندند، عـالوه بـر   
اين كتب، عده زيادي از علما درباره اين قضيه، كتاب نوشته اند و اين حـديث را  

بنابراين ادعاي آقـاي تيجـاني   . . . ده اند به نحوي كه توضيح داده شد، تشريح كر
داير بر اغماض و صحبت نكردن علماي اهل سنت پيرامـون ايـن قضـيه، دال بـر     

قضـيه اي  . كمبود آگاهي و سطحي بودن معلومات او، در خصوص اين قضيه است
  . كه بدون فهم و درايت الزم، خود را در آن گرفتار كرده است

: در شگفت هستم از قول بعضي علما كه مي گوينـد ((: درباره اين گفته تيجاني -2
براي فاطمه بسيار بعيد است، ادعا كند آنچه را كه حق او نيسـت و بسـيار بعيـد    (
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و فكر مي كنـد بـا ايـن سفسـطه     ) كه او را از حقش منع كند است براي ابوبكر
  . الخ. . .)) پژوهشگران را قانع كرده است يا قانع شده اند 

  : بايد عرض شود
ادعاي ناحق نكـرده بـود بلكـه حـديث      در مباحث گذشته بيان كردم كه فاطمه

فهميده بود، تاويل مي كـرد ـ    را بر خالف آنچه كه حضرت ابوبكر رسول اهللا
هر چند كه به خواسته او عمل نكرد و آنچه كه او از ميراث مدعي بـود،   ابوبكر

كـه او را از حقـش محـروم    به وي نداد اما براي همگان به طور قطع معلوم است 
عمل مي  نكرد بلكه ابوبكر مطمئن بود كه دارد مطابق با خواست و دستور پيامبر

حقي مي داشت، هرگز  او را منع نمي كرد و چرا چنين  كند و گر نه، اگر فاطمه
حتي حق يـك نفـر يهـودي و     كند؟ براي همگان معلوم بود كه حضرت ابوبكر

را منع  ر مبناي چه دليلي حق دختر گرامي رسول اهللانصراني را منع نكرده است ب
كند؟ به ويژه وقتي كه ما مي دانيم كـه او ايـن امـوال را بـه ازواج مطهـرات كـه       

تـاريخ شـاهد گويـايي اسـت كـه حضـرت       . دخترش نيز از جمله آنها بود، نـداد 
مي چگونه دارايي و ثروت خود را در راه اهللا انفاق  در حيات رسول اهللا ابوبكر

)) ما نفعي مال مثـل مـال ابـي بكـر    : ((در اين باره فرمود كرد حتي رسول اهللا
 1.)به نفع اسالم هزينه نشـده اسـت   هيچ مال و ثروتي مانند مال حضرت ابوبكر(

كـدام  . . . آري، بعد از بيان احاديث صحيح مذكور، اين سوال مطـرح مـي شـود    
ه اهـل سـنت كـه اكنـون     سخن، ديدگاه حق و قرين صواب است؟ سخن و ديدگا

توضيح داده شد يا موضع و ديدگاه روافض كه كمترين معني و منطقي همراه ندارد 
خودداري كـرد و مـي    از دادن حق فاطمه و خالصه اش اين است كه ابوبكر

خواست از راه جور و ستم حقش را غضب كند؟ و فاطمه به جهت اينكه معصـوم  
كر از جمله حكـام جـور و سـتمكاران    است، در مدعايش حق بجانب است و ابوب

و بـا  !! روافض با اين حيله سوفسطايي فكر مي كنند قضيه را حل كرده انـد . است
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دارند، تخفيف مي  اين شيوه، آتش كينه اي را كه در دلهاي خود نسبت به ابوبكر
  . دهند

آري، حق بايد گفته شود و حق آن است كه شرع عظيم و منطق سليم آن را بپذيرد، 
حاشا لفاطمه أن تدعي ما ليس لها بحق و حاشا ألبي بكر من أن يمنع ((ني اينكه يع

بسيار بعيد است كه غير حق را دعوي كند و براي حضرت  براي، فاطمه)) حقها
بعيد است كه از دادن حق او سر باز زند، آري آقاي تيجـاني ايـن قـول     ابوبكر

حاشا : ((فته كسي كه چنين مي گويدرا تشبيه مي دهد با گ) الخ. . . حاشا لفاطمه (
براي قـرآن  (؟ ))!!للقرآن أن يقول غير الحق، و حاشا لبني اسراييل أن يعبدوا العجل

بسيار بعيد است كه غير حق را بگويد و براي بني اسراييل بعيد است كه گوساله را 
  .) عبادت كنند

او سـخن  چگونـه  . . . قول اين مدعي كاذب و دروغين بسيار شـگفت آور اسـت   
مـو بـه مـو، ماننـد      خداوند را با سخن انسان تشبيه مي دهد، آيا سخنان فاطمـه 

آري، !! مانند سخنان بني اسـراييل؟  و سخنان حضرت ابوبكر! سخنان اهللا هستند؟
و او را در شـرايطي  ! عقده كور عصبيت تا اين حد در تيجاني اثر گذاشـته اسـت؟  

در اين باره چيـزي  . لوق تمييز نمي دهدقرار داده است كه ميان سخنان خالق و مخ
نمي گويم جز اينكه، پروردگارا، از جنون عصمت و عصبيت ما را به پناه خـودت  

خالصه كالم اينكه آقاي تيجاني از ما مـي خواهـد تـا بپـذيريم كـه      ! حفظ بفرما؟
تـا  ) طلب مي كرد و ابوبكر در حق او ستم كرد حق خود را از ابوبكر فاطمه(

  . ويني بر انصاف دروغين خود بيفزايدبرگ زرين ن
از روي داليـل عقلـي و نقلـي     ((: آقاي تيجاني در ادامه سخنان خود مـي گويـد  

: فرمـوده اسـت   دروغگو بودن حضرت فاطمه زهرا ممتنع است زيرا رسول اكرم
بـديهي  . فاطمه پاره تن من است، هر كس فاطمه را برنجاند، او مرا رنجانده اسـت 

و دروغگو باشد، شايسته چنين تعريف و تمجيدي از طـرف   است كسي كه كاذب
بنابراين، حديث مذكور، بر عصمت او از دروغ و از ساير . نخواهد شد رسول اهللا



فواحش داللت دارد، همانطور كه آيه تطهير داللت دارد، آيه تطهير درباره فاطمـه،  
ايت كـرده  و اين حديث را خود عايشه رو. شوهر و هر دو پسرش نازل شده است

عقل مندان بايد بپذيرند كه بر وي ظلم شده است و به همين خاطر شما مـي  . است
به ابوبكر و عمـر اجـازه ورود نـداد وقتـي كـه آن دو مـي       ) س(دانيد كه فاطمه 

وقتي حضرت علي، ابوبكر و عمر را اجازه داد كه وارد . خواستند در خانه او بروند
ي ديوار برگرداند و نمي خواست بسـوي آن  خانه بشوند، فاطمه چهره خود را بسو

  . دو نگاه كند
فاطمه فوت كرد و بنابر وصيتي كه كرده بود، در شب دفن شد تا كسي از آنان در 

مجهول و غير مشـخص   و تا امروز مرقد دختر رسول اهللا! تدفين او شركت نكند
و در اين چرا علماي ما درباره اين واقعيت مهر به لب زده و خاموش هستند . است

خصوص صحبت نمي كنند حتي  درباره اين واقعيت اشاره هم نمي كننـد و سـاير   
   1.را مانند فرشتگان معصوم و بي گناه براي ما معرفي مي كنند صحابه رسول اهللا

  : در پاسخ بايد عرض شود
  
دروغ گفته است بلكه سـخن از   هيچ يك از اهل سنت نگفته است كه فاطمه -1

آنچـه را كـه بـه گمـان      فاطمه. اين قضيه اصالً مفهومي نداردكذب و دروغ در 
داليـل   خودش، حق خود مي دانست، خواستار شد و زماني كه حضرت ابوبكر

عدم اعطا ميراث را برايش توضيح داد، ديگر پيرامون مساله ميراث سخن نگفـت و  
حضرت ابوبكر در جهت خشنودي او از تمام سعي و تالش خود كار گرفـت و او  

  . نيز خشنود شد
  
او از كذب و تمام فواحش :. . . فاطمه دروغ مي گويد: ((اين گفته آقاي تيجاني -2

  )). پاك است
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بنـابر  : آري، اگر جريان معصوم بودن چنين ساده و آسان است، من هم مـي گـويم  
داليل عقلي و نقلي ظالم بودن كسي كه در حضر و سفر، در رنج و خوشـي حتـي   

اس ترين لحظه هاي زندگي همـراه پيـامبر و صـاحب او در    در مشكل ترين و حس
  : درباره او فرموده است زيرا خود حضرت رسول. غار بوده است، نيز ممتنع است

   1.))لو كنت متخذاً خليالً التخذت ابابكر ولكن اخي وصاحبي((
اگر قرار بر اين مي بود كه كسي را به عنوان دوست بر گزينم، ابوبكر را بـر مـي   (

  . دم اما او برادر و همراه من استگزي
بديهي است كسي كه دروغ گويد يا ظالم باشد، شايسته چنين تعريف و تمجيـدي  

زيرا حديث مذكور بر عصمت ابوبكر از ظلم و . نخواهد شد از جانب رسول اهللا
هم چنين داليل عقلي و نقلي دال بر اين نكته هسـتند  . از ساير فواحش داللت دارد

دربـاره   طاب و عثمان بن عفان نيز ظالم نبودند، زيرا رسول اكـرم كه عمر بن خ
در خواب ديدم كه شير نوشيدم، به حدي نوشيدم كه : عمر بن خطاب فرموده است

بعد ظـرف شـير را بـه    . سير شدم و سيرابي را از سر انگشتان خود لمس مي كردم
ـ : عمر دادم، صحابه سوال كردند : ايي؟ فرمـود اين خواب را چگونه تفسير مي فرم

مـن جهـز   : ((و درباره ي حضرت عثمان فرموده اسـت  2.است)) علم((منظور آن 
سپاهي كه به تبـوك  (هر كس سپاه عسره  3))جيش العسره فله الجنه، فجهزه عثمان

عـالوه  . و عثمان آن را تجهيز كـرد . را مجهز كند، اهل بهشت است) اعزام مي شد
و عمر و عثمان موقع صعود باالي  بكرهمراه با حضرت ابو بر اين، رسول اكرم

اي احد، بر جـاي  . 4))اثبت أحداً فإنها عليك نبي و صديق و شهيدان: ((احد فرمود
  . خود ثابت و پا بر جا بمان، باالي تو، يك پيامبر، يك صديق و دو شهيد قرار دارد
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شايسـته چنـين    بديهي است كسي كه ظالم و ستمكار باشد، از جانب رسول اهللا
زيرا حديث در واقع دال بر عصمت صحابه از . ريف و تمجيد صريح نخواهد بودتع

بـر   را از زبـان رسـول اهللا   اگر فضايل صـحابه . ظلم و ساير فواحش مي باشد
. شمارم، حسب استدالل آقاي تيجاني، همه آنان جزو معصومين قرار خواهند گرفت

اسـت و بـس، ارائـه     خصوصيت عصمت متعلق به فاطمه: اگر آقاي تيجاني بگويد
را بـه عصـمت    اگر دليل واضح و صريح دارد كه فاطمه. دليل برايش الزم است

ولي مجـرد  . مختص مي كند، او حق دارد كه مناقشه كند همان طور كه مايل باشد
اگر چنين مي بود، ابوطالب، . نسب در هيچ شرايطي نمي تواند، دليل عصمت باشد

د اما اهل دوزخ بودن او، از داليـل قطعـي   پدر حضرت علي از اهل بهشت مي بو
اگر آقاي تيجاني، احاديثي را كـه ذكـر كـردم، بـدليل اينكـه از      . ثابت شده است

صحاح اهل سنت بودند، ضعيف بداند، چون اهـل سـنت احاديـث ضـعيف را در     
در  فضايل صحابه در كتب خود مي آورند، نبايد فراموش كند كه حديث فاطمه

شده است، زيرا اين حديث نيز ضعيف تلقي مـي شـود،    صحاح اهل سنت روايت
زيرا ناقالن احاديث فضايل صحابه مجروح اند، هيچ حديثي از آنان نبايد پذيرفتـه  
شود ولو اينكه در باب فضايل اهل بيت باشد، پروردگارا، تنها تـو مـي تـواني بـا     
 روشي جديد درباره صحت و سقم احاديث، قضـاوت كنـي، و آن راه جديـد، راه   

  . انصاف است
  
و دو فرزنـدش،   آيه تطهير كه درباره فاطمه، علـي : ((آقاي تيجاني مي گويد -3
اين حديث از خـود  . نازل شده است، دال بر عصمت آنان است ) حسن و حسين(

  )). الخ. . . . عايشه نقل شده است
  : در جواب عرض مي شود



واج مطهرات رسـول  آيه تطهير، مختص فاطمه، علي، حسن و حسين نيست بلكه از
نيز از مصداق آن هستند و اين شمول و عموم از سباق آيه ظاهر و روشـن   اكرم
  :خداوند سبحان مي فرمايد. است

)ي فالَّذ عطْملِ فَينَ بِالْقَوتُنَّ فَال تَخْضَعإِنِ اتَّقَي اءنَ النِّسم دتُنَّ كَأَحلَس النَّبِي اءسا ني ي
ض وقُلْنَ قَوالً معرُوفاً وقَرْنَ في بيوتكُنَّ وال تَبرَّجنَ تَبـرُّج الْجاهليـةِ الْـأُولَى    قَلْبِه مرَ

سالرِّج نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو نَ اللَّهعأَطينَ الزَّكَاةَ وآتالةَ ونَ الصمأَقو 
و تيلَ الْبـةِ إِنَّ  أَهكْمالْحو اللَّه اتنْ آيكُنَّ موتيي بتْلَى فا ياذْكُرْنَ متَطْهِيراً و رَكُمطَهي

  )32-34:األحزاب) (اللَّه كَانَ لَطيفاً خَبِيراً
اي همسران پيامبر، شما مانند ساير زنان نيستند، اگر مـي خواهيـد راه تقـوا را در    (

و نازك نكنيد تا صاحبان دلهاي بيمار به شما چشم طمـع  پيش بگيريد، صدا را نرم 
و سخنان خوب و شايسته بگوييد، و در خانه هـاي خـود بمانيـد و ماننـد     . دوزند

جاهليت پيشين، خود را به نمايش نگذاريد، نماز بر پاي داريد، زكات بدهيـد و از  
اهل بيـت   خدا و پيامبرش اطاعت كنيد، همانا خداوند مي خواهد پليدي را از شما

ـ پيامبر ـ دور كند و شما را خوب پاك گرداند، و به ياد آوريد آيـات خداونـد و    
سخنان حكمت آميزي را كه در خانه هاي شما تالوت مي شـود، همانـا خداونـد    

  ). بسيار دقيق و آگاه است
هـم  . هسـتند  آيه مبين اين مطلب است كه مصداق آن، ازواج مطهرات رسول اهللا

اما . يدهايي كه در آن ذكر شده اند اشاره به اختصاص ازواج داردچنين نويد و وع
ما آيه را منحصر به ازواج نمي دانيم و بر اين عقيده هستيم كه تمام اهل بيت را در 
بر مي گيرد ولي در عين حال، فاطمه، علي، حسـن و حسـين رضـوان اهللا علـيهم     

 رند چون رسول اكـرم اجمعين از ميان اهل بيت، در اين امر اختصاص بيشتري دا
در بخاري از عبدالرحمن بن ابي ليلي روايت شده . آنان را به دعا مختص كرده بود

چگونـه بـر شـما اهـل بيـت درود      : سوال كرديم از رسول اهللا: است، مي گويد
قولوا : فرمود رسول اهللا. بخوانيم؟ خداوند سالم گفتن را براي ما نشان داده است



ي آل محمد، كما صليت علي ابراهيم وعلـي آل ابـراهيم   اللهم صل علي محمد وعل
إنك حميد مجيد، اللهم بارك علي محمد و علي آل محمد كما باركت علي ابراهيم 

   1.و علي آل ابراهيم إنك حميد مجيد
همان گونـه كـه در   . مي باشند بي ترديد منظور از اهل بيت ازواج و اوالد پيامبر

ابوحميـد  . وايت عمرو بن سليم زرقي آمده اسـت حديثي ديگر از امام بخاري به ر
اي پيامبر گرامي، چگونه بـراي تـو درود   : صحابه عرض كردند: ساعدي مي گويد

اللهم صل علي محمد وازواجه وذريته، كمـا  : قولوا: فرمود بفرستيم؟ رسول اكرم
صليت علي آل ابراهيم و بارك علي محمد وازواجه وذريته كما باركـت علـي آل   

     2.إنك حميد مجيد ابراهيم
در بخشي از يك حديث ديگر كه امام بخاري آن را نقل كرده است، چنـين آمـده   

 بـه حجـره ي حضـرت عايشـه     رسـول اهللا : مي گويد حضرت انس: است
سالم بـر شـما اي اهـل بيـت ـ      )) السالم عليكم اهل البيت: ((تشريف برد و گفت

و بـه حجـره ي   )) رحمـه اهللا  وعليك السالم و: ((حضرت عايشه در جواب فرمود
از  3.گفتـه بـود   تمام ازواج رفت و به همه گفت، آنچه را كه به حضرت عايشـه 

: فيروز آبادي مـي گويـد  . شامل ازواج مي شود)) اهل بيت((لحاظ معني لغوي نيز 
همسر : اهل الدين پيروان دين، اهل الرجل. ساكنان بيت: اهل بيت: اهل األمر((. . . 

ازواج نبي و دختران نبي و داماد پيامبر يعنـي حضـرت علـي عليـه     : او، اهل النبي
: سـاكنان خانـه، و اهـل الرجـل    : اهل البيت: ((. . . ابن منظور مي گويد. 4))السالم

همسران، دختران و داماد پيامبر يعني علي و : افراد خاص يك شخص، و اهل النبي
   .5النبيوقيل نساء . . .  بعضي گفته اند يعني همسران پيامبر
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آري، بعد از بيان آيه و احاديث و توضيحات لغوي، جاي شك و ترديد باقي نمـي  
  . از جمله مصداق آيه مذكور هستند ماند، در اينكه ازواج مطهرات پيامبر

عالوه بر اين شواهد و داليل عقلي  و نقلي و لغوي، در آيه هاي متعدد قرآن كلمه 
سوره نمل آمده اسـت   7در آيه . ه شده استبراي زوجه و همسر بكار برد)) اهل((
ـ ياد آوري كن ـ زمـاني   ) (إِذْ قَالَ موسى لأَهله إِنِّي آنَست نَاراً سĤتيكُم منْها بِخَبرٍ(

من آتشي مي بينم، بـزودي خبـري از آتـش و يـا     : را كه موسي به همسرش گفت
) ع(، كسي كه همراه موسي بي ترديد) اخگري مي آوريم تا خود را با آن گرم كنيد

قَالَت مـا جـزَاء مـنْ أَراد     (:سوره يوسف آمده است 25در آيه . بود، همسرش بود
سزاي كسي كه نسبت به همسرت، اراده ي بدي : گفت) (بِأَهلك سوءاً إِلَّا أَنْ يسجنَ

فسـران  بـه اتفـاق همـه م   ) داشته باشد چه مي تواند باشد مگر اينكه به زندان برود
: سوره نمل آمـده اسـت   57در آيه . گوينده اين جمله، زليخا همسر عزيز مصر بود

)رَأَتَهإِلَّا ام لَهأَهو نَاهيدر ) ما لوط و خاندانش را نجات داديم به جز همسرش) (فَأَنْج
حرف استثنا است و به معني وضعي خودش حكايـت از آن دارد كـه   )) إأل((اينجا 

  . ط، از اهل او بود ولي بنابر داليل مشخصي استثنا شده بودزوجه ي حضرت لو
ممكن است آقاي تيجاني تفاسير اهل سنت را به عنوان حجت و دليل نپذيرد، بويژه 

لذا الزم مي دانم كه تفاسير بزرگان اهـل تشـيع را   . بعد از اينكه هدايت شده است
نان نيز به معنـي ازواج  نزد آ)) اهل((برايش ذكر كنم تا برايش ثابت شود كه كلمه 

مـي  ) فَلَما قَضَى موسى الْأَجلَ وسار بِأَهله(علي قمي در تفسير، . و همسران مي آيد
همسـرش را بـا خـود بـرد و شـعيب      ) ع(وقتي سال بر او تمام شد، موسي : گويد

موسـي  . او را با خود ببر، همانا خداوند تو را بر گزيـده اسـت  : خطاب به او گفت
وقتي بـه بيابـاني رسـيد و همسـرش     . دان خود را به مقصد مصر بيرون بردگوسفن

موسي . همراه بود، دچار سردي شديد و باد تندي و تاريكي شدند و شب فرا رسيد
  . الخ. . .  1.بسوي آتش نگاه كرد
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اذ قال ألهله، يعني به : مي گويد) إِذْ قَالَ موسى لأَهله(ابوعلي سبرسي در تفسير آيه 
إِذْ رأى نَـاراً فَقَـالَ   ( و همين معني را موقع تفسـير  1.سرش و او دختر شعيب بودهم

وهي بنت شعيب و كان تزوجهـا بمـدين،   : تكرار مي كند و مي گويد) لأَهله امكُثُوا
     2.يعني همسرش دختر شعيب بود و در مدين با وي ازدواج كرده بود

اهل خرد با وضاحت تمام مي داند در پرتو آنچه كه گذشت، هر صاحب بصيرت و 
خدا را هزاران . مي دانند)) اهل((كه مفسران شيعي نيز، ازواج را از جمله مصداق 

  . هزار سپاس
  
هيچ دليلي وجود ندارد داير بر اينكه آيه تطهير مختص به پنج تـن اسـت و   (( -ت

ها، از براي تطهير و از بين بردن آلودگي  بس، در حديث عايشه فقط دعاي پيامبر
مثـال آيـه   . آنان ذكر شده است و هيچ دليلي براي اختصاص در آن ديده نمي شود

لَمسجِد أُسـس علَـى    (:در آيه تقوي چنين آمده است. تطهير، مانند آيه تقوي است
يعني مسجدي كه از روز اول بر اسـاس  ) 108من اآلية: التوبة)(التَّقْوى منْ أَولِ يومٍ 

اين آيه درباره مسجد قباء نازل شده است ولي در عين . اري شده استتقوا بنيانگذ
ترمذي در سنن خود از ابي سـعيد خـدري   . را نيز شامل است حال مسجد النبي
دو شخص در مورد مسجدي كه بر اساس تقوي بنا شده بود، بـا  : ((روايت مي كند

: گـري گفـت  منظور از آن، مسجد قباء اسـت و دي : يكي گفت. هم اختالف داشتند
مسجدي كه بـر اسـاس تقـوي پايـه     : فرمود رسول اهللا. است مسجد رسول اهللا

)) پايه ريزي بـر اسـاس تقـواي   ((حكم  3.ريزي شده است، همان مسجد من است
   4.چون هر دو مسجد بر اساس تقواي بنا نهاده شده اند. شامل هر دو مسجد است
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  .ا كساني ديگر نداردآيه، به داليل متعددي داللت بر عصمت فاطمه ي
غـداه   فخـرج النبـي  : نقل مي كند حديثي كه امام مسلم از حضرت عايشه -1

از خانه بيرون رفت در حالي كه  يك روز صبح رسول اكرم. الخ. . .  1وعليه مرط
چادري نقش و نگاردار و بافته شده از موي سياه پوشيده بود، پس حسن بن علـي  

سپس حسين آمد و داخـل چـادر شـد، بعـد از آن     آمد، او را داخل چادر گرفت، 
وي را داخل چادر برد سـپس حضـرت علـي آمـد و      فاطمه آمد و آن حضرت

يعني همانا خداونـد مـي خواهـد    : وي را داخل چادر آورد و فرمود رسول اكرم
اين حـديث، بـي   )). پليدي را از شما اهل بيت بزدايد و شما را كامالً پاك بگرداند

 و حسـين  ، حسـن ، علـي در حق فاطمـه  دعاي پيامبر ترديد، در واقع
با اين دعا مي خواست آلودگيها را از آنان بزدايد و آنان را پاك  رسول اهللا. است

اگر آنان معصوم مي بودند، چه نيازي براي پاكي آنان وجود داشـت؟  . و مطهر كند
جا و چگونـه؟  وقتي آنان نياز به پاكي و زدودن آلودگيها داشتند، پس عصمت از ك

ما يرِيـد   (:سوره مائده چه تفاوتي وجود دارد كه مي فرمايد) 6(ميان اين آيه و آيه 
        لَّكُـملَع كُملَـيع تَـهمعن مـتيلو ـرَكُمطَهيل رِيـدـنْ يلَكرَجٍ ونْ حم كُملَيلَ ععجيل اللَّه

نا قرار دهد ولي مي خواهـد شـما را   خداوند نمي خواهد شما را در تگ) تَشْكُرُونَ
. پاك گرداند و نعمتهايش را بر شما كامل نمايد تا اينكه شـما سپاسـگذاري كنيـد   

خداوند در اين آيه مي فرمايد، او بر اساس رحمت و شفقتي كه نسبت به بنـدگان  
منظـور  . دارد، مي خواهد آنان را تطهير كند و نعمتهايش را بر آنان به اتمام برساند

لذا آيـه اول ماننـد   . تطهير اين نيست كه خداوند آنان را معصوم قرار داده استاز 
  . و هيچ تفاوتي ميان اين دو ديده نمي شود. اين آيه است
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الـخ بطـور   . . . آيه، يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس : مي گويند) شيعه(اگر آنان  -2
شفافي را از كتاب  استثنايي عصمت را اثبات مي كند، الزم است كه دليل روشن و

و سنت ارائه دهند و گر نه اين ادعاها، پنـداري بـيش نيسـتند و مشـكلي را حـل      
  . نخواهند كرد

  
رضـي  (اگر آيه مذكور داللت بر عصمت حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين  -3

وسيجنَّبها (سوره الليل ) 17-21(آيه هاي : كند، آنگاه اگر بگويم) اهللا عنهم اجمعين
تْقَى الَّذي يؤْتي مالَه يتَزَكَّى وما لأَحد عنْده منْ نعمةٍ تُجزَى إِلَّا ابتغَـاء وجـه ربـه    الْأَ

مي كند، خطا نكـرده   داللت بر عصمت حضرت ابي بكر) الْأَعلَى ولَسوف يرْضَى
ر اين باورند كه اين زيرا ابن كثير و بسياري از مفسران ب. ام و سخن گزافي نگفته ام

نازل شده اند حتي بعضي آقايان اجماع مفسـرين   آيه ها در حق حضرت ابوبكر
را به تقوي،  خداوند در اين آيه ها حضرت ابوبكر 1.را در اين باره نقل كرده اند

تزكيه و تطهير از گناهان بوسيله بذل مال در راه خداوند ياد فرموده و او را سـتوده  
و پرهيزگارترين، از آتش جهنم بدور داشـته  : ني آيات چنين استچنانچه مع. است

خواهد شد، همان كسي كه مالش را بذل مي نمايد تا خودش را پاكيزه نمايد، هيچ 
كس بر او نعمت و احساني ندارد و تا او را پاداش دهد بلكه صرفاً بخاطر رضـاي  

جاني در اين باره جناب تي. خدا اين كار را مي كند، وي بزودي خشنود خواهد شد
چه مي گويد؟ دقت كن اي خواننده محترم، و سستي و بي پايه اي داليلـي را كـه   

مسايل مهمي را كه نياز شديد به داليل . آقاي تيجاني ارائه مي دهد را مالحظه كن
آري، . (قوي از كتاب و سنت دارند، بر داليل سست و بي پايه استوار كرده اسـت 

  : شاعر خوب گفته است
پاي چوبين سخت بي تمكـين             استدالليان چوبين بود  پاي
  . بود
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قطعاً آيه تطهير عالوه بر پنج تن، همه اهل بيـت را در بـر مـي گيـرد، و آنـان       -4

ـ در بخش ديگر حديث كه امام مسلم بـه    ساير دختران رسول اهللا: عبارت اند از
: فرمـود  رسول اهللا :روايت يزيد بن حيان آن را ذكر كرده است چنين آمده است

بـار تكـرار    3من درباره اهل بيت خودم، شما را توصيه مي كنم و اين كلمه را سه
چه كساني هستند؟ آيا همسران  اهل بيت رسول اهللا: فرمود، حصين از زيد پرسيد

آري، همسـران او نيـز از اهـل بيـت او     : از اهل بيت او نيستند؟ زيد گفت پيامبر
بـراي آنـان   ) زكات(يه كساني هستند كه بعد از وي صدقه هستند و اهل بيت او كل
آنـان فرزنـدان علـي،    : آنان چه كساني هستند؟ زيد گفـت : حرام شده است، گفت

براي همه آنان صدقه : گفت. فرزندان عقيل، فرزندان عباس و فرزندان جعفر هستند
فكر نمي كنم آقاي تيجاني عصمت را شـامل حـال    1آري،: حرام شده است؟ گفت

همه اينان بداند و هيچ دليلي نيز دال بر خارج بودن اينان و مختص بودن پـنج تـن   
  . تمام ادله گذشته كه بيان گرديد، هر گونه اختصاص را نفي مي كنند. وجود ندارد

  
. بايد بدانيم كه روافض اثني عشري خبر واحد را قابل عمل و حجت نمي دانند -5

، و حديثي كه آقاي تيجـاني از آن اسـتدالل   نه در باب عبادات و نه در باب عقايد
كه امام مسلم آن را روايـت كـرده اسـت، متـواتر      مي كند، يعني حديث عايشه

اكنون سوال اين است كه آقاي تيجاني چگونـه از  . نيست بلكه از اخبار آحاد است
است استدالل مي )) عصمت((حديثي كه خبر واحد است در باب عقيده كه همانا 

  ! كند؟
  
دليلي ديگر داير بر اينكه آيه تطهير، فقط دعا است براي تطهير و از اله آلودگي  -6

ها، نه آن چنان كه شيعه مي گويد كه خداوند آنان را از گناه پاك كـرده، آلـودگي   
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ها را زدوده است و در نتيجه آنان معصوم شده اند، اين است كه عقيـده شـيعه در   
  . در باب عصمت استباب قضا و قدر مخالف با عقيده آنان 

بعد از دقت و بررسي كامل : مي گويد) مع الصادقين(آقاي تيجاني در كتابي ديگر 
در باب قضا و قدر چنين بر مي آيد كه قول شيعه و ديدگاه آنـان در امـر قضـا و    

زيـرا  . قدر، ديدگاهي است بسيار درست و رايي است فوق العاده صايب و صحيح
صـحه گذاشـته اسـت و گـروه     )) جبـر ((يط شده بر گروهي در اين باره دچار تفر

ائمه اهل بيت آمده اند تا . را قبول كرده است)) تفويض((ديگري دچار افراط شده 
. مفاهيم و معتقدات را تصحيح كنند و راه وسطي ميان افراط و تفريط را بر گزيننـد 

امام جعفـر   و. بنابراين جبر و تفويض را رد كرده و معتقد به امر بين امرين شده اند
صادق براي اين، مثال ساده اي را كه براي هر كس قابل درك باشـد، بيـان كـرده    

اينكه مي گويي نه خبر است نه تفويض، به چه معنا : وقتي سائل از او پرسيد. است
راه رفتن تو روي زمـين ماننـد افتـادن تـو روي آن     : ((است؟ امام در جواب گفت

اما وقتي روي زمين . اختيار خود راه مي رويم يعني اينكه ما روي زمين به)) نيست
چه كسي از ما دوست دارد كـه  . مي افتيم، اين سقوط و افتادن در اختيار ما نيست

روي زمين بيفتد و بعضي از اعضاي جسم او شكسته و براي هميشه ناقص العضـو  
بماند؟ لذا قضا و قدر، نه جبر محض است و نه تفويض محض بلكه ميـان جبـر و   

يعني بعضي اعمال از طرف ما، به اختيار ما هستند و ما بـا اراده  . ض قرار داردتفوي
اما بعضي ديگر از اعمال، آنها هستند كـه از  . و اختيار خود آنان را انجام مي دهيم

دايره اختيار بيرون هستند و ما در برابر آنها مجبـوريم و قـادر بـه دفـع و رد آنهـا      
ه و محاسبه مي شويم و در برابـر نـوع دوم مـورد    نيستيم، در برابر نوع اول مواخذ

انسان در حالت اولي مخير و در حالت دومـي مسـير   . محاسبه قرار نخواهيم گرفت
  . است

  



مخير است در رفتار و اعمالي كه بعد از تفكر و نظر از وي صادر مي شـوند و   -1
و در نهايـت  آن اعمال را در حالت اختيار ميان اقدام و ترك اقدام، انجام مي دهد 

ونَفْـسٍ ومـا   (خداوند در ايـن آيـه   . آن اعمال را يا انجام مي دهد يا ترك مي كند
به همـين نكتـه اشـاره فرمـوده     ) سواها فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها قَد أَفْلَح منْ زكَّاها

و نفـس   بنابراين، آاليش و پااليش نفس هر دو حاصل اراده و اختيار بـاطن . است
   1.همان گونه كه فالح و خسران نتيجه حتمي اراده و اختيار اند. انسان هستند

  : مي گويم
مخالف عقيده شما )) إن اهللا طهرهم وأذهب عنهم الرجس((عقيده شما داير بر اينكه 
زيرا عقيده شما در باب قضـا و قـدر، ايـن اسـت كـه      . در باب قضا و قدر است

د مگر زماني كه خود او نسبت به تطهيرش تصـميم  خداوند كسي را تطهير نمي كن
بگيرد، زيرا هر كس طبق عقيده شما مخير اسـت، مسـير و مجبـور نيسـت و اراده     

پس چرا و به چه دليل در عقيده خود تناقض گـويي  . خداوند به معني امر او است
يـن  آيا اين تناقض دال بر پوشالي بودن عقايد شما نيست و دال بر ا! . . . مي كنيد؟

نيست كه عقايد شما ساخته و پرداخته افكار و انديشه هاي فرقه اي شما هستند نه 
  ؟ بر گرفته از كتاب اهللا و سنت رسول اهللا

تكذيب فاطمه، كاري سهل و آسان است براي آن كسـي كـه   : ((تيجاني مي گويد
دستور به سوزاندنش و سوزاندن منزلش مي دهد در صورتي كه اعتراض كنندگان، 

سپس تاريخ الخلفاي ابن قتيبه را بـه  )). خانه اش براي بيعت با آنها، بيرون نياينداز 
  2.عنوان مرجع اين روايت ذكر مي كند

  : در جواب عرض مي شود كه
اين، ادعايي دروغين است زيرا روايت صحيح به اثبات مي رسـاند كـه حضـرت    

ـ      با حضرت ابوبكر علي : د كـه بيعت كرد چنانچـه ابونضـره روايـت مـي كن
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چرا : هنگامي كه مردم نزد حضرت ابوبكر اجتماع نمودند، حضرت ابوبكر فرمود((
تعدادي از انصار رفتند و حضـرت  : من علي را در جمع نمي بينم؟ راوي مي گويد

اي علي، شما پسر عمو و داماد رسول : ابوبكر خطاب به وي گفت. علي را آوردند
اي خليفـه  : فرمـود  ديد؟ حضرت علياهللا هستيد، فكر كردم چرا حضور پيدا نكر

رسول اهللا، اشكالي ندارد، دستت را دراز كن، وي دستش را دراز كـرد و حضـرت   
   1. . .))با وي بيعت كرد علي

اين روايت صحيحي است كه پذيرفته مي شود نه روايت مجهـولي كـه در كتـابي    
  . وارد شده است كه نسبت آن به مولفش درست نيست

ل سنت اتفاق نظر دارند كه براي شكل گرفتن بيعت، قبـول همـه   گذشته از اين، اه
پس اگر فرض . مردم شرط نيست بلكه موافقت جمهور و بيشتر خبرگان كافي است

بـه  . را نپـذيرفت، هـيچ اشـكالي نـدارد     بيعت ابـوبكر  كنيم كه حضرت علي
خصوص كه وي سمع و طاعت مي كند و اختالف ايجاد نمي كند، مالحظه كنيـد  

سوگند به : ((مي گويد چنانچه در كتب رافضه آمده است ود حضرت عليكه خ
. خدا اگر امامت منعقد نمي شود مگر با حضور عموم مردم، اين كار شدني نيسـت 

بعـد از آن،  . اما مسئله اين است كه كساني كه حاضر مي شوند، فيصله مـي كننـد  
ائب بوده اسـت  كسي كه حضور داشته نمي تواند از سخنش بر گردد و كسي كه غ

پس وقتي مسئله اين گونه است چرا خانـه اش را بـه آتـش     2.))حق انتخاب ندارد
  بكشند؟ 

، ابوبكر و عمـر را  با اين همه، شما مي بينيد كه فاطمه: ((آقاي تيجاني مي گويد
به خاطر  وقتي علي آن دو را به خانه آورد، فاطمه. اجازه ورود به خانه خود نداد

  .)) نگاه نكند، چهره را به طرف ديوار بر گرداند اينكه بسوي آنان
  : مي گويم
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اين روايت صحت ندارد، . در دروغ بودن اين سخن جاي هيچ گونه ترديدي نيست
عالوه بر اين، اين حديث مخالف . فاقد سند است و هيچ محدثي آن را نگفته است

آقايـان   با احاديث صحيحي است، كه در خالل مباحث گذشته بيان گرديد، شـيوه 
آيا آنان فكر مي كنند با چنين اعمالي دارند از فاطمه . شيعه بسيار شگفت آور است

فاطمـه زهـرا بسـيار    . بلكه دامن پاك او را لكه دار مي كنند! دفاع مي كنند؟ هرگز
واالتر و باالتر است از اين عمل كه شيعه آن را بسوي او نسبت مـي دهـد، قهـري    

خداوند بر فاطمـه زهـرا تـرحم    !! ود؟ به خاطر مالفاطمه از شيخين به خاطر چه ب
نموده او را از شر اين گونه اوباش حفاظت كند، آنان در جهت تخريب شـرافت و  
كرامت زهرا گام بر مي دارند و فكر حتي ادعا مي كنند كه كار خوبي را انجام داده 

 در جريان فدك و ميراث اصالً دخالت نكـرده نـزد فاطمـه    عمر بن خطاب. اند
خليفه نبود؟ لذا رفتن عمر و خشم كردن فاطمه  مگر حضرت ابوبكر. نرفته است

آقاي تيجاني به كدام دليل اسـتناد  . بر او كامالً بي اساس است؟ اصالً صحت ندارد
كرده حضرت عمر را در جريان ميراث دخيل مي داند؟ آري، خواننده محتـرم مـي   

ابوبكر و عمر، ابـوبكر و عمـر،   : گويدبيند و مي داند كه جناب تيجاني بار بار، مي 
اما بـا ذكـر   . اما يك دليل ارائه نمي دهد تا نقش عمر را در اين موضوع تبيين كند

نام عمر در اين جريان، هدفي جز مطعون كردن خليفه رسول، حضـرت عمـر بـن    
  . خطاب ندارد، بسيار متاسفم از اين هدايت دروغين

د و طبق وصيتش بطور پنهان در شب دفن فاطمه فوت كر: ((آقاي تيجاني مي گويد
   1.))شد تا ابوبكر و عمر در جنازه او شريك نشوند

تيجاني اين . بدون هيچ شك و گمان اين سخن دروغ محض است و شرم آور است
جلد سوم بخاري نسبت مي دهد تا خوانندگان را دچار ايـن   39سخن را به صفحه 

ي روايت كرده است اما اگر به بخاري وهم و پندار باطل كند كه اين سخن را بخار
اصل حديث در بخـاري چنـين   . مراجعه شود، چنين روايتي در آن ديده نمي شود
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في ذالك فهجرته فلم تكلمه حتي توفيـت   فوجدت فاطمه علي ابي بكر: ((است
سته أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليالً ولـم يـوذن بهـا     وعاشت بعد النبي

  . . .)). أبابكر
. صحبت نكرد فاطمه در اين باره بر ابوبكر خشم كرد و تا لحظه موت با ابوبكر(

هنگـام  )) علـي ((زنده ماند وقتي فوت كرد، شوهرش  وي شش ماه بعد از پيامبر
آقاي تيجاني ) شب او را دفن كرد و ابوبكر را در جريان خبر موت فاطمه قرار نداد

ا در شب به طور پنهاني دفن شود؟ و از كجا خبر شد كه فاطمه وصيت كرده بود ت
از كجا خبر شد كه فاطمه نمي خواست ابوبكر و عمر در جنازه او شـركت كننـد؟   
آيا اين اطالعات بطور خصوصي برايش وحي شده اند؟ آري ممكن اسـت چنـين   
وحيي بر او نازل شده باشد، زيرا او از پيروان طريقه تيجانيه است كه بـر الهامـات   

)) ألكون من الصـادقين ((اين دروغگو سپس كتابي تحت عنوان !! ردرباني ايمان دا
  : آري، درست گفته شده است! ، به نگارش در مي آورد؟)همراه با راستگويان(

  )) عشِ رجباً تري عجباً((
چرا علماي ما درباره اين واقعيتها سكوت اختيـار كـرده   : ((آقاي تيجاني مي گويد

را  ي از آنها نمي كنند و اصحاب رسـول اهللا پيرامون آن حرف نمي زنند حتي ياد
  .))مانند فرشتگان معصوم براي ما جلوه مي دهند

  : مي گويم
را بسـان   اين ما نيستيم كه اصحاب رسول اهللا! آقاي تيجاني چقدر جاهل هستي؟

البته، كسي كه آنان را، بهتـرين مردمـان معرفـي كـرده اسـت،      . فرشتگان مي دانيم
كُنْتُم خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجت للنَّاسِ (: او در كتاب خود مي گويد. پروردگار مردمان است

نُونَ بِاللَّهتُؤْمنْكَرِ ونِ الْمنَ عوتَنْهو رُوفعرُونَ بِالْمشما ). 110من اآلية: آل عمران)(تَأْم
و  بهترين مردمان هستيد كه خلق شده ايد تا مردم را به انجام كارهاي نيك امر كنيد

  .)) از كارهاي بد باز داريد و به اهللا ايمان بياوريد



محمد رسولُ اللَّه والَّذينَ معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم تَرَاهم ركَّعـاً سـجداً   (
أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في يبتَغُونَ فَضْالً منَ اللَّه ورِضْواناً سيماهم في وجوههِم منْ 

  ). 29من اآلية: الفتح(الخ ) . . .التَّوراة
ياران و اصحاب او در برابر كفار سخت و خشن و . فرستاده خداوند است محمد

. تو همواره آنان را در حال عبادت و بندگي مـي بينـي  . در برابر دوستان مهربان اند
  . الخ. . . و خشنودي تورات چنين ستوده شده اندآنان در صدد بدست آوردن فضل 

)     ـمه ـكـرُوا أُولَئنَصا ووينَ آوالَّـذو بِيلِ اللَّهي سوا فداهجرُوا واجهنُوا وينَ آمالَّذو
قٌ كَرِيمرِزرَةٌ وغْفم مقّاً لَهنُونَ حؤْم74:ألنفال) (الْم(  .  

آنـاني  . كردند و در راه اهللا با دشمنان دين جنگيدندآناني كه ايمان آوردند، هجرت 
را پناه دادند و دين خدا را ياري كردند، همه اينان مومنـان واقعـي   ) مهاجرين(كه 

  . هستند، براي آنان مغفرت و روزي شرافتمندانه در نظر گرفته شده است
)الووا بِأَمداهج هعنُوا مينَ آمالَّذولُ ونِ الرَّسلَك    ـرَاتالْخَي ـملَه ـكأُولَئو هِمأَنْفُسو هِم

 كا ذَليهينَ فدخَال ارا الْأَنْههتنْ تَحرِي متَج نَّاتج ملَه اللَّه دونَ أَعحفْلالْم مه كأُولَئو
يمظالْع زالتوبه 88-89) (الْفَو .(  
رفتند، با جـان و مـال خـود در راه اهللا    و آناني كه دعوت او را پذي اما رسول اهللا
خداوند بـراي آنـان   . براي آنان است به خوبيها و آنان هستند برندگان. جهاد كردند

آنهـا  . باغهايي را كه زير درختان آنها، نهرهاي آب جاري است، تدارك ديده است
  . اين است رستگاري بزرگ. براي هميشه در اين باغها هستند

  )64:ألنفال) (بِي حسبك اللَّه ومنِ اتَّبعك منَ الْمؤْمنينَيا أَيها النَّ(
اي پيامبر گرامي، خداوند و آن عده از مومنان كه از خط و مشي تو تبعيت مي كند 

  . تو را كفايت مي كنند) در دفاع(
روزگاري فرا مي رسد كه گروهي از مردم به جهاد مي : رسول گرامي اسالم فرمود

در ميان شما وجود دارد؟ در جـواب   كسي از ياران رسول اهللا: ، مي گويندروند
باز روزگاري فـرا مـي   . آري، فتح و پيروزي به استقبال آنان مي آيد: گفته مي شود



آيا كسـي از يـاران يـاران    : از آنان سوال مي شود. رسد و مردم به جهاد مي روند
آري، فتح و پيروزي بـه  : شود در ميان شما هست؟ در جواب گفته مي رسول اهللا

از آنـان  . باز روزگاري فرا مي رسد و مردم به جهاد مي روند. استقبال آنان مي آيد
در ميان شما كسي هست؟ در  آيا از ياران ياران، ياران رسول اهللا: سوال مي شود

   1.آري، فتح و پيروزي به استقبال آنان مي آيد: جواب گفته مي شود
به . به اصحاب و ياران من بد و بيراه نگوييد: فرمود ول اكرمدر روايتي ديگر رس

اگر از شما كسي به اندازه كوه احد طال انفاق كند، ايـن انفـاق او بـا    . خدا سوگند
   2.يك مثقال از انفاق اصحاب من برابري نمي كند

زيرا بديهي و روشن است كه طعن . دفاع مي كنيم آري، ما از اصحاب رسول اهللا
چـرا  . است در واقع طعن و تنقيص شخص پيامبر اصحاب رسول اهللا و تنقيص

الرجل علي دين خليلـه فلينظـر   : ((زيرا خود آن حضرت فرموده است. چنين نباشد
   3)).أحدكم من يخالل

هر كس از كيش و آيين دوست و همراه خود تبعيت مي كند، لذا هر كس مواظـب  
: نفرموده است مگر خود آن حضرت. باشد و ببيند كه با چه كساني دوستي دارد

 اگر قرار بر اين مي بود كه كسي را به عنوان دوست بر گزينم، حضرت ابـوبكر (
  ) را بر مي گزيدم ولي او برادر و رفيق من است

را در قـول   سپري مي كند و باز پيامبر صحابي كه تمام زندگي اش را با پيامبر
فكري مترادف با نقص و عيب در قرآن چنين انديشه و ت! ؟!و عمل مخالفت مي كند

  . تعالي اهللا عما يقول الرافضه علواً كبيراً. و ادعاي عبث در حق خداوند است
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لَقَد رضي اللَّه (. را ستوده است خداوند چگونه در كتاب خود اصحاب رسول اهللا
في قُلُوبِهِم فَأَنْزَلَ السـكينَةَ علَـيهِم    عنِ الْمؤْمنينَ إِذْ يبايِعونَك تَحت الشَّجرَةِ فَعلم ما

   )18:الفتح(الخ ) . . . وأَثَابهم فَتْحاً قَرِيباً
خداوند از مومنان راضي و خشنود گرديد هنگامي كه زيـر درخـت بـا تـو بيعـت      

خداوند دانست آنچه را كه در دلهايشان نهفته است لذا سكينه و آرامش بـر  . كردند
  . كرد و فتحي زودرس نصيب آنان كردآنها نازل 

)    اللَّـه ـيضـانٍ رسبِإِح موهعينَ اتَّبالَّذارِ والْأَنْصاجِرِينَ وهنَ الْملُونَ مابِقُونَ الْأَوالسو
ا أَبيهينَ فدخَال ارا الْأَنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَعو نْهضُوا عرو منْهع زالْفَو كداً ذَل

   )100:التوبة() الْعظيم
تبعيـت   پيشكسوتان از مهاجرين و انصار، آناني كه بـا بهتـرين شـيوه از پيـامبر    

كردند، خداوند از آنان خشنود است و آنان از خداوند راضي، خداوند بـراي آنـان   
آنـان   .باغهايي را كه زير درختان آنها نهرهاي آب جاري هستند تدارك ديده است
آري، . براي هميشه در آنجا زندگي مي كنند، اين است يـك پيـروزي بـس عظـيم    

آنگاه صحابه چگونـه آن طـور كـه    . چنين است تصوير صحابه در قرآن و حديث
دروغ ) العياذ بـاهللا ( مگر مي شود خدا و پيامبر! روافض مي گويند، بار مي آيند؟

آنـان بودنـد كـه ديـن خـدا را       زيرا. آري، ما از اصحاب دفاع مي كنيم! بگويند؟
جـان و مـال را نثـار     حفاظت كردند و در دفاع از حريم قرآن و سنت رسول اهللا

 طعن به حامالن و مدافعان دين، در واقع طعن به قرآن و سنت رسـول اهللا . كردند
  . و مرام اصلي اهل رفض نيز همين است. است

دوازده امامي كـه در پـي   آري، امير محسن المللك، سيد محمد مهدي علي، شيعي 
تحقيقات و مطالعات عميق خود، سلك اهل سنت را آن چنان كه حق است، حـق  

واقعيـت ايـن   : ((تشخيص داده از كيش شيعي تبري جسته است، چنين مي گويـد 
، موجب توجيـه تهمتهـاي   است كه عقيده شيعه درباره اصحاب گرامي رسول اهللا

ث مي شود كه معتقدان به چنـين عقيـده   مي شود و باع ناروا در حق خود پيامبر



زيرا هر كـس  . اي درباره حقانيت اسالم دچار نابساماني و شبهات گوناگوني شوند
ايمان آورده اند، معتقد باشد كـه آنـان در ظـاهر، در     درباره كساني كه بر پيامبر

كافر بودند و حتي بعـد از وفـات   ) العياذ باهللا(ايمان خود صادق بودند و در باطن 
را بپـذيرد و آن را   مرتد شدند، او نمي توانـد نبـوت نبـي گرامـي     رسول اهللا

، پيامبر به حق و راستين مي اگر پيامبر: تصديق كند، بلكه او چنين مي انديشد كه
بود، قطعاً تعليمات او موثر واقع مي شد و پيروانش با صدق و اخالص به او ايمان 

وي ايمـان آورده و بـه دعـوت او گراييـده     مي آوردند و از ميان انبوه عظيمي كه ب
بودند، حداقل صد نفر از ميان آنان پيدا مي شد كه بر ايمان ثابت و پا بر جـا مـي   

چه كساني هستند آناني كه در نتيجـه هـدايت   ) البته اين عقيده شيعه است(ماندند 
د به متاثر شدند و آمار و ارقام كساني كه از نبوت او استفاده مي كردن رسول اهللا

به جز چند تن، بقيه همه مرتـد و منـافق مـي     كجا مي رسد؟ اگر اصحاب پيامبر
پس چه كسي از اسالم تبعيت كرده است؟ و ) آن طور كه شيعه معتقد است(بودند 

  . 1!بهره برده است؟ چه كسي از تعليم و تربيت رسول اكرم
در تضاد اسـت   آري، دقت كنيد و ببينيد كه فطرت سالم چگونه با امور غير فطري

تا براي شما روشن شود كه اعتقادات شيعه تا چه ميزان با عقـل، منطـق و فطـرت    
بعد از علم و آگاهي از دسيسه روافض، هـر مسـلماني   ! سالم، سر ناسازگاري دارد

  . بايد در امور دين خود محتاط بوده و خودش حفاظت خود را به عهده بگيرد
واهم عرض كنم كه يك سوال هنوز در اين در پايان قبل از خاتمه اين بحث مي خ

از آن ابن قتيبـه يـا   )) اإلمامه والسياسه((خصوص باقي است و آن اينكه آيا كتاب 
به او )) اإلمامه والسياسه((خير، كتاب : خير؟ در پاسخ به اين سوال عرض مي شود

نسبت داده شده است و در واقع از تاليفات او نيسـت و بـراي اثبـات ايـن مـدعا      
  : يلي متعددي وجود دارددال
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كساني كه زندگي ابن قتيبه را نوشته اند حتي يك نفر از آنان نگفته اسـت كـه    -1
تاليف كرده است و ما از )) اإلمامه والسياسه((ابن قتيبه، كتابي در فن تاريخ به نام 
را سراغ نداريم و كتابي كه مولف )) المعارف((تاليفات او در تاريخ، كتابي به جز 

است كه يك نسـخه آن، در  )) تاريخ ابن قتيبه((الظنون از آن نام برده است  كشف
   1.وجود دارد) 80(در دمشق شماره )) الخزانه الظاهريه((
  
به اين مطلب اشاره دارد كه ابن قتيبـه در دمشـق و   )) اإلمامه والسياسه((كتاب  -2

)) دينـور ((راي زندگي كرده است، حال آنكه او از بغداد، به جز ب) مراكش(مغرب 
   2.براي هيچ جاي ديگر بيرون نرفته است

  
. خالف آنچه كه متفق عليه است ذكر شده است)) اإلمامه والسياسه((در كتاب  -3

بعد، علـي  : مي گويد)) إبايه علي كرم اهللا وجهه بيعه ابي بكر((مثالً تحت عنوان 
من عبداهللا و : تآورده شد در حالي كه مي گف كرم اهللا وجهه نزد حضرت ابوبكر

مـن  : گفت علي. بيعت كن با ابوبكر: برادر رسول اهللا هستم ـ به وي گفته شد 
بيعت نمي كنم، بهتر ايـن اسـت كـه شـما     . براي خالفت از شما شايسته تر هستم

  . بدست من بيعت كنيد
  
به كار گرفته شده اسـت، بـه طـور    )) اإلمامه والسياسه((سبك و روشي كه در  -4

است با سبك و روشي كه ابن قتيبه در كتب خود از آن استفاده نموده كلي مخالف 
از خصوصيات بارز ابـن قتيبـه،   . است، و ما اين كتابها را در پيش روي خود داريم

اين است كه مقدمه بسيار مفصلي را كه مبين اسلوب، سبك تحرير و غرض تاليف 
مـي گنجانـد ـ امـا      است، براي تاليفات خودش مي نويسد و در آغاز كتاب آن را

                                                 
  ). 23(دكتور عبداهللا عسيالن ص )) ميزان التحقيق العلمي اإلمامه والسياسه في((كتاب . 1
  ). 23(همان كتاب ص . 2



 3خالف اين عمل كرده مقدمه بسيار كوتاهي در حـد  )) اإلمامه والسياسه((مولف 
سطر نوشته است، عالوه بر اين، اسلوب و سبك تحريـر آن نيـز متفـاوت اسـت و     

  . چنين اسلوبي را ما در كتب ابن قتيبه سراغ نداريم
  
وري روايت مي كنـد كـه   از ابن ابي ليلي ط)) اإلمامه والسياسه((مولف كتاب  -5

گويي مستقيماً از وي استفاده كـرده اسـت و ابـن ابـي ليلـي همـان محمـد بـن         
هجـري فـوت    148عبدالرحمن بن ابي ليلي فقيه و قاضي كوفه اسـت و در سـال   

هجري متولد شـده   213كرده است و حال آنكه معروف است كه ابن قتيبه در سال 
  . 1سال بعد از ابن ابي ليلي 65است، يعني 

  
را مورد توجه خود قـرار داده  )) اإلمامه والسياسه((مستثرقين نيز تحقيق درباره  -6
دي ((نخستين مسـتثرقي كـه پيرامـون كتـاب مـذكور تحقيـق كـرده اسـت،         . اند

) تاريخ الحكـم األسـالمي فـي أسـبانيا    . (اين تحقيق در كتاب. است)) جاينجوس
التاريخ السياسي و األدبي (( در كتاب خود،) دوزي. ر(دكتور . صورت گرفته است

تـاريخ األدب  ((بروكلمـان در  . اين تحقيق را مورد تاييد قرار داده است)) ألسبانيا
در مكتبـه بـاريس   )) مخطوطات العربيه((و بارون دي سيالن در فهرست )) العربي

ذكر كرده اند همچنين مارگوليوس )) احاديث اإلمامه والسياسه((اين كتاب را بنام، 
و همـه  . نام اين كتاب را آورده است)) دراسات عن المورخين العرب((ب در كتا

اين مستثرقان اعتراف كرده اند داير بر اينكه، اين كتاب منسوب به ابن قتيبه است و 
   2.ممكن نيست كه از تاليفات او باشد
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راويان و اساتيدي كه ابن قتيبه در كتب خود معموالً از آنان روايت مـي كنـد،    -7
   1.ين يادي از آنان در اين كتاب نشده استكمتر

  
عبارات و تعبيرهاي كتاب، مبين ايـن نكتـه اسـت كـه مولـف جريـان هـا و         -8

رويدادهاي فتح اندلس را به طور مستقيم از كساني نقل مي كند كه شخصاً شـاهد  
حدثني مواله لعبداهللا بن موسـي حاصـر حصـنها التـي     (مثالً . اين جريانها بوده اند

عبداهللا بن موسي قلعـه اي  : يعني موالي عبداهللا بن موسي مي گويد) من اهلهكانت 
هجـري   92حال آنكه فتح اندلس در سال . را محاصره كرد كه من از اهل آن بودم

   2.سال قبل از والدت ابن قتيبه انجام گرفته است 121قمري، 
  
. اريخي استمشتمل بر اشتباهات واضح و روشن ت)) اإلمامه والسياسه((كتاب  -9

ابوالعباس و سفاح را دو شخصيت مستقل معرفي مي كند و در آن آمده است . مثالً
را به واليت عهدي خـود  )) امين((كه هارون الرشيد نخست پسرش مامون و سپس 

رجـوع مـي كنـيم،    )) المعـارف ((ولي وقتي ما به كتاب ابن قتيبه يعنـي  . بر گزيد
اإلمامـه  ((نيم كه بـا آنچـه كـه مولـف     اطالعات موثق و صحيحي را در آن مي بي

   3.نقل كرده است كامالً در تضاد است)) والسياسه
  

ذكر راوياني به ميان آمده است كه ابن قتيبه در )) اإلمامه والسياسه((در كتاب  -10
  4.كتب خود حتي يك روايت از آنان نقل نكرده است، مانند ابي مريم و ابن عفير
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تعبيرهايي بكار رفته است كه در كتب ابن قتيبه )) سياسهاإلمامه وال((در كتاب  -11
حدثنا ) (وذكروا عن بعض المشيخه) (قال ثم ان: (اصالً استعمال نشده است، مانند

اين گونه تعبيرها با سبك و اسلوب ابن قتيبـه، كمتـرين مناسـبتي    ) بعض المشيخه
  . ندارند و در هيچ يك از كتب او چنين عباراتي ذكر نشده است

  
به ارتباط كالم و پيونـد آن بـا سـياق و سـباق و     )) اإلمامه والسياسه((مولف  -12

يك مطلب را ذكر مي كند، هنـوز ايـن را بـه    . مرتبط بودن مطالب توجه نمي كند
اتمام نرسانده به مطلب ديگري منتقل مي شود و بعد به مطلب اول بر مي گردد تـا  

ر سخن، مناسبتي با اسلوب و سـبك  آن را به پايان برساند، اين از هم گسيختگي د
ابن قتيبه ندارد، ابن قتيبه نظم در كالم و حفظ ارتباط ما قبل با ما بعد را از هدفهاي 

   1.اسلوب و سبك سخن خود مي داند
  

. از دو تن از علماي بزرگ مصر روايت مـي كنـد  )) اإلمامه والسياسه((مولف -13
دو عـالم بزرگـوار اسـتفاده علمـي     حال آن كه ابن قتيبه وارد مصر نشـده و از آن  

  . ننموده است
  

او از ديـدگاه  . ابن قتيبه نزد علما از جايگاه بسيار ارزشمندي برخوردار اسـت  -14
علما، جزو علما ثقه و معتبر به لحاظ علمي و ديني مي باشد ـ سلفي درباره او مي  

لماي معتبر و ثقـه  يعني ابن قتيبه از ع) كان ابن قتيبه من الثقات و اهل السنه: (گويد
در علم و ديـن  ) كان ثقه في دينه و علمه: (ابن حزم مي گويد. اهل سنت مي باشد

خطيب بغدادي نيز ديدگاه ابن حزم را درباره ابن . خود از پايه بلندي برخوردار بود
ابـن قتيبـه بـا احمـد و     : ((عالمه ابن تيميه درباره او مي گويـد . قتيبه ستوده است

ابن قتيبه، خطيـب  )) و او مويد مذاهب معروف اهل سنت است اسحاق نسبتي دارد
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همان گونه كه جاحظ خطيب معتزلـه  . و سخنور معروف و مشهور اهل سنت است
شخصي كه نزد علماء و محققين از چنين جايگاه علمي وااليـي بهـره منـد    . است

را تاليف باشد، آيا عقالني است كه كتابي مانند األمامه والسياسه مملو از اشتباهات 
نسـبتهاي نـاروايي    كند كه تاريخ را لكه دار كرده و به صحابه كـرام رسـول اهللا  

   1!منسوب كرده است؟
در پايان ـ باالخره، در كتابي كه درباره انتسابش بسوي ابن قتيبه اتفاق نظر وجـود   

در آن، اين )) األختالف في اللفظ والرد علي الجهميه والمشبهه((دارد، يعني كتاب 
ب به ثبت رسيده است كه ابن قتيبه روافض را بدليل طعن به صحابه كرام متهم مطل

آنگاه چگونه كتابي كه مملو از طعن نسـبت بـه صـحابه كـرام     . به كفر كرده است
    2.است به او نسبت داده مي شود

بـه موضـوع   ) علت شيعه شـدن )) (اسباب األستبصار((آقاي تيجاني، تحت عنوان 
بر مي گردد و آن را با اسـلوب نـويني مطـرح     ت ابوبكراختالف فاطمه با حضر

لذا شخص عاقل و . اين مطلب نزد فريقين متفق عليه است: . . . ((كرده، مي نويسد
با انصاف بايد بپذيرد كه ابوبكر در اين جريان اشتباه كرده است هر چند كه ستم او 

ا هـر كـس علـل و    زيـر . را نسبت به سيده النساء فاطمه زهراء قبول نداشته باشـد 
اسباب اين فاجعه را بررسي كند و از كليه ابعاد آن كسب اطالع كند قطعاً براي او 
روشن مي شود كه ابوبكر قصد آزار، اذيت و تكذيب حضرت زهرا را كرده اسـت  

از داليـل و  )) علـي ((تا حضرت زهرا نتواند عليه او پيرامـون خالفـت شـوهرش    
ات اين مدعا، داليـل متعـددي وجـود دارد،    نصوص غدير استدالل كند و براي اثب

  : يكي از جمله آن داليل اين است كه مورخان چنين نقل كرده اند
فاطمه زهرا در محافل و مجالس انصار مي رفت و از آنان مـي خواسـت تـا پسـر     

اي دختـر  : اما انصار در جواب مي گفتند. عمويش را ياري كرده و با او بيعت كنند
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اگر شوهر و پسر عموي تـو جلـوتر   . با ابوبكر بيعت كرده ايم ، ما قبالًرسول اهللا
نزد ما مي آمد، ما كسي را با وي برابر نمي كرديم يعني كسي را در برابر او ترجيح 

را در خانه اش  آيا رسول اهللا: حضرت علي كرم اهللا وجهه مي فرمود. نمي داديم
ره حكومـت و قـدرت بـا    رها مي كردم و او را دفن نمي كردم و بيرون رفته دربـا 

آنچه را كه ) حضرت علي(ابوالحسن : مردم مي جنگيدم؟ و حضرت زهرا مي گفت
مناسب و شايسته بود انجام داد و ديگران انجام دادنـد، آنچـه را كـه بايـد پـيش      

   1.خداوند جوابگو باشند و او آنان را مورد محاسبه قرار خواهد داد
  : بشنو اي تيجاني هدايت يافته

  
موضوع هرگز ميان شيعه و اهل سنت متفق عليه نبوده و نيست بلكـه تنهـا    اين -1

نزد شيعه صحبت دارد و در مباحث گذشته درباره آن توضـيحات الزم داده شـده   
  . است

  
شخص عاقل و بـا انصـاف بايـد بپـذيرد كـه      : ((درباره اين گفته آقاي تيجاني -2

  .)) ق فاطمه قبول نكندابوبكر اشتباه كرده است هر چند كه ستم او را در ح
  : بايد عرض شود

را  وصيت رسـول اهللا  در مباحث گذشته بيان گرديد كه حضرت ابوبكر صديق
كسي از ما )) ال نورث ما تركناه صدقه((به اجرا در آورد كه عبارت بود از اين كه 

ظلـم و   ميراث نمي برد، تركه ما صدقه است، بنابراين اجـرا وصـيت رسـول اهللا   
اگر خطا كار يـا سـتمكاري در   . اي خود، اشتباه هم محسوب نمي شودحيف به ج

اي تيجاني هـدايت  . اين جريان باشد، كسي است كه امر به اين وصيت كرده است
رسـول  ! بوده است؟ شده تو مي تواني بگويي كه خطا و ستم از طرف رسول اهللا

اني بـه جـز اينكـه    آقاي تيج. مكرم اسالم از چنين نسبتي بسيار باالتر  واالتر است
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فاطمه، سرور و ساالر زنان بهشت است و معصوم است، ديگر هيچ دليلـي را دايـر   
ارائه نداده است و بطالن اين ادعاي محض او را  بر مخطي بودن حضرت ابوبكر

داليل واهي كه او . كه هيچ دليلي همراه ندارد، در مباحث گذشته به اثبات رساندم
خنده آور است كـه كودكـان قبـل از بزرگتـران از      ذكر كرده بود چنان مضحكه و

او اين داليل واهي را صرفاً به خاطر مطعون ! سستي آن داليل در شگفت وي افتند
مي خواهم اين نكته را براي تيجاني . آورده است كردن صحابي بزرگ رسول اهللا

كسي كه در حق فاطمه اجحاف كرده و او را رنجاند و قصـد داشـت   : يادآور شوم
او را منع كرد، او امام علي بن ابـي   ه با دختر ابوجهل ازدواج كند و رسول اهللاك

  ! طالب بود اي تيجاني، موقف و ديدگاه تو درباره ي اين فاجعه چيست؟
  
هـر كـس ايـن حـوادث و     : آقاي تيجاني در ادامه ياوه گويي هايش مي گويد -3

ع پيدا كند، قطعاً مـي دانـد كـه    رويدادها را استقراء نمايد و از تمام ابعاد آنها اطال
را داشته است تـا فاطمـه از نصـوص     ابوبكر قصد اذيت، آزار و تكذيب فاطمه

  .))استدالل كند)) علي((غدير نتواند عليه او پيرامون خالفت پسر عمو و شوهرش، 
  : بايد عرض شود

بعد به به و آفرين بر اين عقل و دانش، آقاي تيجاني دروغي را كه خود مي گويد، 
از اندكي آن را تصديق مي كند و غافل است از اينكه او ماهيـت خـود را توسـط    

مـن ايـن   . خودش آشكار مي كند و عقلش را در معرض علم همگان قرار مي دهد
جريان را از جميع جهات بررسي و ارزيابي كـردم و بـراي مـن روشـن شـد كـه       

اده است چـون او از  آنچه را كه انجام داده است، به حق انجام د حضرت ابوبكر
صحت  اطاعت كرده است و تمام صحابه به اتفاق حضرت علي امر رسول اهللا

اين اقدام را پذيرفته اند لكن آقاي تيجاني صـد و هشـتاد درجـه از ايـن معاملـه      
: انحراف كرده و از بزرگترين مبدا ورودي، وارد جريان خالفت شـده، مـي گويـد   



كرده اسـت، چـرا؟ تـا فاطمـه عليـه او از       ابوبكر قصد اذيت و تكذيب فاطمه را
  ؟!!نصوص غدير و غيره نتواند استدالل كند

سبحان . به خدا سوگند، اگر جهل و ناداني بره اي مي بود، من آن را ذبح مي كردم
حـديث  (وقتي آقاي تيجاني مدعي است كه كسي كه درباره خالفت او نـص  ! اهللا

اب و بني هاشم و سعد بـن عبـاده   وارده شده است و تعداد زيادي از اصح) غدير
آنگـاه   1را ترك كرده اند حتي اهل مدينه قهراً با او بيعت كردند، بيعت با ابوبكر

قصد اذيت كردن فاطمه چه دليلي دارد و چرا؟ به خـاطر اينكـه فاطمـه نتوانـد از     
به خدا سوگند، نمـي دانـم وقـت    ! ؟)يا للهول(حديث غدير، عليه او استدالل كند 

قل اين انسان كجا مي رود؟ آيا وقت نوشتن، عقلش را از خود دور مـي  نوشتن، ع
وقتي صحابه مخالفـت مـي كردنـد و عليـه او     ! . . . دارد تا بر وي سنگيني نكند؟

استدالل مي كردند و او به جبر و اكرام مردم را براي بيعت وامي داشت، در چنـين  
بـا حـديث   ) شما نجات دهدخداوند او را از شر (حالتي آيا احتجاج فاطمه زهراء 

چگونه  آقاي تيجاني بايد پاسخ بدهد، ابوبكر! غدير، تاثيري بر وي مي گذاشت؟
فاطمه را اذيت و آزار مي دهد و او را تكذيب مي كند تا او با حديث غدير نتواند 
عليه ابوبكر استدالل كند و حال آنكه عيناً در همين جريان خطاب بـه فاطمـه مـي    

اي فاطمـه مـن از   )) (ذ باهللا تعالي من سخطه وسخطك يا فاطمه؟؟أنا عاي: ((گويد
أل : ((و فاطمه مـي گويـد  ) ناخشنودي خداوند و ناخشنودي تو به خدا پناه مي برم

نمي دانم . . . در هر نماز عليه تو دعا مي كنم )) دعون عليك في كل صاله أصليها
يرون رفته گريه مي كند بعد حضرت ابوبكر ب! چرا؟ آيا بخاطر مال يا بخاطر بيعت؟

براي شما ! تعجب است از اين تناقص و تضاد؟!!! بيعتتان را فسخ كنيد: و مي گويد
آيا قـول  ! روشن شد كه اين شخص در حال نوشتن چقدر از عقل فاصله مي گيرد

  : شاعر كامالً در حق او صدق نمي كند
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أقــبح مــا يــاتي مــن                اثبات ضدين معاً في حال 
   المحال   

گفتن دو مطلب متضاد در آن واحد از بدترين دروغهاست كه شخص مرتكـب آن  
  . مي شود

: اگر من موفق شوم كه شرح و تعليقي درباره كتاب تيجاني بنويسم، خواهم گفـت 
اين كتاب صد در صد متضاد و متناقض است و براي علمـاي بـزرگ اهـل سـنت     

اين تضادها وقتي بـراي  !! ندمقدور نيست كه اين تضادها و تناقض ها را توجيه كن
ما روشن مي شوند كه اين رويدادها را استقراء كرده از جميع ابعاد آن اطالع داشته 

و كتاب او، براي اينكه ما اطمينان پيدا كنيم كه حضـرت زهـرا از سفسـطه    . باشيم
او و امثـالش بـه   . هاي اين بدخواه و امثال آن پاك است، بـراي مـا كـافي اسـت    

دامه مي دهند و استمرار مي بخشند تا اينكه، اين دروغها به جـاي  دروغهاي خود ا
  . واهللا لمستعان وعليه التكالن. سود به ضرر و زيان آنها مي انجامد

  
آري، درباره ادعاي آقاي تيجاني داير بـر وجـود داليـل و قـراين متعـدده در       -4

ار قرار مـي  خصوص اين مطلب كه ابوبكر قصداً و عمداً فاطمه را مورد اذيت و آز
بعـد آقـاي تيجـاني    . داد تا او بوسيله حديث غدير عليه ابوبكر نتواند استدالل كند

يك جريان تاريخي را به عنوان دليل ذكر كرده و آن را به ابن ابي الحديد در شرح 
  . نهج البالغه و ابن قتيبه در تاريخ الخلفا نسبت مي دهد

  : بايد عرض شود
تنهـا نسـبت   . اصالً صحت نـدارد . ته پرداخته استاين يك داستان دروغين و ساخ

دادن آن به شرح نهج البالغه يا به تاريخ الخلفـاء، بـراي حجـت بـودن آن كـافي      
نيست، اين داستان عالوه بر اينكه هيچ سندي براي آن ذكر نشده است، متن آن بـا  

ضـي  ادله صحيح مغايرت دارد و تاريخ الخلفا عالوه بر روايات باطله در آن كـه بع 
مغاير با بعضي ديگر است، نسبت دادن آن به ابن قتيبه نيز صحيح نيسـت و بطـالن   



اما شرح نهج البالغـه بـه هـيچ    . اين نسبت را در مباحث گذشته به اثبات رسانديم
زيرا شارع آن، از اهل سنت نيست بلكه شيعه . عنوان عليه ما نمي تواند حجت باشد

يح و غير صحيح را جمع كرده اسـت و  معتزلي است و او در شرح آن روايات صح
بر خالف آن، اهل سنت اسناد را جزو دين مي دانند، زيرا اگر صحت و سقم اسناد 

همان طور كه شـيوه عمـل   . معتبر نمي بود، هر كس هر چه مي خواست، مي گفت
عالوه بر اين، ابن ابي الحديد، آن طور كه تيجـاني مـي گويـد و او را    . شيعه است

عالوه بر اين، آنچـه  . داند، مورخ نيست بلكه شارح محض است جزو مورخان مي
: ابن ابي الحديد مي گويد. كه در شرح نهج البالغه هست، مغاير با اين قصه هست

واعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمه أبابكر كان فـي أمـرين، فـي الميـراث و     (( 
ا أبوبكر إياه أيضاً النحله و قد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث و منعه

   1)).و هو سهم ذوي القربي
مردم گمان مي كنند كه نزاع فاطمه با ابوبكر در دو چيز بـود، يعنـي در ميـراث و    
نحله ولي من نزاع فاطمه با ابوبكر را در يك امر سوم مي دانم كه ابـوبكر او را از  

ا ذكر مـي  بعد ابن بي الحديد، حديث ر. آن منع كرد و آن سهم خويشاوندان است
ابـوبكر بخـاطر خالفـت قصـد اذيـت و      : كند حتي عقيده كساني را كه مي گويند

  . . . رنجاندن فاطمه را كرده بود رد مي كند و مي گويد 
يك شخص به نام علي بن مهنا كه تيز هوش و صاحب فضل بـود، از مـن سـوال    

 به گمان تو ابوبكر و عمـر از نـدادن فـدك بـه فاطمـه چـه قصـد كـرده        : ((كرد
آن دو كه حق علـي را در امـر خالفـت    : گفت.)) قصدي نداشتند: ((گفتم))بودند؟

يكي : ابن ابي الحديد مي گويد. غصب كرده بودند، مي خواستند، علي مطلع نشود
از متكلمان شيعه دوازده امامي كه به علي بن تقـي معـروف بـود و در بلـده نيـل      

دادي نخـل و تعـدادي كمـي    فدك چيزي به جز تع: ((زندگي مي كرد، به او گفتم
بسيار مهم بـود، در آن بـه   : او به من گفت.)) زمين، بيشتر نبود و اين قدر مهم نبود

                                                 
  . فصل فيما اختلف فيه سيده مع ابي بكر في امور ثالثه. 86ص  4شرح نهج البالغه ج. 1



ابوبكر و عمر آن را از فاطمه منـع نكردنـد مگـر    . اندازه نخلهاي كوفه، نخل هست
بخاطر اينكه احتمال مي دادند، اگر به فاطمه داده شود، علي از محصول و درآمـد  

در امر خالفت با آنان ادعا مي كند و روي همين اصل، جلوي حق  آن تقويت شده
زيرا انسان تنگدست كه مال . فاطمه، علي و ساير بني هاشم را از خمس نيز گرفتند

و ثروتي نداشته باشد، اراده اش ضعيف شده و خود را در برابـر ديگـران حقيـر و    
. مـي پـردازد   خوار مي پندارد و به جاي طلب حكومت و رياست به كسب معاش

اين بيمـاري اسـت كـه عـالج     . ببين اينان چه چيزي را در دلهايشان جاي داده اند
ندارد، اخالق و خصلتها زايل مي شوند، اما اعتقادات راسـخ هرگـز زايـل شـدني     

   1.نيستند
عالوه بر اين، ابن ابي الحديد مطالب بيشتري يادآوري كـرده اسـت، آري، وي بـه    

 صحابه دفاع مي كند كه نخستين آنان ابوبكر و عمـر شبهات پاسخ مي دهد و از 
بدان ما در ايـن فصـل روايـاتي را    : ((چنين مي گويد) ابن ابي الحديد(او . هستند

و آنچه را كه . ذكر مي كنيم كه رجال حديث و راويان ثقه آنها را روايت كرده اند
ذكر كـرده  احمد بن عبدالعزيز جوهري، كه راوي ثقه و امين است در كتاب خود، 

آنها را بيان مي كنيم، اما آنچه را كه رجال شيعه و اخباريون از آنها در كتب خـود  
سپس او يكي از روايات شـيعه را بـه عنـوان    . ذكر كرده اند، بدان توجه نمي كنيم

شـيعه چنـين مـي    : چنانچه مـي گويـد  . نمونه بيان كرده و از صحابه دفاع مي كند
. اهانت كرده، حرف هاي تند و تيزي به او گفته انـد ابوبكر و عمر به فاطمه : گويند

ابوبكر در غياب عمر بر وي ترحم كرده، نامه اي داير بر واگذاري فدك بـه وي،  ((
نوشته به او تحويل داد هنگامي كه فاطمه مي خواست خـارج شـود، عمـر وي را    

ا مـورد  فاطمه او را منع كرد، عمـر سـينه فاطمـه ر   . ديد، نامه را قهراً از وي ستاند
ضرب قرار داده و نامه را از وي گرفت و بعد از اينكـه روي آن نامـه، آب دهـان    

خـدا شـكم   : فاطمه عليه عمر دعا كرد و گفت. انداخت آن را سوزاند و از بين برد
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اين تهمتي است كـه علمـاي   .)) تو را پاره كند همان گونه كه نامه مرا پاره كردي
ت صحابه از اين بـاالتر اسـت و عمـر خـدا     حديث آن را روايت نكرده اند و منزل

شيعه، بخشي از . ترس بود و حق خدا را بيش از اين مي شناخت و رعايت مي كرد
ابي الحديد سپس شعر را نقل . اين داستان را به صورت نظم و شعر در آورده است

اين فاجعه را كـه از جانـب شـيعه بـر     : كرده و آن را ارزيابي مي كند و مي گويد
و به بزرگان مهاجر و انصـار وارد مـي   ) ابوبكر و عمر(سردار مسلمانان  سادات و

اين گونه حركات شيعه، منزلـت و جايگـاه واالي آنـان را    . شود به دقت نگاه كنيد
نمي كاهد، همان گونه كه كينه توزان، حاسدان و كساني عليـه شـريعت پيـامبران    

كم نشد به خاطر اين حركت گذشته مطالب توهين آميزي نوشتند اما از انبيا چيزي 
هاي نازيباي دشمنان بود كه دين انبيا گذشته گسترده تر مي شـد و بـا سـرعت در    

   1.دلهاي خردمندان و صاحبان عقل محبوبيت خود را بر جاي گذاشت
آري، اين بود ديدگاه ابن ابي الحديد شيعي و معتزلي درباره اصحاب كرام رسـول  

ي مطعون كردن صحابه مستمسكي براي خـود قـرار   تيجاني ديدگاه او را برا. اهللا
! اي خردمندان: ولي من مي گويم. داده مي پندارد كه او صحابه را طعن كرده است

  ! بعد از حق بجز گمراهي، چيزي ديگر وجود ندارد؟
  نقدي بر گفتگوي تيجاني با يك دانشمند 

   درباره حضرت ابوبكر
اين . سنت گفتگويي انجام داده است آقاي تيجاني مدعي است كه با يك عالم اهل

گفتگو در كتاب او بسيار طوالني است ولي نكات مهـم آن را در نظـر گرفتـه، بـه     
او در اين گفتگـو از  . پاسخ مي دهم طعنه هاي او در حق حضرت ابوبكر و عمر

 يك حديث كه امام مالـك آن را در موطـا آورده اسـت، عليـه ابـوبكر و عمـر      
من بال فاصله به خانه رفته و كتـاب موطـاي امـام    : ((گويد استدالل مي كند و مي

كسي كه مرا به اين شـك  ! جناب: مالك و بخاري را براي او آوردم و عرض كردم
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است و كتاب موطا را برايش باز كردم، و در آن  واداشته است، خود رسول اكرم
ن، در اينـا : ((درباره ي شهداي احد فرمـود  رسول اكرم: چنين روايت شده است

اي رسول خدا، مگر ما بـرادران آنـان   : گفت ابوبكر)) حقشان گواهي خواهم داد
. نيستيم؟ ما، مانند اسالم آنان، اسالم آورده ايم و مانند جهاد آنان، جهاد كـرده ايـم  

! آري، ولي من نمي دانم كه بعد از من شما چه خواهيد كرد؟: فرمود رسول اكرم
ما بعد از تو زنـده خـواهيم   : ((و بعد گفت. كردحضرت ابوبكر گريه كرد و گريه 

بعد از اينكه آن عالم و حاضـرين در جلسـه حـديث را    : تيجاني مي گويد)) ماند؟
قرائت كردند، چهره هايشان متغير شده بسوي يكديگر نگاه كردند، منتظر بودند كه 

گـر  آن عالم پاسخ بدهد ولي او جز اينكه ابروهايش را تكان داد و تعجب كـرد، دي 
   1)!!رب زِدني علْماً (:هيچ عكس العملي از خود نشان نداد و گفت

  : عرض مي شود
  
اين حديث نزد تمام راويان موطا مرسل و منقطع است، و حـديث مرسـل نـزد     -1

زيرا راوي آن مجهول، و شرايط صحت . جمهود علما حديث و فقهاي مردود است
مد در قول معروف و راجح اش حجـت  ولي نزد ابوحنيفه، مالك و اح. مفقود است

  . است
  
شرح و تفسير حديث، غير آن است كه آقاي تيجاني طبق فهـم و درك وارونـه    -2

اين است )) هوالء أشهد عليهم(( زيرا معني قول رسول اهللا. خود بيان كرده است
من به ايمان، و انفاق آنان در راه اهللا گواهي مي دهـم ـ   : مي گويد كه رسول اهللا

اي  رسول خـدا  : ((گفت اين مطلب را فرمود، حضرت ابوبكر تي رسول اهللاوق
مگر ما برادران آنان نيستيم، مانند اسالم آنان اسالم آورديم و مانند جهاد آنان جهاد 

آري، شما مانند آنان مسلمان و مجاهد هستيد و لكن : فرمود كرديم؟ رسول اكرم
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ه بعد از من چه خواهيد كـرد؟ حضـرت   ال أدري ما تحدثون، يعني من نمي دانم ك
در مورد خود سوال نكرد بلكه با صيغه جمع از وي سوال كـرد، رسـول    ابوبكر
نمي داند كه بعد از وي چه اتفاقـاتي  : نيز با صيغه جمع جواب داد و فرمود خدا

علم غيـب نداشـت و نمـي     چون مشخص است كه رسول اكرم. رخ خواهد داد
قرآن در ايـن بـاره مـي    . و چه حوادثي پيش خواهد آمددانست كه بعد از وفات ا

قُلْ ال أَملك لنَفْسي نَفْعاً وال ضَرّاً إِلَّا ما شَاء اللَّـه ولَـو كُنْـت أَعلَـم الْغَيـب      (: گويد
 وءالس ينسا ممرِ ونَ الْخَيم تَكْثَرْتاي پيـامبر ) (188مـن اآليـة  : ألعراف. . .)(لَاس 

اگـر  . من مالك نفع و ضرر خود نيستم مگر آنچه را كه خداوند خواسته باشد: گوب
غيب مي دانستم، همه خير و خوبي ها را براي خودم جمع مي كردم و هيچ زيـاني  

به گريه افتاد زيرا مي دانسـت كـه رسـول     حضرت ابوبكر). متوجه من نمي شد
آنان جدا خواهد شد ايـن   در آينده ي نزديك به ملكوت اعلي پيوسته و از اكرم

همان گونه كه از جمله اي كه ابوبكر گفته بود بر مي آيـد  . بود دليل گريه ابوبكر
اينكه، اي رسول خدا ما بعد از تو زنده خواهيم مانـد؟  : يعني) أثنا لكائنون بعدك؟(

چـه حـوادثي    آري، او به خاطر اين گريه نكرد كه مي دانسته بعد از رسـول اهللا 
  !!آمد پيش خواهد

  
اگر فهم نصوص و تفسير آيات مبتني بر گرايشات، خواسته ها و دروغهاي بـي   -3

ارزش مي بود، استدالل و استناد مستشرفين بـه مراتـب قـويتر از اسـتدالل آقـاي      
تيجاني است و در اين حالت طعن به كتاب اهللا و سنت رسول اهللا براي ابلهي مانند 

: ور اينكه او در كتاب خود، مـي گويـد  شگفت آ. تيجاني حجت به شمار مي رفت
در آن محكم و متشابه وجود دارد و . كتاب اهللا خاموش و محتمل چند وجه است((



براي فهم صحيح آن، رجوع، به راسخين در علم طبق تعبير قرآن و بـه اهـل بيـت    
   1.))طبق تفسير نبوي ضروري است

جعه كردي؟ و بـر فـرض   آقاي تيجاني، آيا تو در تفسير اين حديث به اهل بيت مرا
ايمان ضعيف، به راسخين در علم مراجعه كردي؟ تا معني حديث را درسـت درك  

اين حديث از طرق اهل سنت روايت شده اسـت، مـن   : اگر مي گويي. كرده باشي
يا آن را ترك كن و يـا در تفسـير آن بـه آراء و نظريـات اهـل سـنت       : مي گويم

  : ندمراجعت كن و شروح اهل سنت از اين قرارا
  
الزم مـي  . تعداد زيادي از علماي موطا امام مالك را شرح و تفسير كـرده انـد   -4

دانم ديدگاه و شروح آنان را پيرامون اين حديث بـراي خواننـدگان محتـرم شـرح     
  . دهم

  
يعني گواهي مي دهم كه آنان )) هوالء أشهد عليهم: ((. . . زرقاني مي گويد) الف(

ابـوبكر  ( نثار كرده و فرزندان خود را رها كرده اند تن و جان خود را در راه خدا 
مانند اسالم آنان اسـالم  . اي رسول خدا مگر ما برادران آنان نيستيم: گفت صديق

گواهي تو بنابر چه دليلي مختص آنهـا اسـت؟   ) آورديم و مانند آنان جهاد كرديم؟
م كه بعـد از  ولي من نمي دان(آري، شما برادران آنان هستيد : فرمود رسول اكرم

 حضرت ابـوبكر . من چه خواهيد كرد لذا من گواهي خودم را مختص آنان كردم
در آينده ي نزديك، رنج مي  به خاطر اينكه از فراق رسول اكرم. بسيار گريه كرد

يعني ما موجود خواهيم بود، بعد از تو؟ ايـن  ) أثنا لكائنون بعدك؟: (بعد گفت. برد
، بعد ا استفهام به معني حقيقي براي حضرت ابوبكرزير. استفهام، براي تاسف بود

        2.معني و مفهومي نداشت. از اينكه رسول اهللا خبر داده بود
                                                 

بدون ترديد اين جمله باطل است ولي من بدان جهت استدالل كرده ام تا نهايت تناقض گويي آقاي تيجاني را آشكار . 1
  . كنم
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يعني درباره ايمـان  )). أشهد عليهم: ((و معني قوله: . . . ابن عبدالبر مي گويد) ب(

بديل صحيح و سالم آنان از گناهان خطرناك و بزرگ، و سالم از هر گونه تغيير و ت
گواهي مي دهم و درباره اينكه ايمان آنان سـالم از تنـافس در امـور دنيـا اسـت،      

اين حديث اشاره دارد به اينكه، شهداء أحـد و كليـه كسـاني از    . گواهي مي دهم
اصحاب وي كه قبل از وي زيسته اند ـ واهللا اعلم ـ اما در ميـان اصـحاب رسـول      

هسـتند ـ    ضل ترين آنان ابوبكر و عمرزيسته اند، اف كه بعد از رسول اهللا اهللا
عده كثيـري از علمـا بـر ايـن     . اكثريت قريب به اتفاق علماي اسالم بر اين باورند

باورند كه افضل ترين صحابه به طور مطلق و بدون استثنا آناني هستند كه قبـل از  
   1.، هستندو عمر فوت كرده اند اما بعد از آنها، ابوبكر رسول اهللا
اين روايت به طـرق متعـدد روايـت    )) أنا أشهد وأنا شهيد لهوألء: ((ويدبعد مي گ
حكـم بـن   : بعد، چند روايات را ذكر كرده كه يكي از آنها چنين است. شده است

نافع، ابواليمان، از شعيب از زهـري، از ايـوب بـن بشـير االنصـاري از بعضـي از       
خانه بيرون آمد و روزي از  رسول اكرم: روايت مي كند كه اصحاب رسول اهللا

نخستين سخني كه به زبان آورد، اين بود كه بـراي شـهداء   . باالي منبر تشريف برد
بنده اي از بندگان اهللا، اختيار داده شد ميان دنيا : بعد فرمود. احد طلب آمرزش كرد

و ميان آنچه كه نزد پروردگارش بود، او آنچه را كه نزد پروردگارش بـود، اختيـار   
. اسـت  درك كرد كه آن بنده، خود رسول اكـرم  وبكر صديقحضرت اب. نمود

تمام : و گفت. شتاب نكن: فرمود رسول اكرم. به گريه افتاد لذا حضرت ابوبكر
درهايي كه از بيرون به مسجد باز مي شوند، بسته شوند بـه جـز دروازه حضـرت    

بر من  زيرا من كسي را سراغ ندارم كه در رفاقت و صحبت از ابوبكر. ابوبكر
   2.بيشتر منت گذاشته باشد
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ابوبكر درباره گفتـه  : ((بعد آقاي تيجاني پس خورده خود را بيرون آورده مي گويد
  ! شك داشت؟ و اي شگفتي. رسول اكرم

  
اي رسول خدا، مـا  : ((اين گفته حضرت ابوبكر: ((. . . امام باجي مي گويد) ج(

از )) نند جهاد و اسالم آنان نيسـت؟ برادران شهداء احد نيستيم، جهاد و اسالم ما ما
زيرا ديد كه شهداء احد مختص به حكمـي شـدند كـه    . جهت اشفاق و ترحم بود

سهم خود را بيشتر از سهم آنان مي دانست و فكر مي كرد سهم كليه ي كساني كه 
عمـل مـا در ايمـان كـه     : لذا گفـت . بودند، مساوي باشد) پيامبر(در صحبت او 

ر جهاد كه آخرين عمل است مانند ايمان و جهاد آنان بـود،  اساس و پايه است و د
آيا شما براي ما گواهي مي دهيد آن طور كه براي آنان گواهي مي دهيـد؟ رسـول   

برخي بر ايـن  . آري، اما نمي دانم كه بعد از من چه رخ خواهد داد: فرمود اكرم
يگـران  است ولي منظـور از آن د  باورند كه مخاطب هر چند كه حضرت ابوبكر

نمي دانست كه سرنوشت آنان چه خواهد شد و در چه  آناني كه رسول اكرم. اند
اعالم كرده بود كـه او از   ، خود رسول اكرمدرباره ابوبكر. حالتي خواهند مرد

براي بهشتي بودن او گواهي مي دهـد و رسـول    اهل بهشت است و رسول اكرم
ولـي وقتـي   . ي اعالم كرده استمي دانست كه خداوند رضايت خود را از و اهللا

با تعبير عام سوال كرد، و سوال را به خـود مخـتص نكـرد،     كه حضرت ابوبكر
با توجه بـه اعمـال وي در    نيز به صيغه عام بيان شد و پيامبر جواب رسول اهللا

احداث فـي الـدين    گذشته و بعد از آن جريان، او را از كساني كه بعد از پيامبر
  .نموده او را به پاداش بزرگ نزد پروردگارش خبر داده استمي كنند، استثنا 

از ديدگاه من يك توجيه ديگـر نيـز وجـود دارد و آن    : قاضي ابو الوليد، مي گويد
يعني آنچه از اعمال جهاد آنان كه منجر به قتل آنـان  )) هوالء أشهد عليهم: ((اينكه

دليل براي كساني كه در براي خدا و در راه او گرديد، را مشاهده كردم و به همين 
روز احد حاضر بودند، قتال كردند و جان سالم بدر بردند و بـراي كسـاني كـه از    



مـن بـراي آنـان    )) (انا شهيد لهـم ((كشته شدگان در آن روز افضل بودند، نفرمود 
علي، طلحه و ابي طلحه و غيره بلكه اين حكم را اختصاص : مانند) گواهي مي دهم

بـراي   و قـول رسـول اهللا  . كرده و به شهادت رسيده انـد  داد به كساني كه جهاد
محمول بر همـين معنـي   )) بلي ولكن ال ادري ما تحدثون بعدي: ((حضرت ابوبكر

است، منظور از آن پديده و حدوثي كه متضاد با شريعت باشد، نيست بلكـه تمـام   
)) ديال ادري ما تحدثون بع((لذا معني . اعمال موافق و مخالف شريعت مقصود اند

يعني اعمالي را كه بعد از من انجام مي دهيـد، مـن   ) اي ال اعلم ما تعملون بعدي(
هر چند كـه مـن   . لذا من بدان عمل نمي توانم گواهي بدهم. شاهد آن نخواهم بود

مي دانم كه شما با اعمال نيك و شايسته از دنيا مي رويـد ولـي بـراي مـن بطـور      
ه جهاد مي كنـد و فالنـي زيـد را مـي     مشخص گفته نشده كه فالني در فالن منطق

. كشد يا بوسيله عمر كشته مي شود، آنطور كه كشته شدگان احد را مشاهده كـردم 
لذا درباره اعمال و جزئيات اعمال شما نمي توانم گواهي بدهم به گونه اي كـه در  

اگر چه در مورد اعمال اجمـالي  . مورد جزئيات اعمال شهداء احد گواهي مي دهم
بنـابراين توجيـه، تمـام    . وحي و اعالم خداوند، مي توانم گواهي بـدهم  شما بنابر

قرار خواهنـد  )) ال ادري ما تحدثون بعدي(( صحابه مخاطب اين قول رسول اهللا
معنـي اش  )). أئنا لكائنون بعدك: فبكي ابوبكر ثم بكي ثم قال((گرفت و اين جمله 

را تكرار كرد و معنـي   تا دير گريه كرد و گريه اش اين است كه حضرت ابوبكر
آيا بعد از تـو مـا   )) (أئنا لكائنون بعدك((گريه كردنش را با اين جمله ظاهر كرد، 

و از  مي ترسيد از فـراق رسـول اهللا   يعني حضرت ابوبكر) زنده خواهيم ماند؟
و از فقدان خير و بركات وجود آن حضرت و از  تنها ماندن خود بدون رسول اهللا

بـه امـت    ت حق بر امت كه به خاطر وجود رسـول اكـرم  فقدان نعمتهاي حضر
  .عنايت مي شد

آري، اين بود ديدگاه علماي درباره اين حديث كه حكايت از نهايت جهـل آقـاي   
  . دارد تيجاني نسبت به حديث و برداشت بد او در حق اصحاب گرامي رسول اهللا



ود كه در حق او نخستين كسي ب چون رسول اكرم: ((اما درباره اين گفته تيجاني
نمي دانست كه ابوبكر در آينده  زيرا رسول اهللا. شك داشت و براي او گواه نشد

  : بايد عرض شود 1.))نزديك دست به چه اعمالي خواهد زد
  
ال ((از  در اثنا صحبت هاي گذشته كامال روشن گرديد كه منظور رسـول اهللا  -1

بـا ايـن كلمـات     پيامبر نبوده است، حضرت ابوبكر)) ادري ما تحدثون بعدي
  . تمام صحابه را مخاطب قرار داده است

  
از مسلمات است كه يقين بوسيله شك زايل نمي شود، و قطعاً معلوم است كـه   -2

گـواهي داده   در چندين روايت، به بهشتي بودن حضـرت ابـوبكر   رسول اكرم
از حضـرت   يكي از آن روايات اين است كه امام ترمذي و طبراني در الكبير. است
أنت عتيق : ((فقال دخل علي رسول اهللا إن ابابكر: قالت. نقل كرده اند عايشه

نزد رسول اهللا حضـور بـه هـم رسـاند، رسـول       حضرت ابوبكر( 2))اهللا من النار
در .)) تـو آزاد شـده ي خداونـد از دوزخ هسـتي    : ((خطاب به وي فرمود اكرم

بوموسي اشـعري روايـت كـرده    بخشي از يك حديث كه امام بخاري از حضرت ا
ابوبكر، : فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال فجاء ابوبكر((است، چنين آمده است، 

ائـذن و  : يا رسول اهللا هذا ابوبكر يستاذن، فقال: فقلت علي رسلك، ثو ذهبت فقلت
)): ادخل و رسول اهللا يبشـرك بالجنـه  : بشره بالجنه، فاقبلت، حتي قلت البي بكر

عجلـه  : ، گفتم))ابوبكر: ((شما؟ گفت: پرسيدم. آمد و در را زد كرحضرت ابوب((
ابوبكر منتظر ورود اسـت، از شـما   : رفتم و عرض كردم نكن، بعد نزد رسول اهللا

او را درباره ي بهشتي بودنش بشارت بده : ((رسول اكرم فرمود. اجازت مي خواهد
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بـا وارد شـدن تـو     رمرسول اك: گفتم رفتم و به ابوبكر. و بگذار تا وارد شود
   1.موافقت كرده و در عين حال، تو را به بهشتي بودنت بشارت مي دهد

در  ابـوبكر : ((فرمود ترمذي از عبدالرحمن بن عوف نقل كرده كه رسول اكرم
 الخ در روايت ديگر امام ترمذي از حضرت علي بن ابي طالب. . . بهشت است 

از جلـو مـي    بودم، ابـوبكر و عمـر   همراه رسول اهللا: ((چنين نقل كرده است
) و عمـر  ابـوبكر (فرمـود؟ آن دو  ) علي(خطاب به من  رسول اكرم. آمدند

اما، اي علي تـو ايـن   . سرداران مردان ميانه سن به استثنا پيامبران در بهشت هستند
   2.مطلب را به آنان اطالع نده

 40اسـت در آيـه   را براي ابوبكر ثابت كرده  خداوند متعال صحبت رسول اكرم
إِالّ تَنْصرُوه فَقَد نَصرَه اللَّه إِذْ أَخْرَجه الَّذينَ كَفَرُوا ثَاني اثْنَينِ (: سوره توبه مي فرمايد

يعني اگر شما وي را كمك ) إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تَحزَنْ إِنَّ اللَّه معنَا
ا كمك كرد آن هنگامي كه كفـار وي را بيـرون كردنـد و آن    نكنيد، خداوند وي ر

، دومين دو نفر بود وقتي كه داخل غار شدند و به يار غارش ـ حضرت  حضرت
حكايت از فضيلت و برتري . غمگين مباش، خدا با ماست: ـ گفت  ابوبكر صديق

زيـرا  . در اين فضل و برتري منفرد است حضرت ابوبكر. دارد حضرت ابوبكر
 3.را همراهي كرده و از وي پاسداري كـرده اسـت   ا او در اين سفر رسول اهللاتنه

خداوند درباره پيامبر خود بـه  : سفيان بن عيينه با استدالل به اين آيه، فرموده است
ابن عيينه و هم . تمام بندگانش را مورد عتاب قرار داده است جز حضرت ابوبكر

را منكر شـود،   بودن حضرت ابوبكر ديگران بر اين باور هستند، هر كس صحابي
   4.زيرا او قرآن را تكذيب كرده است. او كافر است
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و نصوص قـرآن بـراي حضـرت     بعد از همه اين فضايل كه از زبان رسول اكرم
دربـاره ي   آمده است، آقاي تيجاني مـدعي اسـت كـه رسـول اكـرم      ابوبكر
از خـالل داليـل    شك داشت ولي هر طالب حق قطعـاً و بـدون ترديـد،    ابوبكر

بـه بهشـتي بـودن حضـرت      گذشته از كتاب و سنت، مي داند كه رسول اكـرم 
گواهي داده است و درباره وي هيچ گونه شك و ترديد نداشته است و گر  ابوبكر

 منجر به تناقص در اقـوال رسـول اهللا   نه، شك و ترديد درباره حضرت ابوبكر
  . ضي مبرا و پاك استاز چنين تضاد و تناق مي شود و رسول اهللا

حق با من است درباره اينكه تا حقيقـت بـراي مـن    : ((. . . آقاي تيجاني مي گويد
روشن نشده كسي را برتر و بهتر معرفي نكنم و بديهي است كـه ايـن دو حـديث    
متناقض با تمام احاديث وارده در باب فضيلت ابـوبكر و عمـر هسـتند، و آنهـا را     

حديث با واقعيت نزديكترند و عقالني تر بـه نظـر مـي    زيرا اين دو . باطل مي كنند
رسـول  : چگونه؟ گفتم: حاضرين سوال كردند. رسند تا احاديث فضايل و دروغين

إننـي ال ادري مـاذا تحـدثون    : (براي حضرت ابوبكر گواهي نداد و گفـت  اكرم
اين جور گفتن عقالني است و قرآن اين را به اثبات رسانده است و تـاريخ  )! بعدي

ابوبكر به همين خـاطر  . تبديل شدند واهي مي دهد كه صحابه بعد از رسول اهللاگ
گريه كرده زيرا تبديل شده و فاطمه را به خشم در آورده بود و چنان عوض شـده  
بود كه قبل از وفات، پشيمان بود و آرزو مي كرد، اي كاش، بشـري نمـي بـودم،    

فرمـوده   پيـامبر : مي گويندحديثي كه در باب فضيلت ابوبكر روايت مي كنند و 
اگر ايمان امت )) (لو وزن إيمان أمتي بإيمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر: ((است

. باطل و غير عقالني است) من با ايمان ابوبكر مقايسه شود، ايمان ابوبكر مي چربد
ممكن نيست شخصي كه چهل سال از عمرش را در شرك سپري كرده است و بتها 

در حالي كه در ميان . از لحاظ ايمان از تمام امت باالتر باشد. استرا عبادت كرده 
. امت، اوليا، صالحان، شهداء، و امامان كه تمام عمر را در جهاد سـپري كـرده انـد   

ابوبكر با اين حديث چه مناسبتي دارد؟ اگر اين حديث صـحت مـي   . وجود دارند



اگر ايمان او، برتـر از  . دداشت، او در پايان عمر خود آرزوي بشر نبودن را نمي كر
، سردار بانوان بر وي خشم نمـي كـرد و در هـر    ايمان تمام امت مي بود، فاطمه

   1.نماز عليه او دعا نمي كرد
  
اين دو حديث تمـام احاديـث وارده در بـاب فضـيلت     : ((اين گفته تيجاني كه -1

ين و از شـگفت آورتـر  )) ابوبكر و عمر را نفي كرده متضاد و مبطـل آنهـا هسـتند   
اصالً معلوم نيست كه در ابطال احاديث صحيحه .! مضحكه ترين گفته هاي او است

به چه مبدا و منبعي استناد كرده است؟ و همان طور كه قبالً گفته بودم، حديثي كه 
در عين حال . خود تيجاني آن را مستند و مستدل خود قرار داده است، مرسل است

چنانچه وي در جاي ديگر از كتابش عليـه  كه او حديث مرسل را ضعيف مي داند، 
يا أيها الناس إني تركـت فـيكم مـا إن    : (اهل سنت از حديث زير استدالل مي كند

كتـاب اهللا و  ((و در آنجا حـديث  ) أخذتم به لن تضلوا كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي
)) كتاب اهللا و عترتـي ((را به دليل مرسل بودن، حديثي ضعيف مي داند و )) سنتي

  ص )) هدايت شدم. . . آنگاه ((او در حاشيه كتاب . در برابر آن ترجيح مي دهدرا 
مسلم، نسائي، ترمذي، و ابن ماجه، حديث : اضافه مي كند و مي گويد) 254-253(

در هيچ يك )) سنتي((آورده اند ولي لفظ )) كتاب اهللا و عترتي((مذكور را به لفظ، 
بـن انـس در موطـا آن را بـه لفـظ       از صحاح سته وارد نشده است و تنها مالـك 

و بعـد  (! ! !) آن را نقل كرده است )) مرسل((آورده است و به صورت )) سنتي((
از آن بعضيها مانند طبري، ابن هشام، به صورت مرسل آن را از مالـك نقـل كـرده    

   2.اند
را به دليل مرسل بودن نفي مـي  )) كتاب اهللا و سنتي((آقاي تيجاني، تو كه حديث 

! اكنون در رد احاديث صحيحه چگونه از حديث مرسل استدالل مـي كنـي؟  كني، 

                                                 
  ). 213(هدايت شدم ص . . . آنگاه ). 129-130(ثم اهتديت ص . 1
  . ردبزودي درباره صحت اين حديث صحبت خواهيم ك. 2



دليل ساده است، او مي خواهد ماهيت انصاف دروغين و بازي گناه آميـز خـود را   
  ! آفرين بر اين هدايت. براي خوانندگان محترم آشكار كند

  
ـ  . . . -2 ل او چنين بر مي آيد كه آقاي تيجاني براي اثبات احاديثي كه مطابق بـا مي

هستند، از شجاعت علمي چشمگيري بهره مند اسـت ولـي احـاديثي كـه فضـايل      
را ثابت مي كنند، او اين شجاعت علمي را ندارد كه از لحاظ متن و سند  صحابه

آنها را مورد نقد و بررسي قرار دهد، لذا بدون هيچ گونه مقدمه، بر مي گـرديم بـه   
آري، اگـر نمـام   . را داشته باشـند  احاديثي باطله هر چند كه آنها صحيحترين سند

هستند، باطل اند، ولي گمانم بر اين  احاديث كه در باب فضيلت حضرت ابوبكر
و صحبت او بـا   است كه شهادت خداوند درباره فضيلت، تقواي حضرت ابوبكر

؟ و شهادت خداوند نسـبت بـه فضـل، تقـوا و صـحبت      !، باطل نباشدرسول اهللا
 ه احاديث وارده در باب فضيلت حضـرت ابـوبكر  مستلزم اين است ك ابوبكر

كامال صحيح و عقالني باشند، زيرا كسي كه خداونـد دربـاره ي تقـوا و پـاكي او     
  . صد در صد به تقوا و پاكي او نيز سخن گفته است سخن گفته است، پيامبر

  
أني : ((براي ابوبكر شهادت نداد و گفت رسول اهللا: ((اين گفته ي تيجاني كه -3
من نمي دانم شما بعد از من چـه كارهـايي انجـام    )) أدري ماذا تحدثون بعدي؟ ال

  خواهيد داد؟ 
  : عرض مي شود

گـواهي داد   در اين حديث براي حضرت ابـوبكر  چنين نيست، بلكه رسول اهللا
اي رسول خدا، مگر ما بـرادران شـهداء   : از وي پرسيد وقتي كه حضرت ابوبكر

  الخ . . . أحد نيستيم؟ 
. بود بـراي حضـرت ابـوبكر    آري، اين شهادت رسول اهللا: فرمود ل اهللارسو

حـوادث آينـده را علـي سـبيل     : به صورت استدراك فرمود ولي بعد رسول اهللا



الرويه به طور مشخص نمي داند، عالوه بر ايـن سـياق، جملـه از لحـاظ بالغـت،      
آقاي تيجـاني   .را تاييد نمي كند براي حضرت ابوبكر گواهي ندادن رسول اهللا

گـواهي   در حق حضرت ابوبكر رسول اهللا: ((بنابر چه دليل و چگونه مي گويد
بـراي   و چگونه وي را به صيغه جمع مخاطب قرار داد؟ خطاب رسول اهللا)) نداد

نيـز   به صيغه جمع به خاطر اين بود كه خود حضرت ابـوبكر  حضرت ابوبكر
ر داده بود و به صيغه عـام سـوال را   را به صيغه جمع مورد خطاب قرا رسول اهللا

لذا جواب نيز به صيغه عموم . مطرح كرده بود و تنها از حال خود سوال نكرده بود
نيز جزو مخاطبين بوده است  حداكثر اين است كه حضرت ابوبكر. و شمول بود

نيز در سپاه أحد شريك بـود و شـهيد    و همه ما قطعاً مي دانيم كه حضرت علي
دربـاره او نيـز    زيرا رسـول اهللا . براين، خطاب، او را نيز شامل استنشده بود بنا

نمي دانست كه بعد از وي، برايش چه پيش مي آيد، او نيز ماننـد سـاير مخـاطبين    
لذا هر طعن و ايرادي كه آقاي تيجاني به وسيله اين حديث متوجـه ابـوبكر و   . بود

معقول است؟ اين گفتـه   آيا اين!! متوجه حضرت علي نيز مي شود. عمر كرده است
اين ). . . !!! قد قرر ذلك القرآن الكريم و التاريخ يشهد أنهم بدلوا بعده: (تيجاني كه

چگونه و كجا قرآن گفته است كه صحابه بعـد از رسـول   . از بدترين دروغها است
كجا هستند آيه هايي كه بر اين مطلب داللت مي كننـد؟ اگـر   ! عوض شدند؟ اهللا

! آيا منظورش مصحف فاطمـه اسـت؟  . ي داشت آن را ذكر مي كردتيجاني دليلي م
)) رأي القرآن في الصحابه((اگر تيجاني مدعي است كه اين دروغ را، تحت عنوان 

بيان كرده است، به لطف و كرم حضرت حق، از دروغ پردازي هايش پرده طـوري  
. ده اسـت برداشته شد كه هر جوياي حق قانع شده به پاكي صحابه اطمينان پيدا كر

لَكـنِ  : ((. . . اما آنچه كه در قرآن درباره صحابه به ثبت رسيده است، ايـن اسـت  
  ـكأُولَئو رَاتالْخَي ملَه كأُولَئو هِمأَنْفُسو هِمالووا بِأَمداهج هعنُوا مينَ آمالَّذولُ والرَّس

نَّات تَجرِي منْ تَحتها الْأَنْهار خَالدينَ فيها ذَلـك  أَعد اللَّه لَهم ج) 88(هم الْمفْلحونَ 
يمظالْع ز89:التوبة) (الْفَو (  



رسول اهللا و آناني كه همراه او ايمان آورده اند، با مـال و جـان در راه اهللا جهـاد    (
 خداوند براي آنان باغهـاي پـر از  . كردند، آنانند رستگار، و براي آنان است خوبيها

درخت كه آب در نهرهاي آن جريان دارد تدارك ديده است و آنان جاودانه در آن 
  . و اين است، رستگاري بزرگ. باغها مي مانند

آيا كساني كه در دو آيه مذكور از آنان صـحبت  : مي پرسم! از تيجاني هدايت شده
ا شده است، علي و فرزندان او، حسن و حسين هستند كه تا هنگام نزول اين آيه ه

 3سه) رضي اهللا عنهم(به سن بلوغ نرسيده بودند؟ يا همراه با علي، حسن و حسين 
و شامل . نفر ديگر هستند كه شيعه صحابي بودن آنان را قبول دارند و بس 7يا هفت

ساير اصحاب كه در صف اول آنان، ابوبكر، و عمر، عثمان، طلحـه، و زبيـر قـرار    
 3ا هزار نفر از مشـركين در بـدر و سـه   كه ب آيا رسول اكرم! دارند، نمي شوند؟

هزار نفر كافر و مشرك در احد و در ساير غزوات جهاد كرد، سپاه او تنها همين ده 
پاسـخ بـده آقـاي تيجـاني هـدايت      ! نفر بودند كه شيعه آنان را قبول دارد و بس؟

؟ آيا مصداق آيه زير فقط همين ده يا هفت نفر هستند كه تو آنـان را قبـول   !شده؟
والسابِقُونَ الْأَولُونَ منَ الْمهاجِرِينَ والْأَنْصارِ والَّذينَ اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضـي  (، داري

   ـكـداً ذَلا أَبيهينَ فدخَال ارا الْأَنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَعو نْهضُوا عرو منْهع اللَّه
يمظالْع زالْفَو .(  

پيشكسوتان مهاجرين و انصار و كساني كه از آنان بخوبي پيروي كردند، خداونـد  (
از آنها خشنود گرديد و آنها از خداوند خشنود گرديدند و براي آنها باغهايي كه در 
آنها نهرها جاري است فراهم ساخت، آنها براي هميشه و جاودان در آنها خواهنـد  

  .) ماند، اين رستگاري بزرگي است
آيا مصداق آيـه، تنهـا   ! چه كساني هستند؟)) سابقين اولين((آقاي تيجاني، مصداق 

سـبحان اهللا،  !! حضرت علي و هفت تن ديگري كه شما آنان را قبول داريد، هستند؟
چگونه بعضيها به خاطر داشتن ايده و عقيده اي كه خالف . بسيار شگفت آور است



خداوند مـا را و همـه   ! فته مي دانند؟نقل و اهانت به عقل است، خود را هدايت يا
  . مسلمانان عالم را از شر اين عقب افتادگان از هدايت، نجات دهد، آمين

  
للْفُقَـَراء الْمهـاجِرِينَ الَّـذينَ    (: مـي فرمايـد   9خداوند در سوره ي حشر آيه ي  -4

للَّه ورِضْواناً وينْصرُونَ اللَّه ورسـولَه  أُخْرِجوا منْ ديارِهم وأَموالهِم يبتَغُونَ فَضْالً منَ ا
والَّذينَ تَبوأُوا الدار والْأيمانَ منْ قَبلهِم يحبونَ مـنْ هـاجرَ   ) 8(أُولَئك هم الصادقُونَ 

ى أَنْفُسهِم ولَو كَانَ بِهِم إِلَيهِم وال يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتُوا ويؤْثرُونَ علَ
همچنـين غنـايم از آن فقـراي    ) خَصاصةٌ ومنْ يوقَ شُح نَفْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده اند، آنها فضل 
ـ   اري مـي دهنـد، اينهـا    و خشنودي خداوند را مي خواهند و خدا و پيـامبرش را ي

راستگو هستند و كساني كه قبل از ـ هجرت ـ آنان خانه را آماده كردند و ايمان را   
ـ در دلهايشان جاي دادند ـ آنهـا مهـاجرين را دوسـت دارنـد و در درون خـود،       
احساس رغبت نمي كنند نسبت به آنچه كه به مهاجرين داده شده است و آنها را بر 

چند خودشان نياز شديد داشته باشند، كساني كه از بخل  خود ترجيح مي دهند هر
مـن از آقـاي تيجـاني    ) ايشان رسـتگارند . نفس خويشتن، مصون و محفوظ گردند

درباره اينكه چه كساني مصداق اين آيه هستند پاسخ نمي خواهم، بلكه پاسخ ايـن  
شـري  امام چهارم شيعيان اثنـي ع  سوال را به امام زين العابدين، علي بن حسين

  : امام زين العابدين درباره مصداق آيه مذكور چنين مي گويد. موكول مي كنم
چنين روايت )) كشف الغمه في معرفه األئمه((علي بن ابي الفتح االربلي در كتاب 

تني چند از اهل عراق نزد امام علي بن حسين آمدند و درباره ابوبكر، عمر : مي كند
امام علي بـن  . قايان از سخنان خود فارغ شدندوقتي اين آ. و عثمان سخناني گفتند

للْفُقَرَاء الْمهـاجِرِينَ الَّـذينَ أُخْرِجـوا مـنْ ديـارِهم      (شما مصداق : پرسيد حسين
         ـمه ـكأُولَئ ـولَهسرو ـرُونَ اللَّـهنْصياناً ورِضْـوو ـنَ اللَّـهتَغُونَ فَضْالً مبي هِمالوأَمو

والَّـذينَ تَبـوأُوا   (خير، باز امام پرسيد، شما مصداق : هستيد؟ آنان گفتند) نَالصادقُو



الدار والْأيمانَ منْ قَبلهِم يحبونَ منْ هاجرَ إِلَيهِم وال يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما 
خير، آنگـاه  : هستيد؟ آنان گفتند) م خَصاصةأُوتُوا ويؤْثرُونَ علَى أَنْفُسهِم ولَو كَانَ بِهِ

شما دوري جستيد از اينكه، از يكي از اين دو گروه باشيد و من گواهي : امام فرمود
: مي دهم كه شما از آن گروه نيز نيستيد كه خداوند درباره آنان چنين فرموده است

)نَا اغْفبقُولُونَ ري مهدعنْ بوا ماءينَ جالَّذال  وـانِ ويمقُونَا بِالْأبينَ سنَا الَّذانإِخْولرْ لَنَا و
يمحر ؤُوفر نَا إِنَّكبنُوا رينَ آملَّذلّاً لي قُلُوبِنَا غلْ فعآناني كه بعد از صـحابه،  ) (تَج

مي گويد پروردگارا، ما را و برادران ما را كه در ايمان از . مهاجرين و انصار آمدند
پيشي گرفتند مورد مغفرت قرار بده، و در دلهاي مـا انـدك كـدورتي در حـق      ما

بعد امام خطاب بـه آنـان   .) مومنان مگذار، پروردگارا، تو بخشنده و مهرباني هستي
اين است ديـدگاه   1.خدا به كيفر كردار شما مي رسد. از نزد من بيرون برويد: گفت

. آيه ها درباره چه كساني نازل شده اندامام چهارم، زين العابدين درباره اينكه اين 
اما رد مي كند كساني را كه بر عقل هايشان قفل زده و چشم هايشـان را بسـته بـر    

و امام چهارم توسط اين آيه ها لگام بـر  . ابوبكر، عمر و عثمان طعن وارد مي كنند
تي آيا هنوز تو بر اين باور هسـ : از آقاي تيجاني مي پرسم. دهان آنان گذاشته است
  ! كه هدايت شده اي؟؟

  
فهو . . . ) لو وزن ايمان امتي بإيمان ابي بكر(اين گفته آقاي تيجاني كه حديث  -5

باطل و غير معقول وال يمكن أن يكون رجل قضي اربعين سنه في عمره يشرك باهللا 
  . الخ. . . و يعبد األصنام أرجح ايماناً من أمه محمد باسرها

ني است و امكان ندارد كسي كه چهل سال از عمرش اين حديث باطل و غير عقال(
را در شرك و بت پرستي سپري كرده است، ايمان او از ايمـان قاطبـه امـت بهتـر     

  .) باشد
  : در پاسخ به اين گفته بايد عرض كنم
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خوانندگان محترم مشاهده مي فرماييد، آقاي تيجاني حديثي را فقـط بـه   ). . . الف(

معنـي ايـن رد و ابطـال    . گنجد، باطل قرار مـي دهـد   دليل اينكه، در عقل او نمي
زيرا كه حاكم بر صحت و . حديث، اين است كه علم جرح و تعديل ارزشي ندارد

آيا اگر بعضي دروغ پردازان احاديثي را وضـع  . سقم، قبول ورد احاديث عقل است
رد، نسبت بدهند و عقل بعضي انسانها آنهـا را بپـذي   كنند، و آنها را به رسول اهللا

اين ديدگاه باب طعن را براي خاور شناسـان  ! آنگاه آن احاديث بايد صحيح باشند؟
، سـنت  1و جوجه هايشان كامًال باز مي كند داير بر اينكه آنان توسط دانش جديـد 

اگر اين . را كه عقل ناقص آنان نمي تواند توجيه گر آن باشد، رد كنند رسول اهللا
بنايي بر صـحت دينـت اعتمـاد مـي كنـي، اي      انديشه درست باشد، آنگاه بر چه م

  . خواننده ي محترم
  
روايـت   از حضـرت عمـر  . حديث موقوف است. . . ) لو وزن(اما حديث ) ب(

اسحاق بن راهويه و امام بيهقي در شعب به سند صحيح آن را روايـت  . شده است
ابن  اين روايت نزد. و هذيل بن شرحبيل از عمر آن را روايت كرده است. كرده اند

و معاذ بن المثني در زيادات به صورت مرفـوع ذكـر شـده    )) الزهد((المبارك در 
همچنين ابن عدي در شرح حال عيسي بن عبـداهللا و در مسـند فـردوس از    . است

لو وضـع  (حضرت عبداهللا بن عمر به صورت مرفوع و با اين الفاظ ذكر شده است 
در سند آن عبداهللا بن سليمان ذكر و ) ايمان ابي بكر علي ايمان هذه االمه لرجح بها

هر چند كه عبداهللا بن سلمان ضعيف است ولي در نقـل ايـن حـديث،    . شده است
منفرد و تنها نيست زيرا ابن عدي نيز از طريقي ديگر با اين الفاظ آن را نقل كـرده  

و اين حـديث شـاهدي   ) لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل األرض لرجحهم(است 
: از ابي بكره روايـت اسـت كـه   . ر سنن آمده است و آن چنين استنيز دارد كه د
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ترازويي را ديدم كه از آسمان پايين آمد، تو : آمد و گفت شخصي نزد رسول اهللا
بعد ابـوبكر  . و ابوبكر توسط آن وزن كرده شديد، وزن تو از وزن ابوبكر بيشتر بود

ايـن   1.الحـديث . يـد بـر سـايرين چرب   همراه با ديگران وزن كرده شد، و ابوبكر
روايت اگر در مرفوع بودن آن ضعف وجود دارد ولي حديث ابي داود، صحت آن 

از لحـاظ ايمـان، تقـوا و صـالح از      را تاييد مي كند و بهر حال حضرت ابوبكر
  . ديگران مقدم است

  
ممكن نيست، شخصي كه چهل سال از عمـرش را  : اين گفته آقاي تيجاني كه) ت(

سپري كرده است، از لحاظ ايمان از تمام امت برتر و بهتـر   در شرك و بت پرستي
  الخ. . . باشد 

  : به چند وجه مي توان اين ديدگاه تيجاني را جواب داد
  
چهل سال از عمرش را در شـرك   آقاي تيجاني چطور مي دانست كه ابوبكر -1

و بت پرستي سپري كرده است؟ در عوض اينكه اين شربت دروغ را كه نوش جان 
آيا دليلي دارد و دليلي را ارائه داده است؟ اگـر  . ده است بايد آن را استفراغ كندكر

آقاي تيجاني بر صحت مدعايش چنين استدالل مي كند كه قبـل از بعثـت رسـول    
هيچ كس مسلمان نبوده است و همه بتها را پرستش كرده اند و بدون ترديـد   اهللا

: نفي اين اسـتدالل عـرض مـي شـود     در رد و. ابوبكر نيز از جمله آنان بوده است
زيرا كودك كـه  . نيز قبل از بعثت بتها را پرستش مي كردند كودكاني مانند علي

در حضانت پدر و مادر كافر باشد، به اتفاق همه مسلمانان، حكم كفر بر وي اجـرا  
كل مولود يولـد علـي   : ((چنين فرموده است و در حديث رسول اكرم. مي شود
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بواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسـانه كمـا تنـتج البهيمـه، بهميـه      فطره اإلسالم، فأ
   1)).جمعاً، هل تسحون فيها من جدعاٌ

هر نوزاد هم سو و هماهنگ با فطرت پيدا مي شود ولي والـدين او را يهـودي يـا    
همان گونه كه چهار پا سالم متولد مـي شـود،   . نصراني و يا مجوسي بار مي آورند

  و نقصي مشاهده مي كنيد؟ آيا شما در آن عيب 
ايمـان  : كفر كودك مانند كفر بالغ نيست، من مي گويم: اگر آقاي تيجاني مي گويد

به اتفـاق همـه مـذاهب او را از     اسالم ابوبكر. كودك نيز مانند ايمان بالغ نيست
كفر بيرون مي آورد، اما درباره اسالم علي كه در وقت بعثت نابالغ بـود، دو قـول   

مذهب امام شافعي رحمه اهللا اين است كه اسالم كـودك نمـي توانـد    . وجود دارد
عالوه بر اين، حضرت ابوبكر موقع اسـالم آوردنـش    2.كودك را از كفر خارج كند

 مروي است كه رسول اهللا از محمد بن ابي بكر. اصالً چون و چرا نكرده است
شـك و ترديـد   اسالم را براي هر كس كه عرضه مي كردم، در پذيرفتن آن : فرمود

، او هيچ گونه ترديدي نشان نداده بالفاصـله  نشان مي داد، به جز حضرت ابوبكر
در قبول  شگفت آور اينكه شيعيان معتقداند كه حضرت علي. آن را پذيرفته است

: خواستار مهلت شده است و گفتـه اسـت   اسالم ترديد نشان داده از رسول اكرم
   3!))ف است، و من در اين مورد فكر مي كنم؟اسالم با دين پدري من مخال((. . . 

  
عمرش را در بت پرستي گذرانده است، در هيچ جا ثابت  درباره اينكه ابوبكر -2

 حضرت ابوبكر. ((. . . بتي را سجده كرده باشد نشده است كه حضرت ابوبكر
، هرگـز  ))ما سجدت لصنم قط: ((فرمود در جمعي متشكل از اصحاب رسول اهللا

وقتي به سن بلوغ رسيدم، ابوقحافه دسـت  : سپس مي گويد. سجده نكرده ام بتي را
)) شم العـوالي ((اين خدا و معبود تو : مرا گرفته مرا به محل بتها برد و به من گفت
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گرسنه هستم به : من به نزد آن بت رفته، گفتم. است و مرا در آنجا رها كرد و رفت
خت و عريان هستم مرا بپوشـان، بـه مـن    من ل: گفتم. من نان بده، به من پاسخ نداد

با توجه به اين روايت،  1.سنگ بزرگي بر سر آن زدم و آن به زمين افتاد. پاسخ نداد
ابوبكر چهل سال از عمرش : تيجاني نادان و احمق چگونه ادعا مي كند و مي گويد

را در بت پرستي گذرانده است؟ ولي اين سخن كه حضرت علـي بـت را سـجده    
لذا ما در اين باره كه او بتي . ا خير، هيچ نصي در اين باره وجود نداردكرده است ي

را سجده نكرده است، به يقين نمي توانيم چيزي بگوييم زيـرا قـريش، زن و مـرد،    
  ! كوچك و بزرگ بتها را سجده مي كردند

  
، مدت چهل سال را در شرك و بـت  بالفرض اگر بپذيريم كه حضرت ابوبكر -3

اند، هيچ شك و ترديدي در اين وجود ندارد كـه هرگـاه مشـرك    پرستي گذرانده 
همـان  . مسلمان شود، خداوند تمام گناهان گذشته او را مورد آمرزش قرار مي دهد

اي  2)قُْل للَّذينَ كَفَرُوا إِنْ ينْتَهوا يغْفَرْ لَهم ما قَد سلَف(: طور كه در قرآن آمده است
از كفر خود باز بيايند، گناهان گذشته آنـان بخشـوده    اگر آنان: رسول، به كفار بگو

عمرو بن عاص براي مسلمان شـدن نـزد   : و در يك حديث آمده است. خواهد شد
آمد، قصد داشت مسلمان شود ولي پذيرفتن اسالم را مشروط كرد بـه   رسول اهللا

م اما علمت أن األسـال : ((فرمود اينكه تمام گناهان او بخشوده شوند، رسول اكرم
مگر نمي داني، اسالم تمام گناهان گذشته را محو مي كنـد و از  )) يهدم ما كان قبله

  . لذا اسالم تمام گناهان و خطاهاي گذشته انسان را از بين مي برد. . .  3بين مي برد
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اين واقعيت را شيعه اثنا عشري نيز مي پذيرد ـ كليني در اصول كـافي تحـت     -4
مسلمان به خاطر اعمالي كه قبل )) (عمل في الجاهليهال يوخذ المسلم بما ((عنوان 

از ابـي جعفـر   ) از مسلمان شدنش انجام داده است، مورد مواخذه قرار نمي گيـرد 
يـا رسـول اهللا   : بعد مـا أسـلموا فقـالوا    إن ناساً أتو رسول اهللا: ((روايت مي كند

من : ول اهللاأيوخذ الرجل منا بما كان عمل في الجاهليه بعد إسالمه؟ فقال لهم رس
حسن إسالمه و صح يقين إيمانه لم يواخـذه اهللا تبـارك و تعـالي بمـا عمـل فـي       
الجاهليه ومن سخف إسالمه ولم يصح يقين إيمانه أخذه اهللا تبارك و تعالي بـاألول  

  . 1))و اآلخر
: آمدند و سوال كردنـد  عده اي بعد از اينكه مسلمان شده بودند، نزد رسول اكرم

مسلمان شدن در برابر اعمال قبل از اسالم مواخـذه مـي شـود؟     آيا شخص بعد از
يعني ظاهر و باطنش مسلمان (هر كس اسالمش را خوب كند : فرمود رسول اكرم

يعني قبـل از  (خداوند در برابر اعمال جاهليت . و باور ايمانش صحيح باشد) باشد
ل اول و آخـر  او را مواخذه نمي كند و در غير اين صورت، در برابر اعمـا ) اسالم

: مواخذه مي شود ـ حتي خود آقاي تيجاني به اين حقيقت اعتراف دارد و مي گويد 
من هيچ عداوت و دشمني با ابوبكر، عمر، عثمان و علي حتي بـا وحشـي قاتـل    ((

زيرا اسالم گناهان گذشته . بعد از اينكه او مسلمان شده است. حضرت حمزه ندارم
مـورد عفـو قـرار داده    ) قاتل وحشي را(او را  را قطع مي كند و خود رسول اهللا

چرا و چگونه در برابـر اعمـال    با توجه به اين روايات، حضرت ابوبكر. 2؟!است
قبل از اسالم مواخذه مي شود، حال آنكه اسالم گناهان گذشته را از بين مي بـرد؟  
   !جواب روشن است و آن اينكه آقاي تيجاني با ابوبكر هيچ گونه دشمني ندارد؟؟؟
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چنين نيست، هر كس كه در حالت اسالم به دنيا آمده است بهتر است از آنـاني   -5
 كه بعد از والدت خود مسلمان شده اند، مانند حضرت ابوبكر و حضـرت عمـر  

بلكه از نصوص صحيح ثابت شده است كه بهترين مسلمانان، مسـلمانان قـرن اول   
بعد از كفـر، مسـلمان شـده    هستند و اكثريت مسلمانان قرن اول كساني بودند كه 

بودند ولي آنان به شهادت نصوص بهترند از مسلمانان قرن دوم كه در حالت اسالم 
   1.متولد شده اند

  
ابوبكر نمي تواند از لحاظ ايمان از ((درباره ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه،  _ج

، ائمـه كـه   تمام امت محمد برتر باشد، حال آنكه ميان امت اولياء، صالحان شهداء
كه هيچ انسـان  : ، بايد عرض كنم))تمام عمر را در جهاد گذرانده اند، وجود دارند

از بزرگان اولياء،  عادل و انصاف دوست انكار نمي كند از اينكه حضرت ابوبكر
حضـرت  . صالحان و ائمه مهتدين كه تمام عمر را در جهاد گذرانده اند، بوده است

محبوب بوده  االولياء، والصالحين، حضرت محمد به اندازه اي نزد سيد ابوبكر
را اذيت كرده انـد و   است كه او خشم كرده است بر كساني كه حضرت ابوبكر

امام بخاري در صحيح خود . موجب ناراحتي او بوده است اذيت حضرت ابوبكر
در  نشسته بودم كه حضرت ابوبكر نزد رسول اهللا: از ابوالدرداء روايت مي كند

كه ازارش را باال زده بود حتي كه زانوهايش طاهر بود، آمد و سـالم كـرد و   حالي 
ميان من و عمر بن خطاب اختالفي پيش آمـده بـود، مـن بـا      يا رسول اهللا: گفت

شتاب بسوي او رفتم و بعد پشيمان شدم، و از وي خواستم تا مرا عفـو كنـد ولـي    
)) يغفر اهللا لـك يـا ابـابكر   ((: فرمود نپذيرفت، اكنون نزد تو آمده ام، رسول اكرم

پشيمان شده بـه خانـه حضـرت     بعد حضرت عمر) خداوند تو را عفو مي كند(
، حضرت ))خير: ((ابوبكر رفت و پرسيد، اثم ابوبكر؟ آيا ابوبكر اينجا است؟ گفتند

به حال رسـول اهللا   ابوبكر. متغير شده بود آمد، چهره پيامبر نزد پيامبر عمر
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اي رسول خدا به خدا سوگند مـن  : و زانو بر زمين نشسته و گفتترحم كرد و با د
خداوند مرا به طرف شـما فرسـتاد و   : فرمود رسول اهللا. مورد ستم قرار گرفته ام

شما مرا تكذيب كرديد و ابوبكر مرا تصديق كرد و با جان و مال مرا يـاري كـرد،   
 بعد حضرت ابوبكرآيا شما از اين دوست من دست بر مي داريد يا نه؟ از آن به 

   1.مورد اذيت قرار نگرفت
مـرا بـه    رسول اكرم: روايت مي كند و مي گويد ابوعثمان از عمرو بن عاص

چـه  : برگشـتم، پرسـيدم   فرستاد، من وقتي نزد رسول اهللا)) ذات سالسل((جيش 
پـدر  : گفتم از ميـان مـردان؟ فرمـود   . كسي نزد تو محبوبتر است؟ فرمود عايشه

 2.و چند تن ديگر را نيز نام برد عمر بن خطاب: بعد از وي؟ فرمود: گفتم. عايشه
محمد بن حنيفيه، پسـر حضـرت علـي مـي     . نيز چنين اعتقاد دارد حضرت علي

بهتـر اسـت؟    چه كسي بعد از رسـول اهللا : از پدرم، حضرت علي پرسيدم: گويد
: يه مـي گويـد  عمر، محمد حنيف: ابوبكر، پرسيدم بعد از او چه كسي؟ فرمود: فرمود

بعد از عمر : چون فكر مي كردم اين دفعه بگويد، عثمان، گفتم. ديگر از او نپرسيدم
   3.نيستم من جز يك مسلمان: شما بهتر هستي؟ فرمود

در عمل كردن به معروفات و نيكي هـا از ديگـران سـبقت مـي      حضرت ابوبكر
روزي  :نقـل مـي كنـد    امام مسلم در صحيح خود از حضرت ابـوهريره . گرفت

 امروز چه كسي از شما روزه اسـت؟ حضـرت ابـوبكر   : ((پرسيد رسول اكرم
چه كسي از شما امروز جنازه تشييع كـرده اسـت؟   : پرسيد رسول اهللا. من: گفت

چـه كسـي از شـما امـروز بـه      : پرسـيد  من، رسول اهللا: گفت حضرت ابوبكر
چـه  : پرسـيد  من، رسول اكرم: گفت مساكين طعام داده است؟ حضرت ابوبكر

مـن،  : گفـت  كسي از شما امروز بيماري را عيادت كرده است؟ حضرت ابـوبكر 
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پـاداش ايـن    1.ما اجتمعن في امـري إال دخـل الجنـه   : فرمود آنگاه رسول اكرم
در تمام  عالوه بر اين، حضرت ابوبكر. خصلتها به جز بهشت چيزي ديگر نيست

س و خطرناك از آغاز اسالم غزوات نيز حضور داشته است و در تمام شرايط حسا
همراه بوده است و هيچ گونه، احساس ترس، حرج و سستي  تا پايان با رسول اهللا

 به خود راه نداده است و در مواقع خطر اقدام نموده و تا پاي جان از رسـول اهللا 
گاهي با دست، گاهي با زبان و گاهي با مال عليـه مشـركان   . پاسداري نموده است

 از حضـرت علـي   2.ست و در تمام اين صحنه ها پيشرو بوده استمبارزه كرده ا
با يكي : فرمود به من و ابي بكر روز بدر رسول اهللا: روايت است كه مي گويد

و اسرافيل فرشته بزرگي اسـت و  . از شما ميكاييل و با ديگري جبرائيل همراه است
روشن، هـر جويـاي   بعد از ذكر اين همه داليل  3.در معركه ها حضور پيدا مي كند

از بزرگـان اوليـاء، نيكـان و     حق بطور قطع و يقين مي داند كه حضرت ابوبكر
ممكن است جناب تيجاني بـا ايـن حقـايق    . جهاد گران در راه خداوند بوده است

روشن قانع نشود، الزم مي دانم ديدگاه يكي از امامان شيعه اثنا عشري را ذكر كنم 
ورگويان و معاندان حجت قاطع و بـراي قانعـان و   تا حقايق واضح گرديده، عليه ز

  . هدايت يافتگان شراب سلسبيل گردد
از عـروه بـن   )) كشف الغمـه ((ابوالحسن اربلي از مراجع بزرگ شيعه، در كتابش 

امـام محمـد بـاقر    (از ابوجعفر، محمد بن علي : عبداهللا روايت مي كند و مي گويد
ابـوبكر  . اشكالي ندارد: ال كردم، فرموددرباره تزيين كردن شمشير سو) عليه السالم

تو او را صديق مي دانـي؟ بالفاصـله   : گفتم. صديق، شمشيرش را مزين كرده است
آري، صديق، آري، صديق، آري، صديق، : از جايش پريد و رو به قبله كرد و گفت
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هر كس او را صديق نگويد، خداوند هيچ حرف و سخن وي را باور نمي كند، نـه  
   1.در آخرت در دنيا و نه

آيا تيجاني توبه مي كند و ما را از بيان داليل عليه هدايت دروغين خودش مستغني 
پاسخ بقيه سخنان او، پيرامون اين مبحث، در مطالب گذشـته بـه   ! مي كند يا خير؟؟

  .طور كامل بيان گرديد
  نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره حضرت ابوبكر تحت 

  )) ستبصارعلل و اسباب هدايت و ا((عنوان 
  : نص پيرامون خالفت

آقاي تيجاني درباره علل و عواملي كه او را به راه حق هدايت كردند، چنين سخن 
علل و عواملي كه مرا به سوي حق دعوت كردنـد، خيلـي زيادنـد، و    : ((مي گويد

براي من ذكر همه آنها در اين ميدان تنگ مقدور نيست، لذا به ذكر بعضي از آنهـا  
  . بسنده مي كنم

  
در مبدا ورود به اين مباحث با خود عهد كردم كـه آنچـه   : نص درباره خالفت -1

كه نزد فريقين متفق عليه است، فقط آن را محو و مالك گفته هايم قرار بدهم و بـه  
و با همين انديشه درباره تفضيل ميـان ابـوبكر و   . متفردات هيچ فريقي تعرض نكنم

خالفت از روي نص از آن علي بـود همـان   علي بن ابي طالب و درباره اينكه حق 
طور كه شيعه مدعي است، يا موكول به شوري بود، آن طور كه اهـل سـنت مـي    

  . گويد، مي خواهم سخن بگويم
پژوهشگران در اين خصوص اگر خـود را از تعصـب هـاي فرقـه اي، گروهـي و      

خالفـت  گرايشها بدور نگاه دارد، بدون ترديد و به روشني مي داند كه نص درباره 
من كنـت مـواله فهـذا علـي     : ((مانند. حضرت علي بن ابي طالب وارد شده است

ايـن   پيـامبر . هر كس كه من موالي او هستم، علي نيز مـوالي او اسـت  )) مواله
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مطلب را بعد از برگشتن از حجه الوداع بيان فرمود و زمينه تبريك و تهنيـت بـراي   
جمله كساني بودند كـه امـام را    حضرت علي فراهم شد حتي ابوبكر و عمر نيز از

بخ، بخ اي پسر ابي طالب، تو موالي هـر مـومن و مومنـه    : (و گفتند: تبريك گفتند
من در اين . اين حديث ميان شيعه و سني متفق عليه است: تيجاني مي گويد) شدي

موضوع فقط به ذكر منابع والجماعت بسنده مي كنم و حتي تمام منابع را ذكر نمي 
، ))الغـدير ((براي اطالع بيشتر، خوانندگان به كتـاب  . نابع بسيار زيادندزيرا م. كنم

مولف، راويان اين حديث را از طرق اهل سنت در . نوشته عالمه اميني مراجعه كنند
   1.آنجا ذكر كرده است

  : در پاسخ، عرض مي شود
  
خالفت نزد اهل سنت موكول به انتخـاب و شـوري   : اين گفته آقاي تيجاني كه -1
اختالف نظـر   زيرا اهل سنت درباره خالفت حضرت ابوبكر. ت، صحت ندارداس

بوسيله نـص جلـي يـا     عده اي بر اين باورند كه خالفت حضرت ابوبكر. دارند
خفي ثابت شده است و عده اي ديگر بر اين باورند كه خالفت او به توافـق اهـل   

ر خالفت حضرت فريق اول براي وجود نص داير ب. حل و عقد منعقد گرديده است
بهر حال، بايد بدانيم،  2.به داليل روشن و بسيار قوي استدالل كرده است ابوبكر

كه اين گفته تيجاني كه نزد اهل سنت خالفت موكول به شوري و انتخـاب اسـت،   
اگر اين ديدگاه حق هم باشد، ديدگاه يـك گـروه از اهـل    . قول مجمع عليه نيست

ت حضرت ابوبكر از نص جلـي بـا خفـي    اگر حق اين است كه خالف. سنت است
در هر صورت، حق خارج از ديـدگاه  . ثابت است، اين ديدگاه گروه ديگري است

  . اهل سنت نيست
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اين گفته تيجاني كه خالفت حضرت علي ابن ابي طالب نزد شيعه از نص ثابت  -2
است و در اين باره از چند حديث استدالل مي كنند، اين يك ادعاي فاسـد و بـي   

زيرا آنان به داليل بسيار ضعيف و واهي تكيه كرده از الفاظي استدالل . اس استاس
مي كنند كه هيچ گونه داللتي بر مدعاي آنان ندارند، بحث مفصل در اين خصوص 
در مباحث آينده خواهد آمد ـ عالوه بر اين، اگر بپذيريم كه قول خالفـت بـالنص    

كـه  )) راونـديون ((زيـرا  . شـود  ثابت و حق است، باز هم مدعاي شيعه ثابت نمي
معتقد به امامت حضرت عباس بن عبدالمطلب هستند، نـص را دربـاره خالفـت و    
امامت او مي دانند، همان طور كه شيعه نص را درباره امامت حضـرت علـي مـي    

گروهي بر اين عقيـده انـد   . راونديون اختالف دارند: قاضي ابويعلي مي گويد. داند
خص و نام عباس، به امامت وي تصريح كرده است و اين با ذكر ش كه رسول اهللا

مطلب را آشكار به مردم اعالم كرده است و امت بدليل انكار اين نـص صـريح و   
برخي از آنان بر اين عقيده اند كه نص . مرتد شده است مخالفت با امر رسول اهللا

دعاي راونديه اين ا 1.درباره امامت عباس و بعد از وي براي اوالد او است تا قيامت
ديدگاه راونديه (مانند ادعاي شيعه و مشابه آن است و هيچ كدام از اين دو ديدگاه، 

هيچ يك از اهل علـم در تاييـد آن سـخن    . دليلي براي اثبات وجود ندارد) و شيعه
  . مورد تاييد اهل علم است ولي نص پيرامون خالفت حضرت ابوبكر. نگفته است

  
پژوهشگر اگر در صدد حقيقت بوده و از گرايشها خـود  (: (اين گفته تيجاني كه -3

را دور نگاه دارد، در مي يابد كه درباره خالفـت حضـرت علـي، نـص صـريح و      
من كنت مواله ((تيجاني براي اثبات اين مدعاي خود حديث .)) روشن وجود دارد
  : درباره جواب اين مدعا عرض مي شود. را ذكر مي كند)) فهذا علي مواله
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بعضـي آن را  . اي حديث در صحت و سقم اين حديث اختالف نظر دارنـد علم -1
حـديث  ) مولـف (امـا از ديـدگاه مـن    . ضعيف و برخي آن را حسن قرار داده اند

من نمي توانم فقط بخاطر گرايشهاي شخصي، . ثابت است صحيح و از رسول اهللا
تيجـاني   مسلكي و سليقه اي، اين حديث را ضعيف قرار بدهم همان گونه كه شيوه

او احاديث صحيح را به دليل اينكه با گرايش هـاي او موافقـت ندارنـد يـا     . است
آري، كسـاني كـه از هـوا و    . مخالف با خزعبالت او هستند، ضعيف تلقي مي كند

هوس و گرايشها تبعيت مي كنند، كارشان بسيار ساده و آسان است و اما اهل سنت 
ها را مالك عمل و عقيده قـرار مـي   در برابر نصوص حديث توقف نموده زماني آن

  . دهند كه از لحاظ متن و سند صحت آنها به ثبوت رسيده باشد
  
نـص واضـح و   )) الخ. . .من كنت مواله (آقاي تيجاني مدعي است كه حديث  -2

آري، چنين بر مـي آيـد كـه    . روشني است براي اثبات خالفت علي بن ابي طالب
ندارد، و براي هر شخص آسان است و  سخن گفتن نياز به زحمت و مشقت زيادي

هر كس به راحتي مي تواند، آنچه كه خواسته باشد، بگويد زيرا حرف و سـخن در  
لذا هيچ حرف و سخني در حـد ذات  . برابر مال و سرمايه خريد و فروش نمي شود

خود نمي تواند دليل باشد و هيچ فرد عاقلي سخن محض را به عنوان دليـل نمـي   
اني مدعي است كه حديث مذكور، دليل واضح و روشني است اما آقاي تيج. پذيرد

. قبول زحمت نكرده و درباره واضح و روشن بودن آن دليلي را ارائه نـداده اسـت  
  : يقيناً شاعر بسيار بجا فرموده است

ــحابها                   والدعاوي ما لم تقم عليها  ــات فأص بين
  أدعياء        

متاسفانه حديثي كـه  . ليل نباشد، دعواي محض استيعني دعوا مادام كه همراه با د
آقاي تيجاني و شيعيان از آن استدالل مي كنند، بجاي واضح و روشن بودن، دليـل  

همان طور كه خود تيجاني نيز اعتـراف  . ابهام و عدم وضوح را با خود همراه دارد



وداع بعد از برگشتن از حجه ال)) غدير خم((اين حديث را در  دارد، رسول اكرم
به  همه مي دانند كه تمام مسلمانان بعد از حجه الوداع با پيامبر. بيان فرموده است

مدينه بر نگشتند بلكه اهل مكه به مكه و اهل طايف به طايف و اهل يمن بـه يمـن   
در  به جز اهل مدينه كسي ديگر نبود، اگر آنچه كه پيامبر رفته بودند و با پيامبر

، از جمله مطالب مهمي كه به تمام مردم بايستي ابالغ مي بيان فرمود)) غدير خم((
شد، مي بود، آن را در عرفه يا مني، كه همه مسلمانان حاضـر بودنـد، ابـالغ مـي     

اصالً بحثـي از امامـت يـا از    )) سفر حجه الوداع((در آن سفر  رسول اهللا. فرمود
 لذا واضح و روشن است كه امامت حضـرت علـي  . حضرت علي نفرموده است

وحي منزل يا منصوص در دين خداوند نبوده است و نه از آن مطالبي بـوده اسـت   
بـه روشـني   . . . )) من كنت مواله ((لذا حديث . مامور ابالغ آن باشد كه پيامبر

  ! ندارد تمام، كمترين داللتي بر خالفت حضرت علي
  
آن،  از به هيچ صورت خليفه نيست و منظورش رسول اكـرم )) مواله((معني  -3

بـدليل معـاني متعـددي كـه دارد، دال بـر      )) مولي((خالفت نبوده است و نه لفظ 
بمعني، غالم آزاد شـده،  ) المولي(رازي در مختار الصحاح مي گويد، . خليفه است

ضد معـادات  )) موااله((و . آزاد كننده، پسر عم، مددكار، همسايه و هم پيمان است
بمعني سلطان است و واليه بـه فـتح و    واليت به كسر واو: است و رازي مي گويد

يعنـي  : فيروز آبادي مي گويد الولي. است 1)ياري كردن(كسر واو به معني نصرت 
است والولي اسم است از مصدر ولي ـ و معني آن، محب  ) نزديكي(القرب والدنو 

ماخوذ است از ولي الشـي، عليـه   ) ياري دهند(النصر ) دوست. (الصديق) دوست(
وِاليه به كسر واو بمعني خطه امارت و سلطان است  وِاليهاليه ـ ووو مولي، بـه  . و

و ) پسـر (و صاحب و ابـن  ) آزاد شده(معتق ) آزاد كننده(معني، مالك، عبد، معتق 
و شريك و خواهر زاده، و سرپرست و رب و ناصـر و  ) مهمان(و نزيل ) عمو(عم 
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و ) سي كه بر او انعـام مـي شـود   ك(و منعم ) كسي بر ديگران انعام مي كند(منعم 
)) مـولي ((و از اين تحقيق لغوي معلوم است كـه   1.دوستدار، و تابع و داماد، است

و غير نصرت و براي تمام معاني كـه بيـان گرديـد،    ) ياري كردن(به معني نصرت 
لذا آن را حمل كردن بر معني سلطان و خليفه نياز به داليل دارد، عالوه . آمده است
  . ن را حمل كردن بر معني والي و حاكم متعذر استبر اين، آ

در اين حديث هيچ گونه داللـت روشـني   : ((. . . شيخ االسالم ابن تيميه مي گويد
بـه معنـي   )) مـولي ((زيـرا  . داير بر اينكه منظور از مولي خليفه است، وجود ندارد

همانـا  ) (سولُه والَّذينَ آمنُـوا إِنَّما وليكُم اللَّه ور(: خداوند مي فرمايد. است)) ولي((
وإِنْ تَظَاهرَا علَيه فَإِنَّ ( :و فرموده است). ولي شما خدا، رسول خدا و مومنان هستند

از اين آيه ثابت ). اللَّه هو مواله وجِبرِيلُ وصالح الْمؤْمنينَ والْمالئكَةُ بعد ذَلك ظَهِيرٌ
هستند همان  ولي مومنان است و آنان نيز ولي رسول اهللا هللامي شود كه رسول ا

طور كه ثابت مي شود كه خداوند ولي مومنان است و مومنان نيـز ولـي همـديگر    
بايد از طرفين )) موااله((ضد معادات است و )) موااله((پس روشن شد كه . هستند

واليه . يگري استباشد هر چند كه يك طرف به اعتبار منزلت و جايگاه واالتر از د
. طرف بزرگتر تفضيل و احسان است و واليه طرف كوچكتر طاعت و عبادت است

چون . همان طور كه خداوند مومنان را دوست دارد، مومنان نيز او را دوست دارند
ضد معادات، محاربه و مخادعه است و كفار خدا و رسـول را دوسـت   )) موااله((

ال  (:خداوند فرموده است. حادات و معاودت دارندندارند بلكه با اهللا و رسول اهللا م
اءيلأَو كُمودعي وودذُوا عدشمنان من و دشـمنانتان را دوسـت خـود قـرار     ) (تَتَّخ

چنانچـه  . اگر كسي يا كساني چنين كنند، خداوند آنان را مجازات مي كند.) ندهيد
اللَّـه  ( :و جايي ديگر فرمود است) رْبٍ منَ اللَّهفَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِح(: مي فرمايد

آري، با توجه به معني و مفهـوم  ) ولي الَّذينَ آمنُوا يخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ
اين آيه ها كه لفظ ولي و مولي در آنها بكار رفته است، بخوبي روشـن اسـت كـه    
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ن است و اينكه رسول اهللا ولي و مـوالي مومنـان   معني اينكه، اهللا ولي و مولي مومنا
است يا اينكه علي موالي مومنان است و اينكه رسول اهللا ولـي و مـوالي مومنـان    

مومنان . است) عداوت و دشمني(ضد معادات )) موااله((است و )) موااله((است، 
ـ . ، مواالتي كه ضد معادات اسـت دوستي و مواالت دارند با اهللا و رسول اهللا ن اي

. با اهللا و رسول و مومنان براي هر مومن ثابـت اسـت  )) ولي و موااله((حكم يعني 
نيز كي از مومنان است كه ساير مومنان را دوست دارد و مومنـان   حضرت علي

حديث درباره اثبات مواالت با علي است و در واقع گواهي . نيز او را دوست دارند
ستحق و اليق مواالت است ظاهراً و است داير بر اينكه حضرت علي م رسول اهللا

اين حديث در واقع رد و نفي مي كند آنچه را كه دشمنان او يعني خوارج و . باطناً
نواصب درباره او مي گفتند و هرگز به اين معني نيست كه مومنان غير از حضـرت  
علي ديگر مواليي ندارند و چگونه ممكن است كه مومنين، مواليي ديگر نداشـته و  

و حضـرت  . موالي زيادي داشت يعني تمام مومنـان صـالح   كه رسول اهللاحال آن
نيز موالي زيادي دارد و موالي او تمام مومنـان هسـتند كـه او را دوسـت      علي
همانا قبايل اسلم، غفار مزينه، جهينه، قـريش و  : ((فرموده است رسول اهللا. دارند

ل مـذكور در ايـن حـديث    قباي 1.))ندارند انصار مواليي سواي خدا و رسول اهللا
قرار داده شده اند همان طور كه مـومنين صـالح در قـرآن     رسول اهللا)) موالي((

مـوالي مـومنين    خداونـد و پيـامبر  . قرار داده شده اند مجيد موالي رسول اهللا
تفـاوت  )) والـي ((و )) مـوال )) ((ولـي ((خالصه كالم اين است، كه ميان . هستند

. ضد عداوت مغاير اسـت بـا واليـه بـه معنـي امـارت      واليه به معني . وجود دارد
وواليت كه در حديث غدير آمده است از باب اول، يعني به معنـي ضـد عـداوت    

هـر كـس كـه مـن     : نفرموده اسـت  رسول اهللا. است نه به معني امارت و سلطان
هر كـس كـه مـن    : اوست، بلكه فرموده است)) والي((او هستم علي نيز )) والي((
يعني هر كس مرا دوست دارد با علي . هستم علي نيز موالي او است او)) موالي((
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زيـرا  . و امير قطعـاً باطـل اسـت   )) والي((به معني )) موال. ((نيز بايد دوست باشد
مثالً مومنان اولياء اهللا هستند و اهللا ولي مومنان است و . واليت از هر دو طرف است

و . اسـت  فقط از جانب رسول اهللا)) أولي بهم من انفسهم(( اينكه پيامبر اسالم
بر هر مومن از خود او بيشتر است، ايـن از خصوصـيات    اينكه واليت رسول اهللا

نص اسـت بـر   )) من كنت مواله((اگر فرض شود كه حديث . است نبوت پيامبر
خالف كساني كه بعد از پيامبر هستند، باز هم اين حديث موجب اين نمي شود كه 

اگر منظورش ايـن  . تش بر هر مومن، از خود مومن بيشتر باشدوالي) خليفه بعده(او 
و )) من كنت اولي به من نفسه فعلي اولي به مـي نفسـه  : ((مي بود، چنين مي گفت

مـن  ((لذا حـديث  . چنين چيزي از هيچ كسي نقل نشده و كسي اين را نگفته است
زيـرا اولـي   . را حمل كردن بر خليفه ي بعد، قطعاً باطل است)) الخ. . . كنت مواله
ثابـت   بر هر مومن از خود مومن، در حيات و هم در ممات پيامبر بودن پيامبر

اگر از حديث غـدير فـرض شـود، فقـط      است و صحت خالفت حضرت علي
مي شود نه دوران حيـات و زنـدگي آن    مربوط به دوران بعد از وفات رسول اهللا

ـ   و خالفت حضرت علي در حيات رسـول اهللا  حضرت يچ شـرايطي  تحـت ه
لذا واليت حضرت علي بر هر مومن بيشتر از خود مومن نمي . صدق پيدا نمي كند

نمي تواند موالي هيچ يـك   خالفت باشد، علي)) موال((شود حتي اگر منظور از 
اينها شواهد و قراين زنده و گويايي هستند مبني بر اينكـه رسـول   . از مومنان باشد

حضرت علي براي هـر   1زيرا واليت. نبوده استخليفه )) موال((منظورش از  اهللا
است اما خالفت وصفي است كه قبل از  مومن مختص به دوران حيات رسول اهللا

در حديث غدير بـه معنـي   )) موال((لذا روشن است كه . موت تحقق پيدا نمي كند
واليتش بر مومنان از خود مومنان بيشتر است چـه در   چون پيامبر. خالفت نيست

بعد از موت و تا روز قيامت، اگر او كسي را در بعضي امور جانشـين و   زندگي يا
خليفه خود قرار دهد يا فرض شود كه او در حيات خود كسي را خليفه كرده است 
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يا بعد از وفات كسي را خليفه كرده است و او بوسيله نص يا اجماع خليفـه شـده   
غير او، هرگز بر . ي تر استاست، او براي اين خالفت او بر مومنان از خود آنان اول

امـا اينكـه علـي    . هيچ مومني از خود مومن اولويت ندارد، خصوصاً در زندگي او
موالي هر مومن است، وصفي است براي علي در حيات رسول اهللا و بعد از وفات 

لذا علي امروز موالي هر مومن است حال آنكه او امـروز  . وي و بعد از وفات علي
و هم چنين تمام مومنان موالي يكديگر هستند، چـه در  . ستحاكم بر همه مردم ني

   1.حال حيات يا بعد از وفات
  
كـه يكـي از آن   )) (تذكره الخواص((اما استدالل سبط ابن الجوزي در كتابش  -4

)) الولي((داير بر اينكه لفظ .) منابع است كه اين حديث بدان نسبت داده شده است
اين خـودش اعتـراف   (ده معني را ذكر كرده  در لغت عربي معاني متعددي دارد و

يعني اولي المومنين به )). اولي((و معني دهم كه )) ) المولي((است به تعدد معني 
بدليل اينكه ساير معاني آن در حق علي بن ابي . خالفت است، را ترجيح داده است

طالب منتفي هستند و اين را نص صريحي در مورد اثبات امامت حضرت علي قرار 
متاسفانه يا خوشبختانه، اين سخن به جاي اينكه دليلي بـراي او باشـد،    2.داده است

دليلي عليه او است زيرا آقاي تيجاني حتي يك دليل روشن بيان نكرده است دال بر 
را منحصر و محدود كردن )) مولي((حال آنكه . به معني اولي است)) موال((اينكه 

و دليل روشـن و  . و واضح و نص ثابت دارد نياز به دليل روشن)) اولي((به معني 
  . نص ثابت دال بر اين معني ارائه نشده است لذا استداللش باطل است

حديثي كـه آقـاي تيجـاني از آن بـر     : اين توضيحات به روشني نشان مي دهند كه
بنابراين با داليل مغلوب و . امامت علي استدالل مي كند، ادعايش را از بين مي برد

ت هاي مدحوض نمي توان خالفت را ثابت نمود بلكه براي اثبـات  محجوج و حج
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خالفت نياز به داليل واضح و روشني دارد كه هر گونه شبهات و محـتمالت را از  
  . بين برده باشد

  
مـن  ((در برگشتن از حجه الوداع حديث  رسول اكرم: آقاي تيجاني مي گويد -5

آن محفل و مراسمي براي تبريك گفتن  را بيان فرمود و بعد از)) الخ. . . كنت مواله
هر دو به حضرت علي تبريك ) ما(به حضرت علي برگزار گرديد، و ابوبكر و عمر 

يقوال بخ، بخ لك يا ابن ابي طالب اصحبت او امسيت مـولي علـي   . و تهنيت گفتند
   1.كل مومن و مومنه

  ). منه شديمبارك باد بر تو اي فرزند ابوطالب، همانا تو موالي هر مومن و مو(
سبحان اهللا، آقاي تيجاني چقدر در دروغ گفتن مهـارت دارد؟ و بـراي   : عرض كنم

محفـل و مجلسـي بـراي    : دروغ پردازي چقدر به خود جرات مي دهد؟ مي گويد
تبريك گفتن به حضرت علي برگزار گرديد و ابوبكر و عمر از جمله كساني بودنـد  

فتند و بعد از اين روايت دروغـين  كه قبل از ديگران به حضرت تهنيت و تبريك گ
وقتي به جزء ششم مسند احمد مراجعه مـي كنـيم،   . را به چند منبع نسبت مي دهد

فلقيه عمر بعد ذلك، فقال له هنياً يـا ابـن ابـي    : ((مي بينيم در آن چنين آمده است
عمر بعـد از آن او را مالقـات   )) طالب اصحبت و أمسيت مولي كل مومن و مومنه

  و      كرد و به ا
اي فرزند ابي طالب تو را تبريك مي گويم، تو موالي هر مرد و زن مـومن  : (گفت
 36و در صـفحه  . اصالً نشده است در اين منبع، ذكري از حضرت ابوبكر) شدي

تذكره الخواص كه اين موضوع در آنجا مطرح شده، بطور كلي بحثي از محفـل و  
نه از طرف عمر و نـه  . ده استمراسم و تبريك گفتن براي حضرت علي عنوان نش

نيز اين موضـوع  )) الحاوي للفتاوي((عالمه سيوطي در . از طرف حضرت ابوبكر
حضرت علي را تبريك مـي گويـد ولـي     را چنين آورده است كه حضرت عمر
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اين موضوع در كتاب كنز العمـال،   1.يادي از حضرت ابوبكر در آن ديده نمي شود
، 36342، 36343، 36344(ر احاديـث شـماره   باب فضايل علي بن ابـي طالـب، د  

، آمـده  32916، 3290، 32905، 32904به شماره ) 11(، و در جلد 36340، 36341
در  است ولي محفل و مراسم تبريك بجاي خود، اصالً يادي از حضرت ابـوبكر 

طرق متعدد ايـن  )) البدايه والنهايه((ابن كثير در كتاب . اين روايت ديده نمي شود
آورده است ولي حتي در يك حديث بحثي و سخني از مراسم تبريـك و   حديث را

از ذكر ساير منابع اعراض مي كنم به اميـد  ! حضرت ابوبكر در آن ديده نمي شود؟
اينكه آنچه كه ذكر گريد، از ذكر ساير منـابع كفايـت مـي كنـد، و بخـاطر اينكـه       

ذكر محفل تبريك روايات حديث نزديك به هم و شبيه يكديگراند و در هيچ كدام 
فكر مي كنم پرده از دروغهـاي آقـاي تيجـاني    . ديده نمي شود و نه ذكر ابوبكر

برداشته شده است و خوانندگان و بويژه آگاهان امور و كساني كه توفيـق مطالعـه   
منابع را دارند، بخوبي مي دانند كه نام حضرت ابوبكر بخاطر ايـن گنجانـده شـده    

ن ساده انديش و كم سواد كه توان استفاده از منـابع  است تا معامله براي خوانندگا
علم به  زياد و بزرگ را ندارند، مشتبه شود و آنان گمان كنند كه حضرت ابوبكر

حقانيت علي و اولي بودن او به خالفت را داشته است ولـي حـق خالفـت وي را    
 اما فكر مي كنم حق از باطل متمايز شده است و دروغگويان و. غضب كرده است

روايتي كه در آن . تهمت زنندگان از ميان راستگويان و امانتداران مشخص شده اند
أن عمر قال لعلي بخ، بخ لك يا ابن ابي طالب اصبحت و امسيت مولي : (اين الفاظ

بطور اضافه آمده اند يعني در بقيه روايات اين الفاظ وارد نشده ) كل مومن و مومنه
غير صـحيح  ) علي بن زيد بن جدعان(بودن است، اين قسمت حديث بدليل متفرد 

آري، با  2.زيرا راوي مذكور نزد علماي حديث راوي ضعيفي است. و ضعيف است
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اين داليل روشن است كه حق با حضرت صديق و ياران او است هـيچ دليلـي در   
  . والحمدهللا رب العالمين. اين حديث براي فريق مخالف وجود ندارد

به عنوان خليفه در سقيفه بنـي   ع بر انتخاب ابوبكراجما: جناب تيجاني مي گويد
چگونه دعواي . ساعده و سپس بيعت گرفتن او در مسجد، دعواي بدون دليل است

اجماع صحيح است، حال آنكه علي، عباس و تمام بنـي هاشـم در بيعـت شـريك     
ت عالوه بر اين، اين آقايان كه اساميشان ذيالً درج مي گردد، نيز شريك بيع. نبودند
اسامه بن زيد، زبير، سلمان فارسي، ابوذر غفاري، مقداد بن اسود، عمار بن : نبودند

ياسر، حذيفه بن يمان، خذيمه بن ثابت، ابوبريده اسلمي، براء بن عازب، ابـي بـن   
كعب، سهل بن حنيف، سعد بن عباده، قيس بن سعد، ابوايوب انصاري، جـابر بـن   

با اين تفصـيل چگونـه ادعـاي اجمـاع     . گرعبداهللا، خالد بن سعيد و عده زيادي دي
صحيح است؟ عالوه بر اين اگر تنها علي بن ابي طالب از بيعت تخلف مـي كـرد،   

تنهـا كانديـد    زيـرا او از طـرف پيـامبر   . تخلف او براي نقض اجماع كافي بـود 
   1.خالفت بود، بر فرض اينكه نقل داير بر خالفت وي را قبول نداشته باشيم

طبـري،  . عدم شركت آقايان نامبرده را به اين منابع نسبت مي دهد بعد آقاي تيجاني
تاريخ ابن االثير، تاريخ الخلفاء، تاريخ الخميس، االستيعاب و به تمـام مورخـان و   

امـا جلـد و    2؟!سـخن گفتـه انـد    نويسندگاني كه پيرامون بيعت حضرت ابوبكر
  ؟؟ .!صفحه منابع مذكور را اصالً يادآور نشده است

  : شودعرض مي 
  
به خدايي كه آسمان را سقف و زمين را فرش قرار داده است، سوگند ياد مـي   -1

. اگر دروغ زبان مي داشت و حرف مي زد، از ايـن دروغ تبـري مـي جسـت    . كنم
اگر به منـابع يـاد شـده    . خداوند او را رسوا كرده و مطابق با درونش مجازات كند
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ب تيجاني داير بر اينكـه آقايـان بـا    مراجعه شود، در هيچ كدام از آنها مدعاي جنا
منبع اول كه همان تاريخ طبري . بيعت نكرده اند، ديده نمي شود حضرت ابوبكر

روايات متعـددي را  )) حديث السقيفه((مولف آن در جلد دوم تحت عنوان . است
از ميان آنها . كه برخي از آنها صحيح و برخي ديگر غير صحيح هستند، آورده است

ايـن حـديث بسـيار    . اس است و امام بخاري آن را نقل كرده اسـت حديث ابن عب
بـاالي   عمر بن خطـاب : (. . . طوالني است و در قسمتي از آن چنين آمده است

اگـر  : (منبر رفت تا براي مردم سخن گويد و ديـدگاه كسـاني را كـه مـي گفتنـد     
ريان در ج حضرت عمر. رد كند) اميرالمومنين فوت شود با فالني بيعت مي كنم

 موقع در گذشت رسول اكرم: ((سخنان خود به قصه ي سقيفه اشاره كرد و گفت
و كساني ديگر كه بـا   و زبير از جمله رويدادها يكي اين بود كه حضرت علي

آن دو بزرگوار بودند، در بيت حضرت فاطمه نشسته و به جمع ما نپيوستند و تمـام  
جمـع   در محضر حضرت ابـوبكر مهاجرين . انصار نيز در جمع ما حاضر نبودند

بـه قصـد   . بايد نزد برادران انصار بـرويم : گفتم به ابوبكر) عمر(من . شده بودند
با دو تن از مردانشان كه در بدر شركت كرده بودند، . مالقات با آنان به راه افتاديم

اي گروه مهاجرين، كجـا تشـريف مـي    : آن دو خطاب به ما، گفتند. مالقات كرديم
بر گرديـد معاملـه   : آن دو گفتند. مي خواهيم نزد برادران انصار برويم: مبريد؟ گفت

بـه خـدا سـوگند، بايـد نـزد آنـان       : گفتيم. تان را ميان خودتان حل و فصل كنيد
آنان در يك محـل گـرد آمـده    . نزد انصار آمديم: مي گويد حضرت عمر.برويم
ن آنان شخصـي را  ميا: مي گويد حضرت عمر. يعني در سقيفه بني ساعده. بودند

سـعد  : اين كيست؟ گفتنـد : گفتم. ديدم كه لحافي يا چادري روي خود انداخته بود
شخصي از ميان آنان بلنـد  . بيمار است: او را چه شده است؟ گفتند: گفتم. بن عباده

ما انصار و لشكر اسالم هستيم و شما اي مردم : اما بعد: بعد از حمد خدا گفت. شد
مي  حضرت عمر. تيد و عده اي از شما نزد ما آمده استقريش، قوم  نبي ما هس

وقتي حس كردم كه انصار تعداد ما را كـم جلـوه داده و خالفـت را از مـا     : گويد



مي خواستم . غضب مي كنند و من از قبل مقاله بسيار زيبايي را در نظر گرفته بودم
جه ابوبكر آن را قرائت كنم و بعضي ايرادها را كه متو در محضر حضرت ابوبكر

ابوبكر از لحاظ علم و حلم و متانت . بودند، پاسخ مي دادم و از وي دفاع مي كردم
من نمـي  .)) عجله نكن: ((وقتي من قصد سخن كردم، گفت. و وقار از من برتر بود

خـدا را حمـد و ثنـا گفـت،     . خود او بلند شـد . خواستم از حكم او سرپيچي كنم
لبي را كه من در نظر داشته بودم، در صـحبت  تمام مطا. سخنراني جامعي ايراد كرد

تنها برتري و فضـلي كـه   ! اي گروه انصار: هاي خود، بهتر از من بيان كرد و گفت
اما . شما براي خود قايل هستيد، اين است كه شما خود را شايسته خالفت مي دانيد

تمام مردم عرب تنها قريش را شايسته خالفت مي داننـد، و قـريش از هـر جهـت     
را براي شما ) عمر و ابوعبيده بن جراح(من اين دو نفر، . رين مردم عرب هستندبهت

از : مي گويد حضرت عمر. با هر كدام كه بيعت كرديد، اختيار داريد. مي پسندم
بـراي  )) (رضيت لكم أحد هذين الـرجلين ((، اين سخن ميان تمام سخنان ابوبكر

ند آمد حتي اگر گـردن مـن در غيـر    مرا بسيار ناپس) شما اين دو نفر را پسند كردم
گناه زده مي شد، براي من بهتر بود از اينكه من امارت قومي را بر عهده بگيرم كـه  

به سخنان خود خاتمه  وقتي حضرت ابوبكر. در ميان آنها باشد حضرت ابوبكر
آخرين سخن را در اين باره من مي گـويم  : داد، شخصي از انصار بلند شد و گفت

سر و صدا بلند .)) يك امير از ما انصار و يك امير از شما مردم قريش((و آن اينكه 
وقتي احساس كردم كه اختالف دامنه دار مي شود، به . شد و اختالف شدت گرفت

او دستش را دراز كرد، من بدست . دستت را بده تا با تو بيعت كنم: گفتم ابوبكر
  . او بيعت كردم سپس مهاجرين و انصار بيعت كردند

بري بعد از نقل حديث مرفوع، اثر موقوف را از وليد بن جميـع الزهـري، چنـين    ط
در موقـع وفـات   : ((عمرو بن حريث خطاب به سعيد بن زيـد گفـت  : نقل مي كند
چـه زمـاني مـردم بـا     : سعد گفت آري، عمرو گفـت )) حاضر بودي؟ رسول اهللا

مـردم  در گذشـت،   روزي كـه رسـول اهللا  : بيعت كردند؟ سعيد گفـت  ابوبكر



: دوست نداشتند كه چند ساعت بگذرد و آنان در يـك گـروه و جماعـت نباشـند    
خير، مگر كسي كـه  : بود؟ سعيد گفت كسي مخالف بيعت با ابوبكر: عمرو گفت

مرتد شده بود يا نزديك بود كه مرتد شود از انصار، البته اگر خداوند او را نجـات  
ه از بيعت خودداري كند؟ سـعيد  آيا از مهاجرين بود كسي ك: عمرو گفت. نمي داد
خير، مهاجرين بدون اينكه به بيعت دعوت شوند، همـه آنـان يكـي بعـد از     : گفت

   1.ديگري بيعت كردند
در خانـه   حضرت علـي : بعد طبري روايت حبيب بن ثابت را چنين نقل مي كند

. به او خبر داده شد كه ابوبكر نشسته و مردم دارند با او بيعت مـي كننـد  . خود بود
علي در حالي كه تنها يك قميص بر تن داشت و ازار و چادري نداشت بـا شـتاب   

. تـاخير نشـود   دليل ستايش اين بود كه در بيعت با ابـوبكر . از خانه بيرون رفت
آن . را بيـاورد ) ازارش(بيعت كرد و در كنار او نشست و كسي را فرستاد تا پارچه 

طبـري   2.را ترك نكرد س ابوبكرشخص ازار را آورد و علي آن را پوشيد و مجل
بعد از اين حديث بخاري را، همان حديثي كه در مبحث ميـراث فاطمـه و بيعـت    

در پايـان   3.علي با ابوبكر بعد از وفات فاطمه آن را ذكر كرده ام، ذكر كرده اسـت 
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نه، و هيچ يك از : آيا علي با ابوبكر تا شش ماه بيعت نكرد؟ گفت: ((. . . البته طبري اين مطلب را اضافه كرده است. 1

يف قرار داده است اين روايت را بيهقي ضع: بايد گفت.)) بيعت كرد بني هاشم بيعت نكردند تا اينكه حضرت علي
زيرا زهري سند آن را ذكر نكرده است و روايتي كه با سند از ابوسعيد نقل شده است صحيحتر است و بعضي ميان 

روايات چنين جمع نموده اند كه بيعت بعد از شش ماه، تاكيدي بر بيعت اول بود تا اينكه آنچه در جريان مسئله ميراث 
راين كساني كه گفته اند در آن روزها بيعت نكرد، دليلش اين بود كه هميشه در اتفاق افتاده بود، برطرف گردد بناب

جلسات حضور نداشت و عدم حضور وي براي كساني كه حقيقت را نمي دانستند به اين نكته دامن مي زد كه شايد وي 
ز بين بردن براي ا بعد از درگذشت حضرت فاطمه زهرا از اين خالفت راضي نيست، به همين خاطر حضرت علي

و جمع بين اين دو روايت، به طريقي ديگر نيز ممكن ) )) 566(ص  7فتح الباري ج((اين شبهه، بيعتش را آشكار نمود 
دو بار بيعت كرد يك بار در همان ابتدا بيعت كرد و بيعت دوم بعد از شش ماه در  است، و آن اينكه حضرت علي

)) السنه((كه روايت صحيحي كه عبداهللا بن احمد بن حنبل در كتاب جلوي عامه مردم بيعت كرد و جالب اينجا است 
هنگامي كه مردم نزد : ابونضره مي گويد: ((نقل كرده است اين مطلب را تاييد مي كند، در آن روايت چنين آمده است

: ويدچرا من علي را در اين جمع نمي بينم؟ راوي مي گ: فرمود اجتماع نمودند، حضرت ابوبكر حضرت ابوبكر



طبري، اين مورخ بزرگ، حديث انس بن مالك را تحت عنوان بيعت عامه، بعـد از  
  . ذكر كرده و بحث را در اين خصوص پايان داده است ))السقيفه((بيعت 

هيچ بحثي و ذكري از ادعاي آقاي تيجاني دايـر بـر   )) تاريخ ابن االثير((در كتاب 
. ديده نمـي شـود   تخلف افراد مذكور در ابتدا بحث، از بيعت با حضرت ابوبكر

 حـديث سـقيفه و  ) حديث السقيفه و خالفه ابي بكـر (تاريخ طبري تحت عنوان 
روايت بيعت حضرت علي با حضرت ابوبكر، در آغاز بيعت، ذكر كـرده و بعـد از   

قول صحيحترين است كه حضرت اميرالمومنين بعد از شش ماه بـا  : ((آن مي گويد
دربـاره خالفـت عمـر بـن      بعد حديث ابن عباس)) بيعت كرده است ابوبكر

حديث بسيار طـوالني   خطاب و باال رفتن او بر منبر را ذكر كرده است و بعد از آن
كه خالصه آن اجتماع مـردم بـر   )) اجتماع السقيفه((ابي عمره االنصاري را درباره 

بيعت ابوبكر است، نقل كرده است و بيعت علي و بني هاشم را بعد از شش مـاه از  
ضعف اين روايت و مخالف بـودن آن بـا روايـات    . وفات فاطمه ثابت كرده است

و . ن بود آنچه كه ابن اثير در تاريخ خود نقل كرده استاي. صحيح قبالً بيان گرديد
  . آنچه را كه جناب تيجاني مدعي است هرگز در آن نقل نشده است

منسوب به ابن قتيبه، بهتر اين است كه دربـاره آن صـحبت   )) تاريخ الخلفا((كتاب 
عالوه بـر ايـن جنـاب تيجـاني     . زيرا نسبت آن به ابن قتيبه غير يقيني است. نشود
تـاريخ  ((اما . فحه كتاب را ذكر نكرده است تا موقع ضرورت بدان مراجعه شودص

با تاسف بسيار بايد عرض كنم كه من اين كتـاب را نديـده ام، ممكـن    )) الخميس
)) االستيعاب فـي معرفـه االصـحاب   ((اما كتاب . است اين كتاب از آن شيعه باشد

                                                                                                                                            
 ؟ حضرت عليگفتم پسر عمو و داماد پيامبر: تعدادي از انصار رفتند و حضرت علي را آوردند، ابوبكر به وي گفت

حضرت ابوبكر دستش را دراز كرد و اين گونه حضرت . اشكالي ندارد اي خليفه رسول اهللا، دستت را دراز كن: گفت
تعدادي از انصار : را در اين جمع نمي بينم؟ راوي مي گويد چرا زبير: سپس حضرت ابوبكر گفت. علي با وي بيعت كرد
اي خليفه رسول : گفتم پسر عمه و حواري رسول خدا چرا حاضر نيست؟ زبير گفت: ابوبكر گفت. رفتند و وي را آوردند

شماره  2ه جكتاب السن. (ابوبكر دستش را دراز كرد و زبير با وي بيعت كرد. دستت را دراز كن. . . اهللا، اشكالي ندارد
  .  سند آن صحيح است: محقق كتاب مي گويد). 1292



ولف محترم بيش از هر كتاب نوشته ابن عبدالبر، بايد عرض كنم كه در اين كتاب م
روايت نزال بن سبره از  1.را بيان كرده است ديگر، داليل خالفت حضرت ابوبكر

بهترين ايـن  )) خير هذه االمه بعد نبيها ابوبكر ثم عمر: علي را چنين نقل كرده است
است همچنين محمـد بـن    است و بعد از آن عمر امت بعد از پيامبران، ابوبكر

. نيز همين روايت را نقل كرده انـد  و ابو جحيفه از حضرت علي حنيفه، عبدخير
از همه ما سبقت گرفت يعنـي جلـوتر فـوت     رسول اهللا: ((مي فرمود و علي((

كرد بعد از وي ابوبكر فوت كرد و بعد از وي عمر فوت كرد، و بعد از آن فتنه هـا  
خواسـته باشـد،    در اين گناهان هر كسي را كـه خـدا  . و بالها ما را احاطه كردند

از علي بن ابي طالب شـنيدم  : و از عبدخير روايت است، مي گويد. نجات مي دهد
يعنـي خـدا بـر    )) رحم اهللا ابابكر، كان اول من جمع بين اللوحين: ((كه مي فرمود

عبـداهللا  . حضرت ابوبكر رحم كند، او اولين كسي بود كه قرآن را جمع آوري كرد
ابوبكر والي ما شـد  : ((تعدد روايت كرده است كهبن جعفر بن ابي طالب از طرق م

محبت : ((و مسروق مي گفت. و بهترين خليفه بود، بر ما بسيار مهربان و دلسوز بود
)) ابوبكر و عمر و آگاهي از بزرگي آنان از جمله كارهاي مطلوب و مستحسن است

صـد  قا براي حضرت ابوبكر را مبني بر اينكه رسول اهللا و حديث رسول اهللا
: حديث حذيفه را نيز آورده است. فرستاد تا مردم را امامت كند، را ذكر كرده است

كساني كه بعد از من هستند، يعني ابوبكر و : ((فرمود رسول اهللا: حذيفه مي گويد
ابن عبدالبر در ادامه مـي  . عمر به آنان اقتدا كنيد و راهي كه عمار رفته است برويد

 فوت كرد، بيعت خالفت براي حضرت ابوبكر اهللاروزي كه رسول : . . . گويد
بيعت عامـه  . شنبه بود 3در سقيفه بني ساعده صورت گرفت و روز بعد كه روز سه

سعد بن عباده و تني چند از خزرج در مراسم بيعت حاضر نبودنـد و  . انجام گرفت
گروهي از مردم قريش نيز حاضر نبود ـ بعد همه بيعت كردنـد، غيـر از حضـرت     
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در بعضي روايات آمده است كه در آن روز احدي از قريش از بيعت تخلـف   .سعد
در بعضي روايات آمده است كه از قريش، علي، زبير، طلحه و خالـد  . نكرده است

در بعضـي  . از بيعت تخلف كرده و بعد با وي بيعـت كردنـد  . بن سعيد بن العاص
ه از وفـات  روايات آمده است كه حضرت علي بيعت نكرد مگر بعـد از شـش مـا   

و بعد از آن همواره حرف ابوبكر را گوش مي كرد و بدان عمل مي كـرد   فاطمه
ابن عبـدالبر  . و وي را ستوده و از ديگران وي را بهتر مي دانست و ترجيح مي داد

در سقيفه بني ساعده : ((به روايت خود چنين ادامه مي دهد از عبداهللا بن مسعود
طاب گفته بود، از موضع خود منصـرف شـدند،   انصار بخاطر حديثي كه عمر بن خ
شما را به خدا سوگند مي دهم، آيا شـما مـي   : ((عمر بن خطاب چنين فرموده بود

در حيات خود به ابوبكر ماموريت داده بـود تـا بـراي مـردم      دانيد كه رسول اهللا
چه كسي از شـما  : گفت پروردگارا، آري، آنگاه عمر: اقامه نماز كند؟ آنان گفتند

برايش تعيين كرده بود، برطرف  را از جايي كه رسول اهللا ست دارد، ابوبكردو
حسن بصري . هيچ كدام از ما چنين چيزي را دوست ندارد: كند؟ آنان جواب دادند

رسـول  : ((علي بن ابي طالب به من گفـت : از قيس بن عباده چنين روايت مي كند
 به ابـوبكر : گفته مي شد، فرمودچند شبانه روز بيمار شد و براي نماز اذان  اهللا

فوت كرد، ديـدم كـه نمـاز     وقتي رسول اهللا)) بگوييد تا براي مردم نماز بخواند
مـا  . مانند كوهي استوار اقامه مي شود و چون ستوني دين را زنده نگاه داشته است

براي دين ما پسـند فرمـوده    براي دنياي خود پسنديديم شخصي را كه رسول اهللا
   1.بيعت كرديم ابوبكر پس با. بود

به تمام جويندگان . آري اين بود آنچه را كه ابن عبدالبر در كتاب خود آورده است
آيا بعد از حق به جز گمراهي چيزي ديگر وجـود  : و پويندگان راه راست مي گويم

دارد؟ اين بود منابعي كه آقاي تيجاني با حواله به آنها مي خواهد تخلف آن عده از 
ه اساميشان در آغاز بحث ذكر شد از بيعت با ابوبكر ثابت كند، همان اصحاب را ك
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نخست بيعت سقيفه و بعد بيعت عامه ـ  . بيعتي كه همه مسلمانان بر آن اتفاق كردند
. . بعد از ذكر منابع مذكور مي گويد: آقاي تيجاني به اين حد اكتفا نكرده در حاشيه

صحبت كردند، تخلف اين آقايان را كليه كساني كه درباره بيعت حضرت ابوبكر . 
هيچ كتابي يافت نمي شود كه درباره بيعت : ؟ ولي من با ادعا مي گويم!بيان كردند

صحبت كرده، و صحت بيعت حضرت علي و تمام صحابه را ذكر نكرده باشد حتي 
كتب شيعه اثناعشري نيز صحت بيعت حضـرت علـي و بنـي هاشـم بـا حضـرت       

  . را تاييد كرده اند ابوبكر
  
اگر ادعاي دروغين جناب تيجاني داير بر بيعت نكردن اين تعداد از صـحابه را   -2

متوجـه نمـي    بپذيريم، باز هم هيچ گونه نقصي بر بيعت خالفت حضرت ابوبكر
زيرا صحت بيعت و انعقاد خالفت نيازي به تاييد قاطبـه مـردم نـدارد بلكـه     . شود

اني كه خالفت توسط آنان اداره مي موافقت و تاييد ارباب حل و عقد و اكثريت آن
  . شود كفايت مي كند و اين مطلب مورد تاييد همه علما و دانشمندان است

درباره بيعت، همه علما اتفاق دارند كه براي صحت آن، تاييد : امام نووي مي گويد
همه مردم ضروري نيست حتي تاييد تمام ارباب حل و عقد نيز الزم نيسـت، البتـه   

ساني كه اجماع آنان براحتي مقدور باشد، از علما، و روسا و اشراف و تاييد كليه ك
   1.معتمدين ضروري است

در تخلف از بيعت معذور بـود، و عـذر    هر چند حضرت علي: مازري مي گويد
خواهي هم نمود، براي صحت بيعت امام، حضور ارباب حل و عقد و تاييـد آنـان   

راي تك تك افراد الزم نيسـت كـه نـزد    ب. كافي است، تاييد تمام مردم الزم نيست
امام حضور يافته دست در دست او بگذارند بلكه الزم كردن طاعت امام بر خود و 

او . مخالفت نكردن با وي كفايت مي كند و چنين بود وضـعيت حضـرت علـي   
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به تاخير افتاده بود و دليل اين تاخير نيـز در   فقط حضورش نزد حضرت ابوبكر
   1.گرديدمباحث گذشته بيان 

در بيعت تنها اتفاق اهل شوكت كه همان اهـل  : ((شيخ االسالم ابن تيميه مي گويد
كافي است و هم چنين اتفـاق آن عـده از تـوده ي مـردم كـه      . حل و عقد هستند

حكومت امور خالفت توسط آنان اداره مي شود بطـوري كـه اداره امـور امامـت     
   2.توسط آنان ممكن باشد
نهـج  ((ر اساس آنچـه كـه شـريف رضـي در كتـاب      ب حتي خود حضرت علي

به جان خود سوگند يـاد مـي كـنم، اگـر     : ((چنين مي گويد. آورده است)) البالغه
امامت بدون حضور تمام مردم منعقد نمي گردد، پس بدانيد كه ايـن كـار مقـدور    

ليكن كساني كه اهليت امامت را دارند، درباره كساني كه غايب هسـتند  (! !) نيست
   3.مي گيرند، حاضران حق انصراف و غايبان حق اختيار ندارندتصميم 

حق روشن و واضـح را از دروغ شـرور آور   . اي خواننده محترم، خودت دقت كن
دليل اينكه تمام علماي اتفاق دارند كه حضور و تاييد ! جناب تيجاني تشخيص بده

ف يك يـا دو  تك تك افراد براي انعقاد امامت و خالفت الزم نيست، زيرا اگر تخل
نفر يا گروه كوچكي از مردم به عنوان نقص در اجماع تلقي شود، هرگـز اجمـاعي   

زيرا بسياري از مردم گاهي بدليل گرايشهاي شخصي، عوامل . شكل نخواهد گرفت
در صورت امكـان چنـين   . ناماليم يا به هر دليلي ديگر از حضور، تخلف مي كنند

ايـن نكتـه را نيـز    . راگير ممكن اسـت حالتي، چگونه بر يك امام مشخص اجماع ف
بزرگتـر از اجمـاع    بخاطر داشته باشيم كه اجماع امت بر خالف حضرت ابوبكر

زيرا يك سوم امت يا بيشتر و يـا كمتـر از يـك    . امت بر خالف حضرت علي بود
ثلـث  . سوم با حضرت علي بيعت نكردند بلكه با وي در حال قتال و مبارزه بودنـد 

ي در جنگ نبود ولي در ميان آنان بودند كسـاني كـه بـا وي    دوم هر چند كه با و
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و كساني كه با او بيعت نكردند، عده اي با وي قتال كردنـد و عـده   . بيعت نكردند
اگر به دليل بيعت نكردن تعدادي، امامت مخدوش مـي گـردد،   . ديگر قتال نكردند

ه شود كـه  اگر گفت. اين نقص به مراتب بيشتر بايد متوجه امامت حضرت علي شود
جمهور مردم با وي قتال نكردند يا اينكه ارباب حل و عقـد و اكثريـت بدسـت او    

اگـر   1.بيعت كرد، مي گوييم، اين مطلب در حق حضرت ابوبكر بيشتر صحت دارد
نـص واضـح و ظـاهر     آقاي تيجاني مدعي شود كه درباره خالفت حضرت علي

انده ام عالوه بر اين، داليل عدم حجيت داليل شما را به اثبات رس: است، مي گويم
صحيحتر، قويتر و برتر از اين هستند كـه كسـي آنهـا را     خالفت حضرت ابوبكر

لذا بيهوده بودن ديدگاه تيجاني داير بر اينكه اگر تنها علي از بيعـت بـا   . منكر شود
ابوبكر تخلف مي كرد، نقض اجماع به عمل مي آمد، براي مـا بـه اثبـات رسـيده     

  ؟ !اين اجماع تيجاني و اهل آن رحم بفرمايد خداوند بر. است
بيعت ابوبكر بدون شور و مشورت : ((جناب تيجاني در ادامه سخنان خود مي گويد

بوده است حتي در ساعاتي كه مردم بويژه ارباب حـل و عقـد غافـل و بـي خبـر      
زيرا ارباب حل و عقد در آن وقت مشغول غسل و تدفين . بودند، انجام گرفته است

مطلـع شـدند و بعـد از     مردم ناگهان از خبر موت رسول اهللا. بودند اهللارسول 
همان طور كه از تهديـد خانـه   . پخش اين خبر، مردم قهراً براي بيعت دعوت شدند

، در صورت بيرون نيĤمدن متخلفين از آن، بـر مـي   )آتش زده شدن(فاطمه به حرق 
گوييم كه بيعت ابوبكر بـا  بعد از چنين وضعيتي چگونه براي ما ممكن است، ب. آيد

   2.؟.))شوري انجام گرفته و اجماع بر آن منعقد شده است
  : يا توسل به توفيق حضرت حق، عرض مي شود
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اگر بيعت ابوبكر بدون شور و در زمان غفلت و بي خبري مـردم انجـام گرفتـه     -1
ديـد،  آنگاه جناب تيجاني، اين ديدگاه خود را با ديدگاهي كه قـبالً بيـان گر  . باشد

تخلف كردند، چگونه تطبيق  از بيعت با ابوبكر مبني بر اينكه بعضي از صحابه
آيا مسلمانان همه عبارت از همـين گـروه كوچـك بودنـد كـه تخلـف       ! مي دهد؟
اين ادعـاي  )) بيعت با ابوبكر بدون مشوره بوده است: ((تيجاني مي گويد! كردند؟

و منابع خود تيجاني ثابت كرديم وي چگونه صحت دارد؟ در بيانات، ما از مصادر 
كه بيعت ابوبكر در سقيفه بني ساعده و در جريان بيعت عامـه بـا مشـورت انجـام     

  ! گرفته است؟
  
 مردم مدينه به صورت ناگهاني از خبر وفـات رسـول اهللا  : (تيجاني مي گويد -2

  ) مطلع شدند و بعد از اين خبر، مردم قهراً براي بيعت دعوت شدند؟
چه كسي اهل مدينه را قهراً براي بيعت دعوت كرد؟ ابوبكر؟ عمر؟ . . . ،سبحان اهللا

مردم چگونه مجبور به بيعت شدند؟ آيا فرشتگان در حمايت با ابوبكر و عمر قتـال  
مي كردند؟ كميته هاي انقالب مردم مدينه را مجبور كردند؟ دسته هاي نظامي كـه  

يا خداي علي بن ابي طالب ! ب؟مسئول دفاع بودند چنين كردند؟ يا پاسداران انقال
كه بر خالفتش نص صريح و روشن وجود دارد و ارباب حل و عقد و معتمدين؟ و 
اهالي مدينه نمي توانستند جلوي بيعت ابوبكر را كه گروه كـوچكي او را حمايـت   

بر خالف خواست امت كه با بيعت او مخالف بود، بـه   مي كرد، بگيرند و ابوبكر
ا سوگند، جهالت و جهل اگر گربه اي مي بود، سـگي را بـه   خالفت رسيد؟ به خد
اين چه حرفهاي چرند و پوچي هستند كه از نوك قلم ايـن  !! سراغش مي فرستادم

بيرون مي آيند كه هيچ گونه دليل عقلي بر صحت آنها وجود ندارد چه رسد !! نابغه
كـه كسـي    بزرگتر از اين است قطعاً بيعت امت با حضرت ابوبكر. به دليل نقلي
  . منكر آن شود



إذا احتاج النهـار إلـي                فهل يصح في اآلذهان شيء 
  دليل؟

اگر روز نياز به دليل داشته باشد آيا مي توانيم چيزي را اثبات كنيم و صحت آنـرا  
  . براي ذهنها روشن كنيم

واقعيتي است كه شيعه اثناعشـريه نيـز نمـي     آري، بيعت امت با حضرت ابوبكر
مرجع بزرگ شيعه، حسـن بـن موسـي نـوبختي در     . آن را منكر شود تواند صحت
فصار مع : . . . (روي اين مطلب تاكيد نموده، مي گويد)) فرق الشيعه((كتابش بنام 

ابي بكر السواد األعظم والجمهور األكثر فلبثوا معه عمـر مجتمعـين عليهـا راضـين     
بودند، آنها در حالي كه  يعني سواد اعظم و اكثريت توده مردم با ابوبكر 1.)معهما

ابراهيم ثقفي . از ابوبكر و عمر راضي بودند، با آنان تجمع كرده و همراه آنان بودند
از مراجع بزرگ شيعه در نامه اي كه براي مقلدين خود نوشته است، قول حضـرت  

فما راعني إال انثيال الناس علي ابي : ((. . . علي بن ابي طالب را چنين نقل مي كند
خوف زده نكرد مرا مگـر توجـه مـردم بـه ابـوبكر و       2.واجفالهم إليه ليبايعوه ابكر

. انثيال، يعني توجه نمودن با تمام وجود. شتافتن آنان بسوي او تا با وي بيعت كنند
  . اجفال يعني اسراع و شتافتن

اما ابن مطهر حلي باالخره نتوانست اين واقعيت را منكر شود، ناچار دست به يـاوه  
اكثريت مردم بخاطر بدست آورده مال و ثـروت دنيـا، بـا    : ((ده، مي گويدگويي ز

آري، بعد از همه ايـن اعترافـات دوسـتان و دشـمنان، ايـن       3!!ابوبكر بيعت كردند
مي خواهد ظاهر كند آنچه را كه هنوز بـراي شـيعه و سـني    !!! ياروي هدايت شده

قهراً و جبـراً بـه بيعـت     پنهان بوده است، و آن اين است كه ابوبكر و عمر مردم را
؟ او اين حركت نازيبا را به خاطر اين انجام مي دهـد تـا داليـل    !دعوت كرده اند

اميد بر آن است كه او از اين حركت . هدايت خود را پي در پي بيان كند و بيفزايد
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خود باز بيابد، فإني أخشي أن أروع بانثيال النـاس وإجفـالهم إليـه ليبـايعوه علـي      
بيم آن مي رود كه خوف زده شوم بخاطر توجه نمودن مردم و شـتافتن   ؟.!!!الهدايه

  !!! بيعت كنند!!! آنان بسوي او تا با وي براي هدايت شدن
  
ادعاي آقاي تيجاني درباره سوختن بيت فاطمه، قبالً در اين بـاره پاسـخ قـانع     -3

  . كننده داده شده است
  
بيعت با حضرت ابوبكر بدون خود عمر گواهي مي دهد كه : ((تيجاني مي گويد -4

عمـر گفتـه   . مشوره بوده است و خداوند مسلمانان را از شر آن نجات داده اسـت 
هر كس دوباره چنين بيعتي بگيرد او را بكشيد و اگر كسي براي چنين بيعتي : است

مردم را دعوت كند اين بيعت در حق بيعت كنندگان و بيعـت شـوندگان اعتبـاري    
  . 1.))ندارد

  : مي گويم
نقل نشده است، نه در بخاري و نـه   روايتي با اين سياق و سباق از حضرت عمر

چنين آمده اسـت كـه    بلكه در يك حديث طوالني از ابن عباس. در غير بخاري
روزي عمر بن خطاب باالي منبر رفته پيرامون رد شبهات بيعت با مردم سخن گفت 

ر رسيده اسـت كـه بعضـي از    به من خب: . . . و در فرازي از سخنانش چنين فرمود
سوگند به خدا، اگر عمر بميرد با فالني بيعت مي كـنم، نبايـد   : شما چنين مي گويد

بود و به پايان  2ناگهاني همانا بيعت ابوبكر: ((كسي از فريب خورده چنين بگويد
. بي گمان چنين بود ولي خداوند ابوبكر را از آثـار نافرجـام آن نجـات داد   . رسيد

هر كس بدون مشورت مسلمانان . به فضل و جايگاه ابوبكر نمي رسدكسي از شما 
با كسي بيعت كند، آن بيعت اعتباري ندارد، نه در حق بيعت كننـده و نـه در حـق    
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معني قول حضـرت   1.بيعت شونده، چون احتمال كشته شدن آن هر دو وجود دارد
مـادگي قبلـي   اين است كه اين بيعت ناگهـاني و بـدون آ  )) إنها كانت فلته((عمر، 

بدون آمـادگي و بـه صـورت     و در واقع بيعت حضرت ابوبكر. انجام گرفته بود
را از شر يعني از فتنـه آن نجـات    و خداوند، ابوبكر. ناگهاني صورت گرفته بود

دليل و علت ناگهاني و بدون آمادگي بودن آن را چنين  و خود حضرت عمر. داد
در ميـان  : يعنـي ) عناق إليه مثل ابي بكـر وليس فيكم من تقطع األ(بيان كرده است 

. باشـد  شما كسي ديده نمي شود كه به لحاظ فضيلت و منزلت همتـاي ابـوبكر  
دليل اين بزرگي و منزلت روشن است و چنين اجماعي در حق كسي ديگر منعقـد  

  . نشده بود
معنـي اش ايـن   ) ليس فيكم من تقطع األعناق إليه مثل ابي بكـر : (خطابي مي گويد

نمي  كه بهترين شما در فضل و كرامت به منزلت و جايگاه حضرت ابوبكراست 
لذا هيچ كس اين توقع را نداشته باشد كه بيعتي مانند بيعـت ابـوبكر بـرايش    . رسد

انجام گيرد، نخست در يك جمع كوچك و سپس اجتماع همـه مـردم و اخـتالف    
ـ . نكردن در امارت او، چون او را شايسـته خالفـت مـي دانسـتند     ابراين دربـاره  بن

خالفت او نيازي به تامل و نظر و مشورت نديدند و كسي ديگر اين شايسـتگي را  
   2.در امر خالفت نداشت
: زيرا او مي دانست كه بعضي چنين مـي گوينـد  . همين بود طبعاً دليل قول عمر

. اگر عمر بميـرد بدسـت فالنـي بيعـت خـواهم كـرد      ) لو مات عمر لبايعت فالناً(
بيعت انجام گرفته اسـت،   ود، همان طور كه براي حضرت ابوبكرمنظورش اين ب

و اين امر مشكل بلكه محال بود كه مـردم بگونـه   . براي فردي ديگر نيز انجام گيرد
لـذا هـر   . اتفاق كردند، براي كسي ديگر اتفاق كنند اي كه براي حضرت ابوبكر

ـ  د، معنـي اش  كس مي خواهد به صورت انفرادي، در غير جمع مسلمانان بيعت كن
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ثغـره أن  ((از  اين است كه خود را به كشتن مي دهد، و منظـور حضـرت عمـر   
يعني هر كس چنين كند، خودش و همراهش را فريب داده است . همين بود)) يقتالً

   1.و خودش و او را براي كشتن تقديم كرده است
آري، اكنون روشن شد كه منظور حضرت عمر در اين قضيه چـه بـوده اسـت، و    

را  زيرا دليل قول عمر. نقل كرده است جاني معني گنگي را از حضرت عمرتي
وقتي علت مشخص شد، حجيت دليل كـه تيجـاني بـدان اسـتناد     . نقل نكرده است

كرده بود، باطل گرديد بلكه جريان به ضرر او متحـول شـد، زيـرا حضـرت عمـر      
د و آن بـو  منظورش از ذكر اين جريان اظهار فضيلت و تقـدم حضـرت ابـوبكر   

و اين عـين همـان   . عبارت بود از اتفاق مردم در حق وي و گرايش آنان بسوي او
لذا هر كـس گمـان   . چيزي بود كه پيش آمد و تاريخ بر صحت آن گواهي مي دهد

ناقض فضيلت حضرت ابوبكر است، بايد بداند كه اين تصـور   كند كه قول عمر
  . جز نقصان درك و عقل او چيزي ديگر نيست

آگاه باشيد، : علي درباره خالفت چنين گفته است: يجاني به دروغ مي گويدجناب ت
به خدا سوگند پسر ابي قحافه خالفت را تصاحب كرده است و او مـي دانـد كـه    
جايگاه و موقعيت من در خالفت مانند جايگاه قطب و محور است در آسيا كه علم 

گان هوا به اوج مقـام  و فضيلت از سرچشمه من مانند سيل سرازير مي شود و پرند
   2.من نمي رسند

  : مي گويم
  
چنـين   را برتر از اين مي دانيم كه درباره حضرت ابـوبكر  ما حضرت علي -1

آنچه را كه حق او  سخني بگويد يا در حق خود مدعي خالفت شود، زيرا ابوبكر
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نيست، تصاحب نمي كند، هر چند كه جايگاه علي مانند جايگاه محـور اسـت در   
  . زيرا علي به اتفاق شيعه و سني بدست او بيعت كرده است. آسياب

  
چنين گفته است، باز هم هيچ گونه نقص و عيبـي   فرضاً اگر بپذيريم كه علي -2

متوجه ابوبكر نمي شود بلكه اين گفته براي علي بيشتر موجب نقص و عيـب مـي   
بـوبكر و صـحت   زيرا قبالً ثابت كرديم كه براي بيعت بـا ا . گردد تا براي ابوبكر

خالفت او بدون هيچ گونه اكراه و اجبار، اجماع شده است، انصار، و مهاجرين بـه  
اتفاق بني هاشم با رضا و رغبت و بدون اكراه با او بيعت كردند، اين هرگز غصـب  

اما ادعاي تيجاني داير بر اينكه، . محسوب نمي گردد يا تصاحبي از جانب ابوبكر
كر مي دانست كه جايگاه من در خالفت مانند جايگـاه  همانا ابوب: ((علي مي گفت

اينكه  بسيار بعيد است براي ابوبكر: ، من مي گويم))قطب و محور است در آسيا
اگـر  . خود را مقدم كند از كسي كه براي خالفت او نص صريح وارد شـده اسـت  

 بعد از. با وي بيعت مي كرد خالفت حق علي مي بود، قبل از همه مردم، ابوبكر
علم و آگاهي از اين همه مسايل، براي همگان روشن است كسي كه جايگاهش در 
خالفت مانند جايگاه قطب و محور در آسيا است، او ابوبكر است و در واقع چنان 

اما داليلي كه درباره آنها گفته مي شود كه مويد و مثبت خالفت علي هسـتند،  . بود
  . ضعيفتر از تار عنكبوت اند

  
بن ابي طالب با حضرت ابوبكر در امر خالفت بوسيله داليل روشـن  بيعت علي . 3

ثابت است، چه در آغاز بيعت يا بعد از شش ماه، با اين وصف چگونه صحت دارد 
كه حضرت علي خطبه شقشقيه را در اين باره ايراد فرموده است؟ اگر بگوييم كـه  

وي آن بـي  علي بن ابي طالب بيعت كرده است و نسبت دادن سخنان شقشـقيه بسـ  
علـي  : ((اگر شيعه بگويد. اساس است و كذب محض است، اين گفته ما حق است

بسـيار بعيـد اسـت بـراي     : مـي گـويم  . بيعت كرده است)) تقيه((بن ابي طالب با 



حضرت علي، اينكه نص جلي يا خفي، حـق را از آن او قـرار داده باشـد و او از    
بـدون  . بكنـد  بيعت ابـوبكر مقتضاي نص عقب نشيني كرده تظاهر به موافقت با 

ترديد چنين رفتاري عين نفاق و بزدلي است و پناه بر خدا از اينكه علي بـت ابـي   
  . طالب مرتكب چنين رفتاري شود

  
كه بخاري و مسـلم   حديث عايشه. نهج البالغه براي اهل سنت حجت نيست -4

ه اسـت،  آن را در صحيح خود تخريج كرده اند، با آنچه كه در نهـج البالغـه آمـد   
زيرا حديث مذكور بيعت علي با ابوبكر و اعتراف علي داير بر فضل . تعارض دارد

  . را ثابت مي كند و شايستگي ابوبكر
  
و با انصاف تمام نهج البالغه را مطالعه كـرده يـا   ) هدايت يافته(جناب تيجاني  -5

نامـه   اينكه گزيده هاي معيني را براي اثبات ادعاي خود نقل كرده است؟ اگـر بـه  
هاي حضرت علي در نهج البالغه مراجعه شود، در آنهـا مطـالبي ضـد آنچـه كـه      

وي در يكي از نامه هاي خود، خطاب به معاويه  1.تيجاني گفته است يافته مي شود
إنه بـايعني القـوم الـذين    : ((داير بر حق بودن خود براي خالفت و بيعت مي گويد

فلم يكن لشـاهد أن يختـار و ال   . وهم عليهبايعوا ابابكر، عمر، عثمان و علي ما بايع
فإن اجتمعوا علي رجل و سموه . للنايب أن يرد، وإنما الشوري للمهاجرين واالنصار

إماماً كان ذلك هللا رضي فإن خرج من أمرهم، خارج بطعن أو بدعـه ردوه إلـي مـا    
نهـج  )) فإن أبي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المومنين، وواله اهللا ما تولي. خرج منه

  ). 530(البالغه ص 
كساني كه با ابوبكر، عمر  و عثمان بيعت كردند، به همـان طريـق بـا مـن     : ترجمه

بيعت كرده و عهد و پيمان بستند، بنابراين آن را كه حاضر بـوده، نمـي رسـد كـه     
و مشورت در امر خالفت حق مهاجرين و انصار مي باشد و چـون ايشـان   . نپذيرد
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. ه و پيشوا ناميدند، رضا و خشنودي خدا در اين كار استگرد آمده مردي را خليف
اگر كسي به سبب عيبجويي يا بر اثر بدعتي از فرمـان ايشـان سـرپيچيد، او را بـه     
اطاعت وادار نمايند و اگر فرمان آنها را نپذيرفت با او مي جنگند به جهت آن كـه  

چه كه به آن رو آورده غير راه مومنين را پيروي نموده و خداوند او را واگذار به آن
   1.است

يعني بدون ) جامه خالفت را ابوبكر بر تن كرد((بسيار شگفت آور است، اين گفته 
لقد ((چگونه تطبيق دارد با اين گفته او . اينكه حقي داشته باشد آن را تصاحب كرد

ر، يعني همان افراد قوم كه با ابوبك)) بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر، عمر و عثمان
عمر و عثمان بيعت كردند، با من نيز بيعت كرده اند، ابوبكر چگونه غاصب خالفت 
به حاسب مي آيد، حال آنكه خود علي براي صحت خالفت خـودش، از صـحت   

إنـه ال  (استدالل مي كند؟ چه تطبيق و توافقي ميان اين گفته علي  خالفت ابوبكر
نسبت به خالفت مانند جايگاه  جايگاه من). يعلم محلي منها محل القطب من الرحي

فلم يكـن للشـاهد أن يختـار وال    (محور است در سنگ آسيا ـ و ميان اين گفته او  
آن را كه حاضر نبوده نمي رسد كه نپذيرد و آن را كه حاضر بوده ). للغايب أن يرد

عالوه بر اين علي بن ابي طالـب  ! نمي رسد كه جز او را اختيار كند ـ وجود دارد؟ 
إنما الشوري للمهاجرين و االنصار فـان اجتمعـوا علـي    . ((. . . گفته بوده چنين نيز

رجل، و سموه اماماً كان ذلك هللا رضي فإن خرج من امرهم خارج بطعن او بدعـه،  
  ))!!! ردوه إلي ما خرج منه، فإن أبي فقاتلوه علي اتباعه غير سبيل المومنين

د و چون ايشان گرد آمـده  مشورت در امر خالفت، حق مهاجرين و انصار مي باش
اگر كسـي  . مدي را خليفه و پيشوا ناميدند، رضا و خشنودي خدا در اين كار است

در اثر عيبجويي يا در اثر بدعتي از فرمان ايشان سرپيچيد، او را بـه اطاعـت وادار   
نمايند و اگر فرمان آنها را نپذيرفت با او مي جنگند به جهت آن كه غير راه مومنان 

  . نموده است را پيروي
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از صاحبان عقل و خرد، سوال مي شود، آيا تضاد و تناقضي مضحكه خيزتر از اين 
آيا اين خودش بزرگترين دليل نيست مبني بـر اينكـه، تمـام نهـج     ! ديده مي شود؟

نيست بلكه قسمت عمده و اكثر آن منسـوب بـه    البالغه از سخنان حضرت علي
  . حضرت علي است

يد دارد، او چگونه مرتكب چنين تناقض و تضاد گـويي  به عدم تناقض تاك علي
بخوبي روشن است كه واضع و بنيانگزار اين سخنان بي سر و ! شرم آور مي شود؟

به دروغ نسبت داده شده اند، جمع كننـده نهـج البالغـه،     ته كه به حضرت علي
به معاويه كـه قـبالً دربـاره آن بحـث      از نامه حضرت علي. شريف رضي است

قهـرا و بـا    به عمل آمد، روشن است كه بيعت خالفت حضـرت ابـوبكر  مفصل 
اي . اجبار نبوده است بلكه مهاجرين و انصار با شور و مشورت با وي بيعت كردند

  . خواننده، بعد از آگاهي، تنها راه سالمت در اين است كه از حق پيروي شود
و قصد داشت آنان را سعد بن عباده بر ابوبكر و عمر هجوم برده : تيجاني مي گويد

از خالفت منع كند و اگر او بيمار نبود در برابر آنان مقاومت مي كرد و به جنگ با 
   1.))آنان بر مي خاست

  : در جواب عرض مي شود
  
اين روايت در صورت صحيح بودنش به جاي تعريف و كرامـت، بـه نقـص و     -1

عمل در حـق صـحابي   اما اين رفتار و اين قول و . عيب سعد بن عباده مي انجامد
  . بزرگواري مانند سعد بن عباده، سيد انصار به دور است

  
محض نقل روايت از تاريخ الخلفاء كه منسوب به ابن قتيبه است، نمـي توانـد    -2

  . دليل صحت آن روايت باشد
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من در صدد اين نيستم كه توسط داليل روشن، اين روايت دروغين را رد كـنم  . 3
نم از آنچه كه شيعيان بدان استناد مي كننـد و آن اسـتدالل   بلكه مي خواهم دفاع ك

اميرالمومنين، علي بن ابي طالب است در برابر معاويه كه قبالً نيز بدان اشاره شـده  
همانا بـا  : ((علي بن ابي طالب مي گويد: است و نهج البالغه آن را ذكر كرده است

هر كـس  . مثبت داده استابوبكر، مهاجرين و انصار بيعت كرده، و شوري نيز نظر 
بـر  . در اثر عيبجويي يا بدعتي از فرمان او، سرباز زند، او را به اطاعت وادار نماييد

فرض صحت ادعاي تيجاني داير بر مخالفت و تهاجم سعد بن عباده بـر ابـوبكر و   
عمر، چه تعريف و چه دليلي در اين مخالفت براي سعد بـن عبـاده وجـود دارد؟    

ابوبكر بيعت كرده بودند و در چنين حالتي، آيا مخالفت سـعد   مهاجرين و انصار با
اگر سعد بن عباده در اثر ! مي تواند تصميم شوراي مهاجرين و انصار را لغو نمايد؟

عيبجويي از فرمان آنان خارج مي شد و قصد جنگ با آنان را مي داشت، آيـا ايـن   
فت شود و بـه جهـت   عمل او كار درستي بود؟ يا اينكه واجب بود كه با وي مخال
  !! پيروي او از راه غير مومنان الزم بود كه با وي مبارزه شود؟

جناب تيجاني اگر اين داليل معارض و ضد يكديگراند، آنگاه بر تو واجـب اسـت   
كه مهمترين كتابي را كه شما شيعيان عليه دشمنانتان بدان استناد مي كنيد، رد كني، 

زيرا شما ثابت مي كنيد كـه ايـن   . سود ما است و اين رد به) يعني نهج البالغه را(
كتاب دروغ است كه به علي و اهل بيت نسبت داده شده است و اگر شما صـحت  

را مي پذيريد، بايد بپذيريد كه قول و عمل سعد بن عباده مخالف حق  قول علي
و مخالف تصميم شوراي مومنان است، در اين صورت تو ديدگاه خـود را دربـاره   

حديثي كـه از سـعد مـروي    : نفي مي كني و يا اينكه بپذيري كه كرحضرت ابوب
اين اعتـراف،  . است، دروغ است و منسوب به او، و سعد آن را روايت نكرده است

بهترين دليل خواهد بود مبني بر اينكه تمام روايات تاريخ الخلفاء باطل هستند و از 
تراف، مستلزم اين است لحاظ متن و سند در حدي نيستند كه حجت باشند و اين اع

كه رواياتي كه به دروغ به طرف حضرت فاطمه نسبت داده شده اند، و او در ايـن  



به عقيده من، ايـن بـه   . سخن گفته است، را رد كني روايت عليه حضرت ابوبكر
خودي خود يك اعتراف غير مستقيم است از طرف آقاي تيجاني دايـر بـر اينكـه،    

به دروغ منسوب به ابن قتيبـه اسـت و   )) مامه والسياسهاال((كتاب تاريخ الخلفاء يا 
در پايان از جناب تيجاني مي پرسم كه كدام ديدگاه و قول را نزديـك بـا انصـاف    

؟ اكنون بعد از اينكه داليل تيجاني را نقـش بـر آب   !!ارزيابي مي كني، اي منصف
  : مچنين اظهار نظر كن ثابت كردم، حق با من است كه درباره حضرت ابوبكر

  
ناگهـاني و بـدون    داير بر اينكه بيعت حضرت ابـوبكر  گفته حضرت عمر -1

  . نه ذم آمادگي قبلي انجام گرفته است، مدح است براي حضرت ابوبكر
  
اعتراف كرده است درباره اينكـه،   وقتي براي ما روشن شد كه حضرت علي -2

اند، پس ايـن بيعـت   بيعت كرده  انصار و مهاجرين با اتفاق و همدستي با ابوبكر
  .با اراده و رضايت خداوند انجام گرفته است

  
به حق بوده و انصار و مهاجرين  وقتي مشخص شد كه بيعت حضرت ابوبكر -3

درباره آن اتفاق نظر داشته اند، معلوم مي شود كه سخنان منسوب به سعد بن عباده 
  . باطل و كذب محض هستند درباره حضرت ابوبكر

  
به اجماع صحابه به  شد كه بيعت خالفت در حق حضرت ابوبكر وقتي روشن. 4

اتفاق حضرت علي و ساير بني هاشم بوده است، همان طور كه در تـاريخ طبـري،   
سـخن   ابن االثير و استيعاب آمده و كليه كساني كه درباره بيعت حضرت ابوبكر

معلـوم مـي    گفته اند به حقانيت آن اعتراف كرده اند حتي مولف نهج البالغه، پس
شود كه داليل قوي و روشن، نويد صحت خالفت حضرت ابوبكر هستند و اكنـون  
جواب دادن به سوال آقاي تيجاني مبني بر اينكه چـه دليلـي بـر صـحت خالفـت      



پس بايد بگويم كه دليـل  . وجود دارد؟ براي من بسيار ساده و آسان است ابوبكر
بسيار قوي، روشن و  كرنزد اهل سنت و جماعت بر صحت خالفت حضرت ابوب

  . واضح است
  
  
  )) نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اولي بودن علي از ابوبكر((

از جملـه  : مـي گويـد  )) علي سزاوارتر به پيروي است((آقاي تيجاني تحت عنوان 
عواملي كه موجب شد تا من بيشتر دقت كرده و سنت آباء و اجداد را ترك كـنم،  

همان طور كه . نقلي بود ميان علي بن ابي طالب و ابوبكر مقايسه و ارزيابي عقلي و
در مباحث گذشته بيان كرده بودم كه تنها روايات متفق عليه ميان شيعه و سـني در  
اين خصوص مالك و معيار قضاوت من هستند، كتب و منابع شيعه و سني را مورد 

اع در حق امامت مطالعه و تحقيق قرار داده ام، تنها اجماعي كه ديده مي شود، اجم
شيعه و سني به امامت او اتفاق نظـر دارنـد، حـال آنكـه     . علي بن ابي طالب است

گفته  امامت ابوبكر ديدگاه يك فريق است و آنچه را كه عمر درباره بيعت ابوبكر
   1.بود، قبالً بيان كردم

  : عرض مي شود
  
احساسـات  آري، چنين بر مي آيد كه جهالت و غباوت بيش از حد بر عقـل و   -1

وقتي به گمان آقاي تيجاني، شيعه و سني بر امامت علـي  ! آقاي تيجاني حاكم است
بن ابي طالب اجماع كرده اند، پس چرا اين همه صفحات را بـراي اثبـات امامـت    

سياه كرده است؟ اجماع چگونه درباره بيعت علي تحقق پيدا مـي   حضرت علي
است داير بر اينكـه اجمـاع دربـاره     كند، حال آن كه تاريخ، شاهد و گواه زنده اي

حتي درباره امامت علي اصالً اجماعي وجود ندارد، نـه  . بوده است بيعت ابوبكر
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اگر تو حتي : من از آقاي تيجاني مي پرسم 1.در منابع اهل سنت و نه در منابع شيعه
يك منبع از منابع اهل سنت را سراغ داري كه در آن اجماعي درباره بيعت حضرت 

؟ آن را ارائه بده و اگر نتوانستي چنين كني، پـس مطمـئن   ))نقل شده است علي
  . باش كه تو از دروغگويان بي ارزش هستي

  
حال آنكه تنها يك فريق از مسـلمانان بـه امامـت ابـوبكر     : ((تيجاني مي گويد -2

با اين وجود، ابوبكر خليفه اول شد و قاطبه مسلمانان از : مي گويد.)) اعتراف دارد
بعيت كردند، امامت و خالفـت او را پسـنديدند و از وي تبعيـت كردنـد؟ و     وي ت

درباره ديدگاه عمر درباره خالفت و بيعت ابوبكر مطالب مفصلي در مباحث قبلـي  
  . در اين خصوص بيان گرديد

بسياري از فضايل و مناقب علي بن ابي طالب كه شـيعه  : ((جناب تيجاني مي گويد
بر اهل سنت با سند صحيح و درست آمده اند و چنان بدان قايل است، در كتب معت

   2.با طرق كثير وارد شده اند، كه شك و ترديد، در آنها راه پيدا نمي كند
  : عرض مي شود

  
بزودي خواهيم ديد و خواننده نيز خواهد ديد، رواياتي كه آقاي تيجـاني بـدان    -1

روايـات صـحيح و   استناد كرده است، داراي چه موقعيتي از لحاظ سند هسـتند و  
  . ثابت از ميان روايات ضعيف و باطل مشخص خواهند شد

  
احاديث مرويه در فضايل علي بن ابي طالب در كتب معتبـر  : تيجاني مي گويد -2

اهل سنت چنان از طرق متعدد روايت شده اند كه شك و ترديد در آنهـا راه پيـدا   
منظورش اين است  زيرا تيجاني. اين يك سخن بسيار شگفت آوري است. مي كند

                                                 
در كتب روافض و از زبان ائمه دوازده گانه آنها گفته  مراجعه شود به نصوصي كه درباره تعظيم حضرت ابوبكر. 2

  . شده است
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آيا تمام احاديثي كه درباره حضرت علي روايـت   1.كه اين احاديث، متواتر هستند
ولـي  . شده اند، همه اش متواتر هستند؟ پاسخ اين سوال بزودي روشن خواهد شد

من مي گويم، اگر من ميان ركن و حجر اسود، سوگند بخـورم كـه آقـاي تيجـاني     
علـم حـديث آگـاهي    ) الفبـاي (ابجديات  خودش هم نمي داند چه مي گويد و از

  . ندارد، حانث نمي شوم
تعداد بسيار زيادي از صحابه روايات : آقاي تيجاني در ادامه سخنان خود مي گويد

در فضيلت هيچ : ((فضيلت علي را بيان كردند حتي امام احمد بن حنبل گفته است
فضيلت علي بـن  اين قدر روايت نيامده است كه در  كدام از اصحاب رسول اهللا

: قاضي اسماعيل، نسايي و ابـوعلي نيشـابوري مـي گوينـد    )) ابي طالب آمده است
اسانيد، حسان، يعني روايات با سند صيح آن چنان كه در حـق علـي وارد شـده    ((

   2.))است، در حق هيچ كسي ديگر وارد نشده است
  : مي گويم

  
بلكـه زيـادت   . نيست آري، منظور اقوال اين بزرگان زيادت روايات و احاديث -1

بـه ايـن معنـي كـه     . روايت كنندگان است و در نتيجه زيادت طرق و اسناد اسـت 
راويان در مناقب علي يك روايت را به طرق متعدد روايت كرده اند كه بعضـي از  
اين طرق صحيح و بعضي ديگر دروغ محض بوده اند، در نتيجـه، يـك روايـت از    

من كنت مواله فعلـي  ((حديث : مانند. تطرق و با سندهاي متعدد روايت شده اس
بي ترديد، اين روايت يكي است اما طرق متعدد دارد، و دليل كثرت طـرق  )) مواله

يعني از ميان خلفـاء، آخـرين   : تا دير زنده بودند نيز اين است كه حضرت علي
، از فاصـله ميـان   خليفه بود و فاصله ميان شـهادت او و رحلـت رسـول اكـرم    

بيشتر بود و عالوه بر اين، در  خلفاء قبل از وي و رسول اهللا درگذشت و شهادت

                                                 
  . واتر به حديثي مي گويند كه راويان آن به حدي زياد باشند كه توافق آنان بر كذب عادتا محال باشدمت. 1
  ). 232(هدايت شدم ص . . . آنگاه ) 141(ثم اهتديت ص . 2



دوران خالفت او حوادث، فتنه ها بيشتر بود و ايرادهاي بيشـتري متوجـه دسـتگاه    
احمد، اسماعيل، نسايي و ابـوعلي  : اينجا است كه ابن حجر مي گويد. خالفت شد
 حضـرت علـي  به قدري كه درباره ) سندهاي صحيح(اسانيد جياد : ((مي گويند

وارد شده است، درباره ساير اصحاب وارد نشده است و دليلش نيز اين اسـت كـه   
تا دير در قيد حيات بود و در دوران وي، اختالفـات زيـاد بـود و     حضرت علي

عده اي عليه او خروج كردند، اين همه رويدادها موجب شد تا اخبـار و احاديـث   
موجـود در دوران وي، در برابـر   فضايل و مناقب وي گسترش يابد زيـرا صـحابه   

   1.مخالفين از وي دفاع مي كردند
عالوه بر توجيهات مذكور، چنين نيست كه تمام روايات پيرامون فضايل علـي   -2

در فضـايل  : بن ابي طالب صحيح هستند، ذهبي در تلخيص الموضوعات مي گويد
ت و احاديث وارد نشـده اسـ   هيچ يك از صحابه به اندازه فضايل حضرت علي

: دسته تقسيم مـي شـوند   3احاديث وارده در باب فضيلت علي بن ابي طالب به سه
و نـوع  . احاديث ضعيف و تعداد آنها زيـاد اسـت   -2احاديث صحيح و حسن  -1

شايد بعضي از اينها موجب ضـالل  . اينها بي نهايت زيادند. سوم موضوعات هستند
صيحيح نيسـتند   ضرت عليلذا تمام روايات وارده در فضيلت ح 2.و زندقه باشد

ـ بلكه دروغگويان در باب فضيلت او احاديث زيادي را وضع كردند ـ اين مطلب  
  . مورد تاييد خود اماميه نيز مي باشد

إن أصل األكاذيب في أحاديث الفضايل كان من : ((ابن ابي الحديد شيعي مي گويد
في صـاحبهم حملهـم    فإنهم وضعوا في مبدأ األمر أحاديث مختلقه!)   (جهه الشيعه 

ريشه دروغ در احاديث فضايل از طرف شيعيان (  3))علي وضعها عداوه خصومهم
وضـع  ) امام خـود (آنان احاديث زيادي در آغاز درباره صاحب . شكل گرفته است

) الكشـي (و جنـاب  ) كردند و دشمني اعداء آنان را بر وضع احاديث گمارده است
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عـن  : ((مي گويـد . اقعيت را پذيرفته استاين و)) الرجال الكشي((در كتاب خود 
لعن اهللا المغيره بن سعيد إنه كـان يكـذب علـي أبـي     : ابي عبداهللا قال سمعته يقول

او درباره پدرم دروغ . خداوند مغيره بن سعيد را لعنت كند)). فأذاقه اهللا حر الحديد
ـ . عذاب داد) زنجير(خداوند او را به گرمي حديد . مي گفت ونس كشي به نقل از ي
ووجـدت  ) ع(وافيت العراق فوجدت بها قطعه من أصحاب أبي جعفر : ((مي گويد

اصحاب ابي عبداهللا متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد علـي  
) ع(أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيره أن يكون من أحاديث أبي عبـداهللا  

ا ديدم ـ ياران ابـي عبـداهللا را زيـاد     در عراق رفتم ـ گروهي از ياران ابي جعفر ر (
از آنان شنيدم و كتب آنان را برداشته به ابي الحسن الرضـا تقـديم كـردم ـ     . يافتم

و به مـن  . اينها احاديث ابوعبداهللا نيستند: احاديث بسياري زيادي را رد كرده فرمود
دي او بر ابو عبداهللا سـخنان دروغـين زيـا   . خداوند، ابوخطاب را لعنت كند: گفت

گفته است و ياران ابو خطاب تا امروز ايـن گونـه احاديـث را در كتـب يـاران و      
آيا بعد از اين همه داليل، در اين بـاره   1.اصحاب ابو عبداهللا درج و پخش مي كنند

كسي شك دارد كه بسياري از احاديث فضايل علي بن ابـي طالـب دروغ محـض    
ا طرفدار و شيعه آن حضرت مـي  و كساني آنها را افتراء كردند كه خود ر! هستند؟
  . آقاي تيجاني اينك ما از منابع و كتب خود شما، عليه شما داليل آورده ايم! دانند

  
آقاي تيجاني مي خواهد خواننده را دچار اين وهم و گمان كند كه امام احمـد   -3

بن حنبل، علي بن ابي طالب را از ابوبكر و عمر بهتر و افضل مي داند لكن واقعيت 
، ابـوبكر و  است كه امام احمد معتقد بود كه بهترين اين امت بعـد از پيـامبر   اين
از پـدرم شـنيدم كـه مـي     : امام عبداهللا بن احمد بن حنبل مي گويد. هستند عمر

نخست ابوبكر، بعد عمر، بعد عثمـان و  . فضيلت خلفاي به اين ترتيب است: فرمود
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سوال  بوبكر، عمر، عثمان و علياز پدرم درباره تفضيل ا: او مي گويد 1.بعد علي
: از پدرم  سـوال كـردم  )) ابوبكر، عمر، عثمان و علي خليفه چهارم: ((فرمود. كردم

ايـن قـول، ارزش و   : پـدرم گفـت  . خليفه نيست) ابوبكر(او : عده اي مي گويند
از ابا عبـداهللا شـنيدم،   : ((چنين آمده است)) مسائل ابن هاني((در  2.اعتباري ندارد

افضل ابوبكر بعد عمر، بعد عثمان و بعد علي است اگر كسي بگويـد كـه   ((: فرمود
بعد پسـرش دربـاره   .)) افضل در درجه اول علي است من اين قول را قبول ندارم

ابـوبكر،  : فرمود. درباره امامت از وي سوال كردم: خالفت سوال مي كند مي گويد
بعد عثمـان، بعـد علـي    ثم عمر، ثم عثمان ثم علي يعني نخست ابوبكر، بعد عمر، 

  . اين است ديدگاه امام احمد درباره تفضيل و خالفت 3.رضي اهللا عنهم اجمعين
درباره ابوبكر كتب شيعه و اهل سنت را مورد تحقيق و : ((جناب تيجاني مي گويد

مطالعه قرار داده ام، در كتب اهل سنت و جماعت كه معتقـد بـه تفضـيل ابـوبكر     
  .)) ابر با فضايل امام علي باشد، ديده نشده استهستند، چيزي كه موازي و بر

زيرا غير منصف بودن او اظهر من الشمس . تحقيق تيجاني اعتباري ندارد: مي گويم
مـن نمـي   .!! است و او ميان حديث متواتر و حديث ساختگي تفاوتي قائل نيسـت 

ي او انـدك : تيجاني، چرا به كرات سخنان ضد و نقيض مي گويد) دكتر(دانم، آقاي 
طبق نصوص كه در منابع طـرفين ذكـر شـده اسـت امامـت      : (( (جلوتر، گفته بود

حال آنكه جـز يـك   (خواننده محترم، خوب دقت كن )) ) متفق عليه است علي
خواننده عزيز متوجـه  ) فريق از مسلمانان كسي ديگر معتقد به امامت ابوبكر نيست

دربـاره  : (چه مي گويد اكنون ببين كه! هستي كه در گذشته نزديك چه گفته است؟
ابوبكر، كتب فريقين را مورد بحث و بررسي قرار داده ام، در كتـب اهـل سـنت و    

او هستند، چيزي را كه برابر و موازي با ) يعني امامت(جماعت كه معتقد به تفضيل 
آقاي تيجـاني، منظـور تـو كـدام     ) نديدم) ابوبكر(فضيلت امام علي باشد، براي او 
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يا اهل سنت كه معتقد بـه  ! كه به خالفت علي اتفاق كردند؟فريق است، اهل سنت 
تفضيل ابوبكر هستند؟؟، آقاي تيجاني دوست دارم كه قبل از همه يك پند و اندرز 
بسيار ارزشمندي برايت بگويم و آن اينكه در چاپ بعـدي ايـن كتـاب، تخصـص     

ايـن  . . . خود را تصحيح كرده، روي جلد آن بعد از دكتر محمد تيجـاني سـماوي  
  ! ؟))دكتر در علم تناقض و تضاد((كلمات را اضافه كني 
ابوبكر با وجود اينكه خليفه اول بـود، از قـدرت زيـادي    : جناب تيجاني مي گويد

بهره مند بود، و با وجود اينكه دستگاه حكومت اموي بـراي كسـاني كـه در حـق     
ه بـود و بـا   ابوبكر، عمر و عثمان حديثي را نقل كنند، جوايز چشمگيري اعالم كرد

وجود اينكه براي ابوبكر فضايل و مناقب بسيار زيـادي در كتـب قطـور وضـع و     
تراشيده شده بود، اما او يك صدم درجه امام علي و فضـايل او را كسـب نكـرده    

   1.است
  : مي گويم

لعنت و نفرين خداوند بر دروغگويان، اين كينه توز و دروغگو از كجا و بنابر چـه  
ولت اموي براي كساني كه در مدح ابوبكر، عمر، عثمان حديث دليلي مي داند كه د

چرا اين دروغها را اين دفعه بـه طبـري، تـاريخ    ! بگويند، جايزه تعيين كرده است؟
الكامل و ساير كتب تاريخ نسبت نداده است تا صحت گفته هايش معلوم شود؟ آيا 

پردازي، موجـه   مي خواهد حقد، كينه و خباثتش را عليه اين بزرگان بوسيله دروغ
جلوه دهد؟ دروغهايي كه براي كودكان باور كردني نيستند چه رسد به افراد عاقل 

آيا او نمي داند، آناني كه در فضايل علي حديث را روايت كرده اند، نيز از . و بالغ
صحابه بوده اند؟ اين ديدگاه او در باطن موجب نقص و عيب است براي بزرگـان  

احاديث داير بر اينكه آنان روايت احاديث دروغين را بر صحابه و روايت كنندگان 
به مـا   جايز مي دانند يا جايز دانسته اند، آيا قرآن كه بوسيله صحابه رسول اهللا

و قرآني كه بوسيله فرزندان ابن سـبا يهـودي آمـده    ! رسيده است، نيز دروغ است؟
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ر طعـن بـه   است، محفوظ و صحيح است؟ خداوند روافض و كليه كساني را كه د
خير القرون همگام با آنان راه مي روند، مورد لعن و نفرين خود قـرار دهـد، خيـر    

آيا طعن و تنقيصـي بزرگتـر از   . بودند القروني كه در صحبت و معيت رسول اهللا
ستمكار،  وجود دارد؟ آيا شاگردان مكتب حضرت محمد اين در حق پيامبر ما

ار بودند؟ بخاطر هدايا و رشوت عليـه  غاصب، منافق، بزدل، دروغگو و رشوت خو
آفرين و آفرين بر امام مالك رحمه اهللا چقدر زيبا فرمـوده  !! دروغ گفته اند پيامبر
را مورد طعن قرار داده اند، فقط بخاطر ايـن   آنان كه اصحاب رسول اهللا: ((است

بدي آدم ) نعوذ باهللا( محمد: اصحاب را مطعون كرده اند، تا گويندگان بگويند كه
اگـر او فرمـود صـالح و شايسـته اي بـود، يـاران و       . بود و شاگردان بدي داشت

   1))شاگردانش نيز صالح و شايسته مي بودند
پويندگان حق بايد مشاهده كنند كه روافض آنان را بسوي چه چيز دعوت مي كنند 

بـن  تا به واقعيت آنان پي ببرند و به يقين بدانند كه روافض همان فرزندان عبـداهللا  
. سبا يهودي هستند كه بجز انهدام اسالم و مسلمانان هدفي ديگر را دنبال نمي كنند

هسـتند و حـال آن كـه آنـان از      آنان به دروغ مدعي محبت اهل بيت رسول اهللا
  . محبت اهل بيت چنان بري و عاري هستند كه گرگ از خون يوسف بري بود

اشاره به آنچه كه عليـه  (بر اين عالوه : اين كمينه در ادامه سخنهاي خود مي گويد
اگر احاديث مرويه در باب فضيلت ابوبكر را تجزيـه و  ) حضرت ابوبكر گفته است

تحليل كني، اصالً با آنچه كه تاريخ براي او ثبت كرده است، همـاهنگي ندارنـد و   
   2.!!براي عقل و شرع نيز قابل قبول نيستند

كه نه عقل دارد و نه بينش، بـا   برادر خواننده، خوب دقت كن و نگاه كن به كسي
مي خواهـد احاديـث روايـت شـده در بـاب      . . . اصول مشخص مخالفت مي كند

فضيلت ابوبكر را تحليل كند، درباره متن يا سند آنها بحث نمي كند، چـرا آنهـا را   
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)) حـديث ((را بكار مي برد نه كلمه )) االحاديث((تحليل مي كند؟ او لفظ و كلمه 
الم مفيد اسـتغراق اسـت، يعنـي تمـام احاديـث وارده در بـاب        الف و)) ال. ((را

اكنون از وي مي پرسم، آيا مي خواهد اين احاديث را در خـاك  . فضيلت ابوبكر
حاصلخيز بكارد تا معلوم كند آيا رشد مي كنند يا خير تا نهايت صحت آنها روشن 

و فريـب را  يا مي خواهد آنها را در محلول كذب قرار بدهد و اكسيد دجـل  . شود
  . تا ببيند چه چيزي را كشف مي كند! روي آنها اضافه كند؟
مي دانست كه ابوبكر افضل است، پشـت   اگر رسول اهللا: آقاي تيجاني مي گويد

سر او علي بن ابي طالب را براي تحويل گرفتن سوره ي برائت نمي فرستاد و او را 
   1.از تبليغ آن منع نمي كرد

  : مي گويم
را از تبليـغ آن منـع    ، حضرت ابـوبكر رسول اكرم. اساس است اين دروغ، بي

و در هيچ روايتي نيامده است كه رسـول  . نكرده بود، آن طور كه تيجاني مي گويد
در سـال نهـم    و بع تواتر معلوم است كه رسول اكرم. او را منع كرده باشد اهللا

در مسـندش،   طبري، اسحاق،. را امير حجاج تعيين فرمود هجري حضرت ابوبكر
نسايي و دارمي، ابن خزيمه از طريق ابن جريح با سند صحيح چنين روايت كـرده  

: روايـت كـرده اسـت كـه     عبداهللا بن عثمان بن خثيم از ابي الزبير، از جابر: اند
را امير حجاج قـرار   موقع مراجعت از عمره جعرانه، حضرت ابوبكر رسول اهللا

صداي ناقه . رسيديم، فجر طلوع كرد)) عروج((ديك ما با ابوبكر رفتيم تا به نز. داد
تـو اميـر   : ابوبكر از وي پرسـيد . روي آن سوار بود علي. شنيده شد رسول اهللا

مرا فرستاده تا سوره برائت را براي مـردم   رسول اهللا: هستي يا رسول؟ علي گفت
وارد مكه شديم، يك روز قبـل از روز ترويـه يعنـي هشـتم ذيحجـه،      . قرائت كنم

در جمع مردم آمد و مناسك حج را به آنان تعليم داد وقتي او به  حضرت ابوبكر
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بلند شد و سوره برائت را براي مردم قرائـت   سخنانش خاتمه داد، حضرت علي
   1.روز دهم و دوازدهم نيز سوره برائت توسط حضرت علي قرائت گرديد. كرد

ـ : اعالم فرمود بعد از آن، حضرت ابوبكر د از ايـن، اجـازه حـج    هيچ مشركي بع
كردن را ندارد و هيچ كسي در حالت لخت و عرياني نمي تواند بيت را طواف كند 

روايت بخـاري از حضـرت   . و اصحاب خود را نيز دستور داد تا چنين اعالم كنند
مـرا بـا اعـالم     ابوبكر: مي گويد ابوهريره. مويد اين روايت است ابوهريره

فرستاد تا اعالم كننـد  )) مني((هم ذيحجه آنان را به روز د. كنندگان در حج فرستاد
كه در سالهاي بعد مشرك اجازه حج ندارد و هيچ كس در حالت لختي و عريـاني  

 ، رسـول اهللا بعد از اعالم حضرت ابوبكر: حميد مي گويد. بيت را طواف نكند
ـ     حضرت علي بن ابي طالب را فرستاد تا سوره برائت را براي مردم قرائـت كنـد 

همراه با ما روز عيد در مني  حضرت علي: مي گويد اعالم برائت كند ابوهريره
در سالهاي آينده مشركان اجازه حـج ندارنـد و   : اعالم برائت مي كرد و مي فرمود

   2.طواف بيت در حالت لختي و عرياني ممنوع است
بـود   بخاطر اين مامور كردن علي براي اعالم برائت بعد از اعالم حضرت ابوبكر

. و يا از طرف فردي از اهل بيت او مي شد كه چنين اعالم بايستي از طرف پيامبر
زيرا طبراني از ابو رافع در يك حديث كه در بخشي از آن چنين آمده اسـت، نقـل   

اين اعالم بوسيله : آمد و گفت حضرت ابوبكر با ابو رافع نزد رسول اهللا: مي كند
ماموريـت دادن   3.شما بايد صورت گيـرد  شخص شما يا توسط فردي از اهل بيت

حضـرت ابـوبكر را كـه     حضرت علي به همين خاطر بود نه بخاطر اينكه پيامبر
خودش امير حاج مقرر فرموده بود و حضرت علي نيز از جملـه حجـاج و تحـت    

  . فرماندهي او بود، از تبليغ منع كرده بود
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در جريان جنـگ   رسول اهللاگر ابوبكر از علي بهتر بود، : جناب تيجاني مي گويد
فردا پرچم را بدست كسي مي دهم كه خدا و رسـول اهللا را  : خيبر چنين نمي گفت

او مرد جنـگ اسـت نـه مـرد     . دوست دارد و خدا و رسول نيز او را دوست دارند
آنگاه پرچم را به علي داد و آن . فرار، خداوند قلب او را درباره ايمان آزموده است

  . تيجاني اين روايت را به صحيح مسلم نسبت مي دهد 1.را به ابوبكر نداد
  : مي گويم

حديثي كه در مسـلم آمـده اسـت،    . اين حديث با اين الفاظ در مسلم وجود ندارد
روز  رسـول اهللا : راوي آن حضرت ابوهريره است و حديث چنين نقل شده است

ا دوسـت  اين پرچم را به كسي مي سپارم كه خدا و رسـولش ر : خيبر چنين فرمود
عمـر بـن   . خداوند بوسيله او فتح و پيروزي نصيب مسـلمانان خواهـد كـرد   . دارد

من هرگز عالقه به حكومت و فرماندهي نداشتم مگر در آن لحظه، : فرمود خطاب
علـي بـن ابـي     رسول اهللا. و به اميد اينكه پرچم به من داده شود، خوشحال بودم

برو و به عقب نگاه نكـن  : پرد و فرمودطالب را نزد خود خواند و پرچم را به او س
علي رفت بعد توقف كرد و به : عمر مي گويد. تا خداوند بوسيله تو پيروزي بياورد

: فرمود تا كي با مردم به جنگم؟ رسول اهللا: عقب نگاه نكرد و با صداي بلند گفت
هرگـاه   ،))أن ال إله إال اهللا و أن محمداً رسـول اهللا ((با مردم بجنگ تا گواهي دهند 

اين كلمه را گفتند، تو حق تعرض بر جان و مال آنان نداري، مگر با مجوز شـرعي  
   2.و معامله باطن آنان با خداوند است

اين حديث در باب فضيلت علي بن ابي طالب است و بطـور قطـع و يقـين در آن    
پـرچم در دسـت   . صحبتي داير بر تنقيص حضرت ابوبكر بـه ميـان نيامـده اسـت    

آن را از ابوبكر گرفته  نبوده است و چنين نيست كه رسول اهللا حضرت ابوبكر
پرچم را بدست كسي مي دهم كه ((كه  اين فرموده رسول اهللا. به علي داده است
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. بي ترديد حكايت از فضيلت حضرت علـي دارد )) خدا و رسولش را دوست دارد
لي خدا و يعني تنها ع. اما هيچ شخص عاقلي نمي گويد كه اين مختص علي است

رسولش را دوست دارد و ساير صحابه در اين محبت با وي شريك نيستند، بلكه به 
در حق عبداهللا بن حمار چنين گواهي داده  سند صحيح ثابت است كه رسول اهللا

او را بخاطر نوشيدن شـراب   آمد تا پيامبر عبداهللا بن حمار نزد رسول اهللا. است
ار براي اين منظـور آمـده بـود ـ شخصـي از      و چندين ب. مجازات كند و حد بزند

اي رسول خدا او را لعن و نفـرين كـن چقـدر مرتكـب شـراب      : ((حاضران گفت
به خدا سوگند، من نمـي  . او را لعنت نكنيد: فرمود خواري شده است، رسول اهللا

   1.))دانم كه او خدا و رسولش را دوست دارد
ابوبكر ايمان بسيار قوي دارد و  اگر خداوند مي دانست كه: جناب تيجاني مي گويد

ايمان او از ايمان امت فايق است، خداوند او را تهديد به حبط اعمال نمـي كـرد،   
   2.بلندتر كرد موقعي كه او صدايش را از صداي رسول اهللا

اين آيه براي تاديب تمام مسلمانان بطور عام و براي تاديب صحابه بطور : مي گويم
چگونه رفتـار كننـد و    آنان بياموزد كه با رسول اهللا تا به. خاص نازل شده است

الفاظ آيه عام هستند، يعني مخاطـب  . چگونه او را مورد تعظيم و تجليل قرار دهند
آن همه مسلمانان اند، مگر اينكه قرائن و شواهد بخصوص آن را مختص بـه افـراد   

خداونـد  : گويدبا توجه به اين نكته، جناب تيجاني بنابر چه دليلي مي . خاصي كند
و قبالً بيان گرديده است كه نزول اين ! ابوبكر را به حبط اعمال تهديد كرده است؟

مرافعـه   آيه داليل متعددي دارد كه از جمله آنها يكي اين بود كه ابوبكر و عمـر 
اي : ((يعنـي )) يا أيهـا الـذين آمنـوا   ((كردند در نتيجه آيه نازل شد و با اين تعبير 

از اينجا به وضوح مي دانيم كه نزول آيه مذكور بخاطر تربيـت  . نازل شد)) مومنان
و تعليم و توجيه آنان نسبت به اين امر مهم بوده است تا آنان به بركت صـحبت و  
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رفاقت با رسول اهللا از بهترين مردم باشند، آيه به هيچ عنـوان مخـتص بـه ابـوبكر     
دربـاره ثابـت قـيس    امام مسلم در صحيح خود نقل كرده است كه اين آيه . نيست

يا (وقتي اين آيه : از حضرت انس بن مالك مروي است، مي گويد. نازل شده است
 النَّبِي توقَ صفَو اتَكُمووا أَصنُوا ال تَرْفَعينَ آما الَّذهنازل شد، ثابت قيس ) الخ. . . أَي

نيامـد ـ    و نـزد رسـول اهللا  )) من از اهل دوزخ هستم: ((در خانه نشسته و گفت
كنيه (اي ابوعمر، : از حضرت سعد بن معاذ درباره او پرسيد و فرمود رسول اكرم

ثابت چه حال دارد؟ آيا او بيمار است؟ سعد بن معاذ نزد ثابت بـن  ) سعد بن معاذ
آيه مـذكور نـازل شـد و    : ثابت گفت. را به او رساند قيس آمد و قول رسول اهللا

لذا من خـود را  . ز صداي همه شما بلندتر استهمه شما مي دانيد كه صداي من ا
سعد اين قول قيس بـن ثابـت را بـه    . به موجب آيه مذكور از اهل دوزخ مي دانم

، خير، او از اهل ))بل هو من اهل الجنه: ((فرمود رسول اكرم. رساند رسول اهللا
  . بهشت است

او را تاييـد  آري، اگر قيس بن ثابت از اهل بهشت است و رسول اهللا بهشتي بـودن  
چيست؟ ابوبكري كـه از نخسـتين تصـديق     مي كند، آنگاه گمان در حق ابوبكر

 رعايت مي كرد و رسـول اهللا  كنندگان بود و نهايت ادب را در حق رسول اهللا
حاكم در مسـتدرك بـه سـند متصـل و ابـن      . بارها او را بشارت بهشت داده است

: فرمـود  ابـوبكر . قل مي كندن مردويه از طريق ابن شهاب از حضرت ابي بكر
رفته عـرض   نزد رسول اهللا. نازل شد) الخ. . . ال تَرْفَعوا أَصواتَكُم (زماني كه آيه 

، سوگند ياد كردم كه در محضر شما حرف نزنم مگر بسـيار  اي پيامبر خدا: كردم
   1.آهسته و يواش

د، درسـت عمـل   خالصه كالم اينكه ابوبكر صديق معصوم نبود بلكه جايزالخطا بو
مي كرد و خطا از وي نيز سر مي زد، ولي بعد از خطا متوجه مي شد، قـرآن او را  

و اين به مدح و ستايش وي . او را تربيت مي كرد ادب مي آموخت و رسول اهللا
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مي انجامد نه به ذم و عيب ـ البته كسي كه از خرد بهـره دارد، او مـي دانـد كـه      
موجب سـتايش   در حق ابوبكر ت رسول اهللاتاديب قرآن و تربيت قرآن و تربي
  . او است نه موجب نقص و عيب

   1؟))آيا ابوبكر فجاء سلمي را در آتش نسوزانده است: ((آقاي تيجاني مي گويد
اين بزدلها بسيار شگفت آور هستند، استدالل مي كنند به چيزهـايي كـه   : مي گويم

عـده اي را در آتـش    بجاي سود، به ضرر و زيان آنان است اينكه حضرت علي
، در روايات صحيح سوزانده است، بيشتر صحت دارد و مشهورتر است تا ابوبكر

، عده اي از زنديقان را كه از غالت شيعه بودنـد، و  آمده است كه حضرت علي
: اين خبر به ابن عباس رسيد، گفـت . نزد وي آورده شدند آنان را در آتش سوزاند

منـع كـرده از    آتش نمي سوزاندم، زيرا رسـول اهللا اگر من مي بودم، آنان را در 
اينكه انساني، انساني را در آتش بسـوزاند، چـون عـذاب دادن بوسـيله ي آتـش      

فرمـوده   مختص خداوند است و من گردن آنان را قطع مي كردم چرا كه پيـامبر 
اين )) هر كس از دين خود خارج شود يا دينش را تغيير دهد او را بكشيد: ((است
افسوس بر فرزند ام الفضل چه سـخنهاي بيهـوده اي   : رسيد، فرمود به عليخبر 

گروهي را در آتش سوزانده  آري، از اين حديث روشن است كه علي. مي گويد
اگر عمل ابوبكر، عمل منكري بوده است، عمل علي موجب انتقاد براي علي . است

   2.متوجه وي نشودشايسته تر است كه عيب و تنقيدي  پس ابوبكر. و ائمه نيست
ابوبكر در روز جريان سقيفه، امر خالفت را بـه گـردن دو   : جناب تيجاني مي گويد

   3.مرد، عمر و ابي عبيده انداخت
  : مي گويم

حافظ بن حجر مكي در كتابش فتح الباري، اين اشـكال را بـه نحـوي پاسـخ داده     
با : ((او مي گويد. است كه از هر پاسخي ديگر انسان را مستغني و بي نياز مي كند
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در حيـات خـود بـه وي     وجود اينكه ابوبكر مي دانست كه به دليل اينكه پيامبر
حياء  -1: امامت نماز را سپرده است، احق به خالفت است، كه جوابش چنين است

خودم را براي خليفه بـودن و  : ايماني مانع بود از اينكه او خودش را ستوده بگويد
عالوه بر اين، او مطمئناً مـي دانسـت كـه    . نموده ام حكومت كردن بر شما انتخاب

در جريان  هيچ كدام از عمر و ابوعبيده اين پيشنهاد را نمي پذيرد، حضرت عمر
سقيفه صراحتاً از پذيرفتن مسئوليت خالفت خودداري كرده بود، ابوعبيده هر چنـد  

ـ      ادگي كه صراحتاً چنين چيزي از وي ثابت نيست ولي او نيـز بـراي ايـن كـار آم
اختيـار   اينكه حضرت ابوبكر. نداشت زيرا شايستگي و توان او از عمر كمتر بود

و كنترل جريان بر عهده گرفته بود، دال بر كفايت و حسن تدبير او بود و كسـي از  
اين خودش حكايت از آن دارد كـه او از هـر كسـي    . صحابه بر وي معترض نبود

ود هيچ گونـه تصـريحي دايـر بـر رد     ديگر شايسته تر بود ـ آري، او در سخنان خ 
ابـن   1.مسئوليت خالفت نكرده است و چنين چيزي در سخنان او ديده نمـي شـود  

قـد  (بعضي از شيعيان با استدالل به پيشنهاد ابوبكر : حجر در جايي ديگر مي گويد
ـ يكي از اين دو نفر را براي شما پسند كـردم ـ   ) رضيت لكم أحد هذين الرجلين

وبكر معتقد به وجوب امامت و خالفت خود نبوده است، اين اشكال اب: ((مي گويند
اين سـخن را بـه جهـت     حضرت ابوبكر -1: را به چند وجه مي توان پاسخ داد

تا معلوم شود كه امامت مفضول با بـودن فاضـل    -2. تواضع و فروتني گفته است
او  -3. دجايز است، حق هر چند كه از آن او بود ولي او در حق ديگران تبرع كـر 

ايـن  . مي دانست كه هيچ كدام از آن دو، با بودن او اقدام به قبول خالفت نمي كند
پيشنهاد در واقع اشاره بود به اينكه اگر او مي توانست خود را از اين مسئوليت رها 
كند و داخل آن نشود، ديگران بدانند كه بعد از وي، خالفت متعلق به يكي از ايـن  

خاطر او در معرض مـوت، عمـر را خليفـه خـود قـرار داد      دو نفر است، به همين 
اي قـول  . چنانچه ابوعبيده در شام مشغول جهاد بود و در مدينه حضـور نداشـت  
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احتمـال مـذكور را تاييـد مـي     ) الخ. . . ألن أقدام فتضرب عنقي( حضرت عمر
   1.كند

است و او كه ايمانش در چنين درجه بااليي قرار گرفته : ((جناب تيجاني مي گويد
ايمانش قويتر از ايمان تمام امت است، در پايان لحظات زندگي اش، در برابر آنچه 
كه با فاطمه انجام داده و در برابـر سـوزاندن فجائـه سـلمي و در برابـر پـذيرفتن       
خالفت، نادم و پشيمان نمي شود در آن حد كه آرزوي بشر بودن را نكند يـا آرزو  

آيا ايمان چنين كسـي معـادل و   . تر مي بودمكند كه كاش يك تار مو يا سرگين ش
   2.حتي برتر از ايمان تمام امت اسالمي مي شود

بنابر عقيده بنده پاسخ همه اين اشكاالت گفته شده اسـت امـا شـگفت آور اينكـه     
بـي ترديـد ايـن    . جناب تيجاني چرا به كرات اين گونه مطالب را تكرار مي كنـد 

يسنده و مولف به سـخنان خـودش عقيـده    كثرت تكرار، حكايت از آن دارد كه نو
ندارد يا اينكه او گمان مي كند كه خوانندگان انسانهاي كند ذهن هستند تا مطلـب  

  . تكرار نشود در فهم آنان نمي گنجد
  : آقاي تيجاني به ياوه گويي خود ادامه داده، مي گويد

ريم، باز هم او را در نظر بگي)) لو كنت متخذاً خليالً التخذت ابابكر خليالً((حديث 
روز پيمـان اخـوت   (ابوبكر . همان طور است كه قبًال او را معرفي كرديم) ابوبكر(
در روز پيمـان  . كه قبل از هجرت در مكه صورت گرفت، حاضـر نبـود  ) صغري(

كه بعد از هجرت در مدينه انجام گرفت حاضر نبـود ـ در هـر دو    ) كبري(اخوت 
تـو  : ((برادري خود برگزيد و به او گفتعلي را براي اخوت و  پيمان رسول اهللا

او را از اخوت و . و به طرف ابوبكر توجه نكرد)) در دنيا و آخرت برادر من هستي
برادري در آخرت محروم كرد همان گونـه كـه او را از نعمـت خلـت و دوسـتي      

فقط به ايـن دو  . من قصد إطاعه كالم را ندارم: تيجاني مي گويد. محروم كرده بود
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از كتب اهل سنت آنها را نقل كرده ام كفايت مي كنم و شيعه اصـالً ايـن   مثال كه 
زيرا آنان دليل روشن دارند مبني بر اينكه اين احاديث بعـد  . احاديث را قبول ندارد

   1.از دوران ابوبكر وضع شده اند
  : مي گويم

  
از باب بحث و مناظره اگر صحت قول تيجاني را داير بر عدم حضور ابوبكر در  -1

بـراي   حضرت علي را بپذيريم و اينكه رسول اهللا) كبري(و ) صغري(مواخات 
مي شـود،   اخوت و برادري بر گزيد، آيا اين موجب قدح و ضعف حديث پيامبر

تمام فضايل را براي يك نفـر از صـحابه بيـان كنـد      آيا الزم است كه رسول اهللا
ي بكر، يعني فضايل علـي  فضايل غير اب مانند حضرت ابوبكر، و بس و اگر پيامبر

  ! مي شود؟ را بيان كند، اين منجر به ضعف احاديث فضايل ابوبكر
  
راه شناخت حديث صحيح از ميان احاديث دروغين، مراجعت به سـند و مـتن    -2

بايد ) الخ. . .لو كنت متخذاً خليالً (درباره صحت متن و سند حديث . حديث است
زيـرا حضـرت   . دك نقص و عيبي نداردعرض شود كه اين حديث از لحاظ متن ان

بـه   رسول اهللا. بوده است از روز بعثت تا روز وفات همراه رسول اهللا ابوبكر
هم مجلس و هم محفل بوده است با هيچ يك از  اندازه اي كه با حضرت ابوبكر

زيرا ابوبكر شايسته است كه چنين منزلـت و جايگـاهي    2.ساير صحابه نبوده است
. از لحاظ سند نيز در صحت آن ترديدي وجود نـدارد . داشته باشد نزد رسول اهللا
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عده ي كثيري از صحابه، در صحاح و مسانيد با سند متصل و ثقه و بـدور از هـر   
  . گونه علل و جرح آن را روايت كرده اند

  
ولي احاديث مواخاه صغري و كبري، دروغ محض هستند حـديثي كـه جنـاب     -3

، )انت اخـي فـي الـدنيا و اآلخـره    (است، يعني حديث تيجاني از آن استناد كرده 
ترمذي، ابن عدي و حاكم، از طريق حكيم بـن جبيـر عـن    . حديث ساختگي است

حكيم بن جبير، راوي ضعيفي اسـت و جميـع   . جميع بن عمير آن را نقل كرده اند
رافضـي اسـت و   : ابن حبان درباره او مي گويـد . ابن عمير راوي درغگويان است

از همـه بيشـتر دروغ مـي    : ((ع مي كند ابن نمير درباره او مي گويدحديث را وض
كليه احاديث مواخات با علي، موضـوع يعنـي   : عالمه ابن تيميه مي گويد 1))گويد

   2.احاديثي ساختگي هستند
آقاي تيجاني حديث صحيح ابوبكر را چگونه ضعيف قرار مي دهـد، و عليـه آن از   

  ! يك حديث موضوع استدالل مي كند؟
اما اهل تشيع اين گونه احاديث را مطلقاً رد مي كنند و آنان دليل : تيجاني مي گويد

روشن دارند مبني بر اينكه، اين احاديث بعد از دوران زندگي ابـوبكر وضـع شـده    
  ). 238هدايت شدم ص . . . و آنگاه  144ثم اهتديت ص . (اند

زيـرا  . وجـود نـدارد   در اين سخن هيچ گونه ابهامي. كامالً صحيح است: مي گويم
دروغگويان چگونه سخنان راستين را باور مي كنند و مي پذيرنـد، ضـرب المثـل    

اما اين ! سرگين شتر دال بر وجود شتر است؟) البعره تدل علي البعير(معروفي است 
ادعا كه اين گونه احاديث بعد از زمان ابوبكر وضع شده انـد و نـزد شـيعه بـراي     

وجود دارد، ما اميد واثق داريم كه آقاي تيجاني ايـن   اثبات اين دعوي دليل روشن

                                                 
  ). 1552(رقم ) 421(ص  1ميزان االعتدال للذهبي ج. 2
  ). 355(ص  1ث موضوعه آلباني جسلسله احادي) 361(ص  7منهاج ج. 3



بسيار درست گفته شده . داليل روشن را به ما ارائه بدهد و ما را ساكت و قانع كند
  . مرا متهم به عيبي كرد كه خود او بدان مبتال است) رمتني بدائها وانسلت(است 

سانده است كه امـام  تاريخ در اين راستا براي ما به ثبت ر: جناب تيجاني مي گويد
علي مطلقاً از تمام صحابه عالم تر است و صحابه در مسايل بسيار مهم به او رجوع 
مي كردند ولي ما سراغ نداريم كه او حتي براي يك بار به صـحابه رجـوع كـرده    

خداوند بـراي مشـكلي كـه ابوالحسـن     : آري، اين ابوبكر است كه مي گويد. باشد
   1.ندارد، مرا نگاه ندارد

. اين دروغ صريح است، هيچ حديث صحيحي در اين باره وجود نـدارد : ي گويمم
 ابوبكر و بعـد از وي عمـر   اهل سنت اتفاق دارند كه عالم تر بعد از رسول اهللا

هرگز و در هـيچ حـديثي   . بيش از يك نفر، در اين باره اجماع را نقل كردند. است
د بلكه آنچه كه ثابت است، ايـن  نيامده است كه ابوبكر علم را از علي آموخته باش
در كتب سنن از اسماء بـن حكـم   . است كه علي از ابوبكر علم را فرا گرفته است

  : شنيدم كه مي فرمود از حضرت علي: ((فزاري آمده است، مي گويد
مي شنيدم، از آن بهره مي بردم به اندازه اي كـه   هرگاه حديثي را از رسول اكرم

براي من حديث بيان مي  يكي از اصحاب رسول اهللا هرگاه. خواست خداوند بود
او را قسم مي دادم، اگر سوگند مي خورد، ) درباره صحت و سقم آن حديث(كرد 

ابوبكر براي من حديث بيان كـرد ـ و ابـوبكر    : سخنش را باور مي كردم، مي گويد
هر بنده كـه  : ((شنيدم كه مي فرمود از رسول اكرم: راست مي گفت ـ وي فرمود 

مرتكب گناه شود و بعد وضوء بگيرد و دو ركعت نماز خواند و از خداوند آمرزش 
اين آيـه را   بعد رسول اهللا)) طلب كند، خداوند او را مورد مغفرت قرار مي دهد

عـالوه بـر    2)والَّذينَ إِذَا فَعلُوا فَاحشَةً أَو ظَلَموا أَنْفُسهم ذَكَرُوا اللَّـه (: تالوت فرمود
ضرت علي در جريان قتال حضرت ابوبكر بـا مـانعين زكـات دوشـادوش     اين، ح
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امام مسلم در صحيح خود و امام احمد در مسـند قـول   . حضرت ابوبكر مي جنگيد
 1))فإن يطيعـوا ابـابكر و عمـر يرشـدوا    : ((. . . را چنين نقل كرده اند رسول اهللا

اسـت را در مـي   يعني مردم و صحابه اگر از ابوبكر و عمـر اطاعـت كننـد، راه ر   (
  .) يابند

اگـر  . درباره ابن عباس به سند صحيح ثابت است كه او طبق كتاب اهللا فتوا مي داد
فتوا مي داد و اگـر در سـنت    در كتاب اهللا حكمي را نديد، طبق سنت رسول اهللا

رسول اهللا حكمي را نيافت مطابق با قول ابوبكر و عمر فتوا صادر مـي كـرد ولـي    
عـالم بسـيار بلنـد    (به حبـر   چنين نمي كرد و ابن عباس درباره عثمان و علي

او مطابق با قول . امت شهرت داشت و در زمان خود از عالمترين صحابه بود) پايه
ابوبكر و عمر فتوا مي داد و معتقد بود كه قول اين دو بزرگوار از قول ساير صحابه 

دربـاره   هللاو در حديث صحيح آمده است كه رسول ا. از حجيت برخوردار است
خداوندا او را بينش دين و معني و مفهوم صحيح قرآن : ((ابن عباس چنين دعا كرد

   2)).عنايت بفرما
و او حتـي  . همه اين داليل حكايت از بينش عميق حضرت ابوبكر صـديق دارنـد  

براي يك بار هم مخالف نصوص عمل نكرده است اما حضـرت عمـر و حضـرت    
نرسيدن و عدم اطالع از نـص، خـالف آن عمـل    علي در بيش از يك مورد بدليل 

كساني كه درباره مسائل علمي و اقوال علماي اندك اطالعاتي دارند، اين . كرده اند
در صحيح بخاري و مسلم از ابوسعيد خـدري، در بخشـي از   . حقيقت را مي دانند

 يعني حضـرت ابـوبكر  (كان ابوبكر اعلمنا ((. . . يك حديث طوالني آمده است 
ابن حزم در كتـاب ارزشـمند خـود     3.)از ما بهتر مي دانست به رسول اهللانسبت 

سخن بسيار زيبـايي در ايـن قضـيه    : مي گويد) الفصل في الملل واالهواء والنحل(
وجود دارد، هر چند كه طوالني است ولي بدليل اهميت و ارزشي كه دارد، ناچارم 
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ل كرده است كـه علـي از   استدال) شيعه: (ابوب محمد مي گويد. ((آن را نقل كنم
اين گوينده، دروغ گفته اسـت،  : ابو محمد مي گويد. همه صحابه عالمتر بوده است

علم صحابي در پرتو دو چيز، روشن و شناخته مي شود هـيچ راه و روش سـومي   
اول اين است كه روايت و فتاواي او زياد باشند، ـ دوم، اينكه رسول  . وجود ندارد

به كرات با خود همراه كـرده و از وي كـار بگيـرد ـ زيـرا       او را به كثرت و اهللا
. از كسي كار بگيرد كه علم نداشـته باشـد   باطل و محال است اينكه رسول اكرم

اين دو روش، كه بيان گرديـد، بزرگتـرين دليـل بـراي عـالم بـودن و وسـعت و        
با توجه به اين دو روش اكنـون مـي بينـيم كـه     . گستردگي علم يك صحابي است

را مـامور اقامـه نمـاز كـرده      در طول بيماري خود حضرت ابوبكر ل اهللارسو
در حالي كه تمام صحابه مانند، علي، عمر، ابـن مسـعود، ابـي بـن معـب و      . است

را در برابر همه اين بزرگان تـرجيح   ، ابوبكراما رسول اهللا. غيرهم حاضر بودند
چنين نكرده است، يعني  موقعي كه به جهاد رفته است داده است ولي رسول اهللا

در  زيرا جانشين رسول اهللا. را در مدينه جانشين خود تعيين نكرده است ابوبكر
براي جهاد تشريف بـرده اسـت، مسـئوليتي بـه جـز       مدينه موقعي كه رسول اهللا

قطعاً چنين معلوم مي شود كـه حضـرت   . سرپرستي زنان و معذورين نداشته است
و مـي بينـيم كـه    . م نماز داناتر از سايرين بوده اسـت درباره نماز و احكا ابوبكر

را درباره جمع آوري و نگهداري صدقات و اموال بيت المال  ابوبكر رسول اهللا
اين امر نيز حكايت از آن دارد كه او در باب صدقات و اموال . ماموريت داده است

از ديگران به بيت المال حداقل مانند ساير صحابه عالم بود و حتي بسا اوقات بيش 
اين امور رسيدگي مي كرد و اگر اكثر صحيح نيست ولي رسول اهللا مانند ديگران از 

كار نمي گرفت مگـر از كسـي كـه نسـبت بـه       و رسول اهللا. وي كار مي گرفت
دليل آنچه كه گفتيم داير بر اينكه علم . صحت علم و فقه او اعتماد كامل مي داشت

كامل و بينش صحيحي است، ايـن اسـت    در باب صدقات، علم حضرت ابوبكر
كه صحيحترين حديث در باب زكات كه عمل كردن بر آن واجب و تخلـف از آن  



نقـل شـده اسـت امـا      است كه از طريق عمر غير مجاز است، حديث ابوبكر
حديثي كه در باب زكات از طريق علي نقل شده است، مضـطرب اسـت و در آن   

ه آنها را ترك كرده اند و از جمله آنها يـك   حديث مسائلي ذكر شده كه فقها يكسر
 5شـتر،   25يعنـي زكـات   ) في خمس وعشرين من ابـل خمـس شـياه   (اين است 

را در جريـان   حضرت ابـوبكر  هم چنين مي بينيم كه رسول اهللا. گوسفند است
حج ماموريت داده و به عنوان امير حجاج تعيـين فرمـوده اسـت، ايـن ماموريـت      

در امور حج عالمتر از ساير صـحابه   كه حضرت ابوبكر نشانگر اين مطلب است
بـاز مـي   . بدون ترديد، حج، زكات و نماز از اركان مهم اسالم هسـتند . بوده است

را در امور نظامي و جهاد و فرماندهي سپاه  حضرت ابوبكر بينيم كه رسول اهللا
مانند سـاير  اسالم ماموريت داده است، اين ماموريت حكايت از آن دارد كه ابوبكر 

زيـرا رسـول   . فرماندهان از صحابه در باب جهاد و احكام آن نيز علم داشته اسـت 
لـذا  . هيچ كس را در كاري كه علم آن را نداشته است، مامور نكـرده اسـت   اهللا

و سـاير فرمانـدهان    در باب جهاد همان قدر علم داشته است كه علي ابوبكر
بـر   ، وقتـي كـه تقـدم حضـرت ابـوبكر     آري. لشكر داشته اند، نه كم و نه زياد

حضرت علي، در باب نماز، زكات و حج پذيرفته و مسلم است و در بـاب جهـاد   
 نيز تساوي ميان اين دو بزرگوار برقرار است، پس عالم بـودن حضـرت ابـوبكر   

اگر بيشتر بررسي شود، مي بينـيم  . بيش از حضرت علي، واقعيتي است انكار ناپذير
جالست، مسافرت، حضر و گذراندن ساعات ابتدايي شـب بـر   در م كه رسول اهللا

بـا احكـام و    بنابراين حضرت ابـوبكر . باشد خود الزم كرده بود كه با ابوبكر
آري، . ، بيشتر آشنايي داشته است تا حضرت علـي فتاواي صادره از رسول اهللا

 در آن از ديگـران  هيچ گوشه اي از علم باقي نمانده است كه حضـرت ابـوبكر  
لذا بطالن دعواي تيجاني و شيعيان درباره اعلم بودن علي از ابـوبكر  )). مقدم نباشد

  . در تاريخ به ثبت رسيده است



ما هيچ يك از صحابه را مـتهم بـه   : عالمه ابن حزم در ادامه سخنان خود مي گويد
نقص از رتبه خودش نمي كنيم، همان طور كه بخاطر تعصبات بي مورد هيچ كدام 

نعـوذ  ( زيرا ما اگر از حضرت علي. ا از رتبه واقعي اش برتر نمي دانيماز آنان ر
كناره گيري كنيم، مذهب خوارج را اختيار كرده ايم، حال آنكه خداوند ما را ) باهللا

از اين گمراهي و تعصب بي مورد، پاك كرده است، اگر درباره او غلو كنيم، معني 
يم، حال آنكه خداوند ما را از چنين اش اين است كه مذهب شيعه را اختيار كرده ا

يعنـي غيـر از اهـل السـنه     (بنـابراين غيـر از مـا    . تهمت و تعصبي پناه داده است
يا دچار افراط و غلو شده اند يـا دچـار    ديگران درباره حضرت علي) والجماعه

تفريط و انحراف، آنان درباره آن حضرت متهم هسـتند يـا بـه نفـع او عليـه او ـ       
كه خود را به اسالم نسبت مي دهد، نمي تواند منكر شـود مبنـي بـر    باالخره كسي 

، مامور به انجام كارهاي بسيار مهم مانند امامت در اينكه كساني  را كه رسول اهللا
نماز، عامل جمع آوري زكات و مسئول امور حجاج كرده است، از علـم و بيـنش   

  . عميق و صحيح برخوردار بوده اند
را به فرماندهي دسته هاي قريش يـا بـراي    علي سول اهللار: اگر شيعيان بگويند

: حل  و فصل اختالفات در يمن ماموريت داده است؟ در جواب، به آنان مي گوييم
را  فتـاوي، احكـام و قضـاياي رسـول اكـرم      آري، اما اينكه حضرت ابـوبكر 

 مشاهده كرده و شخصاً در اين جريانات حضور داشته است، اين امر موجب آن مي
شود كه علم او از علم حضرت علي كه در يمن به حل اين مسائل پرداخته است و 

حضـرت   دور بوده است، قويتر باشـد، عـالوه بـر ايـن، رسـول اهللا      از پيامبر
در ) قريشي ها(را نيز به فرماندهي سربازاني مامور كرده است كه اخماس  ابوبكر

بـا علـم    يم كه علم حضرت ابـوبكر لذا قطعاً مي توانيم بگوي. ميان آنان بوده اند
كسي را بـراي كـاري    زيرا رسول اهللا. در امور نظامي برابر است حضرت علي

از روايات صـحيح ثابـت اسـت كـه     . مامور نمي كند تا او علم آن را نداشته باشد
در زمان رسول اهللا فتـوا صـادر كـرده انـد و      و حضرت عمر حضرت ابوبكر



آنان مطلع بوده است و اگر آنان در فتوا و صدور حكم از از فتوا دادن  رسول اهللا
به آنان اجازه چنين كاري را  ديگران عالمتر نمي بودند، ممكن نبود كه رسول اهللا

در حل و فصل مشكالت مردم يمن در كنار با حضـرت علـي،    رسول اهللا. بدهد
در  علي لذا حضرت. معاذ بن جبل و ابو موسي اشعري را نيز ماموريت داده بود

. اين كار همكاران زيادي داشته است كه از جمله آنان  ابوبكر و عمر نيـز هسـتند  
ولي ابوبكر در اغلب مسائل علمي كه در سطور باال بدان اشاره شـد، منفـرد بـوده    

همانـا  : ((اين گوينده رافضي مـي گويـد  : ابن حزم در ادامه بحث مي گويد. است
بنابر داليل : ابو محمد مي گويد.)) المتر بوددر علم قرائت از ساير صحابه ع علي

اوالً بخاطر اينكـه در ايـن ترديـد و    . متعدد اين يك عيبجويي و بهتان محض است
يوم القوم أقـرءهم  : ((فرموده است زيرا رسول اكرم. است نفي قول رسول اهللا

ند كه كسي بايد در نماز امامت ك)). (فان استووا فأفقهم، فان استووا فأقدمهم هجره
اگر همه در قرائت برابرند، آنگاه حق امامت . از نظر قرائت از ديگران قاري تر باشد

و اگر در اين بـاره  . با كسي است كه در مسايل و احكام نماز مهارت بيشتري دارد
همه يكسان هستند، آنگاه حق امامت با كسي است كه از نظر هجـرت از ديگـران   

در طـول مـدت    گان مي دانند كه رسول اكرمولي ما مي بينيم و هم) مقدم باشد
را براي نماز و امامت امر كرد، حال آنكه حضرت علـي   بيماري، حضرت ابوبكر
كسي ديگـر را   ليكن رسول اهللا. صبح و شام را مي ديد حاضر بود و رسول اهللا

 بنابراين ثابت شد كه حضرت ابـوبكر . براي امامت و اقامه نماز شايسته ندانست
ئت، فقه و احكام نماز و در هجرت از ساير صحابه مقدم بود، و بـه كثـرت   در قرا

چنين مي شود، كساني كه تمام قرآن را حفظ نكرده اند اما از نظر قرائت و تجويـد  
غير حافظان ممكن . در مرتبه باالتري هستند از كساني كه حافظ جميع قرآن هستند

هر چند كه هيچ كـدام از  . بخواننداست قرآن را با ترتيل و تجويد بهتر از حافظان 
بـه   علي، ابوبكر و عمر حافظ جميع قرآن نبود ولي با توجه بـه امـر رسـول اهللا   

ابوبكر براي اقامه نماز، بطور قطع و يقين چنين بر مي آيد كـه ابـوبكر از علـي در    



با بـودن كسـي كـه در قرائـت      زيرا رسول اهللا. علم قرائت بيشتر مهارت داشت
هـم چنـين بـا بـودن     . تر از ديگران است، ديگري را براي امامت امر نمي كندعالم

كسي كه در احكام و مسائل نماز عالمتر از ديگران است، ديگـري را بـراي اقامـه    
بنابراين سر و صداي آنان در اين خصوص نيز پايه و اساسي . نماز دستور نمي دهد

صاحب عقل و خرد به وضوح مي الحمدهللا رب العالمين ـ از اين بحث، هر  . ندارد
داند كه ابوبكر در برابر علي در علم و فقه از مقام و مرتبه واالتري برخوردار بـوده  

   1.است
وفاكهه (كه در قرآن آمده است )) أب((وقتي از ابوبكر درباره : ((تيجاني مي گويد

م زمين زير كدام آسمان و روي كدا: سوال شد، او گفت) وأباً متاعاً لكم وألنعامكم
ثـم اهتـديت ص   . (زندگي كنم، اگر بدون علم درباره كتاب خداوند سخن گـويم 

  ). 241(هدايت شدم ص . . . و آنگاه) 146(
  : مي گويم

  
اين روايت كه ابن كثير آن را ذكر كرده و ابراهيم التيمي از ابوبكر آن را روايت  -1

  . ابوبكر منقطع استكرده است، روايت ضعيفي است، زيرا سند آن ميان ابراهيم و 
به فرض اينكه حديث صحيح باشد، اين معنـي از آن مسـتفاد نمـي شـود كـه       -2

زيرا معني ساده و روشن اسـت و  . را نمي دانست)) اب((معني  حضرت ابوبكر
فَأَنْبتْنَا فيها حباً وعنَباً (همانطور كه خداوند فرموده است . آن اينكه نوعي گياه است

زقَضْباً واًوأَبةً وهفَاكقَ غُلْباً وائدحنَخْالً وتُوناً وبـدان گونـه   )) ابـا ((ليكن ماهيـت  ) ي
مشخص نشده است كه شكل، جنس و يا مصداق آن شناخته شود، منظور حضرت 

شبيه اين جريـان   حضرت انس. از اظهار بي علمي نيز همين بوده است ابوبكر
 حضـرت عمـر  : ت انس مـي گويـد  حضر. نقل كرده است را از حضرت عمر

را مي دانيم ولي ابا چيست؟   فَاكهةً: را قرائت كرد و فرمود) فَاكهةً وأَباً(باالي منبر 
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بخاطر عدم تعيين ماهيت آن، مفسرين نيز آن را گياهي از گياهان زمين تفسير كرده 
ه معني گيـاه  ب)) أب((يعني (االب، الكالء : مجاهد، سعيد و ابن جبير مي گويند. اند

براي حيوانها ماننـد ميـوه   )) أبا: ((مجاهد، حسن، قتاده و ابن زيد مي گويند) است
)) أب((هر چيز كه بر روي زمين سبز شـود،  : ((است براي انسانها، عطاء مي گويد

   1)).گفته مي شود
هر آنچه كه بر روي زمين سـبز شـود، اسـت ولـي     )) اب((روشن است كه معني 

س و مصداق آن را معين نكرده اند، و اين داللت بر عدم علـم  صحابه، كيفيت، جن
، نوع و مصداق آن را مشـخص مـي كـرد، صـحابه فـرد و      اگر رسول اهللا. ندارد

مصداق آن را مي شناختند ولي چون در تعيين مصداق آن ابهام وجود دارد، به هـر  
  . آنچه كه از زمين رويد، گفته مي شود

اشـاره كـرده، دوبـاره مـي      ميان فاطمه و ابوبكرآقاي تيجاني به وجود اختالف 
به وقوع پيوست و مورخين  نخستين حادثه اي كه بعد از وفات رسول اهللا: گويد

. و منابع اهل سنت آن را نيز نقل كرده اند، اختالف فاطمه زهراء بـا ابـوبكر اسـت   
)) دقهنحن معشر االنبياء ال نورث ما تركناه صـ ((ابوبكر در اين اختالف به حديث 

اسـتناد كـرده   ) ما گروه پيامبران به كسي ميراث نمي گذاريم، تركه ما صدقه است(
فاطمه زهراء اين حديث را تكذيب نموده و بوسيله آيه قرآن آن را باطل اعالم . بود

، ممكـن  كرد و عليه ابوبكر  استدالل كرد مبني بر اينكه پدرم، حضرت رسول اهللا
يوصـيكُم اللَّـه فـي    (: وند در قرآن مـي فرمايـد  خدا. نيست كه قرآن را نقض كند

آيه جنبه عموميـت دارد، شـامل   : فاطمه مي گفت) أَوالدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ
) وورِثَ سـلَيمانُ داود (پيامبران و غير پيامبران است و نيز عليه ابوبكر از ايـن آيـه   

داود و سـليمان هـر دو پيـامبر    : استناد كرد و گفـت . يعني سليمان وارث داود شد
فَهب لي منْ لَدنْك ولياً يرِثُني ويـرِثُ مـنْ آلِ يعقُـوب    (بودند و هم چنين اين آيه 
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  . شيخين است



خداوند به من فرزندي عطا فرما كه از من و از خاندان يعقوب ) (واجعلْه رب رضياً
   1.نيز مورد استناد فاطمه زهرا بود) سنديده سازارث ببرد و پروردگارا، او را پ

  : مي گويم
نكته بسيار حيرت زا و شگفت آور درباره تيجاني اين است كه او جريان را بـه   -1

. طوري معلوم مي شود كه او نوشته هاي خود را باور نـدارد . كرات تكرار مي كند
آيـد، صـفحات    مثل اينكه بر مغزش فشار مي آورد و آنچه كـه از آن بيـرون مـي   

اين اسلوب مبين اين واقعيت است كه جريان فاطمه . قرطاس را بدان سياه مي كند
حامل برداشتني كه او از آن دارد، هرگز نيست اما جناب تيجاني در هر حـال مـي   

ايـن تـز و   . خواهد از يك سنگ كوچك كوهي بسازد و كاه را كوهي جلوه دهـد 
او كه فاطمه زهـرا حـديث رسـول اهللا را    درباره اين گفته . روال كار روافض است

و عليه حضرت ابوبكر استدالل كرده . تكذيب نموده، آن را باطل اعالم كرده است
. است داير بر اينكه پدرش حكم قرآن را كه بر وي نازل شده است، نقض نمي كند

هر كس كه از اندك عقل و خرد بهره اي دارد، مـي دانـد   : الخ بايد عرض شود. . 
در چه منبعي تاريخي و روايي آمده اسـت كـه فاطمـه    . دروغ محض استكه اين 
آري، هر كـس كـه بـه طـور     ! را تكذيب كرده است؟)) الخ. . . ال نورث((حديث 

  . مداوم دروغ گويد، دروغ او را به گفتن چيزهاي بسيار عجيب و نادر وامي دارد
  
ل كـرده بـود   چنين استدال آقاي تيجاني چند صفحه قبل عليه حضرت ابوبكر -2
فاطمه بدليل معصوم بودنش ممكن نيست كه دروغ گفتـه باشـد، لـذا عقـل و     : كه

منطق حكم مي كند كه ابوبكر بر وي ستم كرده است و به همين خاطر فاطمـه بـر   
الخ، در فرازي ديگر از سخنانش مـي  . . . وي خشم كرده و عليه او دعا كرده است

مه را مورد اذيت قرار داده و وي را تكذيب ابوبكر عمداً با تصميم قبلي فاط: گويد
كرده است تا او نتواند بوسيله نصوص غدير، عليه ابوبكر درباره خالفت شـوهرش  
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نحن معشر االنبيـاء  ((ابوبكر از حديث : ((اما تيجاني اكنون مي گويد. استدالل كند
ا تكـذيب  استدالل كرده است و فاطمه با استناد به آيه قرآن او ر)) الخ. . . النورث

شما را به خدا سوگند، اين همه تضاد و تناقض چگونه با هم درسـت  ! كرده است؟
! آيا جريان يكي است يا روايـات متعـدد بلكـه دروغهـا متعددانـد؟     ! در مي آيند؟

را مورد رحمت قرار داده و او را از شر اين جنايتكاران  خداوند حضرت ابوبكر
بكر خطاكار است بـدليل اينكـه فاطمـه    ابو: رهايي بخشد، تيجاني گاهي مي گويد

معصوم است و گاهي براي ناراض شدن حضرت فاطمه اشك تمساح مي ريـزد و  
گهگاهي مي گويد ابوبكر قصد آزار و اذيت فاطمه را كرده و وي را تكذيب نموده 

اسـتناد كـرده    ابوبكر عليه فاطمه از حديث رسول اهللا: است و در اينجا مي گويد
خواننده محترم چـه  . نسبت مي دهد را در يك جريان به ابوبكراست، همه اينها 

قضاوت مي كند، جز اذعان كردن به حق كه احتمال باطل در آن اصًال نباشد و آن 
هرگـز بـه تكـذيب    . معصوم مي بود اگر فاطمه . همان است كه ما اثبات كرديم

ابوبكر خطاكار  حديث رسول اهللا استناد نمي كرد بدليل اينكه او دروغ نمي گويد و
است ولي حقيقت اين است كه فاطمه معصوم نيسـت و سـخنان گذشـته بهتـرين     
ضامن و دليل بر اين ادعا هستند اما استدالل فاطمه به قرآن عليه موضـع حضـرت   

، كامالً استداللي بي پايه است و بطالن اين استدالل از مباحث بعدي روشن علي
  . تر خواهد شد

يوصـيكُم اللَّـه فـي    (:  ني داير بر استناد فاطمه از آيه ميراثدرباره ادعاي تيجا -3
كُمالدبايد عرض شود كه الفاظ آيت اصـالً مقتضـي ايـن نيسـتند كـه      ) الخ. . . أَو
زيرا . به كسي ارث مي دهد و چنين معنايي از عموم الفاظ ثابت نمي شود پيامبر

والدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ فَـإِنْ كُـنَّ   يوصيكُم اللَّه في أَ(: خداوند فرموده است
حد نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهنَّ ثُلُثَا ما تَرَك وإِنْ كَانَت واحدةً فَلَها النِّصف ولأَبويه لكُلِّ وا

لَم يكُنْ لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُـثُ   منْهما السدس مما تَرَك إِنْ كَانَ لَه ولَد فَإِنْ
خداوند درباره فرزندان شما را چنين توصيه مـي  ) (فَإِنْ كَانَ لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السدس



اگـر  . كند، هر فرزند پسر دو برابر فرزند دختر از ميـراث والـدين سـهم مـي بـرد     
اگـر  . ز دو باشند دو سوم مال مترو كه از آن آنها استفرزندان همه دختر و بيش ا

اگر ميت فرزنـد  . نصف مترو كه از آن اوست) بدون برادر(فرزند دختر يكي است 
اگر ميـت فرزنـد   . دارد، سهم هر يك از پدر و مادر ميت يك ششم كل تركه است
ر اگـر ميـت بـراد   . ندارد و تنها وارث او والدين هستند، سهم مادر يك سوم است

  . آنگاه سهم مادر يك ششم است) فرزند ندارد(دارد 
حكم مذكور متوجه كساني است كه مقصود خطاب و مورد خطـاب هسـتند و در   

) كـاف (و . را ثابـت كنـد   آيه چنين چيزي نيست كه مخاطب بـودن رسـول اهللا  
اگـر معلـوم   . خطاب شامل كسي مي شود كه متكلم قصد خطاب او را كرده باشد

عيني مقصود خطاب است، آنگاه الفاظ او را شامل نمي شـود حتـي   نشود كه فرد م
بعضيها بر اين باور هستند كه ضماير مطلقاً تخصيص را نمي پذيرند چه برسـد بـه   
ضمير مخاطب؟ زيرا ضمير مخاطب شامل نمي شود مگر كسي را كه قصد خطاب 

اگر فرض شود كه ضمير مخاطـب عـام اسـت و تخصـيص را مـي      . او شده باشد
رد، باز هم عام است براي كساني كه مقصود به خطاب باشند و در آيـه چنـين   پذي

زيرا كاف  1.نيز از مخاطبين است دليلي نيست تا ثابت كند كه شخص رسول اهللا
را شامل خطاب قـرار مـي    در قرآن آمده و در بعضي موارد پيامبر)) كُم((جمع 

است و پيامبر را شامل نمي  دهد و در بعضي موارد فقط شامل مومنين از افراد امت
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّـه وأَطيعـوا الرَّسـولَ وال تُبطلُـوا     (مانند اين آيه . شود

الَكُمماي مومنان از خدا اطاعت كنيد، از رسول  اطاعت كنيـد و اعمالتـان را   . 2)أَع
لْ إِنْ كُنْتُم تُحبـونَ اللَّـه فَـاتَّبِعوني    قُ(در جاي ديگر قرآن آمده است . به هدر ندهيد

كُمذُنُوب رْ لَكُمغْفيو اللَّه كُمبِبحاگر شما خـدا را دوسـت داريـد، از مـن     : بگو(  3)ي
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كـاف  ) پيروي كنيد، خداوند شما را دوست مي دارد و گناهان شما را مـي بخشـد  
شود بلكه سياق آيه دال بر ايـن  شامل نمي  در اين آيه رسول اهللا)) كم((خطاب 

است كه مصداق آن فقط مخاطبين هستند ـ هم چنين در اين آيه نيز خطاب شـامل   
وإِنْ خفْتُم أَلَّا تُقْسطُوا في الْيتَامى فَانْكحوا ما طَاب لَكُم (: نيست، مي فرمايد پيامبر

تُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً أَو مـا ملَكَـت أَيمـانُكُم    منَ النِّساء مثْنَى وثُالثَ ورباع فَإِنْ خفْ
ذَلك أَدنَى أَلَّا تَعولُوا وآتُوا النِّساء صدقَاتهِنَّ نحلَةً فَإِنْ طبنَ لَكُم عنْ شَيء منْه نَفْسـاً  

يتام، عدالت را رعايـت  اگر مي ترسيد كه در حق ا)(3-4:النساء) (فَكُلُوه هنيئاً مرِيئاً
اگر . نمي كنيد پس با زناني كه مي پسنديد، با دو تا، سه تا و چهار تا ازدواج كنيد

مي ترسيد كه ـ در حق زنان ـ عدالت را رعايت نمي كنيد، در ايـن صـورت بـه      
اين كار باعث مي شود كه كمتر دچـار  . يكي اكتفا يا با كنيزان خود ازدواج نماييد

و مهريه ي زنان را به عنوان يك فرضـيه بـا طيـب خـاطر     . يدستم و كج روي شو
پرداخت نماييد، پس اگر آنها، چيزي از مهريه ي خويش را با طيب خاطر به شـما  

اين دو آيه نيز شـامل مخـاطبيني غيـر    ) بخشيدند، آنرا حالل و گوارا مصرف كنيد
داشته باشد و جايز است كه بيش از چهار همسر  زيرا براي پيامبر. هستند پيامبر
مي تواند بدون مهريه ازدواج كند، همان گونه كـه از نصـوص صـحيح و     پيامبر

   1صريح بر مي آيد
  
و ) وورِثَ سـلَيمانُ داود (درباره ادعاي تيجاني داير بر استدالل فاطمـه از آيـه    -4

  : نمو هر دو تاي آنان پيامبر بودند، بايد عرض ك. سليمان ميراث برد از پدرش داود
  
. بكار بردن كلمه ارث مستلزم اين نيست كه آن ارث از قبيـل امـوال باشـد   ) الف(

ثُـم  (. مثالً در قرآن آمـده اسـت  . زيرا كلمه ارث براي معاني متعددي بكار مي رود
سپس بندگان بر گزيده مـان را  ) (32فاطر) (أَورثْنَا الْكتَاب الَّذينَ اصطَفَينَا منْ عبادنَا
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وأَورثَكُـم أَرضَـهم   ( .در سوره احـزاب آمـده اسـت   ) ب و وارث قرآن داديمصاح
و شـما را وارث  ) (27مـن اآليـة  : األحـزاب ) (وديارهم وأَموالَهم وأَرضاً لَم تَطَأُوها

زمين، خانه ها و دارايي آنها گرداند و همچنين وارث زمين گرداند كه آنهـا بـه آن   
ولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ منْ بعـد  . (. . . در سوره انبياء آمده است.) ندگام نگذاشته بود

ما عالوه بر قرآن، در زبور ) (105انبياء (  )الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ
هـا   در تمام اين آيـه .) هم نوشته ايم كه زمين را بندگان صالح ما به ارث مي برند

  . منظور از وراثت، تنها وراثت اموال نيست، بلكه معاني متعددي را در بر دارد
  
وراثت علم و نبوت است، نـه وراثـت مـال،    ) وورِثَ سلَيمانُ داود(منظور از ) ب(

فرزندان ديگري غير از حضرت سليمان داشت و همه آنـان   زيرا حضرت داود
مان به ارث مالي چه توجيه شرعي دارد؟ شريك ميراث مالي بودند، اختصاص سلي

و عالوه بر اين، اين آيه در مقام مدح داود و سـليمان آمـده اسـت ميـراث بـردن      
سليمان از پدرش داود در باب مال هيچ گونه مـدحي را همـراه نـدارد، نـه بـراي      

. زيرا هر يهودي و مسيحي از پدرش مال را به ارث مي برد. سليمان و نه براي داود
به ارث بردن از امور عادي و معمولي است كه همـه مـردم در آن شـريك     مال را

و چنين چيزي به عنوان تعريف . هستند مانند خوردن، نوشيدن و دفن اموات و غيره
زيرا سودي ندارد چيزي از انبياء نقـل مـي   . و ستايش براي پيامبران بيان نمي شود

ورنـه ايـن   . آن مسـتفاد شـود  شود كه مايه عبرت براي ديگران باشد و بهره اي از 
سخن كه فالني فوت شد و فرزندش مال وي را به ارث برد، مانند اين اسـت كـه   
: فالني فوت كرد و فرزندش او را دفن كرد، و مثـل ايـن اسـت كـه گفتـه شـود      

امثال اين حرفها و سخنها، شايسته نيست كه از قصه . خوردند، نوشيدند و خوابيدند
   1.و به عنوان قصص انبياء نقل شوندهاي قرآن قرار داده شوند 
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: مـريم ) (فَهب لي منْ لَدنْك ولياً يرِثُني ويرِثُ منْ آلِ يعقُوب(درباره اين آيه ) ت(
پس از طرف خودت به من وليعهد و جانشيني عطا كن تا از من و فرزنـدان  ) (5-4

حضـرت زكريـا    عرض شود كه بدون شك و ترديد اين سخن.) يعقوب ارث ببرد
است و او از آل يعقوب مالي را به ارث نبرده است بلكـه فرزنـدان آل يعقـوب و    

لذا به ادعا مـي تـوان گفـت كـه     . ديگر وارثان وي از حضرت يعقوب ارث بردند
منظور از ارث در آيه مذكور، ارث مالي نيست، عالوه بر اين، حضرت زكريا شغل 

و . را به عنـوان ارث بـه يحيـي بدهـد    نجاري داشت و ثروتمندي نبود كه ثروتش 
عالوه بر اين، اگر در ابتدا آيه مذكور، كه آقاي تيجاني آن را كتمان كـرده اسـت،   

مـن از  ) (وإِنِّي خفْـت الْمـوالي مـنْ ورائـي    (يعني در اين بخش از آيه . دقت كنيم
بعد بخوبي روشن مي شود كه زكريا خوف آن را نداشت كه ) بستگانم هراس دارم

از مردنش، مالش به ارث برده مي شود، زيرا اين نمي تواند موجب ترس و خـوف  
اين نكته اين مطلب را كامًال براي ما روشن مي سازد كـه منظـور زكريـا از    . باشد

  . وراثت، وراثت علم و نبوت بوده است
  
، مفسرين شيعه نيز اين مطلب را پذيرفته اند كه منظور از وراثت در آيه مذكور) ج(

  . وراثت علم است
، محمد جواد مغنيه، از علماي بزرگ و معاصـر در تفسـير   ))التفسير المبين((مولف 

يعني سـليمان وارث  )) في الملك والنبوت: ((مي گويد) وورِثَ سلَيمانُ داود(آيه  
وإِنِّـي خفْـت   (مولف تفسـير مبـين در تفسـير آيـه      1داود شد در نبوت و حكومت

يالوائي الْمرنْ وموالي به معني عمو و فرزندان عمو است بعد از وي، : مي گويد) م
زكريا از آن مي ترسيد كه در صورت وارث شدن آنـان، آنـان در حـق مـردم بـد      

فَهـب  (رفتاري كنند، دين و دنيا مردم را به فساد سوق بدهند مولف مذكور درباره 
يرِثُني ويرِثُ مـنْ آلِ  . (به معني وارث است)) ولي: ((مي گويد) لي منْ لَدنْك ولياً
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قُوبعيعني منظور از وراثت، وراثـت علـم و نبـوت     1!العلم والنبوه؟: مي گويد) ي
إن األنبياء لـم يورثـوا دينـاراً وال ذرهمـاً     ((عالوه بر اين آقاي كافي حديث . است

ميني حديث را صـحيح  را نقل مي كند و امام موخر شيعيان، خ)) وإنما ورثوا العلم
   2.قرار مي دهد

در قتال با مانعين زكـات مرتكـب    نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر((
  ))خالفت سنت شده است
حادثه اي كه در روزهاي آغازين خالفت ابوبكر پيش آمـد  : آقاي تيجاني مي گويد

مانند عمـر بـن    و مورخين اهل سنت آن را نقل كرده اند و دوستان نزديك ابوبكر،
خطاب در اين جريان با وي مخالفت كرده اند، حادثه قتـال و مبـارزه بـا مـانعين     

عمر بن خطاب در جريان قتال با مانعين زكات با وي مخالفت كـرده،  . زكات است
شنيدم كـه فرمـوده    اي ابوبكر با آنان قتال نكن، زيرا من از رسول اهللا: مي گويد

ردم قتال كنم تا زماني كـه آنـان كلمـه ال إلـه إال اهللا     به من امر شده كه با م: است
هر كس اين كلمه را بگويد، جان و مالش از جانـب  . محمد رسول اهللا را نگفته اند

اين حـديث  . من در امان است و حساب باطن و معامله دروني او با خداوند است
 رسـول اهللا : ((در صحيح مسلم به اين صورت وارد شده است. نص صريح است

اي رسول خدا چرا با اهـل  : در غزوه خيبر پرچم را به دست علي داد و علي گفت
با آنان قتال كن مادام كه كلمـه ال إلـه إال اهللا را   : فرمود خيبر بجنگم؟ رسول اهللا

جان و مال خود را از هر گونه تعـرض در امـان   : هرگاه كلمه را بگويند. نگفته اند
ولي . ا شود و معامله باطن آنان با خداوند استقرار داده اند مگر مجوز شرعي پيد

سوگند به ذات حضرت حق، هـر كـس   : ابوبكر به اين حديث قناعت نكرد و گفت
زيرا زكات حق مـال  . با وي قتال خواهد شد. بين زكات و نماز تفاوتي قايل باشد

 اگر ريسمان يا بزغاله اي را كه در زمان رسول اهللا. به خدا سوگند: است و گفت
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بعد از ايـن عمـر بـن    . رداخت كرده اند، پرداخت نكنند، با آنان قتال خواهد شدپ
وقتي ديدم كه ابوبكر در برابر موضع خودش مصمم بود، : خطاب قانع شده و گفت

خداوند، مرا شرح صدر عنايت كرد ولي من نمي دانم خداونـد چگونـه در برابـر    
   1.مي كندملتي را شرح صدر عنايت  مخالفت با سنت رسول اهللا

  
داير بر جهاد با مانعين زكات كامالً بجا و موافق  عهد و پيمان حضرت ابوبكر -1

خداونـد متعـال در همـين    . با موازين كتاب و سنت و مورد اتفاق امت بوده است
وهم فَإِذَا انْسلَخَ الْأَشْهرُ الْحرُم فَاقْتُلُوا الْمشْرِكينَ حيثُ وجدتُم(: خصوص مي فرمايد

وخُذُوهم واحصرُوهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرْصد فَإِنْ تَابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتَوا الزَّكَـاةَ  
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَه5:التوبة) (فَخَلُّوا س(    

ـ  ( ان را پس از گذشت ماههاي حرام، هر جا مشركين را ديديد، با آنان بجنگيـد، آن
اسير كنيد، تمام گلوگاه هاي رفت و آمد آنان را كنترل كرده آنان را در محاصره ي 

پس اگر با اقامه نماز و پرداخت زكات توبه كردند، آنگاه جلـوي  . كامل قرار دهيد
در آيـه  .) همانا خداوند بخشنده و مهربان است) يعني تعرض نكنيد(آنها را نگيريد 

فَإِنْ تَابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتَوا الزَّكَاةَ فَإِخْوانُكُم في (: يدسوره توبه مي فرما 11يازده
اگر آنان با اقامه نمـاز و پرداخـت   ) (11:التوبة)(الدينِ ونُفَصُل الĤْيات لقَومٍ يعلَمونَ

زكات توبه كردند، برادران ديني شما هستند ـ ما مسايل و احكام را بـه تفصـيل و    
اين دو آيـه، حكايـت از آن   .) ابهام براي كساني كه علم دارند، بيان مي كنيمبدون 

دارند كه اقامه نماز و پرداخت زكات و تفريق نكردن ميان زكات و نماز، از شرايط 
شـما  : مي گويد اينجا است كه عبداهللا بن مسعود. توبه و دخول در اسالم هستند

، هر كس زكات ندهد، نماز او پذيرفته مامور به اقامه نماز و پرداخت زكات هستيد
جـان  ) فَإِنْ تَابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتَوا الزَّكَاة(آيه ي : ابن عباس مي گويد. نمي شود
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تفسير ابن عباس مقتضي است كه هرگاه كسي  1.اهل قبله را در امان قرار داده است
چرا كنند قتال و جنگيـدن  يا كساني در اداء نماز يا پرداخت زكات اعتقاداً چون و 

بـا   اين عيناً همان چيزي است كه خليفه اول، حضرت ابوبكر. با آنان مباح است
عالمه ابن كثير نيز در شرح اين آيه، ديدگاه ابن عبـاس را  . مانعين زكات انجام داد

نيز بر اساس همين داليل كه قتال با مشركين را   ابوبكر صديق. تاييد كرده است
روط و انجام مقتضيات دخـول در اسـالم كـه همانـا اقامـه نمـاز و       به صورت مش

پرداخت زكات و اداء ساير واجبات ديني است حرام قـرار داده انـد، قتـال كـرده     
نمـاز  . مهمترين ركن اسالم بعد از شهادتين، نماز و بعد از آن زكـات اسـت  . است

و لذا از . قراحق خداوند است و زكات سود و بهره مادي است براي نيازمندان و ف
و روي همين اهميـت، خداونـد   . بهترين اعمال متعلق به بندگان محسوب مي گردد

عبدالرحمن بن زيد مي  2.در بسياري موارد، زكات را در كنار نماز ذكر كرده است
. نماز و زكات همزمان فرض شده اند و ميان آن دو تفاوتي وجـود نـدارد  : ((گويد

را خوانـده  ) وأَقَاموا الصالةَ وآتَوا الزَّكَاةَ فَإِخْوانُكُم في الدينِفَإِنْ تَابوا (: بعد اين آيه
ممكن نيست كه نماز بدون زكات مورد قبول : و بدان استدالل مي كند و مي گويد

را مـورد مرحمـت قـرار     خداوند ابوبكر: ((و مي گويد. حضرت حق قرار گيرد
  3.))دهد، او چقدر بينش عميق داشت

  
به من : فرمود رسول اكرم: ((در اين باره چنين مي گويد ديث رسول اهللاح -2

أشهد أن ال إله إال اهللا و أن : بجنگم تا اينكه آنان بگويند) كفار(امر شده كه با مردم 
هرگاه ايـن  . محمداً عبده و رسوله، نماز را اقامه كنند و زكات اموالشان را بپردازند

مال خود را از ناحيه من در امان قرار داده انـد، مگـر    اعمال را انجام دادند، جان و
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اين حـديث صـحيح، آشـكارا     1.به حق اسالم و معامله باطني آنان با خداوند است
كه عصمت جان و مال بدون ايمان تحقق پيدا نمـي كنـد و ايمـان    . اعالم مي دارد

ـ   ردم از واقعي بدون اقامه نماز و پرداخت زكات تحقق پيدا نمي كند و وقتي كـه م
  . دادن زكات خودداري كنند، قتال با آنان واجب مي شود

  
چنين بر مي آيد كه آقاي تيجاني اندك اطالعاتي درباره مذهب اثنا عشري . . .  -3

كه بدان هدايت شده است، ندارد و سواي اسم آن، چيزي ديگـر دربـاره آن نمـي    
نماز است و تفاوتي با آن شيعه اثناعشري باالتفاق باور دارند كه زكات مانند . داند

ندارد و بديهي است كه تارك نماز مجازاتش قتل و اعدام است و همه مذاهب بـر  
يكي بودن زكات با نماز مبين اين مطلب است كه حكـم آن  . اين نساله اتفاق دارند

امـام  . دو نيز يكي است و اين همان چيزي است كه شيعه نيز بـدان اعتـراف دارد  
از ابي جعفر و ابي عبداهللا روايت مي )) وسايل الشيعه((در  شيعه محمد حرالعاملي

: روايت اسـت مـي فرمـود    از ابي جعفر  2))فرض اهللا الزكاه مع الصاله: ((كند
اقيمـوا الصـلواه   : خداوند زكات را همراه با نماز فرض كرده است و فرموده است

هر كس اقامه نماز ) يدنماز را بر پا داريد و زكات اموالتان را بپرداز(وآتوا الزكات 
 3فروع كافي كليني باب منع زكـات ج (كند و زكات ندهد، نمازش اعتباري ندارد 

آقاي تيجاني بيش از اين مي خواهد، مانعي ندارد گوش كن آقاي تيجاني ) 503ص
كه از كتب مرجع شـيعه در اصـول و   )) من اليحضره الفقيه((مولف !!! هدايت شده

  : فروع است، مي نويسد
هر كس اندازه قيراطي از زكات را منع كند، او نه : مروي است ابي عبداهللا  از((

حتَّى إِذَا جاء أَحدهم (و به همين معني است قول خداوند . مومن است و نه مسلمان
هرگاه موت يكي از آنـان  ) الْموت قَالَ رب ارجِعونِ لَعلِّي أَعملُ صالحاً فيما تَرَكْت
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رسد، مي گويد، پروردگارا مرا برگردان تا عمل نيك انجام دهـم ـ در روايتـي    فرا 
يعني هر كس نماز بخواند و زكات ندهـد،   1))ال تقبل له صاله((ديگر آمده است، 

 روزي رسـول اهللا : روايت است و از ابي جعفر. نماز وي پذيرفته نخواهد شد
پنج نفر از آنان را نـام بـرد و   . دفالني، فالني و فالني بيرون برون: در مسجد فرمود

از مسجد ما بيرون برويد و در آن نماز نخوانيد چون شما زكـات نمـي   : بعد فرمود
هر كس به انـدازه يـك   : ((ابوبصير از ابي عبداهللا روايت مي كند كه فرمود 2.دهيد

ـ   3قيراط از دادن زكات خودداري كند او اختيار دارد كه يهودي بميرد يا نصـراني 
به اين تهديد قناعت نكرده كشتن او را نيز مباح مي )) من ال يحضره((مولف حتي 

دو خون در : داند از ابان بن تغلب به نقل از ابي عبداهللا روايت مي كند و مي گويد
هيچ كس دربـاره ي آن دو  . اسالم مباح هستند و خدا آنها را حالل قرار داده است

ل بيت را مبعـوث نمـي كنـد ـ هرگـاه       قضاوت نمي كند تا اينكه خداوند قائم اه
خداوند قائم اهل بيت را مبعوث مي كند، او درباره ايـن دو خـون حكـم مطـابق     

يكي از آن دو، زاني محصن است كه او را سنگباران مي . دستور اهللا صادر مي كند
ـ بـا ايـن همـه تفاصـيل و       4.كند، دومي مانع زكات است كه او را گردن مي زند

اسالمي حتي شيعه داير بر مباح الدم بودن كساني كه زكات نمي  ديدگاه تمام فرق
را مورد اعتراض و  چگونه حضرت ابوبكر!!! پردازند، جناب تيجاني هدايت شده

اتهام قرار مي دهد و در جريان قتال با مانعين زكات او را مرتكب خالف كتاب اهللا 
وا به زدن گردن مـانعين  فت)) من ال يحضره الفقيه((و اگر مولف ! و سنت مي داند؟

استناد كند، آقاي تيجـاني  )) قائم خيالي((زكات صادر كند و در اين راستا به قول 
آري، آقاي تيجاني به مناسبت هدايت خودت بايـد چهـار   !! خم به ابرو نمي آورد؟

  !! بار اهللا اكبر بگويي
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در بدايت امر نسبت بـه تصـميم حضـرت     اما اينكه حضرت عمر بن خطاب -4
بوبكر داير بر قتال با مانعين زكات معترض بود، بايد عرض شود، كه نخست مساله ا

چگونه با مردم قتال مي كنـي حـال   : براي سيدنا عمر بن خطاب مشتبه بود و گفت
دستور كشتن تا زماني است كه آنان بـه ال إلـه إال   : فرموده است آنكه رسول اهللا

له إال اهللا اعتراف كنند، جان و مال خـود را  اهللا اعتراف نكرده باشند و هرگاه به ال إ
از هر گونه تعرض از ناحيه من در امان قرار داده اند مگر در صورت مجوز شرعي، 
و معامله باطن آنان با خداوند است ـ حضرت عمر بن خطـاب از عمـوم و ظـاهر     

مگـر در  (استناد كرده بود و به الفاظ آخر حديث و هو بحقـه   سخنان رسول اهللا
با استناد به اينكه هـر كـس    لذا حضرت ابوبكر. توجه نكرده بود) ت مجوزصور

تفاوتي ميان نماز و زكات قايل باشد، موضع حضرت عمر بن خطاب را رد كرد و 
هر كس از دادن زكات خودداري كند با وي قتال خواهد شد ـ زيرا زكات  : فرمود

كه قتال تارك نماز بـه  زكات را مانند نماز قرار داد و روشن است . حق مال است
روشن شـد و   وقتي اين مساله براي حضرت عمر. اتفاق تمام صحابه مباح است
برايش ظاهر شد، موافقت خود را درباره قتال بـا   حقانيت موضع حضرت ابوبكر

به خدا سوگند وقتي ديدم كه خداونـد حضـرت   : مانعين زكات اعالم كرد و گفت
ات شرح صدر عطا كرده بود، حقانيت ديدگاه او را درباره قتال مانعين زك ابوبكر

   1.براي من روشن گرديد
  
و جريان روز خيبر، عيناً پاسـخي كـه بـه حـديث      اما حديث حضرت علي -5

داده شد، به آن داده مي شود عالوه بر اين، در پاسخ آن مي تـوان   حضرت عمر
. اتفاق داشـتند  گفت كه قتال با تارك نماز از جمله مسائلي است كه صحابه بر آن

در جريان خيبر عام است و احاديثي ديگر براي تخصـيص آن وارد   حديث علي
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إال (در آن حديث فرمـوده بـود    شده است و اگر خوب دقت شود، رسول اكرم
و اقامه نماز و پرداخت زكات از جمله حقوقي هستند كه در صورت انجام ) بحقها

  . ندادن آنها عصمت از بين مي رود
اين تاويـل محـض اسـت بـراي مبـاح قـرار دادن قتـال        : جاني مي گويدجناب تي

يـا أَيهـا   (: مسلمانان، آناني كه خداوند قتل آنان را حرام قرار داده چنين مي فرمايد
م لَسـت  الَّذينَ آمنُوا إِذَا ضَرَبتُم في سبِيلِ اللَّه فَتَبينُوا وال تَقُولُوا لمنْ أَلْقَى إِلَيكُم السال

اللَّه  مؤْمناً تَبتَغُونَ عرَض الْحياةِ الدنْيا فَعنْد اللَّه مغَانم كَثيرَةٌ كَذَلك كُنْتُم منْ قَبلُ فَمنَّ
اي كساني كـه خـود را   ) (94:النساء) (علَيكُم فَتَبينُوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تَعملُونَ خَبِيراً

ي دانيد، هرگاه به جهاد رفتيد، بسيار مواظب باشيد، به كساني كه براي شما مومن م
. سالم مي گويند، كافر نگوييد، شما در صدد بدست آوردن متاع زندگي دنيا هستيد

شما قبل از مسلمان شدن نيـز در چنـين   . نزد خداوند غنيمتهاي زيادي وجود دارد
دقت كنيد خداونـد نسـبت بـه     شرايطي بوديد، خداوند بر شما منت نهاد ـ خوب 

   1.)اعمال شما آگاه است
آقاي تيجاني در صدد است كه داليل جهل و حماقت خود را يكي بعـد  : مي گويم

از ديگري بيان كند و كمتر از اين، به هيچ چيز ديگر قناعت نمي كند، او به سـبب  
ت كـه  نزول آيه يا به موضع و ديدگاه هاي مفسرين توجه ندارد، بلكه در صدد اس
  . جهل و ناداني اش را كه مانند سايه وي را دنبال مي كند، به اثبات برساند

آري، درباره ي شأن نزول آيه ي مذكور امام بخاري در صحيح خود، از ابن عباس 
شخصـي بـا   ) وال تَقُولُوا لمْن أَلْقَى إِلَيكُم السالم لَسـت مؤْمنـاً  : (چنين نقل مي كند
مسـلمانان او را ديدنـد و آن مـرد بـه     . در صحرا زندگي مي كردتعدادي گوسفند 

مسلمانان او را به قتل رسانده گوسفندهاي او را . گفت)) السالم عليكم((مسلمانان 
تَبتَغُونَ عرَض الْحيـاةِ  (آنگاه خداوند در اين خصوص آيه مذكور را تا اينجا . بردند
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كوچكترين ربطي به ايـن آيـه    ر و عمرـ جريان حضرت ابوبك  1نازل كرد) الدنْيا
اختالف آنان درباره جـواز  . آنان درباره تكفير مانع الزكات اختالف نداشتند. ندارد

قتال با مانعين زكات بود و ظاهر است كه قتال جدا از قتل است و مـانعين زكـات   
معتقد به قتـال بـا    ابوبكر. ياغي هستند و گرفتن زكات قهراً از آنان واجب است

او آنان را ماننـد مسـيلمه كـذاب  و اسـود     . آنان بود نه معتقد به قتل و كشتن آنان
با كافراني مانند مسيلمه و اسود عنسـي   حضرت ابوبكر. عنسي كافر نمي دانست

فرزندان و زنان آنان را به اسارت گرفـت  . قتال كرد و معتقد به كافر بودن آنان بود
كردند حضرت علي بن ابي طالب يكـي از   و اغلب صحابه در اين مهم او را ياري

اسيران زن طايفه بني حنيفه را ام ولد خود كرد و از بطن او فرزندي بنام محمد بن 
حضرت ابوبكر معتقد به جواز قتال بـا مـانعين زكـات بـود، نـه      . الحنفيه بدنيا آمد

ايع بخاطر اينكه آنان كافر بودند بلكه بخاطر اينكه آنان حقي از حقوق اسالم را ضـ 
ما سراغ نداريم كه ابوبكر كسي را كه مسلمان، تسـليم حكـم خـدا و    . كرده بودند

بخـاطر بدسـت    حضرت ابوبكر. معتقد به حق بوده باشد، بكشد و با او قتال كند
آوردن متاع و كاالي دنيا با مانعين زكات قتال نكرده بود بلكه بخاطر حفظ اركان و 

آقاي تيجاني چگونه از اين آيـه عليـه اقـدام    . پايه هاي دين با آنان قتال كرده بود
  ! حضرت ابوبكر در برابر مانعين زكات استدالل مي كند؟

مانعين : ((سپس آقاي تيجاني در ياوه گويي هاي خود قدم فراتر گذاشته، مي گويد
پرداخت زكات به ابوبكر، منكر وجوب آن نبودند بلكه در پرداخت تاخير كردند تا 

مانعين زكـات بطـور ناگهـاني از    : شيعيان مي گويند. وشن شودجريان براي آنان ر
خالفت ابوبكر مطلع شدند و در ميان آنان كساني نيز بودند كـه در حجـه الـوداع    

را همراهي مي كردند و نص صريح داير بر خالفت علي بن ابي طالـب را   پيامبر
ر شود اما ابـوبكر  شنيده بودند، لذا منتظر بودند تا واقعيت امر آشكا از رسول اهللا

مي خواست آنان را در برابر اين جريان ساكت كند و مـن از گفتـه هـاي شـيعيان     
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بلكه اين جريان را به كساني كه به اين مباحث عالقه دارند، (! !) استدالل نمي كنم
   1.و بدان اهميت مي دهند مي سپارم

تو بـدان عالقـه   آيا اين موضوع براي تو اهميت ندارد و : از آقاي تيجاني مي پرسم
و تو چرا اين ! نداري؟ پس چرا روي اين موضوع حرف مي زني و بحث مي كني؟

بحث را در كتاب خود به عنوان دليل ذكر كردي؟ و تو بر اسـاس چـه مـدرك و    
دليلي مدعي هستي كه مانعين زكات، پرداخت زكـات را بـه تـاخير انداختنـد تـا      

. . ز خليفه شدن ابوبكر مطلع شدند و جريان براي آنان روشن شود و آنان ناگهاني ا
اكذب ثـم  (تا آخرين اين دروغ ـ من مطمئن هستم كه تو اين روايت را از كتاب  . 

بار بار و به كرات دروغ بگو تـا مـردم تـو را بـاور     ) (اكذب حتي يصدقك الناس
  . نقل كرده اي) كنند

را كـه در   من هرگز فراموش نمي كنم جريـاني : تيجاني ادامه مي دهد و مي گويد
 ثعلبـه از رسـول اكـرم   . پيش آمد و آن جريان ثعلبه بـود  زندگي رسول اكرم

خواست تا براي وي دعا كند و ثروتمند شود و با خدا عهد كرد كه ثـروتش را در  
براي او دعا كرد، مال و ثروت او چنان زياد شد  پيامبر. راه او صدقه و انفاق كند

از شهر كوچ كرد و در روستاهاي دور از شـهر   او. كه شهر مدينه براي او تنگ شد
وقتـي  . رفت و در آنجا زندگي كرد و حتي در نماز جمعه نتوانست شـركت كنـد  

ماموران جمع آوري زكات را نزد او فرستاد، او با گفتن ايـن سـخن    رسول اكرم
يا شبيه بـه جزيـه اسـت، از    ) مالياتي كه از كفار وصول مي شود(كه زكات جزيه 

نه با وي قتال كرد و نه كسي را امـر   ولي رسول اهللا. خودداري كرد دادن زكات
ومـنْهم مـنْ   (كرد كه با وي قتال كند و خداوند درباره ثعلبه اين آيه را نازل كـرد  

ما آتَاهينَ فَلَمحالنَ الصلَنَكُونَنَّ مقَنَّ ودلَنَص هنْ فَضْلنْ آتَانَا ملَئ اللَّه داهع   هنْ فَضْـلم
و از ميان آنان كساني هستند كه با ). (74-75: توبه) (بخلُوا بِه وتَولَّوا وهم معرِضُونَ

خداوند عهد كردند كه اگر خداوند به لطف خويش، مال و دنيا به مـا عطـا كنـد،    
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بطور قطع ما صدقه و زكات خواهيم داد و از نيكوكاران خواهيم شد اما وقتي كـه  
وند از لطف و كرمش به آنها عطا كرد، بخل ورزيدن و اعراض و روي گرداني خدا

  ). نمودند
آمد و از وي خواسـت تـا    ثعلبه بعد از نازل شدن اين آيه، گريان نزد رسول اهللا

از  طبق آنچه كه در روايت آمده اسـت، رسـول اكـرم   . زكات اموالش را بپذيرد
اگر ابوبكر و عمـر از سـنت رسـول    . پذيرفتن زكات و اموال ثعلبه خودداري كرد

 تبعيت مي كردند، در جريان مانعين زكات چرا بـا ايـن سـنت رسـول اهللا     اهللا
. مخالفت كرده و خون مسلمانان معصوم را بخـاطر نـدادن زكـات مبـاح دانسـتند     

كساني كه اقدام ابوبكر را موجه مي دانند و مي گويند كه زكات حق مـال اسـت،   
زيـرا ثعلبـه   . كوچكترين عذر و دليلي براي آنان باقي نمي ماندبعد از جريان ثعلبه 

ممكـن اسـت   : تيجاني مي گويـد . منكر زكات شد و آن را جزيه اي تلقي مي كرد
ابوبكر، دوستش عمر را درباره وجوب قتل مانعين زكات بخاطر اين متقاعد كـرده  

در آن  بود تا دعوت مانعين زكات داير بر احيا و اجراء نصـوص غـدير كـه علـي    
روي همين اساس عمـر  . خليفه تعيين شده بود، در بالد اسالمي گسترش پيدا نكند

عمر همان كسي بـود كـه متخلفـين    . درباره قتال با مانعين زكات اطمينان پيدا كرد
بيعت ابوبكر را كه در بيت فاطمه گرد هم آمده بودند تهديد به قتل و سـوزاندن در  

   1.عت كنندتا با دوستش ابوبكر بي. آتش كرد
  : مي گويم

تيجـاني بـا   . اين روايت كه آقاي تيجاني از آن استدالل كرده است نـاقص اسـت  
زير در ادامـه  . انصاف، بخشي از روايت مذكور را بخاطر تعصب كتمان كرده است

نزد او  روايت مذكور آمده است، ثعلبه بعد از به خالفت رسيدن حضرت ابوبكر
و از موضع من در قبال  گاه من در نظر رسول اهللاآمد و گفت تو از منزلت و جاي

چـون  : فرمـود  مرا بپذيري، ابـوبكر ) زكات(انصار خبر داري، آمده ام تا صدقه 
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از دنيا رفت  ابوبكر. زكات تو را رد كرده است من آن را نمي پذيرم رسول اهللا
نـزد او  وقتي كه عمر بن خطاب به خالفت رسيد، ثعلبه . و زكات ثعلبه را نپذيرفت

و  چون رسـول اهللا : گفت اي اميرالمومنين صدقه مرا بپذير ـ عمر : آمد و گفت
از دنيا رفـت و   عمر. صدقه تو را نپذيرفته اند، من نيز آن را نمي پذيرم ابوبكر

به خالفت رسيد ثعلبه نزد او آمد و گفت  وقتي عثمان. صدقه ثعلبه را قبول نكرد
آن را  و عمـر  ، ابـوبكر رسـول اهللا : گفـت  مرا بپذير، عثمان) زكات(صدقه 

به هالكـت   نپذيرفته اند، من چگونه آن را بپذيرم؟ ثعلبه در دوران خالفت عثمان
  1.رسيد

براي من روشن نيست كه آقاي تيجاني چرا اين قسمت از حديث را كتمـان كـرده   
شايد او چنين گمان كرده است كه اين بخش، مشتمل بـر مـدح و سـتايش    . است
اي ثالثه است بدين خاطر آن را كتمان كرده است اما من بـه او بشـارت مـي    خلف

شايستگي استدالل را . دهم كه اين روايت از لحاظ متن و سند ساقط االعتبار است
ندارد، از لحاظ سند، بخاطر اينكه مالك اين روايت بر علي بن يزيد الهايي و عمـر  

عالمـه ابـن حجـر    . ي مجروح اندبن عبيد، ابي عثمان بصري است، هر دو اين راو
منكـر الحـديث ـ    : بخاري مـي گويـد   2))ضعيف: ((درباره علي بن يزيد مي گويد
ابو زرعـه مـي   . ثقه نيست. ليس بثقه: نسايي مي گويد. احاديث او پسنديده نيستند

ابن . ، عمرو بن عبيد نيز ضعيف است3متروك: دارقطني مي گويد. ليس بقوي: گويد
نسايي مـي  . احاديث او نوشته نشوند)) اليكتب حديثه: ((گويد معين درباره او مي

: ايوب و يونس مـي گوينـد  . احاديث او متروك هستند)) متروك الحديث: ((گويد
لـيس بأهـل أن   : ((احمد بن حنبـل مـي گويـد   . يعني دروغ مي گويد 4))يكذب((

 يحيـي بـن  . يعني صالحيت آن را ندارد كه احاديث از وي نقل شود)) بحدث عنه
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: عمرو بن علي مي گويـد . يعني قابل اعتماد نيست)) ليس بشيء: ((معين مي گويد
حـاتم مـي   . اهل بدعت و متروك الحديث است)) متروك الحديث صاحب بدعه((

آري، اين است جايگاه ايـن حـديث از لحـاظ روايـت و      1.متروك الحديث: گويد
. اره آن نوشته شودضعف سند آن روشنتر است از اينكه تعليق و توضيحي درب. سند

ابن حزم، بيهقي، ابـن اثيـر،   . عالوه بر اين، علماي اين حديث را تضعيف كرده اند
قرطبي، ذهبي، هيثمي، ابن حجر و سيوطي و غيره ضعف آن را بـه صـراحت بيـان    

  . كرده اند
  : ما از لحاظ متن، به داليل متعدد ضعيف است

  
در قرآن و حـديث اصـول شـريعت    زيرا . داستان ثعلبه مخالف قرآن است. . .  -1

چنين آمده است كه توبه كننده هر چند كه گناهانش زياد باشند حتي به افق آسمان 
رسيده باشند، خداوند توبه اش را مي پذيرد و او را مورد عفو و بخشش قرار مـي  

لسـوء بِجهالَـةٍ ثُـم    إِنَّما التَّوبةُ علَى اللَّه للَّذينَ يعملُونَ ا(: دهد ـ خداوند مي فرمايد 
ولَيست التَّوبةُ  *يتُوبونَ منْ قَرِيبٍ فَأُولَئك يتُوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً 

 الَّـذينَ  للَّذينَ يعملُونَ السيئَات حتَّى إِذَا حضَرَ أَحدهم الْموت قَالَ إِنِّي تُبت الĤْنَ وال
  .)17-18النساء ) (يموتُونَ وهم كُفَّار أُولَئك أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَليماً

همانا خداوند توبه كساني را كه به ناداني مرتكب اعمال بـد مـي شـوند و بـه     . (2
توبـه كسـاني كـه    . زودي توبه مي كنند، مي پذيرد ـ خداوند دانا و حكـيم اسـت   

توبه كرده ايم : بد انجام مي دهند و موقع فرا رسيدن موت مي گويند همواره اعمال
براي چنين كساني عذاب . يا مي ميرند در حالي كه كافر هستند، پذيرفته نمي شود

نيـز دال بـر    عالوه بر اين، حديث رسـول اهللا ) درد آميز تدارك ديده شده است
ده را مي پـذيرد مـادام كـه    خداوند توبه بن: فرمود رسول اهللا. پذيرفتن توبه است
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اين حديث در واقع تفسير و بيان آيه قرآن اسـت   1.روح او به حلقوم نرسيده باشد
)) إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبـت اآلن . . . و ليست التوبه : ((كه مي فرمايد

را ) يعني حالتي كه نفس به گلو و حلقوم رسيده است(آيه تنها حالت غرغره موت، 
و در غير اين حالت، توبه هر گناه كار نزد خداوند پذيرفته مـي  . ه استاستثناء كرد

زيرا . داستان ثعلبه حكايت از آن دارد كه او توبه نصوص و خالص كرده بود. شود
آمده تا صدقه را به وي تقديم كند و به كرات توبه اش را مورد  او نزد رسول اهللا

آمد اما آنان قبول توبه او را رد كردند  تاكيد قرار داد بعد نزد ابوبكر، عمر و عثمان
چنـين چيـزي در واقـع    . و به او خبر دادند كه خداوند توبه اش را نپذيرفته اسـت 

مخالف با نصوص قطعي است، نصوصي كه باطل هرگز در آن راه پيدا نمي كنـد،  
خداوند مـي  . نصوصي كه پذيرفتن و قبول توبه در آن مورد تاكيد قرار گرفته است

او است ذاتي كـه  (  2)وهو الَّذي يقْبلُ التَّوبةَ عنْ عباده ويعفُو عنِ السيئَات( :فرمايد
ـ اگر اعتـراض شـود كـه    ) توبه بندگانش را مي پذيرد و از بديها در گذر مي كند

ولو اينكه منافق باشد زيرا خداوند دروازه توبه را : مي گويم. ثعلبه منافق بوده است
إِنَّ الْمنَافقينَ في الدرك اْلأَسـفَلِ مـنَ   (: نافقين نيز باز كرده است، مي فرمايدبراي م

إِلَّا الَّذينَ تَابوا وأَصـلَحوا واعتَصـموا بِاللَّـه وأَخْلَصـوا      *النَّارِ ولَنْ تَجِد لَهم نَصيرا 
ينَ ونؤْمالْم عم كفَأُولَئ لَّهل مينَهيماً دظراً عينَ أَجنؤْمالْم اللَّه ؤْتي فوـلُ    *سفْعـا يم

  ) 145-147:النساء) (اللَّه بِعذَابِكُم إِنْ شَكَرْتُم وآمنْتُم وكَانَ اللَّه شَاكراً عليماً
همانا منافقان در پايين ترين طبقه دوزخ قرار دارند و هيچ ياري دهنده اي را براي (

نمي يابيد ـ مگر آناني كه توبه كرده اند و عمل صالح انجام داده اند و خالصاً  آنان 
اين گروه همراه مومنان خواهند بود و خداوند به مومنان . از خداوند اطاعت كردند
عذاب دادن شما معنايي براي خداوند نـدارد، اگـر شـما    . پاداش بزرگ خواهد داد
در جاي ديگر خداوند .) اس و دانا استخداوند قدر شن. بنده ي شاكر مومن باشيد
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مـن  : التوبـة )(فَإِنْ يتُوبوا يك خَيراً لَهـم  (:در مقام تذكره از حال منافقين مي فرمايد
داسـتان  (ايـن داسـتان،   . اگر منافقان توبه كنند، برايشان بهتر خواهد بـود ) 74اآلية
انان، معصـيت كـاران   بذر ياس و نااميدي از رحمت الهي را در دلهاي نافرم) ثعلبه

خداونـد و رسـولش   . كه در اثر جهالت مرتكب خطا و عصيان شده اند، مي كارد
اگـر بنـدگان بـه    : فرموده اسـت  زيرا خود پيامبر. چنين وصفي را دوست ندارند

اندازه پري زمين گناهان همراه خود بياورند و از بارگـاه خداونـد آمـرزش طلـب     
اگر آنان طلـب آمـرزش نكننـد،    . قرار مي دهدكنند، خداوند آنان را مورد مغفرت 

خداوند در عوض كساني را مي آورد كه خطا مي كنند و بعد آمرزش مي طلبند و 
اي فرزنـد آدم، مـادام   : (خداوند مي فرمايد: فرمود رسول اهللا. آمرزيده مي شوند

رد كه تو از من بخواهي و از من توقع داشته باشي، تو را در برابر تمام گناهانت مو
اي فرزنـد آدم، اگـر   . عفو قرار مي دهم و هيچ گونه ممانعتي براي من وجود ندارد

گناهانت برابر با آسمانها باشند و تو از من طلب مغفرت كني، تو را مورد مغفـرت  
اي فرزند آدم، اگر به اندازه زمين از گناهانت را نزد من بياوري و مرا . قرار مي دهم

نكرده باشي من به انـدازه گناهـان تـو مغفـرت و     در حالي مالقات كني كه شرك 
  1)آمرزش به تو مي دهم

  
نكته ديگري كه قصه ثعلبه را بي اعتبار كـرده آن را رد مـي كنـد و موجـب     ) ب(

دفاع مي كند، اين است كه تـاريخ   استبعاد آن مي شود و از عرض و دين ثعلبه
ـ . در واقع مشخص نيست وفات حضرت ثعلبه ات او اقـوال  در تاريخ و سال وف
ناقالن و راويان اين داستان تاريخ وفات او را دوران خالفـت  . مختلفي وجود دارد

اما اين قول از لحاظ سند مردود اسـت زيـرا داسـتان    . مي دانند حضرت عثمان
يك قول اين اسـت كـه   . ثعلبه با يك طريق و آن هم بسيار ضعيف وارد شده است

و يك قول ديگر اين است كه او در . است ثعلبه در غزوه ي احد به شهادت رسيده
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. قول دوم مورد تاييد ابت عبدالبر و ابن حجر مي باشد. غزوه خيبر شهيد شده است
او چه در غزوه احد شهيد شده باشد يا در غزوه خيبر، به هر حال او نزد بعضـي از  

 و اين معارض با داستان ثعلبه. درگذشته است علماي در حيات مبارك رسول اهللا
لذا تا زمـاني  . داستان ثعلبه درگذشت او را در دوران خالفت عثمان مي داند. است

كه احتمال در داستان وجود دارد و در عين حال كه داستان ضعيف نيز است، هيچ 
زيرا ضعيف بودن داسـتان، احتمـال دوم يـا سـوم را     . گونه ارزش استداللي ندارد

و اين دو احتمال بطور كلي تـار و  تقويت مي كند و احتمال ديگر ذكر نشده است 
يا اينكه در اين باره توقف كنـيم زيـرا هـيچ    . پود داستان ثعلبه را از هم مي گسلد

  . گونه خبر صحيحي درباره اين اقوال نيامده است
  
، نمي توانند كسي را از عبادتي كه قصد انجـام آن را  ابوبكر، عمر و عثمان) ت(

قـرار مـي   )) تصدون عـن سـبيل اهللا  ((ان مصداق كرده باشد، منع كنند و گر نه، آن
بلكه اين امر مايه شگفتي . و حاشاهم، يعني آنان از چنين چيزي بدور هستند. گيرند
اگـر آنـان   : با مانعين زكات قتال كرده است و گفته اسـت  چگونه ابوبكر. است

ـ  طناب يا بزغاله اي را كه در زمان رسول اهللا د، به عنوان زكات پرداخت كرده ان
منع كنند با آنان قتال خواهد شد، قتال او با مانعين زكات چه توجيهي دارد، اگر او 
زكات دهندگان را از دادن زكات منع كند و زكات آنان را نپذيرد؟ عالوه بـر ايـن   
اگر اين آقايان زكات ثعلبه را نمي پذيرفتند، آيا براي ثعلبه ممكن نبود كـه زكـات   

شايد همين نكته ! ((ين محل سكونت خود توزيع كند؟اموالش را ميان فقرا و مساك
راز كتمان كردن بخش باقي حديث است كه آقاي تيجاني آن را حذف كرده است 

  .)) چون اين قسمت حديث، معارض با مدعاي او است
  
قانون معروف اسالم اين است كه طبق ظاهر حال با مـردم رفتـار مـي كنـد،     ) ث(

با احوال ظاهر منافقان با آنان رفتار كرد، در عين مطابق  همان طور كه رسول اهللا



بر جنـازه عبـداهللا بـن ابـي نمـاز       حتي رسول اهللا. حال كه از نفاق آنان آگاه بود
خواند و لباس اش را داد تا آن را به عنوان كفن بر نتن عبداهللا بـن ابـي بپوشـانند،    

مسلمان معرفي كـرده   همه اين رفتار بخاطر اين بود كه عبداهللا بن ابي ظاهر خود را
. مي دانست كه جاي او در قيامـت، درك اسـفل آتـش اسـت     و رسول اهللا. بود

  ! اكنون دقت كنيد داستان ثعلبه چقدر از صحت بدور است؟
  
و اسلوب صحابه، در معامله با مانعين  داستان ثعلبه مخالف با اسلوب پيامبر) ج(

زكات حق مال است و متعلـق بـه   زيرا همانطور كه قبالً بيان گرديد، . زكات است
هرگـاه  . فقرا و مساكين و ساير كساني كه شرعاً مصرف زكات هستند، مـي باشـد  

ثروتمندان از دادن آن خودداري كنند، حاكم و رهبر مسئول جمع آوري آن است و 
 و رسـول اكـرم  . قبالً بيان كرديم كه صحابه با مانعين زكات چگونه قتال كردنـد 

يت اجر و ثواب زكات اموالش را بپردازد به او اجر مي رسـد  هر كس به ن: (فرمود
مقـدار زكـات و   ) مسئولين حكـومتي (و هر كس از دادن زكات خودداري كند ما 

اين خواست پروردگار است و آل . بخشي ديگر از اموال او را قهراً از او مي گيريم
دان بخيل و بنابراين درست نيست كه با ثروتمن) رسول از مال زكات سهمي ندارند

ضعيف االيمان طبق خواست و گرايشهاي بخيل مĤبانه آنان رفتار كرد بلكه حـق و  
صحيح اين است كه با آنان و تمايالت نامشروع آنان مبارزه شود و اين مبارزه بـه  
نفع آنان و به صالح نفوس آنان و به نفـع مجتمـع اسـالمي اسـت كـه بـا چنـين        

آري، اين بـود چنـد و چـون و     1.جه هستندثروتمندان پول پرستي و دنيا طلب موا
  . كيف و كم روايتي كه آقاي تيجاني از آن استدالل كرده است
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   نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره خالد بن وليد

رويداد سومي كه در ابتداي خالفت ابوبكر رخ داد و با عمر بـن  : تيجاني مي گويد
ي را تاويل كرد، رويداد خالد خطاب اختالف نظر پيدا كرد و نصوص قرآني و نبو

خالد بن وليد مالك بن نويره را از راه ظلم كشته و در همان شب با . بن وليد است
مرد مسلماني : ((عمر بن خطاب به خالد بن وليد گفت. همسرش زناي به عنف كرد

. را به قتل رساندي و با همسرش زنا كردي، به خدا سوگند تو را سنگسار مي كـنم 
دست از خالـد بـردار، اي   : ((به دفاع از خالد بن وليد برخاست و گفتاما ابوبكر 

)) عليه او سـخني بـر زبـان ميـاور    . عمر، او تاويل كرده و تاويلش خطا رفته است
اين جريان رسوايي ديگري است كه تاريخ عليه صحابي بـزرگ  : تيجاني مي گويد
ز وي يـاد مـي كنـيم،    هرگاه از وي ياد مي كنيم با احترام كامل ا!! ثبت كرده است

من چه بگويم درباره صـحابي كـه   !! بلكه او را شمشير بران و برهنه خدا مي دانيم
دست به چنين عملي مي زند، مالك بن نويره صـحابي بـزرگ، سـردار بنـوتميم و     

مورخان دربـاره  . يربوع، مرد نمونه در جوانمردي، سخاوت و شجاعت را مي كشد
در حق مالك بن نويره و اصـحابش مرتكـب عـذر    خالد بن وليد نوشته اند كه او 

مالك بن نويره و همراهانش بعد از اينكه تسليم شده و سالح بر زمـين  . شده است
گذاشتند، خالد بن وليد آنان را دستگير كرده، دست و پاهايشان را بسته و او را بـه  

رب نيز ليلي دختر منهال، همسر مالك بن نويره زيباترين زن در جهان ع. قتل رساند
زيباتر از او ديده نشده : او به قدري زيبا بوده است كه مي گويند. دستگير مي شود

: مالك بن نويره به خالد مي گويد. بهر حال خالد بن وليد عاشق او مي شود. است
عبداهللا بـن عمـر و   . اي خالد ما را نزد ابوبكر بفرست تا او در حق ما قضاوت كند

ه اصرار مي كنند مبني بر اينكـه خالـد آنـان را نـزد     ابو قتاده انصاري دخالت كرد
مالك بن نويره به همسرش ليلـي نگـاه   : بفرستد ولي خالد قبول نمي كند ابوبكر

. آري، تو بخاطر اين زن زيبا مرا به قتـل مـي رسـاني   : مي كند و به خالد مي گويد



 خالد دستور مي دهد تا گردن مالك زده شود، همسرش ليلي را در تصـرف خـود  
   1.درآورده و در همان شب با وي جماع مي كند

  
  
  

  : به توفيق حضرت حق مي گويم
  
قبل از شروع به بيان كردن و خواندن پاسخ اگر خوانندگان محترم اندكي دقـت   -1

كنند كه اين بدخواه و دروغگو چگونه مدعي عدالت و انصاف شده اسـت، حـال   
ودي نهايت حقد و بد انديشـي  آنكه عدل و انصاف فرسخها از وي بدور هستند، بز

هم چنين نهايت بغض و كج فكـري او در حـق   . او را در حق صحابه خواهند ديد
حضرت خالد بن وليد، در هم شكننده اثر مجوس كه پوزه آنان را به خاك ماليـد،  

فقط همـان   آري، اين دشمن قسم خورده اصحاب رسول اهللا. آشكار خواهد شد
آن را ذكر مي كند كه كسـي جـز هـم پـالكي هـاي      روايت دروغين را مي بيند و 

روايات صحيحي كـه در  . رافضي او آن را ذكر نكرده و از آن استدالل نكرده است
و آن همـان  . ساير كتب نقل شده است، خود را از آنها بي اطالع جلوه مـي دهـد  

رواياتي هستند كه گاهي به گمان اينكه ديدگاه او با ذكر آنها تقويت و مستند مـي  
ود، آنها را ذكر مي كند و گاهي كه نتواند از البالي آنها عليه اهل سـنت چيـزي   ش

ولـي ايـن پنـدار او    . در بياورد، خود را از آنها بي خبر و بي اطالع جلوه مي دهد
  . هرگز بجايي نمي رسد

  
دو روايتي كه مورخين آنها را ذكر كرده اند و آقاي تيجاني آنها را كتمان كرده  -2

  : ن قتل مالك بن نويره در آنها آمده است از اين قرار انداست و جريا
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وقتي خالد به بطاح رسيد، لشكريان را اعزام كرد و آنان را به رعايـت قـوانين    -1

اسالم توصيه كرد و امر كرد كه مردم را بسوي اسالم دعوت كنند و هر كـس كـه   
كشـتار  . و قتل جواب ندهد حكم او را به محضر وي بياورند و از هر گونه تعرض 

و حضرت ابوبكر آنان را امر كرده بود، هرگاه در هر جا كه منـزل  . خودداري كنند
اگر مردم آنجا اذان گفتند، يا اذان را اجابت كردند، دستور بود . گرفتند، اذان بگويند

كه از كشتن آنان خودداري شود و اگر اذان نگفتند، با آنان قتال شده و اموال آنـان  
اگر دعوت اسالم را پذيرفتند، درباره ي زكات از آنان سـوال  . ه شوندبه غارت برد

شود، اگر وجوب و فرضيت زكات را اعتراف كردند، زكات از آنان پذيرفته شود و 
: راوي مي گويـد . اگر وجوب زكات را منكر شدند، حكم بود كه با آنان قتال شود

اين . لبه همراه او بود، آمدسپاه اسب سوار نزد نالك بن نويره كه تني چند از بن ثع
ابوقتاده انصاري جزو كساني بود كـه بـه   . دسته ي نظامي درباره آنان اختالف كرد

وقتي اختالف شدت گرفت، خالد امر كـرد تـا   . اذان، اقامه و نماز آنان گواهي داد
خالد كسي را امر كرد تا ندا دهـد  . شب فوق العاده سرد بود. اسيران زنداني شوند

در لغت بني كنانه بـه  ) كه به معني گرم نگاه داشتن است(و دافئو )) راكمدافئو أس(
مردم گمان كردند كه خالد قصد كشتن آنان را كرده است، حال . معني كشتن است

سپاهان خالد، آنان را به قتـل رسـاندند و   . آنكه منظور او فقط گرم نگاه داشتن بود
، خالد وقتي خبـر قتـل آنـان را    مالك بن نويره توسط ضرار بن ازور به قتل رسيد

. شنيد، بالفاصله از مقر خود بيرون آمد ولي متاسفانه همه آنان به قتل رسيده بودنـد 
هرگاه خداوند اراده ي كاري را كنـد آن كـار درسـت    : آنگاه حضرت خالد گفت

  1.انجام خواهد گرفت
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تبعيـت   خالد مالك بن نويره را دعوت كرد و او را درباره: روايت دوم چنين است
و ندادن زكات، منع كرد و در اين خصـوص وي  ) مدعي دروغين نبوت(از سجاح 

مگر نمي داني كه زكات هم مانند نماز است؟ مالك : را پند و اندرز مي داد و گفت
آيـا او پيـامبر مـا    : خالد گفت. آري شنيده ام كه پيامبر شما چنين گفته است: گفت

او را از تن جدا كن بالفاصله گـردن او  است و پيامبر شما نيست؟ اي ضراب، سر 
        1.زده شد

  
البته روايتي كه آقاي تيجاني از آن استدالل كرده است و مدعي شده است كـه   -3

خالد بخاطر، ليلي بنت منهال، همسر مالك بن نويره، شـوهرش مالـك را بـه قتـل     
فته و بـدان  بدليل شاذ و منكر بودن آن، مورد نقد و بررسي قرار نگر. رسانده است

مراجعي كه در حاشيه آقاي تيجاني به آنهـا حوالـه داده اسـت،    . توجه نشده است
تاريخ ابي الفداء، تاريخ اليعقـوبي، تـاريخ ابـن السـحنه و وفيـات      : (عبارت اند از

با مراجعه به يكي از اين منابع براي هر انسـان حـق جـو، خيانـت آقـاي      ) األعيان
)) وفيات االعيـان ((اگر به . و روشن خواهد شد تيجاني، در نقل اين روايت آشكار

نوشته ابن خلكان مراجعه كنيم، جريان كشته شدن مالك بن نويره را متضاد با آنچه 
ابن خلكان جريان كشتن مالك بن نويره را چنـين  . كه تيجاني گفته است، مي بينيم

ه قصد ب وقتي خالد بن وليد، در دوران خالفت حضرت ابوبكر. . . نقل مي كند 
قتال و جهاد با بني ثعلبه از مدينه بيرون رفت، نزد مالك بن نويره كه سردار طايفـه  
يربوع بود، آمد ـ مالك بن نويره زكات طايفه خود را وصول كرده و در آن تصرف 

مـن نمـاز   : مالك گفت. درباره زكات با او صحبت كرد حضرت خالد. كرده بود
مگر نمي داني كه نماز و زكات بـا  : الد گفتخ. را قبول دارم زكات را نمي پذيرم

آري، : هر كدام از آن دو، بدون ديگري پذيرفته نمي شود؟ مالك گفـت . هم هستند
مگر تو او را صاحب و پيامبر خود نمـي  : خالد، گفت. پيامبر شما چنين گفته است
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بعـد  . قصد كردم سرت را از تن جدا كـنم ) اگر چنين است(داني؟ به خدا سوگند 
. من مي خواهم تو را بـه قتـل برسـانم   : خالد گفت. لفظي ميان آنان در گرفت نزاع

و هذه بعد تلـك؟ يعنـي   : آيا به تو چنين حكم شده است؟ خالد گفت: مالك گفت
به خدا سوگند، تو را . اراده كشتن تو بعد از اين گرفته شد كه تو منكر زكات شدي

دربـاره  . ر آنجـا حاضـر بودنـد   عبداهللا بن عمر و ابوقتاده انصاري د. خواهم كشت
. خالد حرفهـاي آن دو را رد كـرد  . مالك بن نويره با حضرت خالد صحبت كردند

تـو  . اي خالد ما را نزد ابوبكر بفرست تا او درباره ي ما قضاوت كنـد : مالك گفت
: خالد گفـت . كساني را كه گناهشان از گناه ما بزرگتر بوده، نزد ابوبكر فرستاده اي

ضرار بن ازور اسدي جلو رفت تا گـردن  . ذرم، خدا از من نمي گذرداگر از تو بگ
تو : ((مالك به طرف همسرش ام متمم نگاه كرد و خطاب به خالد گفت. او را بزند

حضرت خالد در جـواب  . همسر مالك فوق العاده زيبا بود)) بخاطر اين مرا كشتي
ه تـو از اسـالم   خير، حكم قتل تو را خداوند صادر كرده است بخاطر اينكـ : گفت

اي ضـرار،  : خالد گفـت . من مسلمان هستم: مالك گفت. برگشته اي، مرتد شده اي
   1.سر او را از تن جدا كن، ضرار سرش را از تن جدا كرد

خواننده محترم، اين روايت را با آنچه كه آقاي تيجاني نقل كرده اسـت، موازنـه و   
از آن اسـتفاده مـي   !! ت شدهمقايسه كن تا نهايت تدليس و تلبيس كه تيجاني هداي

آقاي تيجاني درباره ازدواج خالد با ليلي همسـر مالـك   . كند، براي تو روشن شود
خالد ليلي همسر مالك را به تصرف خود در آورد و در همان شـب بـا   : (مي گويد

اما وقتي به . تيجاني اين مطلب را به وفيات االعيان نسبت مي دهد) وي زفاف كرد
خالد همسر مالك را در : ن مراجعه شود، در آن چنين آمده استخود وفيات االعيا

بعضيها مي گفتند خالد او را از مال غنيمت خريـده اسـت و   . اختيار خود در آورد
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حيض و اتمام عـدت بـراي او پيغـام     3خالد بعد از گذشت سه: بعضيها مي گفتند
   1؟.!نكاج فرستاده بود و او اجابت كرده بود

رگتر از اين ديده مي شود؟ بازارها و مراكز علمي پر از كتاب آيا دروغ و دجلي بز
حق جويان ببينند كه كذب، دجل، تدليس بـه حـدي آسـان و ارزان شـده     . هستند

است كه كتب زيادي از اول تا آخر مملو از دروغ و دجل هستند و نويسندگان آنها 
وان مي كنند، اندكي از اينكه اين گونه كتابها را، با تقوي، هدايت و مع الصادقين عن

احساس شرم هم نمي كنند؟ ابن خلكان در پايان داستان قتل مالك بن نـويره مـي   
واقدي و وشيمه اين داستان را به گونه اي كه نقل شد، در تصانيف خـود  : ((گويد

من به مسئوليت خـود آن را   2.ذكر كرده اند و آنان مسئول صحت و سقم آن هستند
. ر كه در كتب آنان آمده است، از من نقل شـده اسـت  نقل نمي كنم بلكه همان طو

  . هر گونه جرح و طعن بايد متوجه آنان باشد
اما در تاريخ يعقوبي، اين داستان با اسلوب بسيار موهن و هتك آميزي نقـل شـده   

به خالد ابن وليد نوشته شده است تـا نـزد مالـك بـن     : ((در آن آمده است. است
در بعضي روايات آمده است كه . ليد نزد مالك رفتنويره، يربوعي رود، خالد بن و

خالد او را براي مناظره طلبيده بود، مالك نزد خالد  بن وليد آمد تا بـا وي منـاظره   
وقتي خالد نگاهش به همسر مالك افتاد، عاشق . كند، همسرش به دنبال او راه افتاد

ان دست نخواهم به خدا سوگند تا تو را نكشم آنچه كه تو داري بد: او شد و گفت
گـردن او را زد و همسـرش را بـه عقـد خـود در      . به طرف مالك نگاه كرد. يافت
   3.آورد

با توجه به كتمان حق و دروغ پردازي هايي كه همواره مورد استفاده روافض بوده 
و با عنايت به تلفيق و آثار تحريفي كه در اين روايت مشاهده مي شود و بـا  . است

اين روايت با روايات ديگري كه در ايـن خصـوص نقـل     التفات به معارض بودن
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شده اند و با دقت نظر به متعارض بودن اين روايت با تاريخ و زندگي اين قهرمـان  
مسلمان، حق و حقانيت روشن مـي شـود و بـه خـاطر اينكـه شـگفتي و تعجـب        
خوانندگان محترم نسبت به اين روايت دروغين و مخالف با ساير روايـات منتفـي   

الزم مي دانم كه هويت يعقوبي را براي آنان آشكار كنم تا آنـان بداننـد كـه    شود، 
او رافضـي و  . يعقوبي كيست؟ يعقوبي از لحاظ تفكر و انديشه برادر تيجاني اسـت 

تـاريخ دولـت   ) تـاريخ يعقـوبي  (او در اين كتاب خـود  . شيعه دوازده امامي است
او خالفـت را در علـي   . نداسالمي را بر اساس ديدگاه و انديشه شيعه مطرح مي ك

بن ابي طالب منحصر مي كند و آن را فقط حق او فرزندانش مي داند، به گونـه اي  
رسول )) وصي((او علي بن ابي طالب را . كه شيعه در باب امامت بدان اعتقاد دارد

مي داند و وقتي تاريخ خالفت ابوبكر، عمر و عثمان را مطرح مي كنـد، واژه   اهللا
تـولي االمـر   : ((آنان بكار نمي برد و بجاي آن چنـين مـي گويـد    خالفت را براي

فالني حكومت را بدست گرفت ـ و بعد هر كدام از خلفاء ثالثه را مـورد   )). فالن
. جرح و طعن خود قرار مي دهد و هم چنين ساير بزرگان صحابه را متهم مي كنـد 

ص و معاويـه  درباره ي ام المومنين، حضرت عايشه، خالد بن وليد، عمرو بـن عـا  
رويداد سقيفه را بد عنوان كرده و مـدعي شـده   . سخنان ناروايي را نسبت مي دهد

و ) مي داند)) وصي((كه او، وي را (است كه در جريان سقيفه، عليه حضرت علي 
 (آيه: غلو كرده مي گويد در حق حضرت علي. غضب خالفت توطئه شده است

تمأَتْمو ينَكُمد لَكُم لْتيناً أَكْمد المسالْأ لَكُم يتضري وتمعن كُملَيدر روز كوچ ) ع
از عرفه، درباره اميرالمومنين علي بن ابي طالب نازل شده است روش و اسلوب او 
در متهم ساختن اصحاب رسول اهللا و بزرگـان ديـن، همـان روش و اسـلوب هـم      

حديث مطلقاً يا حذف و كيشان تشيع او است و آن عبارت است از اختراع و وضع 
اثبات روايات صحيحه و يا بيان اخبار و احاديث در غير محل خود به گونه اي كه 

، مالك بـن  كامالً روشن است كه خالد بن وايد 1.موجب تحريف معني مي شود
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نويره را به خاطر اين به قتل رسانده است كه او را مرتد و منكـر وجـوب زكـات    
ر ساير روايات كه در كتب تاريخ نقل شده اند، آمده دانسته است، همان طور كه د

حتي در بعضي منابع كه آقاي تيجاني بدان اعتقاد دارد، اگر به آثار وضـع و  . است
تحريف توجه نشود، نيز برائت حضرت خالد ثابت شده، تار و پود اتهامات تيجاني 

  . از هم گسيخته مي شود
اي دشـمن  : ((به خالد گفتـه بـود   ادعاي تيجاني داير بر اينكه حضرت عمر -4

خدا، مرد مسلماني را كشته و همسرش را بـه تصـرف خـود درآوردي، بـه خـدا      
تيجاني اين سخنان را به تاريخ طبري، ابـي الفـدا،   )) سوگند تو را سنگسار مي كنم
  : در اين خصوص بايد عرض شود. يعقوبي و اصابه نسبت مي دهد

در تاريخ يعقوبي و اصابه، كـوچكترين  . اين يك دروغ بسيار روشن و واضح است
تاريخ طبري هم ضمن روايت ضـعيف و غيـر   . اثري از اين روايت ديده نمي شود

ولـي آن روايـت بـدليل اينكـه در     . قابل استدالل، اين سخنان را نقل كرده اسـت 
سندش علي بن حميد، معروف به محمد بن حميد بن حيان رازي وجـود دارد و او  

كثيـر  : يعقوب سدوسي دربـاره او مـي گويـد   . شده است راوي ضعيفي است، رد
احاديث او محل اشـكال  : بخاري مي گويد. المناكير ـ روايات منكر او زياد هستند 

: جوزجـاني مـي گويـد   . ليس بثقه، راوي معتبري نيست: هستند ـ نسايي مي گويد 
ر ابن حجـر د 1)).احاديث او نا كاره هستند. ردئ الحديث و ردئ المذهب غير ثقه

بنابراين، روايت طبري از لحـاظ سـند    2.تقريب نيز او را ضعيف معرفي كرده است
زيـرا  . ضعيف و غير قابل استدالل است روايت مذكور از لحاظ متن نيز باطل است

خالد وقتي وارد مدينه شـد  . ابوبكر خالد را طلب كرد. ((در اين روايت آمده است
عمر بلند شـد، تيرهـايش را بيـرون     .به عنوان يك فرمانده ظفرمند در مسجد رفت
الخ تو مرد مسلماني . . . قتلت مسلماً(آورد و اين كلمات تهديد آميز را به او گفت 
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را كشته و همسرش را در تصرف خود در اوري، به خدا سـوگند تـو را سنگسـار    
گمـان مـي   . قهرمان اسالم، خالد بن وليد ساكت بود، حرف نمي زد.) خواهم كرد
سوال اين است، اگر عمر بن خطاب از موضع . يز همين ديدگاه را داردكرد ابوبكر ن

همان گونـه كـه در روايـت آمـده     . قبل از آمدن خالد نزد آنان مطلع بود ابوبكر
عليـه حضـرت خالـد     عمـر . نزاع لفظي درگرفـت  ميان خالد و عمر. ((است

عـن   ارفـع لسـانك  : ((خشمگين شد، ابوبكر جانب خالد را گرفته به عمـر گفـت  
ـ عليه خالد حرف نزن و از خالد دفاع كرد و پاكي او را به گونـه اي كـه   )) خالد

خالد شمشير خداوند اسـت عليـه   : بيان كرده بود، بيان كرد و گفت رسول اكرم
با اين همه عمر چگونه به خود اجازت مي داد كه با خالد جنين رفتار كند . كافران

  ام دهد؟ و خالف راي خليفه عليه او اقدامي انج
فرضاً اگر بپذيريم كه عمر به كشتن خالد اشاره كرده است، نهايت امر، ايـن اسـت   
كه اين يك مساله اجتهادي بوده است و اجتهاد حضرت ابوبكر اين بوده است كـه  
حضرت خالد در اين جريان كشته نشود و راي عمر اين بوده است كه خالد كشته 

بـر  . نبوده است لمتر از حضرت ابوبكرشود، شيعه و سني مي پذيرند كه عمر عا
ابوبكر واجب نبوده كه ديدگاه خود را به خاطر مخالفت با ديدگاه حضـرت عمـر   

و از هيچ دليل شرعي ثابت نشده است كه ديدگاه حضرت عمر در ايـن  . ترك كند
اكنون اين داستان و امثال آن . خصوص در برابر ديدگاه حضرت ابوبكر راجح باشد

قض و عيب براي حضرت ابوبكر محسوب شود و چه كسي آن را چگونه موجب ن
عيب مي داند بجز آناني كه از لحاظ علم و دين از همه مـردم در مرتبـه ي پـايين    

   1.))تري قرار گرفته باشند
  
اين يك رسوايي ديگري است كه تاريخ آن را بـراي  : ((آقاي تيجاني مي گويد -5

ابي كه هرگاه ما نـام او را ذكـر مـي    يكي از بزرگان صحابه ثبت كرده است، صح
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بـه شمشـير برهنـه    (كنيم، با احترام و قداست كامل از وي نام مي بريم حتي او را 
  ياد مي كنيم؟ ) خدا

  : مي گويم
هر كس سخنان با انصاف دروغين را بشنود، اذعان مي كند كه او بـه عنـوان يـك    

مي آينـد و سـخنان او    منافق حرف مي زند و اين سخنان از زبان فرد منافق بيرون
حكايت از اين دارند كه او بسيار خوشحال است، زيرا او به گمان خودش دربـاره  

اشتباه و عيبي را كشف كرده است حتي او  ي يك صحابي از اصحاب رسول اهللا
) صـحابه (ديگران را مورد عتاب قرار مي دهد كه چرا با قداست و احتـرام از وي  

هـيچ گونـه    اصـحاب رسـول اهللا  : ال خود مي گويـد او با زبان ح!! ياد مي كنند
او بايد بدانـد، كسـي كـه    . قداست و احترامي ندارند و از آنان با احترام ياد نشود

نام گذاشته است، او سرور و ساالر ) شمشير برهنه خدا(خالد را سيف اهللا المسلول 
 .آمده است در صحيح بخاري از حضرت انس. است بشريت، محمد رسول اهللا

خبر شهادت زيد، جعفر و ابن رواحه را قبل از اينكـه ايـن خبـر     كه رسول اكرم
پـرچم در دسـت   : برسد، براي مردم اعالم كرد و فرمود بوسيله ي مردم به پيامبر

زيد بود، مورد اصابت تيرهاي دشمن قرار گرفت بعد جعفر آن را در دست گرفت، 
بـن رواحـه افتـاد او نيـز بـه      او نيز مورد اصابت قرار گرفت سپس پرچم بدست ا

تـا اينكـه پـرچم بدسـت     ) اشـكبار بودنـد   چشم هاي رسول اهللا(شهادت رسيد 
   1.خداوند فتح را نصيب آنان كرد) خالد بن وليد(شمشيري از شمشيران خدا افتاد 

بـا  : ابوهريره مـي گويـد  : روايتي را چنين نقل كرده است اما ترمذي از ابوهريره
از  رسول اكـرم . مردم از آنجا مي گذشتند. شسته بوديمدر جايي ن رسول اكرم
فالنـي  : فرمود پيامبر. فالني است: او كيست؟ در جواب عرض كردم: من پرسيد

اي : پرسـيد  باز رسـول اكـرم  . بنده خوبي است، كسي ديگر از آنجا مي گذشت
 اين بنده ي خوبي نيست، تـا : فرمود. فالني است: اباهريره، او كيست؟ عرض كردم
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اي رسول خدا، اين : عرض كردم. اينكه حضرت خالد بن وليد از كنار ما گذر نمود
سـيف مـن   ((آري، او بنده ي اهللا، خالـد،  : فرمود رسول اهللا. خالد بن وليد است

آقاي تيجاني براي اين احاديث چه پاسخي دارد؟ بدون ترديـد   1.است)) سيوف اهللا
چون با عقل . فاقد اعتبار مي داند او اين احاديث را حسب عادت خود بي ارزش و

و منطق جور در نمي آيند و با مسرت كامل آنها را حديث صد در صد باطل تلقي 
  !! نموده از كنار آنها رد مي شود

  
واقعيـت و تـاريخ   . مالك بن نويره از اصحاب بلند پايه است: تيجاني مي گويد -6

ويره بعـد از وفـات رسـول    مورخين ثابت كردند كه مالك بن ن. اين را نمي پذيرد
او زكات نمي پرداخت و صدقات را ميان افراد قـوم خـود   . مرتد شده است اهللا

تقسيم مي كرد ـ وقتي او نزد خالد بن وليد آورده ش و خالد درباره ي زكـات بـا    
آري صاحب شـما چنـين   : وي به بحث پرداخت، او خطاب به حضرت خالد گفت

اين ديدگاه و سخن حكايت از آن دارد ) لكقد كان صاحبكم يزعم ذا(؟ !مي گفت
و )) صـاحبكم : ((فرمـود  كه او زكات را قبول نداشت و ثانياً درباره رسول اكرم

تنهـا منكـر   . بودند، بكار مي بردند اين واژه را مشركين كه منكر نبوت رسول اهللا
كـار  زكات بودن او، مجوز قتل او را شرعاً فراهم مي كرد، حال آنكه او در كنار ان

نيز بود ـ اين روايت را تمام مورخين از جمله   زكات منكر نبوت حضرت محمد
اصفهاني در اغاني و ابن خلكان ذكر كرده اند، بـه جـز يعقـوبي رافضـي كـه در      
دروغگويي شهرت دارد ـ بعد از اين احاديث، چگونه مي توان گفت كه مالـك از   

ديگري مبني بر اينكـه مالـك    حتي مورخين دليل. . . اصحاب بلند پايه بوده است؟
حضرت : در حال ردت فوت كرده است، ذكر كرده اند و آن عبارت است از اينكه

مرثيـه اي را كـه بـراي    : عمر بن خطاب، متمم، برادر مالك را ديد و بـه او گفـت  
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متمم قصيده اش را كـه  . برادرت مالك گفته اي، چند بيت از آن را براي ما بخوان
  . بود، خواندمشتمل بر اين ابيات 

  من الدهر حتي قيل لن يتصدعا             و كنا كندماني جذيمه حقبه 
  لطول اجتماع لم نبت ليله معاً        فلما تفرقنا كاني و مالكاً 

  دو همنشين جذيمه بوديم        ما دو برادر مانند : ترجمه
  حتي گفته مي شد كه اين          در مدت بسيار طوالني 

  وقتي من و مالك. نيستند        دو تا از هم جدا نشدني 
از هم جدا شديم، چنين محسوس مي شد كه يك شب بـا هـم نبـوده ايـم وقتـي      

. اين را شنيد، قال هذا واهللا التائبين، آري، اين است اصل تعزيت و تسليت و عمر
 . .  

بسيار دوست دارم كه شعر خواندن و سرودن را مي دانستم آنگـاه بـراي   : و فرمود
ه مي گفتم، بگونه اي كه تو براي برادرت مرثيـه گفتـه اي، مـتمم    برادرم، زيد، مرثي

اگر برادر من در حالتي از دنيا مي رفت كه برادر تو رفته بود، من هرگز براي : گفت
هـيچ  : از پاسخ متمم بسيار خوشحال شده فرمود حضرت عمر. او رثا نمي گفتم

ر فـرازي ديگـر قـول    د 1.كس درباره ي برادرم مانند متمم مرا تعريف نگفته است
اي اميرالمومنين، همانا بـرادر  : متمم گفت: متمم با صراحت بيشتر چنين آمده است

. تو در حال ايمان از دنيا رفته است و برادر من در حال ردت و ارتداد، مرده است
   2.تعزيتي بهتر از تعزيت تو در موت برادرم به من گفته نشده است: فرمود عمر

  ! از دال بر مرتد بودن مالك بن نويره وجود دارد؟ آيا دليلي روشن تر
  
خالد بن وليد ليلي بنت منهال، همسر مالك را در همان شـب  : تيجاني مي گويد -7

ايـن  . ازدواج كرده و در همان شب عمل مقاربت جنسي را با وي انجام داده است
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را  خالد همسر مالـك : ((سخن قطعاً خالف حق و واقعيت است ابن كثير مي گويد
وقتي عدتش به پايـان رسـيد بـا وي زفـاف     ) از ميان اسيران جنگي(انتخاب كرد 

خالـد بـا ام   :. . . مورخ طبري درباره ازدواج حضرت خالد چنين مي گويد.)) كرد
ــ در تـاريخ   1.تميم بنت منهال ازدواج كرد نزد او نرفت تا عدتش به پايان رسـيد 

آنچه كه تيجـاني  . مالك ازدواج كردخالد با ام تميم همسر : كامل چنين آمده است
مي گويد داير بر اينكه خالد در همان شب با وي مجامعت كرد، اصالً يادي از اين 

بلكه حضرت خالد بعد از گذشت عدت و حالل شدن . نيامده است)) الكامل((در 
اگر دخول در همان شب انجام گرفته بود، ابن اثيـر حتمـاً آن را   . با وي زفاف كرد

ابن خلكان كه تيجاني از سخنانش استدالل كرده اسـت، چنـين   . مي كرديادآوري 
خالد همسر مالك را تصرف كرد، بعضيها گفته انـد كـه خالـد او را از    : (مي گويد

بعـد از  : مال غنيمت خريده است و با وي ازدواج كرده است و بعضي مي گوينـد 
ستاده اسـت  حيض كه مدت عدت است، خالد براي او پيغام نكاح فر 3گذشتن سه

و او با اين پيغام موافقت خود را اعالم كردته اسـت و بعـد ازدواج انجـام گرفتـه     
تـو از كجـا مـي    ! ؟ با توجه به اين روايات صحيح و صريح، آقاي تيجاني.!2.است

ايـن سـوالي اسـت كـه از     ! داني كه خالد در همان شب با وي زفاف كرده است؟
بايـد پاسـخ بـدهي ـ اي تيجـاني      . طرف من و ساير خوانندگان متوجه شما است

وقتي مسلم است كه حضرت خالد بعد از استبراء ! آيا جوابي داري؟!!! هدايت شده
كامل و بعد از گذشت عده با همسر مالك ازدواج كرده است، آيا اين ازدواج عيب 

  ! ؟.و نقصي را متوجه خالد مي كند
اره ي اين گونه صحابه كـه  درب: ((آقاي تيجاني به مكابره خود ادامه داده مي گويد

حرام خدا را مباح مي دانند و انسـانهاي معصـوم و مسـلمان را بخـاطر هوسـهاي      
نفساني به قتل مي رسانند و شرمگاهي را كه خداوند حرام كرده حالل مـي داننـد   
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چه بگويم؟ نكاح با همسر كسي كه مرده است در اسـالم قبـل از گذشـت عـدت     
ساني اش را معبود خود قرار داده و بدين ترتيب به اما خالد هواهاي نف. جايز نيست

   1))هالكت رسيده است
  : مي گويم

  
لعنت و نفرين خداوند بر منافقان و بدطينتان، آناني كه پاكان را مورد طعن قرار  -1

را كه حامالن دين و  ياران پيامبر. مي دهند و دليلي جز حقد و كينه توزي ندارند
ياراني كه . عت هستند، متهم به تهمتهاي ناروا مي كنندحافظان سنت و مدافعان شري

جرح و قدح پاكـان و مـدافعان   . رهبري مجاهدين في سبيل اهللا را بر عهده داشتند
واقعي دين براي اين منظور است تا بتوانند به آساني دين را بدنام كرده و آثـار آن  

يجاني مطمـئن باشـد كـه    را از ميان مسلمانان از بين ببرند و نابود كنند ولي آقاي ت
  . اين جادوي او كار آمد نخواهد بود

  
هرگز محرمات خداوند را مباح نمي دانند و  بدون ترديد، اصحاب رسول اهللا -2

. جانهاي معصوم را به خاطر هوسهاي نفساني از بين نمي برند و به قتل نمي رسانند
حـث قبـل اقـدام    در ب. اين يك ادعاي محض است كه نياز به دليل و برهـان دارد 

اما اين سـخن  . حضرت خالد بن وليد را توجيه كردم و نيازي به اعاده آن نمي بينم
شرمگاههاي حرام را بر خود مباح كرده اند، هيچ كس چنـين   كه ياران رسول اهللا

از منـابع  . ادعايي نمي كند، مگر او كه قلبش متعفن و آلوده و وجدانش مرده باشد
تيجاني صحت آنها را قبول دارد، روشن كردم كه خالد از شيعه و از كتبي كه آقاي 

راه حالل و شرعي با همسر مالك ازدواج و زفاف كرده بـود و ليلـي بنـت منهـال     
براي ازدواج با حضرت خالد موافقت كرده بود ولي تيجاني تشيع خـود را معبـود   

  . خود قرار داده و بدين ترتيب خود را در گرداب هالكت غرق كرده است
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چـه  ) خالد بـن وليـد  (عدت نزد او : اي تيجاني در ادامه گمراهي خود مي گويدآق
اهميت و ارزشي دارد؟ بعد از اينكه شوهرش را به ظلم و ستم بـه قتـل رسـانده و    

عبداهللا بن عمر و قتاده كه از . افراد قومش را كه مسلمان بودند از پا در آورده است
سوگند خورد كه هرگـز در لشـكري كـه    اقدام او سخت ناراضي بودند و ابو قتاده 

خالد فرمانده آن باشد شركت نخواهد كرد، اين دو درباره مسلمان بودن قوم مالك 
آقاي تيجاني اين سخنان را به تاريخ طبري، تاريخ يعقوبي، تاريخ . گواهي مي دهند

   1.ابي الفداء و األصابه نسبت مي دهد
  : مي گويم

  
را به طبري نسبت مي دهد، عيناً همـان روايـت    اين روايت كه آقاي تيجاني آن -1

خالد را تهديد به رجم كرده اسـت و   است كه او در آن مدعي شده بود كه عمر
  . درباره آن ثابت كردم كه ضعيف است و استدالل بدان صحيح نمي باشد

  
اين روايت كه در آن آمده است كه ابو قتاده در حق خالد خشم كرده و سوگند  -2

اصالً وجود )) اإلصابه((است كه در لشكر او هرگز شركت نمي كند، در ياد كرده 
ندارد اما چنين بر مي آيد كه ذكر منابع زياد ممكن است از اين جهت حائز اهميت 

  . باشد كه سخن دروغ را راست جلوه دهد
  
بر فرض صحت حديث داير بر خشم كردن حضرت قتاده، مي توان گفـت كـه    -3

ست و اجتهاد خالد درباره مالك بن نويره خالف راي قتاده بوده اين راي ابو قتاده ا
از اينكه ابو قتاده در غزوات او را همراهي نمي كند، متضرر نمـي   است و خالد

اگر اقـدام و خشـم ابـو    . شود زيرا معتقد است كه كار درستي را انجام داده است
اظهـار راي خـود   قتاده كار درستي مي بود، چرا ابن عمر چنين نكـرد و فقـط بـه    
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مساعدت و همكاري حضرت ! قناعت كرد و بعد با لشكر حضرت خالد همراه شد؟
حكايت از آن دارد كه فقه و بينش او بر اين بود كه اقدام خالد و  عبداهللا بن عمر

همراهانش داير بر قتل مالك بن نويره از هوس نفساني نشات نمي گرفت حتي اگر 
هـدايت  (من از آقـاي تيجـاني   . اشتباه اجتهادي استاشتباه بوده است ولي اشتباه، 

چرا او موضع ابي قتاده را عليه حضرت خالد تاييـد  : مي پرسم!!) شده و با انصاف
حال آنكه هر كدام از ! كرد و حكم بطالن اقدام حضرت خالد را صادر كرده است؟

ز ضرار بن آنان طبق گمان و اجتهاد خود به تاويل مساله پرداخته بود، تيجاني چرا ا
ازور كه مالك را به گمان اينكه مرتد شده است، به قتل رسانده بود، حمايت نمـي  

  كند؟ 
نوشته حسين هيكل كه بدون توجه به )) الصديق ابوبكر((آقاي تيجاني از كتاب 

  : صحت و سقم روايات، نوشته شده است، استناد كرده مي گويد
د را قصاص نكرد و حد شـرعي را در  آيا مي توانيم سوال كنيم كه ابوبكر چرا خال

حق او اجراء نكرد؟ و اگر عمر، آن طور كه حسين هيكل مي گويد، الگوي عدل و 
عدالت بود، چرا به عزل خالد از فرماندهي لشكر اكتفا كرد و حد شرعي را در حق 
او به اجرا در نياورد؟ تا ضرب المثل بدي براي مسلمانان در رابطه با احترام كتاب 

آيا آنها براي كتاب خداوند احترام قايل شـدند، حـد   : مي گويند. بيان نمي شداهللا 
شرعي را اقامه كردند؟ هرگز، اينها همه زد و بند سياسـت اسـت، مـي دانيـد كـه      

شگفتي مي آفريند، حقايق را وارونه مي كند و نصوص قرآني را ! سياست چيست؟
   1.به ديوار مي زند

  : مي گويم
روشن و شفاف بيان كردم كه خالـد مالـك بـن نـويره را      در مباحث گذشته بطور

بخاطر اين به قتل رساند كه وي مرتد مي دانست و علل و اسباب آن را كـه چـرا   
از ديدگاه من مرتد بودن مالـك  . خالد به مرتد بودن مالك معتقد بود، نيز بيان كردم
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الد در اين است كه خ: حداكثر آنچه كه در اين خصوص گفته شد. محل شك نبود
و خطاي . اما اين خطا، خطاي تاويلي بوده است. قتل مالك دچار اشتباه شده است

داستان حضرت خالد، عيناً . تاويلي نمي تواند جوازي براي قتل حضرت خالد باشد
)) وقتي اسامه، شخصي را كه كلمه ال إلـه إال اهللا . مانند داستان اسامه بن زيد است

اي اسامه، او را كشتي، بعد از : فرمود د، رسول اكرمرا به زبان آورد، به قتل رسان
بار ايـن جملـه را تكـرار     3سه گفته بود؟ رسول اهللا)) ال إله إال اهللا((اينكه كلمه 

اقدام اسامه مبني بـر قتـل آن مـرد را، رد     مشاهده مي كنيم كه رسول اهللا. فرمود
كرد ـ محمد بن جرير  كرد اما قصاص، ديه و كفاره، هيچ كدام را بر اسامه واجب ن
وال تَقُولُـوا لمـنْ أَلْقَـى     (طبري و غيره از ابن عباس و قتاده روايت كرده اند كه آيه

درباره شخصي بنام مرداس از قبيله غطفـان نـازل شـده    ) إِلَيكُم السالم لَست مؤْمناً
اعزام  لشكري را به فرماندهي، غالب ليثي به طرف طايفه مرداس رسول اهللا. است
لشكر وقت صبح بـر او غـارت   . همراهان او فرار كردند و خود او فرار نكرد. كرد

او بوسيله لشكر كشته شد و گوسفندانش به غنيمـت  . برد و او بر لشكر سالم گفت
امر كرد تـا امـوالش بـر     خداوند آيه مذكور را نازل كرد و به پيامبر. برده شدند

ـ  ان او داده شـود و مومنـان را از تكـرار چنـين     گردانده شوند و ديه او نيز به وارث
خالد بن وليد نيز در جريان مشابهي افراد بني جذيمه را بـه قتـل   . اقدامي منع كرد

پروردگـارا، از  : ((، دستها را به سوي آسمان بلند كرده فرمودرسول اكرم. رساند
ايـن   ولـي بـا  )) آنچه كه خالد انجام داده است من از آن اظهارات برائت مي كـنم 

زيرا اقدام حضـرت خالـد بـر اسـاس     . خالد را قصاص نكرد وجود رسول اكرم
بخاطر كشته شدن چند تن بر  وقتي رسول اكرم. تاويل و اجتهاد انجام گرفته بود

اساس تاويل و اجتهاد بوسيله خالد بن وليد، او را قصاص نكرد، قصـاص نكـردن   
اقـدامي بسـيار مناسـب،    وي را بخاطر كشتن مالك بـن نـويره،    حضرت ابوبكر

   1.بوده است شايسته و مطابق با شيوه عمل رسول اهللا
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شگفت آور اين است كه آقاي تيجاني اقدام حضرت خالد درباره كشتن چند تن از 
تلقي مـي   بني خذيمه را ذكر كرده و آن را دليل و مستندي عليه حضرت ابوبكر

او چـرا  . را قصاص نكرده بـود خالد  كند، در حالي كه او مي داند كه رسول اهللا
! را دليلي در جهت تاييد حضرت ابوبكر تلقي نمـي كنـد؟   شيوه عمل رسول اهللا

بدون ترديد، هر كس از هوسها پيروي كند، از پيروي كردن از حق بي بهره خواهد 
 چرا رسول اكـرم : جناب دكتر تيجاني اجازه مي دهد از وي سوال شود كه 1.شد

رفت و از سمت فرماندهي او را معزول نكرد بلكـه تـا   از حضرت خالد قصاص نگ
به  حيات خود او را بر پست اش ابقا نمود؟ آيا اين اقدام و شيوه عمل رسول اهللا

! عنوان يك بدترين ضرب المثل براي مسلمانان درباره احترام قرآن تلقي مي گردد؟
دروغ واضح  البته اين يك! نصوص قرآني را بر ديوار زده است؟ آيا رسول اكرم

  . و رسوايي آشكار است كه تيجاني بر آن تاكيد دارد
آيا ممكن : ((آقاي تيجاني در حالي كه غرق در گمراهي هاي خود است، مي گويد

است از علما سوال شود علمايي كه در كتب خود روايت مي كنند كه وقتي اسامه 
بـود، سـفارش   نزد رسول اهللا آمد تا درباره ي زن شريفي كه مرتكب سرقت شـده  

هالك شوي، تو درباره ي ساقط شـدن  : بر وي خشم كرده فرمود كند، رسول اهللا
دزدي مي كرد، مـن   حدي از حدود اهللا سفارش مي كني، اگر فاطمه دختر محمد

پيشينيان بخاطر اين هالك شدند كه هرگاه شخص اميـر   . دست او را قطع مي كردم
ت نمي شد و اگر مستضعفي سرقت مي و ثروتمندي از آنان سرقت مي كرد، مجازا

در برابر كشتن مسلمانان ) علماي(كرد، قانون را بر او اجرا مي كردند، چگونه آنان 
معصوم الدم، سكوت كرده و در همان شب كه همسران آنان غرق در رنج و مـاتم  

ولـي  ! هستند با آنان مقاربت مي كنند، اي كاش كه به سكوت كفايت مـي كردنـد  
پردازي و خلق فضايل و محاسن، اقدام خالد را توجيه كرده وي را به  آنان با دروغ

يكي از دوستان كه به شوخي و وارونه كردن . شمشير برهنه خداوند لقب مي دهند
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معاني شهرت داشت، مرا به تعجب واداشت من در روزگار جهالت و ناداني خودم، 
ـ       سـيف اهللا  : ((تمدرباره مزايا و محاسن خالـد سـخن مـي گفـتم و دربـاره او گف

آن روزگار )) سيف الشيطان المشلول: ((دوست من در جواب من گفت)) المسلول
لكن بعد از بحث و گفتگو، خداونـد  . از دوستم رنجيده و از وي كناره گيري كردم

چشم بصيرت مرا باز كرد و مرا از منزلت و جايگاه كساني كه خالفت را متصـرف  
آنها را تعطيل كردند و از حـدود خـدا تجـاوز    شده، احكام خدا را تبديل كردند، 

    1.كرده و آنها را از بين بردند، آگاه كرد
  : مي گويم

  
: مي گويـد  عايشه: بخاري حديث مذكور را با اين تعبير و الفاظ آورده است -1

چه كسي : با خود مي گفتند. جريان سرقت زن مخزوميه براي قريش بسيار مهم بود
صحبت مي كند؟ كسي غير از اسامه جرات سخن گفتن  هللادر اين باره با رسول ا

 اسامه با رسول اهللا. است اسامه مورد محبت رسول اهللا. را ندارد با رسول اهللا
آيا درباره حدود خداوند سفارش مي كني؟ بعد : ((فرمود رسول اهللا. صحبت كرد
گذشـتگان  اي مـردم،  : (بلند شد و به ايراد سخن پرداخـت و فرمـود   رسول اهللا

بخاطر اين گمراه شدند كه اگر شخص شريفي از ميا آنان دزدي مي كرد، مواخـذه  
اش نمي كردند ولي اگر مستضعفي دزدي مي كرد، قانون خدا را بر وي اجرا مـي  

دسـت   سوگند به ذات اهللا، اگر فاطمه دختر محمد سرقت مي كرد، محمد. كردند
   2.او را قطع مي كرد

ن داليل است عليه آقاي تيجاني زيرا حديث بـه وضـوح   اين حديث از روشن تري
گوياي اين مطلب است كه اسامه مي خواست درباره ي زني كه سرقت كرده بـود،  
بدون تاويل و هيچ گونه شبهه اي سفارش كند و معلوم است كه حدود بـا وجـود   
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اگر در اين سرقت شبهه وجود داشت، نيازي نبود كه بـراي  . شبهه ساقط مي شوند
 اين مطلب يعني عدم وجود شبهه از قول رسول اكرم. مخزوميه سفارش شودزن 

به خالف اقدام حضرت   ؟ نيز واضح است))أتشفع في حد من حدود اهللا: ((كه فرمود
زير حضرت خالد معتقد بود كه مالك بن نويره مرتد است و با ايـن اعتقـاد   . خالد

الد تاويـل كـرده و   فوقش اين است كه حضرت خ. حضرت خالد، مالك را كشت
وقتي مرتد شدن مالك با داليل و شواهد روشن ثابت شده . تاويلش خطا رفته است

  ! است، چرا آقاي تيجاني اين دو جريان را يكسان تلقي مي كند؟
  
اهل سـنت  !!! خوانندگام محترم، مالحظه كنيد كه آقاي تيجاني هدايت شده. . .  -2

اي فرمانده ي، مجاهدين، حضرت خالد بـن  را به دروغ پردازي و اختراع فضايل بر
وليد متهم مي كند و همچنين متهم مي كند كه اهل سنت براي خالد لقب تراشـيده  

از روايات صـحيح ثابـت شـده    . ملقب كرده اند)) سيف اهللا المسلول((و او را به 
چـرا خالـد   . ملقب كرده بـود )) سيف اهللا المسلول((او را به  است كه رسول اهللا

مگر خالد نبود كه مسـلمانان را قيـادت مـي كـرد و     . نباشد)) اهللا المسلولسيف ((
حماسه مي آفريد و پيروزي هاي پي در پي به ارمغان آورد و در جهاد بزرگترين و 

شمشـير در دسـتش    9سختترين مصيبتها را متحمل مي شد حتي در غزوه ي موتـه  
ز روايـات صـحيح   ا 1.شكست و در نهايت يك شمشير يمني در دستش باقي مانـد 

بارها كثرت جهاد در راه خدا مرا از خواندن قرآن منـع  : ((ثابت است كه گفته بود
حضـرت خالـد در موقـع مـوت     ) 75-376(ص 1سير اعالم النبالء ج)) (مي كرد

شبي ((سخني به زبان آورد كه تاريخ آن را براي قهرمان امت به ثبت رسانده است 
ن بتازم، به مراتب بهتر است براي من از آن كه در صبح آن قرار است بر خصم زبو

)) شبي كه عروس زيبايي برايم هديـه شـود، پـس جهـاد را بـر خـود الزم كنيـد       
وقتي لحظات : ابن عبدالبر در استيعاد آورده است) 254ص 2االصابه البن حجر ج(
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نزديك به صد معركـه حضـور پيـدا    : موت حضرت خالد بن وليد فرا رسيد، گفت
م به اندازه ي يك وجب يافت نمي شود مگر اينكه ضربه ي شمشير، كردم و در بدن

نيزه و يا تيري در آن مشاهده مي شود، با اين وجود اينك من بر روي رختخـواب  
  . چشم بزدالن خواب راحت نبيند. دارم مثل شتر جان مي دهم

حتي علماي شيعه نيز به رشادت و شجاعت اين فرمانده بزرگوار اعتراف دارنـد و  
ي توانند توان رزمي او را انكار كنند ـ عالمه ي آنها، عبـاس قمـي، در كتـابش     نم
او قهرمان كشنده دشمن اسـت تـاريخ رويـدادهاي    : مي گويد)) الكني وااللقاب((

بسيار مهمي را درباره ي او به ثبت رسانده است، عباس قمي به نقل از او در شرح 
در بـدن مـن انـدازه يـك     . شدم در بسياري از معركه ها حاضر: حال او مي گويد

وجب نيست كه مورد اصابت شمشير و تيرهاي دشمن قرار نگرفته باشد، و امـروز  
  . ال نامت عين الجبناء. من دارم در رختخواب جان مي دهم

آقاي تيجاني در دوران جهالت خود، درباره حضرت خالد بـن وليـد، بـا يكـي از     
اين همان لقبي است كه . است)) لولسيف اهللا مس) ((خالد(او : دوستانش مي گويد

) خالـد (او : بعد دوست كميته و پست او مي گويـد . به وي داده است رسول اهللا
  . است) شمشير بي جان شيطان))!! (سيف الشيطان المشلول((

بعد از گفتگو و مباحثه خداوند : آقاي تيجاني ديدگاه خودش را رد كرده مي گويد
برادر خواننده، دقت كن و ببين كه آقاي تيجاني بـه  ؟ .!!راه بصيرت را بر من گشود

  . كدام سمت هدايت شده است؟ از خداوند سالمت را طلب كن
مورخان نوشته اند كـه ابـوبكر   : آقاي تيجاني در ادامه سكر و مستي خود مي گويد

خالد بعـد از پيـروزي   . خالد بن وليد را بعد از آن جريان شرم آور به يمامه فرستاد
گ، با دختري ازدواج كرد به گونه اي كه با ليلي همسر مالك بن نـويره  در اين جن

ازدواج كرده بود و هنوز خون مسلمانان و خون پيروان مسيلمه خشك نشـده بـود   
ابوبكر او را بخاطر ايـن ازدواج نكـوهش كـرد،    (! ! !) كه با اين دختر ازدواج كرد

بي ترديد ايـن  . ش كرده بودبيش از آن چه كه به خاطر ازدواج با ليلي او را نكوه



زن نيز داراي شوهر بوده و خالد شوهر وي را كشته و همان عملي را كه با ليلـي،  
اگـر چنـين نمـي بـود،     . همسر مالك مرتكب شده بود با اين زن انجام داده اسـت 

ابوبكر وي را مورد نكوهش قرار نمي داد، حتي مورخان عين نامه اي را كه ابوبكر 
سوگند : (بود، نقل كرده اند و ابوبكر در آن نامه چنين گفته استبراي خالد نوشته 

به جانم، اي پسر مادر خالد، تو آرام و راحت با دختران ازدواج مي كنـي و خـون   
وقتـي خالـد ايـن    ) هزار و دويست شهيد در كنار خانه تو هنوز خشك نشده است

عمـر بـن خطـاب    اين همان شيوه انسان سختگير، يعني : نامه را قرائت كرد، گفت
  1.است

  : مي گويم
  
اين اثر به دليل اينكه در سندش حميد بـن حيـان رازي وجـود دارد، ضـعيف      -1

عقيلي او را جزو ضعفا قرار داده است و هم چنين ابن حجر در تقريب ايـن  . است
حاصل سخن اينكه اين اثر ضـعيف اسـت و اسـتناد    . اثر را ضعيف قرار داده است

  . بدان اعتباري ندارد
  
اگر بپذيريم كه اين روايت صحيح است، باز هم چيزي كه حضرت خالـد  . . .  -2

زيرا خالد ازدواجش را با دختر مجاعه بن مراره، . معيوب شود، در آن وجود ندارد
به پدرش مجاعه پيشنهاد كرد و او موافقت خود را اعالم داشـت و ازدواج انجـام   

نمي كند و نه ازدواج بـا بـيش از    اين ازدواج به هيچ وجه خالد را معيوب. گرفت
وي را مـورد   اما اينكه حضـرت ابـوبكر  . يك همسر موجب عيب و نقص است

بايد عرض شود كه حضرت خالد داليل و دفاعيه خود را . نكوهش قرار داده است
اما بعد، سوگند به جـان  : ((چنين بيان داشته است طي نامه اي به حضرت ابوبكر

. ام تا مسرت من كامل شود و خانه من خوشـحال شـود  خودم، من ازدواج نكرده 
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پيغام نكاح به كسي فرستادم كه اگر در مدينه اين خواستگاري انجام مي گرفت، به 
چنين مصيبتي مواجه نمي شدم، بگذار، من خواستگاري خودم را در ميـدان جنـگ   

ا نكوهش اگر تو به خاطر دين يا دنيا اين را ناگوار مي داني، من تو ر. آشكار كردم
اما درباره ي تعزيت نيكوي من نسبت به كشـته شـدگان مسـلمان، بايـد     . مي كنم
به خدا سوگند، اگر حزن و اندوه و زنده اي را ابقاء مي كرد و يا مـرده اي  : بگويم

را حيات دوباره مي بخشيد، هيچ زنده اي نمي مرد و تمام مردگان زنده مي شدند، 
ك شده ام كه از زندگي مـايوس نگشـته و بـه    من به قدري وارد معركه ها و مهال

خير، من فكـر مـي   . اما اينكه مجامعه مرا فريب داده است. مردنم اذعان پيدا كردم
خيـر، مـن فكـر مـي كـنم،      . كنم، ديدگاه و راي من در آن روز اشتباه نبوده است

و من عالم غيب نيستم، و شما مي . ديدگاه و راي من در آن روز اشتباه نبوده است
نيد كه خداوند خير و خوبي را نصيب مسلمانان كرده است آنـان را وارث زمـين   د

نامه ي حضرت خالـد چنـان    1.گرداند و سرانجام را به پرهيزگاران اختصاص داده
  . گويا و واضح است كه نيازي به تفسير و توضيح ندارد

  
و از چنين بر مي آيد كه آقاي تيجاني نمي تواند خود را از خصوصيات ذاتـي   -3

او بـا ايـن   ! صفاتي محبوب خود كه همان كذب و دروغ پردازي است رها سـازد 
ال شك أن هذه البنت هي األخري ذات بعل فقتله خالد و نـزا عليهـا   (گفته خودش 

باور نمي كنم، آقاي تيجـاني  )!! حق را وارونه مي كند) كما فعل بليلي زوجه مالك
ع كه در حاشيه كتابش ذكر كرده اسـت،  كه اين جريان را ذكر كرده و آن را به مناب

ارجاع داده، نمي داند كه خالد ازدواج با اين دختر را بـه پـدرش پيشـنهاد كـرده     
   2.است، و بعد از اعالم موافقت از جانب پدر دختر، ازدواج صورت گرفته است
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آري، چقدر جاي شگفت است كه آقاي تيجاني مدعي اسـت كـه بـه راه راسـت     
هنگامي كه بداند كه گمراه شـده اسـت، حـال او چگونـه      ولي. هدايت شده است

  . خداوند، از تو عافيت مي جوييم! خواهد شد؟
بعد از توضيحاتي كه داده شد فكر مي كنم حق براي حـق جويـان روشـن شـده     

  . در پايان هم خدا را سپاس مي گويم. است
  

  باب هفتم 
  ايرادهاي تيجاني بر خليفه دوم حضرت عمر 

  سخ آن و پا بن خطاب
و  بر آگاهان مذهب روافض پنهان نيست كـه سـب و شـتم صـحابه رسـول اهللا     

مطعون كردن آنان يك اصل اساسـي در مـذهب شـيعه مـي باشـد و خليفـه دوم       
در اين نسبتهاي ناروا و تهمتهـاي بـي مـورد، بـيش از      حضرت عمر بن خطاب
اين است كـه او   عامل بسيار مهم اين كينه توزي و بدبيني،. ديگران مورد نظر است

مستشـرق معـروف   . كشور فارس را فتح كرد و قدرت را از دسـت آنـان گرفـت   
مهمترين عامل عداوت و دشمني : انگليسي، دكتر براون به صراحت لهجه مي گويد
، اين است كه او عجم، يعنـي  اهل ايران با خليفه راشد، حضرت عمر بن خطاب

بين برد ولي آنها اين دشمنيشـان را  سرزمين فارس را فتح كرد و قدرت آنان را از 
رنگ ديني و مذهبي دادند در حالي كه اين دشمني در واقع، يـك دشـمني دينـي    

دشمني مردم ايران با خليفه : در ادامه سخنان خود مي گويد)) دكتر براون(( 1.نيست
راشد، عمر بن خطاب به خاطر اين نيست كه او حق علي و فاطمه را غصب كـرده  

خاطر اين است كه او سرزمين ايـران را فـتح كـرده و بـه حكومـت      است بلكه به 
بعد اشعاري از يك شاعر فارسي زبان نقـل مـي   . خاندان ساساني خاتمه داده است

  : كند كه شعر از اين قرار است
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بر باد فنا داد رگ و ريشه ي جم       بشكست عمر پشت دليران عجم را 
  را

آل عمر كين قديم است عجم با     اين عربده بر غصب خالفت زعلي نيست 
  را

: و در پايان به نتيجه اي كه خود رسيده است، ما را بدان جا مي رساند و مي گويد
بحث در اين نيست كه او خالفت را از علي غضب كرده است، بلكه اصل مسـاله،  

   1.جريان فتح ايران بدست توانمند خليفه راشد است
خـود را متوجـه خليفـه راشـد،      آقاي تيجاني در كتاب خود، شديدترين حمـالت 

من بـه خـاطر تجليـل و    . صحابي جليل القدر، حضرت عمر بن خطاب كرده است
در : (( دربـاره او فرمـوده بـود    تقدير از اين صحابي بزرگوار كه رسـول اكـرم  

گذشته، در ميان بني اسرائيل، مرداني بودند كه بدون اينكه نبي و رسول باشند مورد 
اگر در امت من چنين شخصيتي وجود داشته باشد، او عمـر   خطاب قرار گرفته اند،

مي خواهم ايرادهاي جناب تيجاني را ذكر نموده و يك بيك آنها را پاسخ  2))است
  . بدهم

  : به توفيق حضرت حق مي گويم
نقش صحابه ((آقاي تيجاني، حمله خود را نخست بر عمر بن خطاب، تحت عنوان 

را متهم كرده بود كه  تيجاني عمر بن خطاب. شروع كرده بود)) در صلح حديبيه
در صـلح حديبيـه    تبعيت نكرده و از فيصله رسـول اهللا  او از دستور رسول اهللا

 احساس نگراني كرده است حتي ساير صحابه را براي تخلف از دستور رسول اهللا
در مباحث گذشته، به اين ايراد بي اساس به نحوي مـدلل و شـفاف   . واداشته است

گفته شد كه نيازي به اعاده آن نيست، براي تجديد آگاهي به مباحث گذشـته  پاسخ 
  . در همين كتاب مراجعه شود
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حضـرت عمـر بـن    )) اصحاب و مصيبت روز پنجشـنبه ((آقاي تيجاني در مبحث 
را مورد طعن قرار داده و او را متهم كرده است كه پيامبر را به هـذيان و   خطاب

عـالمتر دانسـته و بـه وي     و خود را از رسول اهللاياوه گويي نسبت داده است و ا
احترام قايل نبوده است بلكه او و عده ي ديگري از صحابه برنامه ريزي كردند تـا  

به همه اين ياوه گوييها در مباحـث  ! . . . را از نوشتن نامه منع كنند؟ رسول اكرم
طهـارت   گذشته به نحوي پاسخ داده شده است كه هيچ جاي شبهه اي در پـاكي و 

باطن و ظاهر اين صحابي بزرگوار براي كسي باقي نمانده اسـت و حسـن نيـت و    
مانند روشنايي آفتاب براي همگان هويدا است و از  اخالص او در حق رسول اهللا

دروغ پردازي هاي آقاي تيجاني و جهالت او درباره سيرت نبوت پرده برداشته شد 
حمد و ستايش از اول و آخـر  . شود براي اطالعات به مباحث همين كتاب مراجعه

  . از آن خداوند است
را متهم كرده اسـت   نيز، تيجاني حضرت عمر) صحابه در سپاه اسامه(در مبحث 

كه او به فرماندهي اسامه اعتراض كرده و تهمتهاي ديگري نيز بـه وي نسـبت داده   
  . بود كه به آنها در جاي خودش پاسخ دادم

   بر اينكه عمر نقدي بر ديدگاه تيجاني داير
  .مخالفت كرده است با پيامبر

هر كس در اين گونه روايات دقت كند، خواهد ديد كه صحابه : ((تيجاني مي گويد
خطـا مـي كنـد     مي دانستند و معتقد بودند كه پيامبر خود را برتر از رسول اهللا

ولي خود آنان خطا نمي كنند، در نتيجه بعضـي از مورخـان اقـدامات صـحابه را     
بوده  صحيح قرار داده اند هر چند كه اقدامات آنان مخالف با اقدامات رسول اهللا

 يا اينكه مورخين بعضي از صحابه را در علم و تقـوي بـاالتر از رسـول اهللا   . اند
بطور مثال در جريان زندانيان و اسير شدگان جنگ بدر گفته شده است . دانسته اند

اب درست گفته اسـت و در ايـن بـاره    خطا كرده و عمر بن خط كه رسول اكرم
اگـر  : ((چنين فرموده اسـت  رسول اهللا: روايات دروغيني را نقل كرده مي گويند



خداوند ما را به مصيبتي گرفتار مي كرد، غير از عمر بن خطاب كسي ديگر نجـات  
  )). 1.حاصل نمي كرد

  : مي گويم
  
لم در بيش از يك در روايات صحيح به سند صحيح آمده است كه پروردگار عا -1

بخاري در صحيح خـود از حضـرت   . جريان با عمر بن خطاب موافقت كرده است
مساله زاويه نگـرش و ديـد مـن     3در سه: گفت عمر: انس چنين روايت مي كند

خواستم اگـر مقـام    از رسول اهللا: يك. مورد تاييد حضرت حق قرار گرفته است
وب بود؟ به دنبـال ايـن خواسـت و    ابراهيم را محل نماز قرار مي داديم، چقدر خ

مقام ابـراهيم را محـل نمـاز    ) واتَّخذُوا منْ مقَامِ إِبرَاهيم مصلّى(مشوره من، اين آيه 
  .خود قرار دهيد ـ نازل شدـ

  
چقدر خوب بود اگر شما به همسرانت امر مـي   عرض كردم، اي رسول خدا: دو

ب با آنان حرف مي زند؟ بـدنبال  كردي تا حجاب كنند زيرا هر انسان خوب و خرا
  . اين مشوره، آيه حجاب نازل شد

  
اگر : اتفاق كرده بودند، خطاب به آنان گفتم عليه رسول اهللا همسران اكرم: 3سه

شما را طالق دهد، پروردگار همسران بهتري از شما به پيامبر خواهـد   رسول اهللا
نـازل  ) قَكُنَّ أَنْ يبدلَه أَزواجاً خَيـراً مـنْكُنّ  عسى ربه إِنْ طَلَّ(بدنبال آن، اين آيه . داد
 عمر: امام بخاري حديث مذكور را با اين الفاظ در جاي ديگر آورده است 2.شد

مساله ديدگاه من موافق با خواست پروردگار بود يـا پروردگـار در    3در سه: گفت
، انسـانهاي  اي رسـول خـدا  : عرض كردم: يك: مساله با من موافقت فرمود 3سه
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خوب و خراب در محضر شما مي آيند، بهتر است شما مادران مومنان را امر كنيـد  
  .خداوند آيه حجاب را نازل كرد. تا حجاب كنند

  
در حـق   به من خبر رسيده بود كه رسـول اكـرم  : مي گويد حضرت عمر: دو

امديـد،  اگر بـاز ني : بعضي از ازواج مطهرات خشم كرده است، نزد آنان رفته، گفتم
نزد يكي از : مي گويد عمر. خداوند پيامبرش را همسراني بهتر از شما خواهد داد

اي عمر، رسول اهللا خودش به همسران چيزي : آمدم، او گفت همسران رسول اهللا
عسـى ربـه إِنْ   (نمي گويد تو آنان را نصيحت مي كني؟ به دنبال آن، خداوند آيـه  

ازل كرد و همين روايت در صحيح مسلم نيز با انـدك تفـاوتي   را ن) الخ. . . طَلَّقَكُنَّ
  . براي اطالعات بيشتر به اين منابع مراجعه شود. در الفاظ آمده است

  
  ). 3213(صحيح بخاري كتاب التفسير سوره بقره برقم  -1
  
صحيح مسلم مع الشرح كتاب فضايل الصحابه، باب فـي فضـايل عمـر، بـرقم      -2
)2399 .(  

ابـن  : . . . چنين آمـده اسـت   يث طوالني ديگري به نقل از عمرهمچنين در حد
به ابوبكر  بعد از اينكه ـ در جنگ بدر ـ اسير گرفتند، رسول اهللا  : عباس مي گويد

اي پيامبر خـدا،  : راي شما در مورد اين اسيران چيست؟ ابوبكر گفت: و عمر گفت
ها فديه بگيريد تـا باعـث   آنها پسر عموها و خويشاوندان ما هستند، به نظر من از آن

رسول . چه بسا خداوند آنها را به اسالم هدايت نمايد. تقويت ما در برابر كفار شود
نه، اي رسول اهللا، سـوگند بـه   : اي پسر خطاب، راي تو چيست؟ گفتم: فرمود اهللا

خدا، راي من مثل راي ابوبكر نيست، به نظر من اجـازه دهيـد تـا گردنهايشـان را     
اجازه دهيد تا گردن عقيل را بزند و به من اجازه دهيد تا گردن فالني  بزنيم، به علي

رسـول  . را بزنم زيرا اينها بزرگان و ائمه كفـر هسـتند  ) يكي از خويشاوندان عمر(



به راي ابوبكر تمايل پيدا كرد و به راي من عالقه اي نشان نـداد، فـرداي آن    اهللا
اي رسول : گفتم. اند و گريه مي كنندو ابوبكر نشسته  روز آمدم، ديدم رسول اهللا

خدا، به من بگو شما و رفيقت چرا گريه مي كنيد؟ اگر گريه ام آمد، گريه مي كـنم  
: فرمـود  رسول اهللا. و اگر گريه ام نيامد بخاطر گريه شما، تظاهر به گريه مي كنم

پيشنهاد فديه گرفتن از طرف دوستانت باعث گريه من شده است زيرا عذاب آنهـا  
به من عرضه شـد و  ) اشاره به درختي نزديك رسول اهللا(ديكتر از اين درخت نز

ما كَانَ لنَبِي أَنْ يكُونَ لَـه أَسـرَى حتَّـى يـثْخنَ فـي      (: خداوند اين آيه را نازل كرد
ل پس خداوند غنيمت را براي آنها حال) الْأَرضِ ـ تا ـ فَكُلُوا مما غَنمتُم حالالً طَيباً  

  . كرد
  
صحيح مسلم مع الشرح كتاب الجهاد و السير باب االمداد بالمالئكه غزوه بدر و  -3

  ). 1763(اباحه الغنائم ـ رقم 
خواننده محترم، همه اين روايات همان طور كه مشاهده مي كني ثابت و از لحـاظ  
روايت و درايت صحيح هستند، اگر آقاي تيجاني آنهـا را روايـات دروغـين مـي     

، بايد با دليل روشن نه با جهالت شرم آور و رسوا كننـده، و عقـل فاسـدش    گويد
اين روايات هرگز به اين معني نيستند كه بعضي صـحابه از  . مدعايش را ثابت كند

در بعضـي   فايق و برتر بودند ـ رسول اكرم  لحاظ علم و تقوي از رسول اكرم
هر آنچـه  . ها نازل نشده بودموارد اجتهاد مي كرد، در مسائلي كه وحي درباره ي آن

كه از پيامبر انجام مي گيرد، الزم نيست كه همه اش وحي باشـد بلكـه پيـامبر بـر     
نمـاز   اساس مصلحت در غير مورد وحي اجتهاد نيز مي كند ـ مـثالً رسـول اهللا   

يـا  : بـه وي گفـت   ميت رئيس منافقين، عبداهللا بن ابي را خواند، حضـرت عمـر  
ز مي خواني و خداوند تو را از اين نماز منع كرده اسـت؟  رسول خدا، تو بر او نما

اسـتَغْفرْ لَهـم أَو ال   (: خداوند به من اختيار داده فرموده است: فرمود رسول اكرم
اي پيامبر شما خـواه بـراي منـافقين طلـب     ) تَستَغْفرْ لَهم إِنْ تَستَغْفرْ لَهم سبعينَ مرَّةً



وند آنان را نمي بخشد حتي اگر شما هفتاد بار براي آنـان  آمرزش كني يا نكني خدا
 حضرت عمر. طلب آمرزش كني، خداوند آنان را مورد مغفرت قرار نخواهد داد

وال ( :بر وي نماز خواند، خداوند اين آيه او منافق است، رسول اكرم: عرض كرد
ترجمه آيه چنـين  . را نازل فرمود) قَبرِه تُصلِّ علَى أَحد منْهم مات أَبداً وال تَقُم علَى

) براي دعـا (اگر از منافقان كسي بميرد هرگز بر او نماز مخوان و بر قبر وي : است
   1.توقف نكن

اجتهاد كرده است، از كتاب اهللا ثابت است و ثابت است  و اين امر كه رسول اهللا
ـ : ((درباره سوق هدي، در حجه الوداع فرمـود  كه رسول اكرم و اسـتقبلت مـن   ل

اگر از قبل مي دانستم )) امري ما استدبرت ما اهديت، ولوال أن معي الهدي ألحللت
آنچه را كه بعداً برايش پيش آمد، هدي را با خود نمي بردم، اگر هدي با من همراه 

همچنـين  ) ) 1568(صحيح بخاري كتاب الحج برقم . (نبود، از احرام بيرون مي آمد
وقتي از خانه همسرش، زينب بنت جحش نـزد دو همسـر   در جريان تحريم عسل، 

ديگرش، عايشه و حفصه تشريف آورد، سوگند ياد كرد كه ديگر در خانـه زينـب   
يا أَيها النَّبِي لم تُحرِّم ما أَحـلَّ اللَّـه   (بنت جحش عسل نمي خورد، خداوند اين آيه 

 اللَّهو اجِكوأَز رْضَاتي متَغتَب لَكيمحر را نازل كـرد ـ اي پيـامبر    2)غَفُور   چـرا
حالل خدا را بر خود حرام مي كني، شما در صدد ارضاء همسـران خـود هسـتي،    

مي گفت و انجـام مـي    خداوند بخشنده و مهربان است، اگر همه آنچه كه پيامبر
و داد، وحي مي بود يا از طريق وحي مي بود، خداوند در قرآن، اين امور را براي ا

موافقت خداوند با صحابه در يك جريان يا بـيش از يـك جريـان،    . بيان نمي كرد
محسوب نمي شود، و به اين معني نيست كه صحابه از رسول  نقصي براي پيامبر

هيچ كسي چنين نمي انديشد به جز كسي كه دربـاره ي  . علم بيشتري دارند اكرم
از روايـات مسـتند و معتبـر    . شداصالً آگاهي نداشته با اعمال و اقوال رسول اهللا
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در مواردي كه وحي نـازل نشـده بـود بـه اصـحابي       ثابت است كه رسول اكرم
  . مانند جريان اسيران جنگي در غزوه بدر. مشوره مي كرد

از آنهـا  ) تيجـاني (اگر اين روايات باطل و دروغ هستند، چرا بـرادران شـيعي تـو    
)) الشـيعه و التصـحيح  ((كتاب خود  دكتر عالءالدين قزويني در. استدالل مي كنند

: عليه دكتر موسي موسوي با استناد به روايت حضرت انس استناد كرده مي گويـد 
 و اين همان روايت است كه حضرت عمـر . از انس بن مالك روايت شده است

: مساله با پروردگارم موافقت شده است ـ كه عمر فرمـود   3در سه: در آن مي گويد
را اذيـت   ، رسـول اهللا ود كه بعضي از همسران رسول اهللابه من خبر رسيده ب((

از اين : كردند، نزد آنان رفته، آنان را پند و نصيحت كردم و در ضمن به آنان گفتم
. خواهـد داد  حركتها باز بياييد و گر نه خداوند در عوض بهتر از شما به پيـامبر 

چنـين مسـاله اي    اي عمر، درباره رسـول اهللا : حتي نزد زينب آمدم، زينب گفت
تو آمده اي ما را نصيحت مـي  . پيش نيامده است كه او همسرانش را نصيحت كند

بعـد چنـد روايـت     1.را نازل كرد. . .) عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُنَّ(كني، خداوند اين آيه 
اينهـا مجموعـه اي از روايـات    : ((نقل كرده مي گويـد  ديگر را از حضرت عمر

   2.))صحيحه هستند
آنچه كه از اين روافض مايه حيرت و شگفتي است اين است كه اين آقايان هرگاه 
از رواياتي، عليه اهل سنت استدالل مي كنند بر سياست يك بام و دو هوا عمل مي 

يك حديث در عين حال كه به صحت آن اعتراف دارند، در همان لحظـه آن  . كنند
حديث مشتمل بر مدح و تعريـف   را ضعيف نيز تلقي مي كنند، اگر بدانند كه فالن

شايد همين روش، . يك صحابي است، بالفاصله به ضعيف بودن آن حكم مي كنند
سياست يك بام دو هواي آقاي تيجاني را توجيه مي كند، آقاي تيجاني از حـديثي  
كه در منابع اهل سنت وارد شده، اگر بداند كه در آن نقص و عيبي متوجه يكي از 
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ست، بالفاصله به صحت آن فتوا مـي دهـد و در غيـر ايـن     ا اصحاب رسول اهللا
صورت همين حديث را ضعيف تلقي نموده، موضع اهل سـنت را بخـاطر همـين    
حديث مورد نقص و عيب قرار مي دهد ـ هر حديثي را كه در آن مدح و ستايشي  
در حق صحابه مشاهده كند، آن را كذب و از لحاظ عقل و شرع غير مقبول تلقـي  

بق تجربه خودم اين گونه تلون و تغيير پذيري را مرهون كارگاه تحليـل  ط! مي كند
  . گري حديث كه تابع تحليل گر آقاي تيجاني مي باشد مي پندارم

چنين بر مي آيد كه آقاي تيجاني بسيار مضطرب و پريشان اسـت از گمراهـي كـه    
ي از به عقيده تيجاني، اهل سـنت بعضـ  ! اهل سنت آن را ميان مردم رواج مي دهند

مي دانند و اينكه  اعمال و اقدامات صحابه را بهتر از اعمال و اقدامات رسول اهللا
تيجاني در اين ادعا . مقدم هستند بعضي از اصحاب در علم و تقوي از رسول اهللا

از حديثي استدالل مي كند، هيچ معلوم نيست كه او اين حـديث را از كجـا آورده   
لو أصابنا اهللا بمصيبه لـو  : ((فرمود ل اكرماست؟ و آن حديث، اين است كه رسو

اگر خداوند آفتي را براي ما مي آورد به جز عمـر  )) يكن ينج منها إال ابن الخطاب
 ؟ چون اين حديث پيـامبر !بن خطاب ديگر هيچ كسي از آن نجات پيدا نمي كرد

رده نيست، طبيعتاً او آن را به هيچ منبعي ارجاع نداده و حواله اي بـرايش ذكـر نكـ   
اين حديث چون از لحاظ درايت و متن باطل است، نيازي نيست كه سند آن . است

و اصحابش را در  مورد ارزيابي قرار گيرد چگونه ممكن است كه خداوند پيامبر
. ؟ ال حول و ال قوه إال بـاهللا !مصيبتي گرفتار كند كه تنها عمر از آن نجات پيدا كند

اگر : اهل سنت با زبان حال خود مي گويند) باهللالعياذ : (بعد آقاي تيجاني مي گويد
ـ خداوند از ايـن اعتقـاد فاسـد و    ) اعاذنا اهللا(عمر نمي بود، پيامبر هالك مي شد 

معيوب كه عيبي باالتر از آن نيست ما را نجات دهد ـ سوگند به جان خودم او كه  
ر است و بر چنين اعتقادي دارد، به اندازه ي فاصله ي مشرق و مغرب از اسالم بدو

وي واجب است كه به عقل خود برگردد و شيطاني كه در دل او كمين كرده است 
كسي كه هوايش را معبود خود قرار داده : (خداوند مي فرمايد. آن را از خود براند



و خداوند با وجود عالم بودنش او را گمراه كرده بر گوش و قلب او مهـر غفلـت   
انداخته است، به جز خدا چه كسي مي تواند زده است و در جلو چشمهاي او پرده 

  1.او را به راه راست هدايت كند
  : مي گويم

يعني بعضـي صـحابه را   (فتواي آقاي تيجاني درباره كسي كه چنين اعتقادي دارد، 
برايتان روشـن  ) بداند در علم و تقوي و صحت اعمال و كردار بهتر از رسول اهللا

بيشتري از هدايت برده باشد، ناچارم پرده از  شد ـ بخاطر اينكه جناب تيجاني بهره 
مي دانند و در علم و تقـوي   چهره كساني كه بعضي صحابه را بهتر از رسول اهللا

گـوش كـن   . براي آنان قايل هستند، بـردارم  مرتبه ي واالتري از مرتبه رسول اهللا
األصـول مـن   ((آقاي تيجاني، كليني كه از مراجع بزرگ روافض است، در كتابش 

كه در ديدگاه شيعه همان منزلت را دارد كه صـحيح بخـاري در ديـدگاه    )) الكافي
من ميان بهشـت و  : علي بن ابي طالب بارها گفته است: مي نويسد. اهل سنت دارد

دوزخ قسيم خداوند هستم، من فاروق اكبر هستم، من صاحب عصا و ميسم هسـتم  
دند، تمام آنچه را كـه بـراي   ـ تمام فرشتگان، جبرييل و رسوالن براي من اقرار كر

حمل كرده اسـت و آن   و حمل كردم آنچه را كه محمد. اقرار كرده اند محمد
خصلتهايي به من عطا شده كه قبل از من به هيچ كس عطا . محموله پروردگار است

و ) نسب نامه و شجره(، انساب )آفتها(باليا ) موت و مرگ(علم منايا ـ  . نشده است
از دست نمي دهـم آنچـه را   . حق و باطل به من داده شده استخطاب فاميل ميان 

همه اينهـا از جانـب اهللا   . آنچه كه پنهان است، از من پنهان نيست. كه گذشته است
   2.خداوند مرا بر علم خود تمكين كرده است. است

را بزرگتـر از   شيعه در اين حد اكتفا نكرده بلكه فرزندان و اوالد حضرت علـي 
فضايل اهـل  ((؟ اما شيعه محمد فروخ الصفار در كتاب خود بنام !انندپيامبران مي د
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شـيعه  : ابي عبداهللا از من پرسيد: ((از عبداهللا بن وليد چنين روايت مي كند)) البيت
مي گويند كـه عيسـي و   : درباره عيسي، موسي و اميرالمومنين، چه مي گويد؟ گفتم

آيا شيعه مي گويند، آنچه : گفت) ع(ابي عبداهللا . موسي از اميرالمومنين بهتر هستند
آري، ولي آنان هيچ كس را : دانسته، اميرالمومنين مي داند، گفتم را كه رسول اهللا

) شيعه(بوسيله قرآن با آنان : ابو عبداهللا فرمود. از پيامبران اولوالعزم، بهتر نمي دانند
بحـث  بوسيله كدام آيه هاي قرآن با آنان خصـومت و  : عرض كردم. خصومت كن

وكَتَبنَا َلـه  (: خداوند، درباره حضرت موسي مي فرمايد: فرمود) ع(كنم؟ ابو عبداهللا 
. و علم هر چيز در الواح براي موسـي نوشـته نبـود   ) في الْأَلْواحِ منْ كُلِّ شَيء علما

و ) فيه ولأُبينَ لَكُم بعض الَّذي تَخْتَلفُونَ (:درباره حضرت عيسي خداوند مي فرمايد
وجِئْنَا بِك علَى هؤُالء شَهِيداً ونَزَّلْنَـا   (فرموده است خداوند درباره حضرت محمد
ءكُلِّ شَياناً ليبت تَابالْك كلَي1)ع    

روايت ديگري از ابي عبداهللا، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بـن ابـي   
مبران اولوالعزم را آفريد و آنان را بوسيله خداوند پيا: (طالب، را چنين نقل مي كند

و در علم آنان، ما را بر . و ما را وارث علم و فضل آنان قرار داد. علم، فضيلت داد
نيز ما را فضيلت داد ـ علـم رسـول اهللا و     و در علم رسول اهللا. آنان فضيلت داد

   2.))ده بودعلم ساير پيامبران اولو العزم را به ما داد، آنچه كه به آنان ندا
بعد از اين داليل، ناچارم كه گرم ترين تعزيت و تسليت را بـه دكتـر تيجـاني بـه     

  . . خاطر راه يافتن او بسوي باطل، تقديم دارم
هـر چنـد كـه    : ((را زير سوال برده مي گويد آقاي تيجاني عدالت حضرت عمر

قسيم عطـاء  عمر به عدالت شهرت دارد، ليكن تاريخ حكايت از آن دارد كه او در ت
. را نداشته و پاي بند آن نبـوده اسـت   و مستمري قصد تبعيت از سنت رسول اهللا

مساوات و برابري را در تقسـيم عطـا و مسـتمري ميـان تمـام       زيرا رسول اكرم
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ابوبكر در تمام . تبعيضي ميان آنان قايل نبوده است. مسلمانان رعايت فرموده است
اما عمر بن خطـاب  . تبعيت كرده است مدت خالفتش نيز از اين سنت رسول اهللا

. سابقين را در برابر غيـر سـابقين تـرجيح داده اسـت    . شيوه نويني را اختراع نموده
مهاجرين قريش را در برابر مهاجرين غير قريش و كالً مهاجرين را در برابر انصـار  

ربيعه هم چنين مضر، را در برابر . و اعراب را در برابر غير اعراب ترجيح داده است
به گونه اي كه براي مضر سيصد و براي ربيعه دويست درهم در . ترجيح داده است
اين تبعـيض و تـرجيح   . اوس را در برابر خزرج ترجيح داده است. نظر گرفته است

  1))چه نسبتي با عدل و عدالت دارد، اي عاقالن اندكي بينديشيد؟
ي را در برابـر بعضـي   در تقسيم عطايا و مستمري بيت المال بعض آري، عمر -1

ترجيح مي داد و اين ترجيح به هيچ وجه قابل نكوهش نيست زيرا هيچ دليلـي بـر   
و هيچ يك از علماي معتقد به وجوب برابري نبـوده و  . وجوب برابري وجود ندارد

در برخي موارد، بعضـي را   نيست و از روايات مستند ثابت است كه رسول اكرم
بخاري در صحيح خود از نافع از ابن عمر چنين . تدر برابر بعضي ترجيح داده اس

روز خيبر اموال غنيمت را تقسيم كرده به مجاهديني  رسول اكرم: روايت مي كند
كه سوار بودند، يعني اسب جنگي همراه داشتند دو سهم و به مجاهديني كه پيـاده  

ب كسي كه اسـ : نافع در تفسير اين حديث مي گويد. نظام بودند يك سهم مي داد
سهم و به كسي كه اسب همراه نداشت، يك سـهم مـي    3همراه داشت و به او سه

   2.داد
  
اصل همان تسـويه و برابـري   : معتقدين به جواز تفضيل و ترجيح مي گويند. . . -2

گهگاهي به تفضيل و ترجيح عمل مـي كـرد، ايـن روش     است ولي رسول اكرم
يدگاه كه اصل همـان تسـويه   اين قول و د. دال بر جواز تفضيل است رسول اهللا
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است ولي تفضيل و ترجيح نيز بخاطر مصلحت جايز است، صحيح تـرين ديـدگاه   
بر اساس هوسهاي نفساني و منافع شخصي  واضح است كه عمر. تلقي شده است

به تبعيض و ترجيح عمل نكرده است بلكه عامـل اساسـي در ايـن تـرجيح همـان      
ين از مهاجرين را در برابر غير سابقين مقـدم  مثال سابقين اول. فضايل ديني بوده اند

و بعد به همين ترتيب عمل كرده است و سهم خود و خويشـاوندان را  . كرده است
البته كسي كه اساس ترجيح اش هوسهاي نفساني . از سهم ديگران كمتر كرده است

ليكن كسي كه هدفش خشنودي خداونـد، تبعيـت از   . باشد مستحق نكوهش است
تعظيم كسي كه خداوند او را معظم كرده است، باشد، هيچ اشـكالي   و رسول اهللا

بلكه چنين اقدامي شايان مدح و ستايش است، نه نكـوهش و  . متوجه او نمي شود
به علي، حسن و حسين، بيش از ديگـران   روي همين اصل حضرت عمر. مذمت
اگـر  . دبيش از ديگران مي دا هم چنين به ساير خويشاوندان رسول اكرم. مي داد

كمتر از آنچه كـه مـي داد، مـي     او به تسويه عمل مي كرد، به خاندان رسول اهللا
  1.رسيد

  
مستمري بگيران از بيت المال را به دسته هاي متعـددي تقسـيم    حضرت عمر -3

دسته اول عبارت بود از مهاجريني كه در غـزوه بـدر شـريك بودنـد ـ      . كرده بود
دسته سوم مهاجريني كـه توفيـق   . كت داشتنددسته دوم انصار كه در غزوه بدر شر

شركت در غزوه بدر را نداشتند، دسته چهارم انصار كه اين توفيق را نيافته بودنـد  
ولي در بقيه غزوات شركت جسته بودند ـ بعد يعني دسته پنجم، كساني بودند كـه   

دسته ششم آن عده از صـحابه  . توفيق شركت در غزوه واحد و فتح مكه را داشتند
بعد براي افراد بخصوص مستمري خاصـي  . در قادسيه و يرموك حضور داشتند كه

ميـان   حضـرت عمـر  . در نظر گرفته بود، مانند حضرت حسن و حضرت حسين
عرب و غير عرب تبعيضي قايل نبود، گفته آقاي تيجاني داير بر اعمال تبعيض ميان 
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ر عرب يكسـان  به تمام اهل بدر چه عرب و غي. اعراب و غير اعراب صحت ندارد
هـر كـدام از   : حتي به فرماندهان لشكر دستور كتبي مي داد و مي فرمـود . مي داد

موالي را كه آزاد كرديد، آنان را در حكم اعراب و آزاد شدگان قرار دهيد و ماننـد  
و اگر مايل هستيد كه آنان را يـك قبيلـه مسـتقل قـرار     . آزادگان با آنان رفتار شود
ايا و مستمري و احسان با آنان مانند افراد خودتان رفتـار  بدهيد، آنگاه در بخش مز

تقسيماتي كـه آقـاي تيجـاني از     1.نموده، هيچ گونه تبعيضي عليه آنان اعمال نكنيد
  . كتب شيعه نقل كرده است، هيچ سند معتبري براي آنها ذكر نشده لذا فاقد اعتبارند

   نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر جاهل بودن عمر بن خطاب
در مورد علم عمر بن خطاب زياد شنيده ام حتي گفتـه شـده او   : تيجاني مي گويد

و او در آراء و ديـدگاه هـاي خـودش در بسـياري     . عالم تر از تمام صحابه است
موارد، مورد تاييد پروردگار قرار گرفته و آيه هايي مطابق با ديدگاه او نـازل شـده   

كه عمر حتي بعد از نزول قرآن نيـز بـا   اما تاريخ صحيح به ما نشان مي دهد . است
زيرا يكي از صحابه در دوران خالفت او از وي سـوال  . قرآن موافقت نداشته است

عمـر  . اي اميرالمومنين، غسل بر من واجب شده و من فاقد آب هستم: كرد و گفت
نماز را ترك كن، عمار بن ياسر ناچار شد، جريان تـيمم را بـه وي يـادآور    : گفت

مسئوليت فتواي تو را به گـردن تـو مـي    : مر قانع نشد و به عمار گفتشود ولي ع
علم عمر چه مناسبتي دارد با آيه تيمم كه در قرآن نازل شده اسـت؟ علـم   : اندازيم

كه چگونه تيمم را به صحابه مانند وضو  عمر چه مناسبتي دارد با سنت رسول اهللا
    2.ياد مي داد
  : مي گويم
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بلكه بخاري اين حـديث را  . ي با اين الفاظ نيامده استحديث مذكور در بخار -1
شخصـي نـزد عمـر بـن     : از سعيد بن عبدالرحمن بن ابزي چنين نقل كرده اسـت 

عمار بن ياسـر  . غسل بر من واجب شده و من آب پيدا نكردم: خطاب آمد و گفت
شما . به ياد نداري كه من و شما در مسافرتي با هم بوديم: به عمر بن خطاب گفت

ايـن  . ماز را به تاخير انداختي و من بدنم را در خاك غلطانيـده و نمـاز خوانـدم   ن
حضرت دستها را بر زمين زده و بعد در آنهـا  . رساندم  جريان را به رسول اكرم

اين قـدر برايـت كـافي    : فوت كرده و با آنها چهره و دستها را مسح كرد و فرمود
   1.بود
  
وإِنْ كُنْـتُم   (:با استناد به اين دو آيه ،واضح است كه حضرت عمر بن خطاب -2

تيمم را بـراي جنـب جـايز    ) وال جنُباً إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ حتَّى تَغْتَسلُوا) (جنُباً فَاطَّهرُوا
نمي دانست و او بر همين باور خود بود تا اينكه حضرت عمـار حادثـه اي را كـه    

آور شد ولي آن جريان در خاطره اش ميان او و عمر بن خطاب پيش آمده بود، ياد
نمانده بود و هر چه فكر كرد، ياد آن در خاطره تجديد نشد و به همين خـاطر، آن  

اي عمـار از  . اتق اهللا يا عمار: طور كه در مسلم آمده است، به حضرت عمار گفت
بتـرس، دربـاره   : مـي گويـد  )) اتق اهللا: ((امام نووي در شرح قول عمر. خدا بترس
شايد تو فراموش . ن حديث و در آن دقت كن تا خالف واقعه گفته نشودروايت اي

كرده اي يا دچار اشتباه شده اي، زيرا من نيز با تو بودم اما چنين چيزي به خـاطرم  
اگر تو مايل نيستي من اين حـديث را ديگـر   : وقتي حضرت عمار گفت 2.نمي آيد

عنـي مسـتوليت آن بـه    ي) نوليك ما توليـت : (فرمود حضرت عمر. بيان نمي كنم
عهده ي شما است و اگر من آن جريان را ياد ندارم، الزم نيست كه آن حق نباشد، 

كـل آنچـه كـه در ايـن     . لذا من به خود اجازه نمي دهم كه تو را از بيان منع كنم
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به ياد آن حادثـه نيفتـاد و او معصـوم     حديث هست، اين است كه حضرت عمر
  . نكوهش او باشد نبود كه اين نسيان موجب عيب و

  
علم عمر چه نسبتي دارد با آيه نازل شده در كتاب (اين گفته ي تيجاني كه . . .  -3

بحـق  ) اهللا و با سنت رسول اهللا كه كيفيت تيمم را مانند وضو به آنان يـاد مـي داد  
حضرت عمر بـن  . االنصاف، اين گفته او دال بر زيادت جهل و خفت عقل او است

آيه را مي دانست و از چگونگي تيمم نيز كامالً مطلع بـود،  به خوبي اين  خطاب
ولي شكل عمده در اين بود كه آيا حكم تيمم شامل كسي كه غسل بر وي واجـب  

وإِنْ كُنْـتُم مرْضَـى أَو علَـى     (:است نيز هست يا خير؟ خداوند در قرآن، مي فرمايد
و المستُم النِّساء فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيممـوا صـعيداً   سفَرٍ أَو جاء أَحد منْكُم منَ الْغَائط أَ

و اگر مريض يا مسافر بوديد، يا دستشويي رفتيد، يا زنان را دسـت زديـد و   ) (طَيباً
حضرت معتقد بود كه آيه شامل جنب نيسـت  ). آبي نيافتند با خاك پاك تيمم كنيد

بوسيله دست حمل مي كرد، ) لمس(زدن و مالمسه مذكور در آيه را به معني دست 
نه به معني جماع و بر اساس همين تفسير، مس مرأه، يعنـي دسـت زدن بـه زن را    

  . موجب وضو مي دانست
جرات نمـوده،   عمر در برابر كتاب اهللا و سنت رسول اهللا: آقاي تيجاني مي گويد

داده در دوران خالفت خود بر خالف نصوص قرآن و سنت رسـول اهللا فتـوا مـي    
عمر بن خطاب اجتهاد مي كرد و در برابر : تيجاني در جايي ديگر مي گويد 1.است

نص صريح حديث حتي در برابر نص صريح قرآن، تاويل مي كرد و به راي خـود  
و أنـا أنهـي    متعتان كانتا علي عهد رسول اهللا: ((عمل مي كرد، مانند اينكه گفت

  . 2))عنهما وأعاقب عليهما
  : حق مي گويمبه توفيق حضرت 
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متعه حج را حرام قـرار نـداده و    واقعيت امر اين است كه حضرت عمر. . .  -1

نهي او از متعه ي حج، نهي تحريم نبوده است بلكه او قصد داشت تا مـردم را بـه   
اين نهي، نهي اولويت بود، منظورش اين بود، كه . آنچه كه افضل است هدايت كند
هتر است، زيرا در صورت انجـام عمـره، در ايـام    تمتع در ضمن حج انجام نگيرد ب

حج، خانه خدا در بقيه ي ايام سال از معتمرين و عمره كنندگان ممكن است خالي 
لذا مردم را به صورت اختياري از ضم كردن عمره با حج منع مي كرد، نه به . باشد

. ثابت اسـت  صورت تحريم ـ در روايات صحيحه اباحت عمره از حضرت عمر 
سوگند بـه اهللا، مـن   : روايت مي كند، فرمود ابن عباس از حضرت عمرحضرت 

 شما را چگونه از تمتع منع مي كنم؟ حال آنكه تمتع در قرآن آمـده و رسـول اهللا  
از حضرت : ضبي بن معبد مي گويد 1)عمره في الحج(يعني . آن را انجام داده است

راه  به سنت رسول اهللا: من براي حج و عمره احرام بسته ام؟ فرمود: عمر پرسيدم
و بدون ترديد، عمره در غير ايـام حـج از تمتـع، بـه      2يافته و بدان عمل كرده اي،

  . اتفاق جمعي از فقهاء افضل است
  
از روايات صحيح ثابت است كه حضرت ابوذر حج تمتع را مطلقـاً حـرام   . . .  -2

كانت : ((، قالردر صحيح مسلم عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذ. مي دانست
يعنـي حـج تمتـع مخصـوص اصـحاب      )) المتعه في الحج ألصحاب محمد خاصه

حضرت ابـوذر نـزد شـيعه از صـحابه     . بود و براي بعدها جايز نيست رسول اهللا
مقبولين و منتخبين است اگر خطا در يك مساله مقتضي قدح و عيـب اسـت بايـد    

قط و فقط عيـب جـويي از   شامل ابوذر نيز بشود، مگر در صورتي كه هدف مهم ف
  ؟ !عمر باشد
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خوانندگان محترم بايد دقت كنند، آقاي تيجاني حديثي را كـه اهـل سـنت در     -3

منابع خود آن را ذكر كرده اند، را بدليل اينكه او فكر مي كند اين حديث عيبـي را  
متوجه عمر مي كند، صحيح مي داند و از آن استدالل مي كند و بوسيله آثار متعدد 

ري از خود عمر ثابت كردم آنچه را كه مخالف اين روايت است و بدون ترديد ديگ
آقاي تيجاني آن آثار را بدليل اينكه در مدح عمر هستند عقالً و شـرعاً باطـل مـي    

  ؟!داند
  
از جانب خود آن را  درباره متعه نساء بايد عرض شود كه حضرت عمر. . .  -4

حكم حرمـت ان را صـادر كـرده     حرام قرار نداده است بلكه شخص رسول اهللا
امام مسلم در صحيح خود از ربيع ابن سبره جهني و او از پدرش روايت مي . است

اي مردم من در گذشته متعه نساء را براي شما جـايز  : فرمود كند كه رسول اكرم
مي دانستم و خداوند اكنون آن را براي هميشه حرام قرار داده است هر كس زنـي  

تعه همراه خود دارد، بايد او را رها كند، و آنچه كه در عـوض متعـه   را به عنوان م
بخاري و مسلم در صحيح خـود، از زهـري، از حسـن بـن      1.داده ايد، پس نگيريد

محمد بن علي و از برادر زاده اش عبداهللا و آن دو از پدر خود، چنين روايت مـي  
المتعـه و عـن    نهي عـن  إن النبي: به ابن عباس فرمود حضرت علي: كنند كه

در زمان غـزوه   رسول اكرم: حضرت مي فرمايد 2.لحوم الحمر األهليه، زمن خيبر
      3.خيبر از متعه نساء و از گوشت خر اهلي منع كرده است

نكاح متعه در واقع در سال فتح مكه حرام قرار داده شده است و روايـت دوم كـه   
ت، با روايت فتح مكه منافـاتي  در آن گفته شده كه متعه در فتح خيبر حرام شده اس

صحيح اين است كه متعه در فتح خيبر حرام نشـده بـود بلكـه در آن سـال     . ندارد
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ابن عباس متعه و هم گوشت االغ اهلي را حـالل  . گوشت خر اهلي حرام شده بود
در اين عقيده با وي مخالف بود و در استدالل عليه او  مي دانست، حضرت علي

همانـا رسـول   )) (حرم المتعه و حرم لحوم الحمر يوم خيبـر إن رسول اهللا : ((گفت
حضـرت علـي حرمـت متعـه و     ) متعه و گوشت االغ را روز خيبر حرام كرد اهللا

زيرا ابن عباس به حلت هـر دو معتقـد   . حرمت حمر اهلي را يكجا ذكر كرده است
و رجوع حضـرت ابـن عبـاس از    . بود و حضرت علي مي خواست او را قانع كند

وقتي حديث نهي از متعه و گوشت االغ اهلـي بـه وي   . خود نيز ثابت استفتواي 
روي همين اصـل حضـرت سـفيان بـن      1.رسيد او از موضع قبلي خود رجوع كرد

را تنها متعلق به گوشت حمر االهليه مي دانست و با متعه آن ) يوم خيبر(عيينه، لفظ 
إنـه  : ((، معني حـديث ابو عوانه در صحيح خود گفته است كه 2.را مرتبط نمي كرد

 ، يعني مفهوم حديث اين اسـت كـه رسـول اهللا   ))نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر
و دربـاره متعـه در آن روز چيـزي    . روز خيبر از گوشت االغ اهلي منع كرده است

بعضيها بر ايـن   3.نفرموده است بلكه در روز فتح، حكم منع آن را صادر كرده است
ام شده و سپس مباح شده است و روز فتح بـراي بـار   باورند كه متعه روز خيبر حر

در هر حال حرمت متعه و گوشت االغ اهلي به اتفاق تمام . دوم حرام گرديده است
  . شنيده شده است صحابه و تابعين در روز فتح از زبان مبارك رسول اكرم

يكي از علماي شيعه كه خداوند به وي نور بصيرت عنايت فرموده اسـت،  . . .  -5
اين عالم شيعي بـه سـوي حـق رجـوع كـرده و بـه       . ه اين واقعيت اعتراف داردب

حرام شده بود و عمر  صراحت بيان كرده است كه متعه نساء در عهد رسول اكرم
از جانب خود فتواي حرمت آن را صادر نكرده است و حضرت علي بن ابي طالب 

ايـن  : ((گويـد اين عـالم شـيعي مـي    . نيز موضع حضرت عمر را تاييد كرده است
ديدگاه فقهي داير بر اينكه متعه توسط خليفه دوم، عمر بن خطاب حرام شده است، 
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زيرا امام علي در دوران خالفت خـويش  . عمل امام علي متضاد و مخالف آن است
و عمل امام در عرف شيعه و نـزد  . حرمت متعه را ابقا نمود و به جواز آن فتوا نداد

زماني كه امام مختار و آزاد باشد و توان اظهار راي  بويژه در. فقهاء ما حجت است
همه ي ما مي دانيم كه امام علي از پـذيرفتن  . و بيان امر و نهي خدا را داشته باشد

خالفت خودداري كرد و قبول آن را منوط به آزادي راي و اجتهاد خـود، در اداره  
ه حكايـت از  در چنين حالتي اعتراف امام به حرمت متع. دولت و حكومت دانست

اگر چنـين  . بوده است آن دارد كه امام معتقد به حرمت آن از دوران رسول اكرم
و حكـم خـدا را در ايـن خصـوص     . امام با حرمت آن مخالفت مي كرد. نمي بود

و عمل امام براي ما شيعيان حجت است و من نمي دانم كـه  . آشكار اعالم مي كرد
از اينجا براي مـا روشـن    1.توجه ندارند فقهاي ما روي چه دليلي به اين عمل امام

و شيعه . است كه اهل سنت از حضرت علي و بقيه خلفاي راشدين تبعيت كرده اند
نقـل كـرده اسـت مخالفـت      اثناعشري، با حضرت علي از آنچه كه از رسول اهللا

   2.كرده و از كساني كه مخالف امام علي بودند، پيروي كرده اند
  
مـي   از مردم از تحريم متعه مطلع نبودند، حضرت عمـر بدليل اينكه بسياري  -6

از ابـن  . لذا حرمت متعه را اعـالم كـرد  . خواست مردم را در جريان امر قرار بدهد
: وقتي عمر به خالفت رسيد، براي مردم سخنراني كرد و فرمود: ((عمر روايت است

را بـراي   باز متعه را براي ما جـايز قـرار داد و در آخـر آن    3، سهرسول اكرم((
هميشه حرام گردانيد ـ به خدا سوگند هر كس كه محصن باشد و متعه كند، من او  

بعـد   را سنگسار مي كنم، مگر اينكه او چهار گواه بياورد مبني بر اينكه رسول اهللا
: و به همين خاطر سعيد ن مسـيب مـي گفـت    3.از حرمت، آن را حالل كرده باشد

هد، اگر او از متعه منع نمي كرد، زنـا علنـي   خداوند عمر را مورد مرحمت قرار بد
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آقاي تيجاني، اكنون برايت روشن شد كه چه كسي بـا نصـوص    1انجام مي گرفت
همانا مخالفين نصوص قرآني و سنت نبـوي  . قرآني و سنت نبوي مخالفت مي كند

  ! شيعيان تو هستند كه به سوي آنان هدايت شده اي، اين هدايت تو را مبارك باد
اگر علـي نمـي بـود،    : آري، اين است، خود عمر مي گويد: اني مي گويدآقاي تيج

  2.عمر هالك مي شد
  : مي گويم

  
مـي   اين جمله يك عامل خاص دارد و آن ايـن اسـت كـه حضـرت عمـر      -1

كه از ديوانه بودن آن زن مطلع بود، بـه   حضرت علي. خواست زني را رجم كند
و . از اقامه حد منصرف شـد  اين ديوانه است، حضرت عمر: حضرت عمر گفت
حضرت علي . در حديثي ديگر آمده است كه آن زن حامله بود. اين جمله را فرمود

ابـن  . حضرت عمر را از حامله بودن او مطلع كرد و او جمله مذكور را بيـان كـرد  
عبدالبر در استيعاب و حجت طبري در رياض النضره، به اين روايت اشـاره كـرده   

روايت اول را احمد . روايت را با همين سياق ذكر كرده استابن مطهر هر دو . اند
زني كه مرتكب زنـا شـده   : ابن ظبيان مي گويد: در باب فضايل چنين آورده است
مـي  . دستور داد تا رجم شـود  حضرت عمر. بود نزد عمر بن خطاب آورده شد

ماموران رجـم و آن زن مزنيـه را ديـد،     خواستند او را رجم كنند، حضرت علي
ايـن زن زنـا   : اين زن چه كاره است و او را به كجا مي بريد؟ عـرض شـد  : فرمود

علي او را از دست ماموران رجـم  . كرده است و عمر دستور رجم او را داده است
چرا : ماموران نزد حضرت عمر بر گشتند، عمر پرسيد. آزاد كرد و آنان را بر گرداند

ايـن اقـدام علـي    : عمر گفت. انده استعلي ما را بر گرد: بر گشته ايد؟ آنان گفتند
علـي تشـريف آورد و مقـداري    . عمر نزد علـي قاصـد فرسـتاد   . حتماً دليلي دارد
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مگـر از رسـول   : آنان را چرا بر گردانده اي؟ علي گفـت : عمر گفت. خشمناك بود
كسـاني   -1. گروه هستند كه مواخذه نمي شـوند  3سه: نشنيده اي كه فرمود خدا

. نابالغان تا اينكه به سن بلوغ برسـند  -2. تكب گناهي شوندكه در حالت خواب مر
اين ديوانه ي : فرمود علي. آري: ديوانگان تا اينكه به هوش بيايند؟ عمر گفت -3

عمر . ممكن است در حالت ديوانگي مرتكب اين جرم شده باشد. فالن طايفه است
ايـت را در  ايـن رو  1.آنگاه از رجم او منصرف شـد . براي من روشن نيست: گفت

لـو ال علـي   (در هيچ كدام از آنها اين قـول عمـر   . بسياري از منابع جستجو كردم
  . را نديدم) لهلك عمر

  
را ) لـو ال علـي لهلـك عمـر    (خود اين مقوله مويد اين مطلب است كه جمله  -2

بدليل اينكه او از ديوانه بودن زن خبر نداشت، چون گفته . حضرت عمر نگفته است
بدون ترديد عمر در شرايط عدم علم به ديوانـه بـودن زن، عـذر    )) يال أدر: ((بود

موجه داشت زيرا وضعيت زن براي او مشخص نبود و او اگر حد را اجرا مي كرد، 
لـوال  : (در چنين حالتي چه نيازي بود كه بگويـد . باز هم گناهي متوجه او نمي شد

و از راه فروتنـي   اگر عمر تواضعاً! ؟ و عمر براي چه هالك شود؟)علي لهلك عمر
  اين را گفته است، آيا اين گناهي محسوب مي شود؟ 

روايت دوم كه در آن آمده است كه عمر مي خواست زن حامله اي را رجم كنـد،  
ابن ابي شيبه از ابي سـفيان و او از اسـاتيد خـود، چنـين     . اين را بسيار تتبع كردم

مـدتي شـوهرش آمـد و    زني كه شوهرش مفقود شده بود، بعد از : روايت مي كند
عمر دستور رجـم او را صـادر   : نزد حضرت شكايت برد. همسرش را حامله يافت

اگر تو براي كشتن زن مجوز شرعي داري ولـي بـراي از   : حضرت معاذ گفت. كرد
پس اين : عمر گفت. بين بردن جنيني كه در شكم او است، هيچ دليلي وجود ندارد

مذكور پسري به دنيـا آورد كـه كـه دو     زن. زن را زندان كنيد تا وضع حمل شود
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گفـت  . دندان قسمت جلوي دهان وي سبز شده بود، وقتي شوهر، اين نوزاد را ديد
زنان از زاييدن فرزندي ماننـد  : رسيد، فرمود اين پسر من است، اين خبر به عمر

بعد ابن ابي شبيه مـي   1.معاذ عاجزند، اگر معاذ نمي بود، عمر به هالكت مي رسيد
در سـند ايـن    2.حدثنا خالد االحمر، عن حجاج، عن القاسم عن ابيـه مثلـه   :گويد

روايت حجاج بن ارطاه وجود دارد و او ضعيف است، به كثرت تدليس مي كنـد،  
اين روايت ضعيف است  3.))حجاج بن ارطا قابل استدالل نيست: ((ذهبي مي گويد

كر كرده و در آن روايتي كه محب طبري آن را ذ. و صالحيت حجت بودن را ندارد
عمر مي خواست زني را رجم كند كه كمتر از مدت شش ماه فرزنـدي  : آمده است

حمله وفصـاله ثالثـون   : خداوند مي فرمايد: زاييده بود، حضرت علي به وي گفت
. پس حمل مدتش شش ماه و فصال دو سـال اسـت  )) وفصاله في عامين)) ((شهراً

)) لوال علـي لهلـك عمـر   : ((فرمود آنگاه عمر از رجم كردن آن زن منصرف شد و
اصـل ابـو   . ابو حزم اشتباه است 4.عقيلي و ابن السمان عن ابي حزم بن ابي االسود

. در سند اين روايت عثمان بن مطـر الشـيباني وجـود دارد   . حرب بن االسود است
ضـعيف اسـت   )) ضـعيف ال يكتـب حديثـه   : ((يحيي بن معين درباره او مي گويد

عثمان بـن مطـر خيلـي ضـعيف     : علي بن مديني مي گويد .حديث او نوشته نشود
ضعيف الحـديث،  : ضعيف الحديث ـ ابوحاتم مي گويد : ابو زرعه مي گويد. است

: ابو داود مي گويد. حديث او نوشته نشود: صالح بغدادي مي گويد. منكر الحديث
منكر الحديث ـ ابـن   : بخاري مي گويد 5.ثقه نيست: نسايي مي گويد. ضعيف است

   6.عثمان بن مطر حديث موضوع يعني ساختگي را نقل مي كرد: ان مي گويدحب
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اگر بپذيريم كه اين روايات صحت دارند، هيچ گونه نقص و عيبي متوجه فضل  -2

و او از انجام خطا و لغزش معصوم نيست كه اين . نمي شود و علم حضرت عمر
ن است كه خداونـد  جريان نقصي در علم و شخصيت او وارد كرده باشد و نه چني

حق را در زبان او گذاشته باشد، بلكه حكم خداوند در بيش از يك موضوع موافق 
اگر از صد هزار موضوع يكي را فراموش كند يا يكـي از  . با خواست او بوده است

آنچـه   1وي پنهان بماند و بعد به يادش بيفتد، در اين چه عيبي متوجه او مي شود؟
است، اين است كه او حق را پذيرفته و متمسك بـه راي  كه دال بر علم و بينش او 

  خود نبوده است، آيا اين امر باعث نكوهش و عيب است؟ 
تمام مـردم از  : ((آري، اين است عمر بن خطاب مي گويد: آقاي تيجاني مي گويد

از عمر درباره يك آيـه سـوال مـي    )) عمر داناتر و فقيه ترند حتي زنان پرده نشين
رد خشم قرار مي دهد و او را تا آنجا شالق مي زند تا خون آلود شود، سائل را مو
از بعضي چيزها سوال نكنيد، اگر واقعيت امر براي شـما روشـن   : شود و مي گويد

   2.شود، ناراحت خواهيد شد
  
كل أحد أفقـه  . (بلكه چنين نقل شده است. اين روايت با اين الفاظ نيامده است -1

دليلي و سببي دارد كه آقـاي تيجـاني آن را پنهـان     بي گمان اين گفته او) من عمر
روايـت كامـل را   . كرده است تا نشان دهد كه عمر بدون سبب آن را گفتـه اسـت  
عمر بـن خطـاب   : ((سعيد بن منصور در سنن خود از شعبي چنين نقل كرده است

اي مـردم  : براي مردم سخنراني كرد ـ بعد از مـدح و سـتايش پروردگـار فرمـود     
هر كس بيش از آنچه كـه رسـول   . د، مهريه دخترانتان را سنگين نكنيدمواظب باشي

بعـد از  . فرموده است، مهريه تعيين كند، ما زاد را به بيت المال بر مي گردانم اهللا
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اي اميرالمومنين، آيا كتـاب اهللا  : منبر پايين آمده، زني از قريش نزد او رفت و گفت
كتاب اهللا عزوجل، : نان تو؟ عمر گفتشايسته تر است كه از آن تبعيت شود يا سخ

تو االن مردم را از اينكه مهريـه دختـران را سـنگين    : جريان چيست؟ آن زن گفت
وآتَيتُم إِحداهنَّ قنْطَـاراً فَـال    (:كنند منع كردي، و خداوند در كالم خود مي فرمايد

خت كرده ايـد، انـدكي از آن   اگر به زنانتان مهريه بسيار زياد پردا) تَأْخُذُوا منْه شَيئاً
مرتبـه   3دو يا سـه ) كل أحد أفقه من عمر: (فرمود حضرت عمر. را پس نگيريد

اي مردم من شما را از اخذ : بعد به سوي منبر برگشت و فرمود. اين جمله را فرمود
هر كس در مال خـودش اختيـار   . مهريه زياد منع كرده بودم، اكنون اعالم مي دارم

  1.هريه كم بدهد يا زياددارد، مي تواند م
از لحـاظ سـند و روايـت دو    . روايت مذكور از لحاظ روايت و درايت باطل است

اما بيهقي بعـد از  . دليل اول منقطع بودن آن است. دليل براي بطالن آن وجود دارد
را  زيرا شعبي حضرت عمر. اين سند منقطع است) هذا منقطع: (نقل آن مي گويد

از پدرم و از ابا زرعه : مي گويد)) مراسيل((رازي، در كتاب ابن ابي ال. نديده است
دليل دوم براي بطـالن  )). است 2)شعبي عن عمر، مرسل: (شنيده ام كه مي فرمودند

ابن قطـان و  : امام بخاري درباره او مي گويد. سند آن، وجود مجالد بن سعيد است
: مام نسايي مي گويـد ا 3.را قبول نداشتند)) مجالد عن الشعبي((ابن مهدي روايت، 
احاديث مجالد بـن سـعيد، ضـعيف    : جوزجاني مي گويد 4)).مجالد كوفي ضعيف

). 144الشجره في أحوال الرجال و آيات النبوه للجوزجـاني ص  (معرفي شده اند ـ  
از امام احمد بن حنبل درباره مجالد بن سـعيد سـوال كـردم،    : ابن عدي مي گويد

بولي نيست ـ حديث منكر را به عنوان حـديث   يعني آدم مق)) ليس بشيء: ((فرمود
اكثـر  : ابن عدي مي گويـد . مرفوع بيان مي كند كه سايرين آن را مرفوع نمي دانند
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احاديث او قابل حجـت نيسـتند ـ    : روايات او محفوظ نيستند ـ ابن معين مي گويد 
راوي قوي نيست، در آخـر  : ابن حجر مي گويد 1.او ضعيف و واهي الحديث است

از لحاظ متن و درايـت، بـه   ) 159ص  2تقريب التهذيب ج (غير شده بود ـ  عمر مت
  : داليل زير منكر شناخته شده است

  
درباره سنگين كردن مهور زنان نهي وارد  به سند صحيح از حضرت عمر. . .  -1

عمر بن : ابو داود از ابي عجفاء السلمي چنين روايت مي كند، مي گويد. شده است
آگاه باشيد، مهريه زنان را سنگين . اي مردم: نراني كرد و فرمودخطاب براي ما سخ

اگر زيادي مهريه كرامتي در دنيا يا موجب تقوي در آخرت مي بود، شايسته . نكنيد
او براي هيچ كدام از دخترانش بيش . بود تر از من و شما براي اين كار رسول اهللا

حديث صـحيح، حكايـت از منـع     اين 2.مهريه مقرر نكرده بود)) اوقيه((از دوازده 
كردن حضرت عمر از مهريه سنگين دارد و اين حديث دليـل بـر بطـالن روايـت     

  . مذكور است
  
روايت مخالف با نصوص صريحه و صحيحه اي است كه در آنهـا بـه عـدم    ) ب(

از جملـه آن نصـوص   . مغاالت مهريه و آساني در باب مهريه سفارش شده اسـت 
چنـين نقـل كـرده     د در سنن خود از حضرت عمرحديثي است كه امام ابو داو

 3.بهترين نكاح آن است كه مهريه در آن كمتـر باشـد  )) خير النكاح ايسره: ((است
. چنين روايـت كـرده انـد    حاكم و ابن حبان در موارد الظمĤن از حضرت عايشه

از سعادت زن است اينكـه معاملـه   : ((فرمود) عايشه(خطاب به من  رسول اكرم
موارد الظمـĤن كتـاب   .)) (به آساني صورت گيرد و مهريه اش كم باشدازدواجش 

روايـت   امام مسلم در صحيح خود از حضرت ابـوهريره ) ) 12225(النكاح رقم 
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. با زنـي از انصـار ازدواج كـردم   : آمد و گفت مردي نزد رسول اكرم: ((مي كند
چشمهاي انصـار   آيا قبل از ازدواج بسوي او نگاه كردي؟ زيرا: فرمود رسول اهللا

در : فرمـود  آري، او را ديـده ام ـ رسـول اهللا   : آن مرد گفت. اندكي اشكال دارند
 در برابر چهار اوقيه، رسول اكـرم : برابر چقدر مهريه با وي ازدواج كردي؟ گفت

چهار اوقيه؟ چنين معلوم مي شود كه شما نقره را از دامن اين كـوه بيـرون   : فرمود
يم كه برايت بدهيم، البته ممكن است تـو را بـراي جهـاد    مي آوريد، ما چيزي ندار

عالوه بر اين، روايات ديگري نيز هست كـه   1.بفرستم و مال غنيمتي نصيب تو شود
  . در آنها به تقليل مهريه سفارش شده است

  
اسـتناد   كه آن زن بـدان ) وآتَيتُم إِحداهنَّ قنْطَاراً فَال تَأْخُذُوا منْه شَيئاً(اين آيه ) ت(

 كرده و قول حضرت عمر را نقد كرده است، با توجيه و تاويـل حضـرت عمـر   
فوقش اين است كه شخصي كه قادر به پرداخت مهريه سـنگين كـه   . منافات ندارد

باشد، برايش جايز است كـه مهريـه سـنگين    . در آيه به قنطار از آن ياد شده است
زيرا . مكلف به چنين اقدامي نيستبپردازد ولي او كه عاجز و فاقد توان مالي باشد 

. نكوهش كرد شخصي را كه در برابر چهار اوقيه ازدواج كـرده بـود   رسول اكرم
ايـن  . بدليل اينكه اين مقدار از مهريه مناسب حال آنان نبـود يـا اينكـه زيـاد بـود     

توجيهات همگي درست است بر فرض اينكه آيه مذكور دال بر جواز مغاالت مهور 
  . باشد

گر اين است كه آيه بر مباح بودن كثرت مهريه داللت ندارد ـ بلكـه ايـن    فرض دي
تمثيل و تشبيه كثرت است به صورت مبالغه، امام قرطبي بعد از نقل ديدگاه كساني 

عده اي بر اين عقيده هستند كه : ((كه معتقد به جواز كثرت مهريه هستند، مي گويد
زيرا تشبيه به قنطار بر سـبيل مبالغـه   . آيه دال بر مباح بودن كثرت مهريه نمي باشد

اين تعداد زياد از مهريـه را داده ايـد   : ((است، آيه به منزله اين است كه گفته شود
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اين آيه ماننـد قـول رسـول    )) كه كسي براي مهريه چنين مبلغ زيادي را نمي دهد
هر كس به خاطر خشنودي اهللا مسجدي ولو به انـدازه ي  : (است كه فرمود اكرم

و مسلم ) ك پرنده بسازد، خداوند خانه اي در بهشت براي او خواهد ساختقفس ي
اين از اين جهـت  . است كه هيچ مسجدي به اندازه ي قفس پرنده ساخته نمي شود
ايـن آيـه اصـالً    : است اما از جهتي ديگر، ابن حبان به نقل از فخر رازي مي گويد

دال بر جواز اعطاء ) آتيتم(واژه زيرا . مهريه ندارد) سنگيني(داللتي داير بر مغاالت 
اينكه يك چيز براي چيزي ديگر شرط قرار گيرد، مستلزم ايـن نيسـت   . قنطار ندارد

مـن قتـل لـه    : ((فرمود مثالً رسول اكرم. كه آن شرط در واقع جايز الوقوع باشد
اگر يكي از بستگان كسي كشته شـد، وارثـان وي حـق     1)).قتيل فاهله بين خيرتين

  . دو چيز دارند ـ يا قصاص كنند و يا ديه بگيرند انتخاب ميان
از مباحث گذشته به اين نتيجه مي رسيم كه آيه كريمه هيچ ارتباطي با مباح بـودن  

بلكه آيه مذكور با نص و مفهوم خود، دال بر اين مطلب است . سنگيني مهريه ندارد
ار مهريـه  كه شخص دارا و ثروتمند، اگر دوست دارد كه به همسرش مازاد بر مقـد 

فرض و شرعي، چيزي بدهد مي تواند به اندازه يك قنطار يا قناطير بـه او بدهـد و   
عيناً همين مطلب را شيخ االسالم ابن تيميه . اين تفضيل و احسان برايش جايز است

ومن كان له يسار و وجـد فأحـب أن يعطـي    : او مي گويد: رحمه اهللا فرموده است
هر كس توانمنـد اسـت و ثـروت دارد و مـي     . ذلكامرأته صداقاً كثيراً فال بأس ب

خواند به همسرش مهريه زياد بدهد، اشكالي ندارد، همان طور كـه در آيـه آمـده    
در پايان به اين نتيجه مي رسيم ) وآتَيتُم إِحداهنَّ قنْطَاراً فَال تَأْخُذُوا منْه شَيئاً: (است

ميزان علم و بيـنش حضـرت    كه حديث مذكور از لحاظ متن و سند باطل است و
  . بيش از آن است كه تيجاني و شيعه مي پندارند عمر
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اين گفته تيجاني كه عمر شخصي را كه درباره يك آيه از وي سوال كرد، مورد  -2
ال تَسـأَلوا   (:ضرب شالق قرار داد به حدي كه خون از جسدش جاري شد، و گفت

و تيجاني اين روايت را به سنن دارمي، تفسـير ابـن   ) معنْ أَشْياء إِنْ تُبد لَكُم تَسؤْكُ
كثير و در منثور ارجاع داده است، در تمام اين منابع درباره اين حـديث تحقيـق و   

خدا را سپاس كه اين منـابع در  . تتبع نمودم، اصالً نشاني از اين روايت پيدا نكردم
روافـض پنهـان    هر جا وجود دارند و در دسترس اهل تحقيق هستند و مانند كتب

سه چهارم آنها دروغ است چگونـه    ¾هر كس مي خواهد بداند، كتبي كه . نيستند
  ؟؟ !تا اين امر برايش روشن شود. تاليف شده اند، بايد تحقيق كند

از عمر درباره مفهوم كالله سوال شد ولـي او معنـي آن را   : آقاي تيجاني مي گويد
اگر معني كاللـه را  : ده است كه گفتطبري در تفسير خود از عمر نقل كر. ندانست

و ابـن  . مي دانستم بهتر بود براي من از اينكه قصرهاي شام از آن مـن مـي بودنـد   
، اگـر رسـول اكـرم   : ماجه در سنن خود از عمر بن خطاب چنين روايت مي كند

: چيز را واضح و روشن بيان مي كرد، از دنيا و ما فيها براي من بهتر مـي بـود   3سه
 1))و خالفت كالله، ربا
  : مي گويم

  
اين تدليس و مشتبه كردن موضوع براي خوانندگان اسـت، بـراي توضـيح    . . .  -1

بيشتر اين مطلب، آنچه را كه امام مسلم در صحيح خود از معدان بـن ابـي طلحـه    
روز جمعه عمر بن خطـاب بـه   : (روايت كرده است، نقل مي كنم و آن چنين است

سخن به ميان  و از حضرت ابوبكر ز رسول اكرمايراد خطبه پرداخت و در آن ا
را باقي نمي گـذارم،  )) كالله((من بعد از خودم چيزي مهمتر از : بعد فرمود. آورد

 رسول اهللا. سوال نكرده ام از رسول اكرم)) كالله((درباره هيچ چيزي به اندازه 
ده اسـت  خشم كر)) كالله((درباره هيچ چيزي بر من خشم نكرده است كه درباره 
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اال تكفيـك آيـه الصـيف    : ((حتي انگشت هاي مباركش را بر سينه من زد و فرمود
؟ آيا آيه صيف كه در آخر سوره نساء است تو را قانع ))التي في آخر سوره النساء
اگر من زنده بمانم در اين باره چنـان قضـاوت خـواهم    : نمي كند؟ حضرت فرمود

   1.شنود باشندكرد كه مسلمانان و غير مسلمانان از آن خ
از معني  از اين حديث به روشني معلوم است كه دليل عدم آگاهي حضرت عمر

مـي خواسـت او و    بلكه رسول اكرم. فقدان يا قصور علم نبوده است)) كالله((
)) كاللـه ((به همين خاطر در مورد . ساير صحابه به استنباط از نصوص توجه كنند

و به راهنمايي بسـوي آيـه اي كـه بـراي      تصريح نفرمود و مساله را مبهم گذاشت
أال يكفيك آيه : كفايت مي كرد اكتفا نمود ـ مثالً فرمود )) كالله((رسيدن به مفهوم 

امام ) يستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَاللَةِ(و آيه صيف اين است ) الخ. . . الصيف
، اين بـوده باشـد كـه    هللاممكن است دليل خشم كردن رسول ا: نووي مي فرمايد

و ديگران، به معني نصوص اتكـال كـرده و اسـتخراج و    ) عمر بن خطاب(چرا او 
ولَو ردوه إِلَـى الرَّسـولِ وإِلَـى     (:زيرا خداوند مي فرمايد. استنباط را ترك كرده اند

منْهم تَنْبِطُونَهسينَ يالَّذ همللَع منْهرِ مي الْأَموجـه نمـودن بـه اسـتنباط از اهـم      ت) أُول
زيرا نصوص صريحه فقـط جوابگـوي بخشـي كوچـك ار     . واجبات مطلوبه است
اگر استنباط ترك شود، قضاوت در بخش بسيار عظيمـي از  . مسائل و احكام هستند

   2.مسايل مستحدثه بايد رها شود
بـه آن  )) كاللـه ((بر ايـن بـاور بـود كـه      مانند حضرت ابوبكر حضرت عمر

ايـن مفهـوم از كاللـه    . مي گويند كه نه پدرش زنده باشد و نه فرزندانش)) تمي((
اين اتفاق بـه  . حضرت علي نيز بر همين باور بود. مورد اتفاق جمهور علماء است

ذات خود دال بر علم و بينش عميق حضرت عمر است، چرا چنـين نباشـد، مگـر    
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ـ خداوند حـق  1)قوله بهإن اهللا وضع الحق لسان عمر ي(نفرموده بود  رسول اكرم
  . را بر زبان عمر نهاده و او حق را مي گويد

  
از حضـرت عمـر بـن    )) كاللـه ((طبري در تفسير خود پانزده اثر پيرامون . . .  -2

يكي از آنها حديث مسلم بود كه بيـان گرديـد امـا آقـاي     . خطاب نقل كرده است
ـ  ار فقـط ايـن قـول    تيجاني چنان گرفتار تعصب شده است كه از ميان همه اين آث

لئن أعلم الكالله أحب إلي من أن يكون لي مثل جزيـه قصـور   : (كه فرمود عمر
عبارت حديث نيز به گونه اي كه تيجاني نقل كرده است، نيست . را مي بيند) الروم

بسيار شگفت آور است، آقاي )). قصور الشام((آمده نه )) قصور الروم((در حديث 
؟ البته اين اثر بـر  !مي كند، اين چه انصاف است تيجاني در نقل محض نيز تصرف

مي خواست معني كاللـه را   فرض صحت آن، فوقش اين است كه حضرت عمر
بداند تا قضاوت او در اين باره موافـق بـا حـق و حقانيـت      از قول رسول اكرم

اين نشانگر ولع و عالقه عميق او درباره فراگرفتن حق و رسيدن به آنچه كـه  . باشد
ست، مي باشد، آيا اين انگيزه، چيز بدي است كـه مـورد نكـوهش قـرار     صحيح ا
  ! گيرد؟

  
: حديثي را كه ابن ماجه در سنن خود از عمر روايت كرده است كه مي گويـد  -3
به دليل اينكـه  . اين حديث منقطع است) الخ. . . ثالث لئن يكون رسول اهللا بينهن (

كرده است و آلباني در ضعيف مالقات ن مره بن شراحيل همداني با حضرت عمر
لذا آن حديث به دليل ضـعيف بـودن   . سنن ابن ماجه آن را ضعيف قرار داده است

   2.قابل استدالل نمي باشد
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نخستين صحابي كـه ايـن در را بـه    : آقاي تيجاني به هذيانش ادامه داده، مي گويد
ـ . تمام معني باز كرد، خليفه دوم است د از وفـات  او بود كه در برابر نص قرآن، بع

به راي خود عمل كرد و سهم مولفه القلوب را از مال زكات كه قـرآن   رسول اهللا
ما به شـما  ( 1))ال حاجه لنا فيكم: ((و گفت. براي آنان فرض كرده بود، حذف كرد

  .) نيازي نداريم
  : مي گويم

  
از جملـه از  . اجتهاد و عمل كردن به راي از سـاير صـحابه ثابـت اسـت    . . .  -1

در همين خصوص  و رسول اكرم. ر، عمر، عثمان، علي و ابن مسعود و غيرهابوبك
او دو اجر دارد و . وقتي حاكم بر اساس اجتهاد صحيح قضاوت كند: ((فرموده بود

صحيح مسلم مـع الشـرح   ( 2.اگر اجتهادش صحيح نباشد، يك اجر به وي مي رسد
ن هرگـز در برابـر   اجتهاد صحابه و حتي سـاير مجتهـدي  ) 1716باب االقضيه برقم 

نصوص نبوده و نيست و چنين تفكري نشانه و دليل روشـني بـر جهالـت تيجـاني     
يـا  . است، بلكه اجتهاد آنان درباره ي درك و فهم نصوص قرآنـي و نبـوي اسـت   

زيرا كه صحابي شاهد نـزول قـرآن اسـت و    . درباره امور و مسايل مستحدثه است
مل دارد و صـحبت طـوالني او بـا    درباره حكمت تشريع و اسباب نزول آگاهي كا

عـالوه بـر ايـن،     3.موجب شده است كه او شريعت را خوب بفهمـد  رسول اهللا
بعضي از صحابه بر خالف نصوص نيز اجتهاد كرده اند ولي دليلش اين بـوده كـه   
نصوص به آنان نرسيده اند و وقتي كه حق براي آنان روشن شـده بالفاصـله از آن   

  . پيروي كرده اند
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بايد عرض شود كه او به خـوبي   البته در ارتباط با شخص حضرت عمر. . .  -2
مولفه القلوب را به دليل اينكه مسلمانان ضعيف  واقف و آگاه بود كه رسول اكرم

بودند و به خاطر بدست آوردن دلهايشان و جلوگيري از خطر احتمالي كه از طرف 
لمانان مقتدر و قوي بودنـد و  ولي در شرايطي كه مس. آنان متوقع بود، سهم مي داد

هيچ نيرويي توان تعرض به آنان را نداشت دليلي وجود نداشت كه مال زكـات بـه   
بدون ترديد اين اجتهاد او بود در اين مساله، و تمام صحابه با ايـن  . آنان داده شود

راي او موافقت كردند و بر حذف مولفه القلـوب از مصـرف زكـات در آن وقـت     
بي ترديد، اين اجماع، اجتهاد در برابر نص قرآني نبـود بلكـه   . داجماع منعقد گردي

اما اين بچه رافضي كه نه معني نص را مي داند، نـه  . عين مقصود و هدف نص بود
مدلول آن را مي فهمد و نه از اجتهاد و شرايط آن خبر دارد، در قرن بيستم عـرض  

گ شده و با وي عمري را اندام نموده، خود را از صحابي كه در كنار رسول اهللا بزر
شنيده  سپري كرده است، نصوص قرآني و حديثي را تر و تازه از زبان رسول اهللا

را متهم به اجتهاد  است، عالمتر و آگاه تر پنداشته، صحابي جليل القدر رسول اهللا
در برابر نص مي كند و به خود اجازه مي دهد كه از اول تا آخر كتابش آيـه هـاي   

نبوي را طبق دجل، فريب، و تدليس و دروغي كه همواره از آنهـا   قرآن و احاديث
  . استفاده مي كند، بي گمان اين يك آفت بزرگي است

  
حضرت علي بن ابي طالب نيز در جريان جنگ جمل و صـفين اجتهـاد كـرده     -3

بود، اجتهادي كه به كشتن هزارها مسلمان انجاميد و او بـه مقصـد و هـدفش هـم     
ا كه موجب تقويت و تاييد موضعش در قتال باشد، ارائه نداد نرسيد و هيچ نصي ر

و بدان متمسك نشد، همه اين قتال بـر اسـاس راي و اجتهـاد او بـود و اكثريـت      
اگر اين اجتهاد براي صاحبش قابل عفو و اغمـاض  . صحابه نيز با وي موافق نبودند

  ! است، پس اجتهاد عمر چرا چنين نباشد؟



دثه ي ديگري كه حكايت از خود رايي عمـر دارد، و او  حا: آقاي تيجاني مي گويد
مخالفت كرده و خـالف امـر او عمـل كـرده      در آن حادثه با حضرت رسول اهللا

است، براي عمر پيش آمده است و آن همان حادثه بشارت دادن مردم بـه بهشـت   
هر كسي را ديدي كه با : را فرستاد و به او فرمود ابو هريره رسول اكرم. است
ق دل و اخالص كلمه ال اله اال اهللا را مي گويد، خوش خبري بهشتي بودنش را صد

ابو هريره بيرون رفت تا اين بشارت را براي مردم اعالم كنـد، در  . برايش اعالم كن
راه عمر او را مي بيند و او را از اين اعالم منع مي كند و چنان سيلي به او مي زند 

بر مـي   ابو هريره گريان نزد رسول اكرم: افتدكه ابو هريره پشت سر بز زمين مي 
بر مي گـردد و او را از مـاجرا    رسول اكرم. گردد و او را از ماجرا آگاه مي كند

چه چيز باعث شد كه چنين حركتي : از عمر مي پرسد رسول اكرم. آگاه مي كند
شـارتي  شما او را براي اعالم چنين ب يا رسول اهللا: از تو انجام گيرد؟ عمر پرسيد

چنين نكن زيرا مـن احتمـال   : آري، عمر گفت: امر كرده بودي؟ رسول اكرم فرمود
اتكال كرده، عمل را ترك مـي  )) ال اله اال اهللا((مي دهم كه در آن صورت مردم به 

   1.كنند
  : مي گويم

  
خواننده ي محترم، دقت كن جناب تيجاني اين حـديث را ذكـر نمـوده و بـه      -1

لي نه به خاطر اينكه رجال سند وي مردان عادلي هسـتند  صحت آن اعتراف دارد و
بلكه فقط به خاطر اينكه به زعم باطل او، اين حديث نقص و عيبي را متوجه عمـر  

  . . .! مي كند اما 
  
بـه   اين حديث در واقع بزرگترين سند دال بر بينش و فقه حضرت عمـر . . .  -2

اره از زبان او بيـرون مـي   حساب مي آيد و حكايت از آن دارد كه سخن حق همو
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إن : ((است كه فرمود اين حديث در واقع مظهر و مصداق گفته رسول اكرم. آيد
روايـت اسـت كـه     از عبداهللا بن عمر 1))اهللا وضع الحق علي لسان عمر بقول به

رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت منه فأعطيت فضلي عمـر  : فرمود رسول اكرم
  . العلم: ته يا رسول اهللا؟ قالبن الخطاب، قالوا فما اول

در خواب، ظرفي پـر از  : فرمود رسول اكرم: مي گويد عبداهللا بن عمر: ترجمه
صـحابه  . شير به من داده شد، من از آن سير نوشيده و باقيمانـده را بـه عمـر دادم   

    2.علم است: يا رسول اهللا، تعبير آن چيست؟ فرمود: عرض كردند
را كه حديثي است طوالني نقل كرده  ابو هريره امام مسلم همين حديث حضرت

نعلـين خـود را بـه مـن      رسول اكـرم : است و در بخشي از آن چنين آمده است
اين دو لنگ كفش مرا بردار و هر كس را كـه پشـت ايـن    : داد و فرمود) ابوهريره(

ا با اخالص و صدق دل اعتراف مي كند، او ر)) ال اله اال اهللا((ديوار ديدي و او به 
نخستين كسي كه با وي مالقات كـردم، عمـر بـود، از مـن     . به بهشت بشارت بده

هسـتند،   اين كفشها از آن رسول اكرم: اين كفش ها چطور؟ عرض كردم: پرسيد
هر كس كه با صدق و اخالص : آنها را به من داده تا از طرف او به مردم اعالم كنم

عمر چنان به سينه . شارت به بهشت بدهمرا بگويد، او را ب)) ال اله اال اهللا((كلمه ي 
برگرد، اي ابا هريره، من نـزد رسـول   : من زد كه من پشت سر افتادم و به من گفت

رسـول  . عمر پشت سر من راه افتاد. برگشتم و حالت گريه به من دست داد اكرم
من عمر را مالقات كردم و : تو را چه شده ابو هريره؟ عرض كردم: ((فرمود اكرم
او چنان بـه سـينه ي   . يتي كه شما به من داده بودي، او را از آن آگاه ساختممامور

خطـاب بـه عمـر     رسول اكرم. بر گرد: من زد كه پشت سر افتادم و به من گفت
اي پيامبر خـدا  : بر اساس چه انگيزه اي، تو چنين اقدامي كردي؟ عمر گفت: فرمود

: كفشهايت فرستادي كه اعالم كنـد پدر و مادرم، فداي تو بشود، تو ابا هريره را با 
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را از صدق دل و اخالص بگويد، او اهل بهشـت  )) ال اله اال اهللا((هر كس كلمه ي 
اين گونـه اعـالم نشـود، زيـرا مـن      : آري، عمر گفت: فرمود است؟ رسول اكرم

احتمال مي دهم كه در آن صورت مردم به گفتن كلمه اتكال كرده، عمـل را تـرك   
بگـذار تـا عمـل    : ((فرمـود  گذار تا عمل كنند، رسـول اكـرم  آنان را ب. مي كنند

    1.))كنند
از بابت اين نگران  اين حديث با صراحت لهجه اعالم مي دارد كه حضرت عمر

بود كه مبادا مردم با شنيدن اين مطلب بدان اتكال نموده و عمل را ترك كنند، اين 
مورد موافقـت رسـول    اين راي عمر. ابالغ كرد نگراني خود را به رسول اكرم

ايـن اقـدام   : قاضي عياض و عده كثيري از علمـا مـي گوينـد   . قرار گرفت اكرم
زيرا منظور از فرستادن ابـو  . و اعتراض بر وي نبود رد امر پيامبر حضرت عمر

فكـر مـي    لذا حضرت عمـر . هريره جز تطييب خاطر مسلمانان چيزي ديگر نبود
الح مردم است و خير بيشتري را براي مـردم  كرد كه كتمان اين مطلب بيشتر به ص

را در  رسول اكـرم  در بر دارد تا اين بشارت شتاب زده، و وقتي حضرت عمر
امـا اينكـه    2.ديدگاه وي را تصويب كرد جريان ديدگاه خود قرار داد، رسول اهللا

، ابو هريره را زده يا او را هـول داد، بـي گمـان هـدف حضـرت      حضرت عمر
آزار و انداختن وي روي زمين نبوده است بلكه منظـور فقـط، رد   ، اذيت و عمر

زدن بر سينه چون در بازداشتن و جلـوگيري كـردن   . موضع و موقف او بوده است
تاثير بيشتري دارد و شخص را زودتر متوجه خطا مي كند، لذا اين اقدام از طـرف  

   3.انجام گرفته است حضرت عمر
موضع گيريهـاي عمـر   : ((ادامه داده مي گويد آقاي تيجاني به دروغ پردازي خود،

معتقد نبوده و وي را مانند سـاير   حكايت از آن دارد كه او به عصمت رسول اهللا
انسانها كه هم مرتكب خطاي مي شوند و هم درست عمل مي كنند، گمـان كـرده   
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فقط در تبليغ قرآن معصوم است  و اين زاويه ديد اهل سنت كه رسول اهللا. است
قيه موارد مانند ساير انسانها دچار خطا مي شود، زاييده همـين تفكـر عمـر    و در ب

است و استدالل اهل سنت اين است كه عمر در جريانات متعـددي راي پيـامبر را   
   1.تصحيح كرده است

  : در پاسخ اين اشكال عرض مي شود
  
ـ    -1 . دلعن و نفرين خداوند بر جنايتكاراني كه اندك اثري از ديـن و ديانـت ندارن

 آناني كه عقلهاي سطحي  نگر و دلهاي بيمار خود را مبدا طعن بر رسـول اكـرم  
و ياران نزديك وي را در اين خصوص به عنوان سند  قرار داده و اعمال صحابه
در آغاز كتاب متذكر شده بودم كه ايرادهـا و طعـن ايـن    . و مدرك ارائه مي دهند

بي اسـت كـه در پـس آن مـي     دروغ پرداز و هم كيشان رافضي اش در واقع حجا
را مـورد طعـن و عيبجـويي قـرار      تواند، بهترين انسان، يعني حضرت رسول اهللا

بدهند و چه طعني بزرگتر از اين مي تواند باشد كه نزديكترين يـاران وي را مـتهم   
آيـا ايـن طعـن    . نبـوده انـد   كنند داير بر اينكه آنان معتقد به عصمت رسول اهللا

  نيست؟ ) پدر و مادرم فدايش باد( هللاآشكاري در حق رسول ا
  
علي بن حسين مي : امام بخاري در صحيح خود از زهري چنين روايت مي كند -2

در يكي از  گويد كه حسين بن علي بن ابي طالب نقل كرده است كه رسول اكرم
آيـا شـما دو نفـر نمـاز نمـي      : شبها بدون اطالع قبلي نزد او و فاطمه آمد و گفت

اي پيـامبر گرامـي   : در جـواب عـرض كـردم   : مي گويد ت عليخوانيد؟ حضر
خداوند، ما در اختيار خداوند هستيم، هرگاه او بخواهد، بيـدار شـويم، بيـدار مـي     

با شنيدن اين جواب از پيش ما تشـريف بـرد    رسول اكرم: علي مي گويد. شويم
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خـود   بدون اينكه سخني بگويد ـ او مي رفت و به سبب تاسف دستها را بر پاهاي 
  1.انسان از هر موجودي ديگر جنجالي تر است: مي زد و فرمود

و به خشم آوردن او  در برابر خواست رسول اكرم آيا اين موضع حضرت علي
فقط  حكايت از آن دارد كه حضرت علي معتقد بر اين بوده است كه رسول اكرم

دچـار اشـتباه مـي    در تبليغ قرآن معصوم است، و در بقيه موارد مانند ساير انسانها 
توجه نفرمـود؟ آقـاي    شود و به همين خاطر حضرت علي به خواست رسول اهللا

  ! چه پاسخي دارد؟!!! تيجاني هدايت شده
  
را تنهـا در تبليـغ    آقاي تيجاني مدعي است كه علماي اهل سنت رسول اكرم -3

تيجـاني   من از آقاي. قرآن معصوم مي دانند و در بقيه امور او را معصوم نمي دانند
تنها اين را مي خواهم كه حداقل يك ماخذ و منبع را معرفي كند كه اهل سنت در 

او اين موضع اهل سـنت را از كجـا و از جـه منبعـي آورده     . آن چنين گفته باشند
است؟ خنده آور اين است كه آقاي تيجاني متوجه نيست كه اهـل سـنت خـود را    

كه از سنت رسول اهللا تبعيـت مـي    فقط به اين خاطر مسمي به اهل سنت كرده اند
  . كنند و خط مشي آن حضرت را ادامه مي دهند

نزد بعضي از جهال مشهور است كه زنان در خانه دف مـي  : آقاي تيجاني مي گويد
بازي مي  در خانه تشريف داشت، شيطان در كنار رسول اهللا زدند، رسول اكرم

طاب وارد خانه شـد شـيطان   كرد و به اين سو و آن سو مي دويد وقتي عمر بن خ
: خطاب به عمر گفت فرار كرد و زنان دفها را زير خود پنهان كردند و رسول اهللا

. هرگاه تو از راهي بگذري و شيطان تو را در آن ببيند، سير خود را تغيير مي دهـد 
در چنين حالتي دريغ نيست اينكه عمر خود را در دين ذي راي پنداشته و به خـود  
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موضع گيري كنـد،   در امور سياسي حتي ديني در برابر رسول اهللا اجازه دهد كه
   1.همان طور كه در جريان بشارت دادن مومنان به بهشت موضع گيري كرده است

  
آقاي تيجاني در تمام كتب اهل سنت حتي حديث با ايـن الفـاظ ديـده نشـده      -1

وند، مانند والحمدهللا كتب حديث اهل سنت در بازارها به كثرت يافت مي ش. است
هر پژوهشگر مي توانـد دربـاره ايـن حـديث     . كتب شيعه مدفون و محدود نيستند

اگر در اين كتب ديده نشد، مطمئن باشد كه اين حديث را در . دروغين تحقيق كند
  .!! صحيح المهتدي تاليف آقاي تيجاني خواهد ديد

  
د ولي گـره  بي ترديد، آقاي تيجاني بعضي احاديث صحيحه را نيز مطرح مي كن -2

را ملعبـه قـرار داده،    انصاف خواهي او نمي پذيرد جز اينكـه سـنت رسـول اهللا   
خواسته خود را با آن در آميزد تا دروغي را به ما ارائه داده و آن را به اهـل سـنت   

؟ اكنون دو روايت را كه آقاي تيجاني ميان آن دو خلط مبحث كـرده و  !نسبت دهد
ت، نقل مي كنم ـ روايت اول كه امام بخـاري آن   آن را روايت اهل سنت ناميده اس

  : را در صحيح خود نقل كرده است، چنين است
ابوبكر در خانه مـن آمـد و دو دختـر از    : مي فرمايد حضرت ام المومنين عايشه

قبيله انصار كه ترانه معروف انصار را كـه در جنـگ بعـاث سـروده بودنـد، مـي       
. ختـر ترانـه خـوان رسـمي نبودنـد     ايـن دو د : سرودند، حضرت عايشه مي گويد

؟ آن روز، روز عيـد  آيا صداي شيطان در خانه ي رسـول اكـرم  : فرمود ابوبكر
اي ابوبكر، هر قوم و ملت عيدي دارد و امروز عيـد مـا   : فرمود رسول اكرم. بود

چنـين نقـل    حديث دوم را امام ترمذي در سنن خود از بريده 2))مسلمانان است
در يكي از غزوه ها رفته بود، موقع برگشتن دختر سياه  رمرسول اك: ((كرده است
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اي پيامبر خدا من نذر كردم، اگر خداوند : آمد و گفت فامي به استقبال رسول اهللا
 رسول اكرم. تو را صحيح و سالم برگرداند، در جلوي تو دف زده و ترانه بخوانم

نكـردي، ضـرورتي   و اگـر نـذر   ) يعني دف بزن. (اگر نذر كردي، پس بزن: فرمود
وارد خانه شد، بعد  آن دختر شروع به زدن دف كرد، در همين اثنا ابوبكر. ندارد

آن دختـر بـا ورود   . علي وارد خانه شد و بعد عثمان وارد و در آخر عمر وارد شد
. هيچ كدام از اين بزرگان دف زدن را ترك نكرد ولي به محض اينكه عمر وارد شد

اي : فرمود آن گاه رسول اكرم. ت و روي آن نشستدف را زير مقعد خود انداخ
عمر، همانا شيطان از تو مي هراسد من نشسته بودم و اين دختـر مشـغول دف زدن   

ابوبكر وارد خانه شد، علي وارد خانه شد بعد عثمان وارد خانه شـد ولـي او   . بود
   1.دف زدن را ترك نكرد اما وقتي تو وارد شدي اي عمر، او دف را انداخت

و هـر دوي آن، جـزو احاديـث    . ر اين دو حديث جرم و گناهي ذكر نشده استد
دو دختر كه در اين دو حديث عنوان شده اند از لحاظ سني نابـالغ  . صحيح هستند

بودند و در روز عيد ترانه مي خواندند و طبعاً اين گونه ترانه ها، سـاز و موسـيقي   
آشكار كنند و غريزه اي جنسي نبودند كه خاموش را به حركت در آورد، پنهان را 

وليسـتا  ((كـه مـي فرمايـد     اين مطلب از قول حضرت عايشـه . را تحريك كنند
حضرت . آن دو دختر ترانه خوان حرفه اي نبودند ـ كامالً واضح است )). بمغنيتين
آن دو را به خاطر اين مورد نكـوهش و سـرزنش قـرار داد و دف را بـه      ابوبكر

اين عمل نوعي بازي است كه قلب را از ذكر خدا بـاز   آهنگ شيطان تشبيه داد كه
اي ابوبكر جلوي آنان را نگير و علت را نيز چنين : فرمود اما رسول اهللا. مي دارد

  .) هر قوم و ملت عيدي دارد و اين، عيد ما مسلمانان است: (بيان فرمود
 كـرم در حديث دوم آمده بود كه دختر سياه فامي نذر كرده بود كه اگر رسـول ا 

: بـه او گفـت   سالم و پيروزمندانه از جهاد بر گردد، او دف مي زند، رسول اكرم
براي ايفاي وعده  رسول اكرم. اگر نذر كردي دف بزن و در غير اين صورت خير
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بعد ابوبكر، علي و عثمان داخل شـدند و وقتـي   . به وي اجازه داده بود تا دف زند
 رسـول اكـرم  . و روي آن نشسـت داخل شد، دختـر دف را انداختـه    كه عمر

همانا شيطان از تو : (سخني را كه براي تيجاني گران تمام شد، فرمود و آن اين بود
، ستايشي بهتر براي حضرت آيا بعد از اين ستايش رسول اهللا) مي هراسد اي عمر

  وجود دارد؟  عمر
اش  عمر وقتي زمام امور را در دست گرفت، به تـك روي : آقاي تيجاني مي گويد

. اضافه نمود، حالل خدا و رسول را حرام، و حرام خـدا و رسـول را حـالل كـرد    
مانند تنفيذ طالق ثالث، و تحريم متعه حج : تيجاني در حاشيه اين مطلب مي گويد

   1.و متعه النساء
  : مي گويم

  
متعه حج و متعـه النسـاء را حـرام كـرده      پيرامون پاسخ اين اشكال كه عمر -1

ل و مبسوطي در مباحث گذشته بيان گرديد، نيازي به اعاده آنها سخنان مفص. است
  . نيست

  
در : چنـين اسـت   درباره تنفيذ طالق و ثالث، روايت از حضرت ابن عبـاس  -2

طـالق   ، ابوبكر و دو سال از دوران خالفـت حضـرت عمـر   دوران رسول اهللا
ايسـتي  مردم، در معامله اي كـه ب : گفت عمر. ثالث، يك طالق محسوب مي شد

در آن با صبر و حوصله رفتار مي كردند، از خود شتاب نشـان دادنـد، كـاش مـا     
   2.خواست مردم را امضاء مي كرديم، در نتيجه عمر آن را تنفيذ كرد

در يك مجلـس يـا   (حديث مذكور حكايت از آن دارد كه اگر شخص همسرش را 
بود تـا دوران   مساله همين. طالق بدهد، يك طالق واقع مي شود 3سه) با يك لفظ
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و او نيز در دو سال اول خالفت خود به همين فتوا عمل مـي كـرد    خالفت عمر
ولي وقتي مشاهده كرد كه آنان در امر طالق تهاون و سستي بـه خـرج داده آن را   
ملعبه اي قرار دادند، به منظور تاديب و جلوگيري از اين ملعبـه تشـدد بيشـتري را    

ايـن تغييـر   . لس با يك لفظ را مغلظه قرار دادطالق در يك مج 3اعمال كرد و سه
اكثـر صـحابه كـه    . فتوا نشانگر دانش، فقه و بينش او در مسـايل اجتهـادي اسـت   

ايـن  . نيز از جمله آنان بود، در آن زمـان بـا وي موافقـت كردنـد     حضرت علي
تحليل حرام شريعت نبود و نيست، زيرا او حكم را منسـوخ نكـرد بلكـه حكـم را     

را بهتر مي دانست و درك مـي كـرد    تش كرد و او منظور رسول اهللامرتبط به عل
عالوه بر اين، او رهبر و در برابر رعيت و مردم مسئول بود و با توجه به مسـئوليت  
عظيمي كه داشت بر وي واجب و الزم بود كه مصالح مردم را رعايت نموده و در 

ت شده است كه او يكـي  جهت حفظ مصالح آنان گام بر دارد و به داليل متعدد ثاب
از بزرگان صحابه و عالم و آگاه ترين آنان در امور دين بوده است و ايـن اجتهـاد   
او، اجتهاد صحيح و درستي مي باشد و به فرض اينكه او در اين فتوا خطـا كـرده   
است، خطاي او خطاي اجتهادي محسوب مي شود و خطاي اجتهادي نه اينكه گناه 

و نخبگان و خبرگان صـحابه بـه فضـل و كرامـت او      ندارد، بلكه واجب اجراست
اينكه سكون و آرامش از : شعبي از حضرت علي روايت كرده است. اعتراف كردند

عمـر از  : ((مي فرمود ابن مسعود 1.زبان عمر سخن گويد، براي ما مستبعد نيست
همه ي ما كتاب خدا را بيشتر مي دانست و بينش ديني اش افزون بود و خدا را از 

اگر علم عمر در يـك كفـه ي تـرازو و    : و مي فرمود 2.همه ي ما بهتر مي شناخت
عمل ساير اهل ارض در كفه ديگر آن گذاشته مي شد، علم عمر بر تمام علوم مـي  

علـم رفتـه اسـت    ) نه دهـم ( 9/10به گمان من با رفتن عمر : چربيد ـ و مي فرمود 
لطبراني باسـانيد و رجـال،   رواه ا: ((و مي گويد) هيثمي 72ص 9مجمع الزوايد ج(
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هرگـاه مـردم   : مجاهد مي گويد)) وهذا رجال الصحيح غير اسد بن موسي وهو ثقه
درباره موضوعي اختالف نظر پيدا كنند، ببينيد، موضع عمر چيسـت؟ آن را اختيـار   

   2.))عمر ميزان بود، چنين و چنان نمي گفت: ((ابوعثمان النهدي مي گويد 1.كنيد
اني به اين داليل قانع نباشـد ناچـارم ديـدگاه اهـل بيـت را      ممكن است آقاي تيج

حضرت علـي بـن ابـي طالـب،     . درباره حضرت عمر از كتب خود شيعه نقل كنم
هللا بالد : ((مي گويد وصي شيعيان در مقام تعريف از زمان حكومت حضرت عمر

قليـل  فالن فقد قوم االود و داوي العمد خلف الفتنه و اقام السنه، ذهب نقي الثوب 
العيب أصاب خيرها و سبق شرها، أدي الي اهللا طاعته و انقاه بحقه، رحل و تـركهم  

وقال عنه ايضاً وولـيهم   3.في طرق متشعبه اليهتدي فيها الضال وال يستيقن المهتدي
   4.وال فاقام واستقام حتي ضرب الدين بجزانه

د او كجي را را بركت دهد و نگاه دار) عمر بن خطاب(خدا شهرهاي فالن : ترجمه
و ) مردم شهرهايي را به دين اسـالم گروانـد  . (راست كرد و بيماري را معالجه كرد

در زمـان او فتنـه اي رخ   (تباهكاري ها را پشت سر انداخت . سنت را بر پا داشت
پاك جامه و كم عيب از دنيا رفت به نيكويي خالفت را دريافت و از شر آن ) نداد

طاعت خدا را ) منظم بود و اختالل در آن راه نيافتتا بود امر خالفت (پيش گرفت 
از دنيا رفت در حـالي  . به جا آورد و از نافرماني او پرهيز كرد و حقش را ادا نمود

كه مردم را در راههاي گوناگون انداخت به طوري كه گمراه در آنها راه نمي يابـد  
  . و راه يافته بر يقين و باور نمي ماند

مي نويسد كه حضرت علـي  )) الغارات((هيم الثقفي در كتاب ابرا) شيعه(امام قوم 
و تولي عمر االمر و كان مرضـي السـيره ميمـون    : ((واليت عمر را چنين مي ستود
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او مردي نيـك سـيرت و مبـارك    . عمر زمام حكومت را در دست گرفت( 1))النقيه
ر و وقتي كه عمر درباره رفتن و جهاد كردن بـا روميهـا از علـي نظـ    . خصلت بود

إنك متي تسير إلي هذا العدو بنفسك فتلقهم بشخصـك  : (خواهي كرد، علي فرمود
فتنكب، ال تكن للمسلمين كانفه دون اقصي بالدهم، ليس بعـدك مرجـع يرجعـون    
إليه، فابعث إليهم رجالً مجرياً واحفز كعه اهل البالء والنصـيحه، فـإن أظهـرك اهللا    

   2)س و مثابه للمسلمينفذاك ما تحب، وإن تكن األخري كنت رداء للنا
روانه شـوي و در  ) قيصر روم و لشكريانش(تو خود اگر بسوي اين دشمن : ترجمه

مغلوب گردي براي مسلمانان شهرهاي دور دست و ) زد و خورد(مالقات با ايشان 
بـراي جلـوگيري از فتنـه و    (مرزنشين پناهي نمي ماند بعد از تو مرجعي نيست كه 

و .) مصلحت در اين است كه تو در اينجا بماني(يند، پس به آنجا مراجعه نما) فساد
به جاي خود مرد جنگ ديده و دليري بسوي روميها بفرستي و به همراهي او روانه 
. كن كساني را كه تاب و توان تحمل سختي جنگ داشته و پند و اندرز را بپذيرنـد 

و اگر واقعـه  اگر خداوند او را غالب گردانيد، اين همان چيزي است كه ميل داري 
مي تواني تجديد قوا كـرده  . (ديگري پيش آمد تو ياور و پناه مسلمانان خواهي بود

  .) به جنگ روميها بفرستي
مـي  ) اصل الشيعه و اصولها(و امام ديگر شيعيان، محمد آل كاشف الغطا در كتاب 

رضـي اهللا  (وقتي علي بن ابي طالب اذعان كرد كه دو خليفه، ابوبكر و عمـر  : گويد
در نشر كلمه ي توحيد، تجهيز سپاه اسالم و گسـترانيدن فتوحـات، نهايـت    ) نهماع

سعي و تالش را به خرج دادند، تبعيض نكردند و ستم روا نداشتند، بيعـت كـرد و   
براي صلح و آشتي آماده شد، و به همين خاطر علي دخترش، ام الكلثوم را به عقد 

   3.عمر درآورد
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 اتمه نمي يابد بلكه بر اساس اعتراف اربلي، عليقضيه فقط به اينجا و اين حد خ
 6كشـف الغمـه لالربلـي ج   (مسمي كرد )) عمر((يكي از فرزندان خود را به اسم 

نسبت به  احترامي بود كه حضرت علي. اين نام گذاري به خاطر محبت ) 78ص
قايل بود، آيا بعد از اين براي احدي جاي شك مـي   خليفه دوم، عمر بن خطاب

  ! رباره اينكه خداوند، حق را در زبان و قلب عمر قرار داده است؟ماند د
  
  نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه عمر (( 

  ))عليه خود گواهي داده است
بخاري در صحيح خود در باب مناقـب عمـر بـن خطـاب     : آقاي تيجاني مي گويد

رد و الـم  وقتي عمر مورد ضربت قرار گرفت، شديداً احساس د: چنين نقل مي كند
اي : مي كرد، ابن عباس كه وي را توصيه به صبر مي كرد و خطاب بـه وي گفـت  

بودي، نيك با وي رفتار كـردي و بعـد از    اميرالمومنين، تو در صحبت رسول اهللا
بعـد در صـحبت و   . وي جدا شدي در حالي كه او از شما خرسند و راضـي بـود  

و بعـد از او جـدا شـدي در     بودي و به خوبي با وي رفتار كردي معيت ابوبكر
بعد تو با مردم بودي و با مردم نيكو رفتار كردي و . حالي كه او از شما راضي بود

معيـت بـا   : عمر گفت. در حالي از آنان جدا مي شوي كه آنان از تو رضايت دارند
و جلب رضايت و خشنودي او، منتي بود كه خداوند بر مـن نهـاده    رسول اكرم

ر و جلب رضايت ايشان نيز منت و احسان الهي است كه بر صحبت با ابوبك. است
البته آنچه از بي صبري كه تو در من مشاهده مي كني از ناحيه تو و . من شده است
اگر من به اندازه ي زمين طال مي داشتم همه آنها را در برابر نجات . ياران تو است

ن، تاريخ اين گفته ي او تيجاني مي گويد، عالوه بر اي. از عذاب الهي فديه مي دادم
اي كاش من يك قوچ اهلي مي بودن، تا مدتي كه مـي  : ((را به ثبت رسانده است

خواستند مرا فربه مي كردند و بعد براي دوستان و مهمانانشان مرا ذبح مي كردنـد،  



كباب مي كردند، خشك مي كردند و مي خوردند و به صورت مدفوع خارج مـي  
  1.دمكردند و اي كاش بشر نمي بو

  : مي گويم
بي گمان گفته حضرت عمر در هنگام وفات دال بر شـدت و ازديـاد خـوف او از    

بـه دليـل   . خداوند متعال است و اين حكايت از قوت ايمان او به پروردگـار دارد 
: خداوند مي فرمايـد : فرمود اينكه از شداد بن اوس روايت است كه رسول اكرم

دو خوف در بنده ي من يك جـا جمـع    سوگند به عظمت و جالل خودم دو امن و
اگر او در دنيا از عذاب من خود را مامون بداند، او را روز قيامـت كـه   . نمي شوند

اگر او در دنيا از . تمام بندگانم را حشر مي كنم، دچار خوف و وحشت خواهم كرد
 2.من بترسد، روزي كه بندگانم را حشر مي كـنم وي را در امـان خـواهم داشـت    

را ثابت مي كند  صحابي بودن عمر) مستدل تيجاني(ين حديث مذكور عالوه بر ا
در حالي از دنيا رفته است كه از عمر بـن   و مويد اين مطلب است كه رسول اهللا

از خداوند نشاني كثرت و  لذا خوف عمر. خشنود و راضي بوده است خطاب
كه فردي مجوس و عالوه بر اين، قاتل او از مسلمانان نبود بل. شدت تقواي او است

مسـلم در  . آتش پرست بود و اين خودش نوعي اعـزاز و افتخـار اسـت بـراي او    
بهتـرين  : (چنـين روايـت مـي كنـد     صحيح خود از عوف بن مالك از رسول اهللا

امامان و رهبران شما كساني هستند كه شما آنان را دوست داريد و آنان نيز با شما 
كنند و شما براي آنان دعـا مـي كنيـد و     محبت مي ورزند، آنان براي شما دعا مي

بدترين امامان و رهبران شما كساني هستند كه در حق شما لعن و نفرين مي كنند و 
   3.شما آنان را نفرين مي كنيد

فرمانروا و خليفه عادل و با انصافي بود كه مردم او را دوست مي داشتند و  عمر
يمون حديث مفصلي را نقل كرده و امام بخاري از عمرو بن م.  از او خشنود بودند
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او به سوي خانه اش حمل گرديد، مـا همـراه او   : در بخشي از آن چنين آمده است
بعضـيها مـي   . رفتيم ـ قبل از آن روز مردم به چنين مصيبتي گرفتـار نشـده بودنـد    

اشكالي ندارد، بعضيها مي گفتند احتمال دارد اتفاقي بيفتد، مقداري شـربت  . گفتند
مقداري شير تقـديم او  . شربتها از شكمش بيرون آمدند. او از آن نوشيد. آورده شد

آنگاه مـردم اذعـان كردنـد كـه او     . بيرون آمدند 1از آن نوشيد، از شكمش. گرديد
مـردم آمدنـد و وي را   . ما وارد خانـه شـديم  . درگذشته است يعني ماندني نيست

بشـارت  . مـومنين خوشـا بـه حـال تـو اي اميرال    : مرد جواني آمد و گفت. ستودند
بر تو باد، روزگـاري از اسـالم سـپري     خداوند به خاطر همراهي تو با رسول اهللا

صـحيح  . (شده بود و بعد تو زمام امور را در دست گرفتي و با عدالت رفتار كردي
  ). 3497بخاري كتاب فضايل الصحابه ـ باب قصه البيعه 

ابـي  . را سـتوده اسـت  ، بعد از وفـات وي، او  عالوه بر اين، خود حضرت علي
روي تخـت گذاشـته    عمر: ((مليكه مي گويد، از ابن عباس شنيدم كه مي فرمود

شد؟، مردم او را احاطه كردند، بر او دعا و درود گفتنـد، قبـل از اينكـه جسـد او     
ناگهاني شخصـي دسـت را   . نيز در ميان مردم بودم) ابن عباس(حمل گردد، و من 

در . شدم، ديدم كه او علي بن ابي طالب اسـت  روي شانه من گذاشت وقتي متوجه
بعد از خودت هيچ كس را بهتر از خودت، پشت سـر  : حق عمر، ترحم كرده گفت

  . نگذاشتي كه من دوست داشته باشم با عملي مانند عمل او به مالقات خدا بروم
من . سوگند به اهللا من يقين داشتم كه خداوند تو را با دو رفيقت همراه خواهد كرد

من و ابوبكر و عمر رفتيم، من : ((شنيده ام كه مي فرمود ه كثرت از رسول اكرمب
   2.))و ابوبكر و عمر بيرون رفتيم، من و ابوبكر و عمر وارد شديم

بقيه ايرادهايي كه در اين مبحث عنوان شده اند، جـواب قـانع كننـده، در مبحـث     
  . بيان گرديده است، مراجعه شود) گواهي ابوبكر عليه خودش(
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گفتگو با يـك  ((نقدي بر ديدگاه آقاي تيجاني درباره عمر بن خطاب، تحت عنوان 
  ))عالم

عمـر  : صحيح بخاري را باز كردم و در آن چنين نوشته بود: آقاي تيجاني مي گويد
وقتي عمر . اسماء دختر عميس در آنجا بود. بن خطاب به خانه ي حفصه داخل شد
اسماء بنـت  : ((اين كيست؟ حفصه گفت: تنگاهش به اسماء بنت عميس افتاد، گف

يعني همان اسـماء كـه از راه   (همان حبشي، همان دريايي ـ  : عمر گفت)). عميس
ما قبل از شما : ، عمر گفت))آري: ((اسماء گفت) دريا به حبشه هجرت كرده است

اسـماء  . ، ما از شما حق بيشتري داريـم هجرت كرده ايم، لذا نسبت به رسول اهللا
. همراه بوديد شما با پيامبر. به خدا سوگند، هرگز چنين نيست: گفت خشم كرد و

گرسنگان شما اطعام مي شد، و جاهالن شما راهنمايي مي شدند، و ما در سـرزمين  
بسيار دوري زندگي مي كرديم، سرزميني نـامطلوب در ديـار حبشـه و همـه ايـن      

اهللا، كـه مـن بـا يـاد      گرفتاري ها به خاطر اهللا و رسول اهللا بوده است و سوگند به
مـورد اذيـت و آزار   ) در ديـار هجـرت  (و ما . رسول اهللا مي خوردم و مي نوشيدم

بدون اندك كـم و كاسـتي    دشمنان قرار گرفته ايم ـ اين جريان را به رسول اهللا 
اي : در خانه تشريف آورد، اسماء گفـت  وقتي رسول اكرم. گزارش خواهم كرد

تـو در  : فرمود رسول اكرم. ن و چنان مي گويد، عمر بن خطاب چنيپيامبر خدا
حـق او  : فرمـود  رسول اكرم. چنين و چنان گفتم: جواب چه گفتي؟ اسماء گفت

يعني عمر استحقاق بيشتري نسبت به مـن از  (نسبت به من از حق شما بيشتر نيست 
كسـاني  (او و همراهانش يك بار هجرت كردند و شما صاحبان سـفينه  ) شما ندارد
: اسماء مي گويـد . دو بار هجرت كرده ايد) شتي به حبشه هجرت كرده ايدكه با ك

ابوموسي اشعري و ساير كساني كه بوسيله كشتي به حبشه هجـرت كـرده بودنـد،    
هيچ چيزي در دنيا براي . همواره نزد من آمده درباره حديث از من سوال مي كردند

: تيجـاني مـي گويـد    آقاي. آنان بيش از اين حديث مايه مسرت و خوشحالي نبود
از نخستين كساني بود كه درباره ي ابـوبكر شـك    وقتي رسول اكرم: من گفتم((



نمي دانست كه او در آينده چه مي  داشت و براي او گواهي نداد، زيرا رسول اهللا
به برتر بودن عمر بـن خطـاب در برابـر اسـماء بنـت       كند؟ و وقتي رسول اكرم

ا در برابر عمر برتر و افضل مي دانست، پس من عميس اعتراف نكرد بلكه اسماء ر
حق به جانب هستم كه شكاك باشم و كسي را برتر ندانم تا اينكه تحقيق نمـوده و  
به واقعيت برسم و واضح و روشن است كه اين دو حديث با تمـام احـاديثي كـه    
درباره فضيلت ابوبكر و عمر وارد شده اند، متعـارض و متضـاد انـد ـ و همـه آن      

زيرا اين دو حـديث بـا واقعيـت عقالنـي نزديكتـر      . ل وارده را نفي مي كنندفضاي
  1.هستند تا فضايل دروغين

  : مي گويم
به خدا سوگند، براي من روشن نيست كه آقاي تيجاني چگونه فكر مي كنـد و   -1

! مـي دانـد؟   چه مي نويسد و از چه لحاظ اين حديث را سبب طعن براي عمـر 
، درباره فضيلت اهـل سـفينه   اين است كه رسول اكرم نهايت امر در اين حديث،

اهل سفينه كساني بودند كه نخست به حبشه و سـپس بـه مدينـه    . سخن گفته است
به خاطر دو هجرت كه آنان انجام داده بودنـد،   رسول اكرم. منوره هجرت كردند

 هجرت كـرده ) از مكه به مدينه(در برابر آن عده از اصحاب و ياران كه يك دفعه 
تفضيل اصحاب سفينه علي االطالق نبود بلكـه  . بودند، تفضلي در حقشان قايل شد

  . فقط از جهت هجرت بود
  
به افضـل بـودن عمـر در برابـر      درباره اين گفته آقاي تيجاني كه رسول اهللا -2

اسماء بنت عميس اعتراف نفرمود بلكه اسماء را در برابر عمر برتر و افضل معرفـي  
د كه اين گونه برداشت از حـديث حكايـت از جهـل مركـب     كرد، بايد عرض شو

و ) عمـر بـن خطـاب   (او : در جواب اسماء فرمـود  زيرا رسول اهللا. تيجاني دارد
اصحابش كه يك دفعه هجرت كرده اند، نسبت به من اسـتحقاق بيشـتري از شـما    
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عمر بن  مسلماً رسول اكرم. ندارند و شما صاحبان سفينه دو بار هجرت كرده ايد
طاب را همراه با ساير اصحاب خود كه يك بار هجرت كرده بودند، عنوان كرد و خ

كه يك بار بـه   بنابراين كليه كساني از اصحاب رسول اهللا. تنها عمر را ذكر نكرد
مدينه هجرت كرده اند، طبق برداشت آقاي تيجاني از اسماء بنت عميس يا اصحاب 

ول، شامل علي بن ابي طالب كـه يـك   سفينه بهترند و بدون ترديد اين تعميم و شم
بار به مدينه هجرت كرده بود نيز مي شود، اما برداشت و قرائـت صـحيح از ايـن    
حديث همان است كه جمهور علماي مذاهب از آن دارند، يعني اينكه اين تفضـيل  

  . علي االطالق نيست، بلكه فقط از لحاظ هجرت است
  
كه اين حديث متضاد و متعارض بـا   روشن است: (آقاي تيجاني مي گويد. . .  -3

آري، طبيعتاً ) تمام احاديثي است كه در باب فضيلت عمر بن خطاب وارد شده اند
بايد چنين باشد، چرا چنين نباشد و چرا احاديـث وارده در فضـيلت عمـر باطـل     
نباشند، زيرا آقاي تيجاني در كارخانه ي تحليل حديث خود آنها را تخـريج كـرده   

  ؟ !!است
آنچه كه بعضي از علماي ما ادعا مي كنند دايـر بـر اينكـه    : تيجاني مي گويدآقاي 

شيعه همان اهل فارس مجوس هستند كه عمر در جنـگ قادسـيه غـرور، مجـد و     
عظمت آنها را شكسته و پوزه ي آنها را به خاك ماليده اسـت و بـه همـين خـاطر     

من به اين جاهالن شيعيان او را مبغوض و ناپسند مي دانند، نيست و صحت ندارد، 
اختصاصـي بـه فارسـها     چنين پاسخ داده ام كه شيعه بودن اهل بيت رسـول اهللا 

ندارد بلكه شيعه در عراق، حجاز، سوريه، لبنان كه همه اهـالي ايـن بـالد، عـرب     
هستند، وجود دارد، همان گونه كـه در هندوسـتان، پاكسـتان و سـاير كشـورهاي      

اگر شـيعيان اهـل بيـت تنهـا     . يستند وجود داردآفريقايي كه اهالي آنها نيز فارس ن
ايراني و فارس زبان مي بودند، دليل آقايان دليلي معقول و محكم بود ولي فارسـها  
معتقد به امامت دوازده امام هستند كه همگي آنـان از عـرب، از قـريش و از بنـي     



ز اگر فارسها متعصـب مـي بودنـد و ا   . مي باشند هاشم اند كه خاندان رسول اهللا
اعراب نفرت مي كردند، آن طور كه بعضيها مي گويند سلمان فارسي را امام خـود  

زيرا او از نژاد فارسي بود، و جايگاه و منزلت او از ديدگاه شـيعه و  . قرار مي دادند
از طرفـي ديگـر تمـام اهـل سـنت و      . سني بطور يك نواخت پذيرفته شده اسـت 

فه، نسايي، ترمذي، بخاري، مسلم، ابن جماعت به امامت فارسي نژادها مانند، ابوحني
ماجه، رازي، غزالي، ابن سينا، فارابي و غيـرهم، اعتقـاد دارنـد و امامـت آنـان را      

اگر شيعيان فارسي نژاد بخاطر اينكه، عمر بن خطـاب غـرور، مجـد و    . پذيرفته اند
عظمت آنان را در هم كوبيده و پوزه آنان را به خاك ماليده است، بـا وي مخـالف   

ند و او را نفرين مي كنند، آنگاه مخالفت و نفرين شيعيان عرب و غير فارس را هست
در حق عمر بن خطاب چگونه توجيه مي كنيم؟ لذا اين دعواي محض و بالد دليل 
است و مخالف و نفرين شيعيان عرب و عجم با عمر بن خطاب به خاطر نقشي بود 

اء، علي بن ابي طالب از رسـيدن  كه او در دور نگاه داشتن اميرالمومنين، سيد اوصي
به خالفت بازي كرده بود و به خاطر عواملي كه زمينه ي فتنه، اضطراب و انحـالل  

و كافي است كه پرده ها برداشته شـوند  . و از هم پاشيدگي اين امت را فراهم نمود
و واقعيتها ظاهر كرده شوند، تا هر جوياي حق بدون سابقه عـداوت و دشـمني بـا    

  1.رها كند و از وي به پرهيزدوي، او را 
  : مي گويم

  
او نخسـتين  . براي نخستين بار رفض توسط عبداهللا بن سبا يهـودي ظـاهر شـد    -1

. ، بنـا نهـاد  كسي بود كه بدعت امامت علي بن ابي طالب را بعد از رسول اكـرم 
. و نمي توانند منكر آن شـوند . تمام روافض اثناعشري به اين حقيقت اعتراف دارند

: مـي نويسـد   2و متكلم شيعيان جناب حسن بن موسي نوبختي در كتاب خـود امام 
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گروهي از ياران علي بن ابي طالب بر اين باورند كه عبداهللا بن سبا، يهودي بـود  ((
و بعد از مسلمان شدن با علي عليه السالم مواالت و پيمان دوستي برقـرار نمـود و   

ت موسي عيناً همين مطلب را كه در زماني كه بر دين يهود بود، بعد از وفات حضر
. درباره حضرت علي مي گفت، درباره يوشع بن نون گفته بـود  بعد از رسول اهللا

او نخستين كسي بود كه عقيده واجب بودن امامت علي بن ابي طالب بعد از رسول 
را تشهير كرد و آن را رواج داد و از دشمنان علي بن ابي طالب اظهار برائت  اهللا

كـه  : الفين او را بر مال كرد و به همين خاطر مخالفين شيعه مـي گوينـد  نمود و مخ
   1)).اصل رفض بر گرفته از يهوديت است

و به دليل اينكه عمر بن خطاب به وسيله ي سپاه خود غرور فارسها را شكسـت و  
كشور آنان را تصرف كرد، آنان در صدد انتقـام از وي برآمدنـد و بـراي حيلـه و     

اتفاق كردند و مناسبترين شيوه براي آنـان در ايـن مقطـع، كـه      دسيسه عليه اسالم
قدرت و شوكت خود را از دست داده بودند، اين بود كه به حربه اي متوسل شوند 

هيچ تز و شيوه اي جز شيوه عبداهللا بن سبا را . كه نزد مسلمانان قداست داشته باشد
وند عزوجـل قـرار   را مستمسكي براي مطعون كردن خدا كه اهل بيت رسول اهللا

تـز  (در نتيجه دشمنان عمر بن خطاب به همان تز ابن سبا يهودي . داده بود، نيافتند
متوسل شدند و آن را بـراي پخـش و گسـترانيدن    ) محبت با اهل بيت رسول اهللا

آري، ايـن بـود مبـدا نشـات و     . انحرافات خود در ميان مسلمانان بهانه قرار دادند
  . نان اعتراف دارندظهور رفض آن طور كه خود آ

  
آري، اين بود ادعاي آقاي تيجاني كه تشيع تنها منحصر در فارسها نيست بلكـه   -2

در عرب و غير عرب نيز وجود دارد، نمي تواند واقعيت امر را تغييـر دهـد، زيـرا    
آنچه كه پيرامون آن بايد بحث و بررسي شود، ماهيت و كيان رفض و تشيع اسـت  

لي آن، فارسها هستند و اين مطلب كـه ايـن بيمـاري در    و ثابت كردم كه منشا اص
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عرب و غير عرب سرايت كرده است، يك جريان سنتي است، زيرا هيچ دعـوتي و  
حركتي در اين دنيا شروع به كار نكرده مگر اينكه گروهـي از مومنـان بـا انديشـه     
خاص آن، گرد آن جمع نشده باشند و اين به هيچ وجه نمي تواند حقانيـت باشـد،   
مگر شما نمي دانيد كه ايده و جريان ماركسيسم در دوران قـدرت خـود بسـيار از    
اعراب، فارس و غيره را تحـت تـاثير قـرار داده اسـت، آيـا ايـن اثـر پـذيري از         

وقتي ايده انكار وجود خداوند ميـان  ! ماركسيسم مي تواند دليل حقانيت آن باشد؟
هي بـدان ايمـان آورده انـد و    عده اي از مردم اعراب رواج پيدا كرده است و گرو

حتي دولتها و حكومتهايي بر اساس همين عقيده در بالد عربي شكل گرفته اسـت،  
پس پذيرفته عقيده ي رفض و تحت تاثير قرار گرفتن از آن براي بعضي اعـراب و  
غير اعراب به مراتب آسانتر است، به ويژه وقتي آنان شعار محبت اهل بيت رسـول  

حاصل سخن اينكه، اين به هيچ وجه نمـي  ! نان را سر مي دهندو حمايت از آ اهللا
  . تواند دليلي براي تيجاني داير بر صحت مذهب رافضي باشد

  
اينكه اعراب و غير اعراب، عالوه بر فارسها عمر بـن خطـاب را دوسـت    . . .  -3

زيرا ساختار و زيـر  . ندارند و او را نكوهش مي كنند، جريان عادي و طبيعي است
هر كس كه ايـن  . مذهب روافض بر طعن بر ابوبكر و عمر پي ريزي شده استبناء 

روي همـين  . عقيده را بپذيرد، تمام تبعات و احكام جنبي آن را بايد پذيرفته باشـد 
. اساس مي بينيم كه بسياري از فارسها با حضرت عمر بـن خطـاب محبـت دارنـد    

اين نيز يـك  . هستند) عقيده اهل سنت و جماعت(چون آنان معتقد به عقيده حقه، 
آري، اين است توجيه عداوت بعضي اعراب و غير فارسها بـا  . جريان طبيعي است

  . حضرت عمر بن خطاب
  
اهل سنت و جماعت را مي بينيم كه فارسها را بـه  : آقاي تيجاني مي گويد. . .  -4

ايـن  زيرا واقعيـت  . اين ديدگاه او حكايت از جهل او دارد. عنوان امام پذيرفته اند



است كه تمام علماي عرب و غير عرب به لحاظ عقيده از منهج و روش اهل سنت 
زيرا هيچ عرب يا فارسي از منهج و مسلك اهل سـنت نماينـدگي   . تبعيت مي كنند

مسلك اهل سنت، مسلك جديد و مزخرفي نيسـت كـه اشـخاص آن را    . نمي كند
است، بلكه مسـلك  نمايندگي بكنند به گونه اي كه در مسلك رفض و تشيع مروج 

از حقيقـت و كيـان اسـالم     اهل سنت با تكيه بر كتـاب اهللا و سـنت رسـول اهللا   
نمايندگي مي كند، و هر كس كه اين مسلك را بپذيرد، او اهل سنت اسـت، خـواه   

  . عرب باشد يا عجم
  
اگر فارسها متعصب مي بودند و از اعراب نفرت : ((آقاي تيجاني مي گويد. . .  -5

ن طور كه بعضيها مي گويند، سلمان فارسي را به عنـوان امـام بـراي    مي كردند، آ
بود و همه  زيرا سلمان، فارسي نژاد و از اصحاب رسول اهللا. خود بر مي گزيدند

عرب و عجم، شيعه و سني از منزلت و جايگاه او مطلع بودند و بر آن اتفـاق نظـر   
  .)) داشتند

  : مي گويم
ساده لوح هستي و ساده انديشي، باور نـدارم كـه   آقاي تيجاني، اگر تو تا اين حد 

زيرا سلمان هر چند كه از اصحاب جليل . روافض در اين مساله مثل تو ساده باشند
القدر بود ولي صحابيت افتخاري است كه ساير صحابه از آن بهره مند بودند حتـي  

عالوه بعضي از آنان به لحاظ منزلت و صحبت از سلمان نيز بهره بيشتري داشتند و 
بر اين، سلمان، فارسي نژاد بود، اگر شيعه دوازده امامي او را به عنـوان امـام مـي    
پذيرفتند و او را امام خود قرار مي دادند، بازي به رسوايي مي انجاميد و شكوك و 
شبهات زيادي به وجود مي آمد، زيرا زيركي و هوشياري مقتضي بـود كـه شـيعه    

اما . را به عنوان پناه گواهي براي خود بر گزيند دوازده امامي، اهل بيت رسول اهللا
سلمان را به خاطر فارسي نژاد بودنش جزو صحابه مرضيين قرار دادنـد تـا بـازي    

  . كامل شده و موضع مستحكم شود



  
من مدعي نيستم كه تمام روافض و دوازده امـامي از ايـن مطلـب مطلـع     . . .  -6

عه اصل واقعيت را نمي دانند و معتقـد  هستند بلكه اكثريت قريب به اتفاق عامه شي
هستند كه از حق تبعيت مي كنند و صراط مستقيم را مي پيمايند و بسياري از آنـان  
با آشكار شدن حق و حقيقت، از آن پيروي مي كنند و بدان پناه مي برنـد و عمـالً   
بسياري را ديده ايم كه به مذهب حقه ي اهل سنت گراييـده و حتـي از فعـالترين    

حتي بعضي از علماي شيعه نيز بعد از روشن شدن موضع . گران آن شده اند دعوت
انحرافي خود، بسوي حق رجوع كرده اند، مانند دكتـور موسـي موسـوي، احمـد     

از خداوند كريم، آفريدگار عرش عظيم خواستارم تـا عمـوم شـيعيان را     1.كسروي
  . آمين. را رها سازد بسوي حق راهنمايي نموده و از انحرافهاي گمراه كنندگان آنان

  
  )) نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي حضرت عمر در امر خالفت((
  

زيـرا عمـر   . خالفت عثمان نوعي بازي و مسخره ي تاريخي بود: تيجاني مي گويد
شش نفر را نامزد كرد و آنان را ملزم ساخت تا از ميان خـود يكـي را بـه عنـوان     

شش نفر، چهار تـن اتفـاق كردنـد و دو نفـر     اگر از ميان : خليفه بر گزينند و گفت
نفري تقسيم  3مخالفت كرد، آن دو بايد كشته شوند و اگر شش نفر در دو گروه سه

اگـر  . شدند، به راي گروهي عمل شود كه عبدالرحمن بن عوف جزو آنـان اسـت  
داستان . مدتي سپري شد و شش نفر نتوانستند اتفاق كنند، همه ي آنان كشته شوند

اما قابل توجه اين اسـت كـه عبـدالرحمن بـن     . ني و شگفت آور استبسيار طوال
عوف، علي بن ابي طالب را بر گزيد و از وي تعهد گرفـت تـا مطـابق كتـاب اهللا،     
سنت رسول اهللا و سنت شيخين، ابوبكر و عمر، ميان مردم قضاوت كند، علـي بـن   

علي بـن ابـي    .ابي طالب اين شرط را رد كرد و عثمان آن را پذيرفت و خليفه شد
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طالب كه از قبل نسبت به نتيجه اطالع داشت، بيعت نكرد و در ايـن خصـوص در   
   1.خطبه ي معروف خود، به نام خطبه ي شقشقيه سخن گفت

  : مي گويم
  
آقاي تيجاني چقدر دروغگو است و چرا او به ماخذ و منبع اين حديث اشـاره   -1

سـوي آن توجـه شـود، زيـرا     قطعاً اين حديث كمتر از اين است كـه ب ! نمي كند؟
راويان آن كاذب و محتواي آن بسيار سـطحي اسـت امـا دربـاره ايـن نـوع بشـر        

بدليل كثرت جهالت و هـوس پرسـتي، در   ((چگونه قضاوت كنيم؟ آنان ) روافض(
معقول و منقول حقايق را وارونه مي كنند، مسائلي را مطرح مي كننـد كـه انجـام    

فته اند اما مي گوينـد كـه انجـام نگرفتـه انـد و      گرفته اند و مي دانند كه انجام گر
اموري را مطرح مي كنند كه انجام نگرفته اند، و معلوم است كه انجام نگرفته، امـا  

اينها فتنه و : انجام گرفته اند، اموري كه خير و صالح هستند، مي گويند: مي گويند
بهره شان اين سخن  تنها. آنان نه از عقل بهره دارند و نه از نقل. فسادند و بر عكس

اگـر گـوش   ( 2)وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُنَّا في أَصحابِ السعيرِ(قرآن است 
  .) شنوا مي داشتيم يا از عقل برخوردار بوديم، هرگز جزو جهنميان نبوديم

 واقعيت امر در اين خصوص همان است كه امام بخاري آن را در صـحيح . . .  -2
در بخشي از يك حديث بزرگ كه عمـرو بـن ميمـون آن را    . خود نقل كرده است

اي اميرالمومنين وصيت كن و جانشـيني را  : . . . روايت مي كند، چنين آمده است
كسي را شايسته تر از اين افراد يا از ايـن گـروه   : حضرت عمر فرمود. انتخاب كن

، آنگاه علي، عثمان، زبيـر،  از آنان خرسند بود، نمي دانم كوچك كه رسول اكرم
عبداهللا بن عمر شـاهد و  : طلحه، و سعد و عبدالرحمن بن عوف را نام برد و فرمود

گواه شما است، يا ميان شما حضور دارد ولي او هيچ گونـه ارتبـاطي بـا خالفـت     
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اگر امارت اسالمي به سعد رسيد، او براي اين كار شايسته اسـت و در غيـر   . ندارد
م از شما مادام كه خليفـه باشـد، بايـد از وي يـاري و كمـك      اين صورت هر كدا

: و بعـد فرمـود  . زيرا من به خاطر بي كفايتي يا خيانت او را معزل نكرده ام. جويد
كسي كه بعد از من زمام امور را در دست مي گيرد، توصيه مـي كـنم كـه هـواي     

آنـان  مهاجرين اولين را داشته باشد، حقـوق آنـان را رعايـت كنـد و از حرمـت      
پاسداري كند و درباره ي انصار كه موجب تقويت اسالم و كشور اسالمي بودنـد،  
نيز توصيه مي كنم، از نيكان و نيكوكاران آنان پذيرفته شود و از خطاكـاران آنـان   

زيرا آنان، . درباره اهالي ساير بالد اسالمي نيز توصيه مي شود. عفو و در گذر شود
را جمع آوري كردنـد و عامـل خشـم و نـاراحتي     اسالم را تقويت كردند و اموال 

. با طيب خاطر از آنان گرفته شود. دشمنان هستند، آنچه كه مازاد بر نياز آنان است
زيرا آنان اصل عرب و شالوده ي اسالم . درباره ي تمام اعراب نيز توصيه مي شود

ره ي خدا اموال فاضل آنان گرفته شود و ميان فقراء آنان توزيع شود و دربا. هستند
توصيه مي كنم داير بر اينكه عهد و پيمان خـدا  ) خليفه را(نيز او را  و رسول اهللا

بجنگـد و مـردم را   ). با دشمنان دين(و رسول را ايفا كند و به خاطر خدا و رسول 
   1.بيش از توان آنان مكلف نكند

معاملـه را بـه    عمر بن خطاب: آري، حديث مذكور به صراحت لهجه مي گويد
در طول حيـات مبـارك خـودش از آنـان راضـي و       نفري كه رسول اكرم شش

اما اين سخن كه او دستور قتل آنـان يـا بعضـي از    . خرسند بود، موكول كرده بود
بهتر است كه اين سـخن بـه افسـانه    . آنان را داده است، در حديث يافته نمي شود

  . هاي هزار و يك شب نسبت داده شود تا به حديث
  
دستور قتل آنان را داده است، بي ترديد ايـن   ضاً اگر بپذيريم كه عمرفر. . .  -3

آيـا  : دستور او به خاطر جلوگيري از فتنه و فساد بوده است، اكنون سوال اين است
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آيا قتل شش نفر ! چنين دستوري جلوي فتنه را مي گيرد يا آن را شعله ور مي كند؟
آيا مسلمانان چنـين  ! مي گذرد؟ از نخبگان و فرهيختگان امت به سادگي و سالمتي

دستور قتل آنان را صادر مي كـرد،   باز هم اگر عمر! چيزي را خواهند پذيرفت؟
آن طور كه تيجاني مدعي است، حتماً كسي را براي احراز خالفت مامور مي كرد، 

آري، بسيار روشن است كه بـه  ! آيا چنين حكمي از ناحيه او صورت گرفته است؟
ستدالل نمي كند و آن را نمي نويسد و آنرا باور نمي كند، مگـر  اين گونه روايت ا

  .!! كسي كه از همه ي مردم كودن تر باشد
  
اگر آنان به دو گـروه سـه   : ((اين گفته ي آقاي تيجاني ، كه عمر گفته بود. . .  -4

نفري تقسيم شدند به راس گروهي عمل شود كه عبدالرحمن بـن عـوف ميـان آن    
ـ زيرا او معاملـه را بـه ايـن      افتراء در حق حضرت عمردروغ محض و )) باشد

شش نفر موكول كرده بود تا آنان يكي را از ميان خود انتخاب كننـد و دربـاره ي   
عمل كردن به راي گروهي كه عبدالرحمن بن عوف جزو آن باشد، اصالً دسـتوري  

خـاب  ولي واقعيت اين است كه آن شش نفر عبدالرحمن بن عوف را انت. نداده بود
. در خود حديثي كه امام بخاري آن را نقل كرده است، چنـين آمـده اسـت   . كردند

وقتي از امر تدفين فارغ شدند، آن گروه شش نفري تجمـع كـرد و عبـدالرحمن    ((
. من اختيارم را به علي سپردم: گفت زبير. اختيار را به سه نفر موكول كنيد: گفت

اختيارم را به عبـدالرحمن بـن   : د گفتسع. اختيارم را به عثمان سپردم: طلحه گفت
هر كدام از : آنگاه عبدالرحمن بن عوف خطاب به علي و عثمان گفت. عوف سپردم

علـي و عثمـان   . شما كه از پذيرفتن خالفت دوري كند، خالفت را به او مي سپارم
شما اختيارتان را به من بسپاريد، خـدا را  : عبدالرحمن گفت. سكوت اختيار كردند

گيرم كه در انتخاب اصلح از ميان شـما كوتـاهي نكـنم؟ علـي و عثمـان      گواه مي 
خويشـاوندي   را گرفت و گفت، تو با رسـول اهللا ) علي(آري، دست يكي : گفتند

داري و قدمت و سابقه ديني تو نيز بيشتر است، همان طور كه خودت مـي دانـي،   



عدالت رفتار كني  اگر من تو را به امارت بر گزيدم تو خدا را گواه مي گيري كه با
بعـد همـين   . و اگر عثمان را بر گزيدم و از وي گوش مي كني و اطاعت مي كنـي 

وقتي از هـر دو نفـر تعهـد    . تكرار كرد) عثمان(سخنان را در تنهايي با آن ديگري 
اهل . اي عثمان دستت را بده، عبدالرحمن و علي با وي بيعت كردند: گرفت، گفت

   1.ردندمدينه نيز آمده با وي بيعت ك
از ياوه گويي هـايي   آري، اين مباحث حكايت از آن دارد كه اميرالمومنين، عمر

  . كه تيجاني به او نسبت داده است كامالً پاك و مبرا است
  

  باب هشتم 
   عثمان بن عفان. نقدي بر اتهامات آقاي تيجاني بر خليفه ي سوم

لكلثوم دختـران رسـول   دو همسرش، رقيه و ام ا. عثمان بن عفان ذو النورين است
در جـود و سـخا و شـهرت    . بـود  او باجناق علي بن ابي طالـب . بودند اكرم

مجهـز  ) سپاهي كه در زمان قحط سالي اعـزام گرديـد  (سپاه عسره . فراواني داشت
خريد و آن را براي استفاده عموم مسلمانان ) چاه آبي بود در مدينه(چاه رومه . كرد

و بزرگواري كه داشت اما از زبان آقاي تيجاني كـه   با اين همه كرامت. وقف نمود
مي خواهد حقايق تاريخي را به وسيله طعن بر اين صحابي تحريف كنـد، نجـات   

و  آري، اكنون قصد دارم اتهامـات وارده پيرامـون خليفـه رسـول اهللا    . پيدا نكرد
شخصيت تاريخي و اسالمي را بيان نموده با بي اساس ثابـت كـردن آنهـا از ايـن     

كه در زندگي بشارت بهشت به او داده  حابي جليل القدر و محبوب رسول اهللاص
  . شده، دفاع كنم

  : با توسل به توفيق حضرت حق مي گويم
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عثمان بعد از : ((مي گويد) حديث رقابت بر سر دنيا(آقاي تيجاني تحت عنوان  -1
كاالهـاي  وفات خود يكصد و پنجاه هزار درهم، تعداد زيادي دام، زمـين و ديگـر   

به اين اشكال پاسخ قـانع كننـده داده ام و تحـت    .)) منقول در تركه باقي گذاشت
  . همين عنوان بي اساس بودن گفته ي او را ثابت كرده ام

  . براي اطالعات بيشتر به آن مباحث مراجعه شود
  
آقاي تيجاني مدعي شده است كه، نخستين كسي كه نمـاز سـنت رسـول    . . .  -2

به اين شبهه نيز پاسخ قانع كننده داده شده . داده است، عثمان است را تغيير اكرم
. براي اطالع بيشتر به صحيح بخـاري . است به نحوي كه سائل، قانع و متقاعد شود

  . جلد اول، كتاب مواقيت الصاله باب تضييع الصاله عن وقتها مراجعه شود
  
قتل عثمـان اتفـاق نظـر    رد ديدگاه و ادعاي تيجاني داير بر اينكه صحابه براي  -3

  . داشتند
اگر از كسي سوال شود كه خليفه مسلمين، سيدنا عثمـان  : ((آقاي تيجاني مي گويد

چرا و چگونه كشته شد؟ جواب مي دهد، كه كفار مصر به مدينه آمـده و او را بـه   
قتل رساندند، با اين ترتيب كل قضيه با دو جمله به اتمام مـي رسـد، امـا هرگـاه     

كنكاش سير شود و به مطالعه تاريخ موفق شوي، برايـت روشـن    فرصت تحقيق و
مي شود كه قاتالن عثمان در درجه ي اول خود صحابه بودند و ام المومنين عايشه 

عايشه بود كه براي كشتن عثمان و مباح بـودن ريخـتن   . در راس آنان قرار داشت
) وا نعثال فقد كفراقتل(عايشه مي گفت . خون او آشكارا اعالم مي كرد و ندا مي داد

و هم چنين طلحه، زبير و محمد بـن ابـي   )) پير نادان را بكشيد كه كافر شده است
ايـن آقايـان او را   . بكر كرده از صحابه معروف نيز در قتـل عثمـان نقـش داشـتند    

. محاصره كرده بودنـد و از رسـيدن آذوقـه و آب در خانـه او جلـوگيري كردنـد      
دفن كردن جنازه ي او در مقبـره ي مسـلمانان   خود صحابه از : مورخان مي گويند



آري، بسـيار  . بدون غسل و كفن دفن گرديـد ) حش كوكب(مانع شدند، لذا او در 
عثمان مظلوم كشـته شـده اسـت و قـاتالن او     : شگفت آور است، اينكه مي گويند

اين جريان ديگري است مانند جريـان فاطمـه و ابـوبكر، اگـر     . مسلمانان نبوده اند
پس سزاوار است آن عده اي از صحابه كه او را كشته انـد يـا   . وم باشدعثمان مظل

در قتل او مشاركت داشته اند، مجرم تلقي شوند چرا كه آنان خليفه مسلمانان را از 
راه ستم و عدوان به قتل رسانده و جنازه او را سنگ باران كرده و او را در زندگي 

صحابه قتل عثمان را بـدليل اينكـه او    يا اينكه اين. و بعد از مرگ توهين كرده اند
اعمال منافي با اسالم انجام داده است، مباح دانسته اند همـان طـور كـه در كتـب     
تاريخ آمده است، به جز اين دو احتمال، احتمال سومي وجود نـدارد مگـر اينكـه    
تاريخ تكذيب شود يا اينكه راه باطل را گرفته و بگوييم كه اهالي مصر كافر بودند 

و هر كدام از اين دو نظر متضـاد و منـافي بـا    (! !) نان عثمان را به كشتن دادندو آ
يـا  . عادل بودن صحابه مي باشد و عدالت آنان را قطعاً و بدون استثنا نفي مي كنـد 

و . عثمان عادل نبوده يا قاتالنش عادل نبوده اند، و تمام قاتالنش از اصحاب بودند
ل بودن صحابه باطل مي شود و دعواي شـيعيان  بدين ترتيب دعواي ما داير بر عاد

   1.اهل بيت داير بر اينكه بعضي از آنان عادل و بقيه غير عادل بودند، ثابت مي شود
  : در جواب دروغ هاي تيجاني مي گويم

  
در دروغ بودن اين گفته ي آقاي تيجاني كه قاتالن عثمان صـحابه بودنـد،   . . .  -1

صحابه نه در قتل عثمان شريك بودند و نـه راضـي   . هيچ انسان عاقلي ترديد ندارد
صحابه از كشتن عثمان ممانعت كردنـد و از وي  . بلكه قضيه عكس اين بود. بودند

از بر پا شدن فتنه هراس داشـت و صـحابه را از    دفاع كردند اما حضرت عثمان
عثمان مي دانست كه او در حالت مظلومي كشـته  . دفاع و حمايت از خود منع كرد

از . در گذشـته بـراي او اعـالم كـرده بـود      همان طور كه رسول اكرم. شودمي 
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در جريان ذكر و بحث از فتنه هـا   روايت است كه رسول اكرم عبداهللا بن عمر
عثمان : ((يعني به سوي عثمان اشاره كرده، فرمود)) يقتل هذا مظلوماً((فرموده بود 

   1.))مظلوم كشته مي شود
از حضرت ابوموسي اشعري حديث طـوالني را ذكـر    امام بخاري در صحيح خود

بعد يكي ديگر آمد و اجازه ي . . . كرده است كه در بخشي از آن چنين آمده است
او را اجـازه دهيـد و   : اندكي سكوت كرد و بعد فرمود رسول اهللا. ورود خواست

وارد  بشارت بهشتي بودنش را نيز به وي اعالم كنيد، بالفاصله حضـرت عثمـان  
   2.شد

دفاع مي كردنـد   من با دعا مي توانم بگويم كه بهترين صحابه از حضرت عثمان
 و نفرت و انزجار خود را در حق قاتالن اعالم مي كردنـد آري، حضـرت علـي   

عبـدالرحمن بـن ابـي    . دستها را براي دعا بلند كرده و عليه قاتالن عثمان دعا كرد
دستهايش را بسيار بلند كرده، را ديدم در حالي كه  حضرت علي: ليلي مي گويد

پروردگارا، من از آلوده شدن به خون عثمان به درگـاه تـو برائـت مـي     : مي فرمود
   3.جويم

در ساحل فرات همراه علي بودم كشتي كه چادرش را بر : عميره بن سعد مي گويد
ولَـه  (: خداوند چنـين مـي فرمايـد   : افراشته بود، از كنار ما عبور كرد، علي فرمود

سوگند بـه همـان خـدايي كـه كشـتي را در      ) جوارِ الْمنْشĤَت في الْبحرِ كَالْأَعالمِالْ
دريايي از درياها روان كرده است، من نه عثمان را كشته ام و نـه بـراي كشـتن او    

    4.ديگران را ياري كرده ام
همانـا مـن   : علي شخصي نزد عثمان فرسـتاد و فرمـود  : جابر بن عبيداهللا مي گويد

اگر اجازه دهي تو را در برابر دشمنان حمايت كنم، تـو سـخناني   . نصد بازو دارمپا
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خداونـد  : عثمان در جواب گفت. مي گويي كه مردم خون تو را حالل مي پندارند
به تو جزاي خير عنايت كند، من دوست ندارم كه به خاطر من يك قطره خـون از  

  . بيني كسي بيرون بيايد
 1يق مواقف الصـحابه فـي الفتنـه محمـد آمحـزون ج     و تحق 203تاريخ دمشق ـ  (

 حتي فرزندان حضرت و ساير صـحابه در دفـاع از حضـرت عثمـان    ). 458ص
حسن، حسين، ابن عمر، ابـن الزبيـر و   : محمد بن سيرين مي گويد. شركت داشتند

مروان در حالي كه مسلح بودند وارد خانه عثمان شدند و مي خواستند از وي دفاع 
دوست دارم به خانه هايتان برگشـته  : خطاب به آنان فرمود ثمانحضرت ع. كنند

  1.سالحها را بر زمين بگذاريد و در خانه هايتان بنشينيد
چهـار تـن از   . در صحنه ي قتل عثمان حاضر بـودم : ((كنانه مولي صفيه مي گويد

جوانان قريش كه در خون آغشته بودند، در جلوي چشمهاي مـن از خانـه بيـرون    
اين چهار تن كساني بودند كه از حضرت عثمان دفاع مـي كردنـد، و   . كرده شدند

حسن بن علي، عبداهللا بن الزبير، محمد بن حاطـب و مـروان   : آنان عبارت بودند از
   2.بن حكم

از سلمه بن عبدالرحمن روايت است كه ابا قتاده انصاري و مردي ديگـر از انصـار   
فر دربـاره ي حـج از اميرالمـومنين    اين دو ن. وارد خانه شدند، عثمان محصور بود

اگر اين قوم : بعد آن دو نفر از خليفه پرسيدند. خليفه موافقت كرد. اجازه خواستند
شـما همـراه   : پيروز شود، شما با كدام گروه خواهي بود؟ حضرت عثمـان فرمـود  

اگر اين قـوم بـه تـو گزنـدي برسـاند و      : آنان دوباره سوال كردند. اكثريت باشيد
اكثريت با هـر گروهـي   : با آنان باشد، آنگاه چه؟ حضرت عثمان فرمود اكثريت نيز

  . كه باشد، شما با آنان باشيد
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ما از نزد او بيرون آمديم وقتي به درب منزل رسيديم با حسـن  : ابو قتاده مي گويد
برگشته به دنبال حسن بـن  . بن علي كه داشت داخل منزل مي آمد، مالقات كرديم

وقتـي حسـن وارد خانـه    . بينيم او براي چه منظوري آمده استعلي راه افتاديم تا ب
حضـرت عثمـان   . دستور بده تا اجرا شود. من مطيع فرمان هستم: عثمان شد، گفت
اي برادر زاده ي من، برگرد و در خانه ي خود بنشين تـا ببينـيم   : در جواب فرمود

   1.من نيازي به ريختن خون مردم ندارم. خداوند چه مي خواهد
يوم الـدار، روزي  : بي شيبه در مصنف از عبداهللا بن زبير چنين روايت مي كندابن ا

بيا بيـرون و بـا دشـمنان بجنـگ، تـو      : كه عثمان در خانه محاصره بود، به او گفتم
كساني را همراه داري كه كمتر از آنان را خداوند به پيروزي رسانيده است، به خدا 

به خدا سوگند هرگز با آنان قتـال   :گفت عثمان. سوگند، كشتن آنان حالل است
ابن عمر روز محاصـره ي عثمـان دو بـار    ) 70ص 3طبقات ابن سعد ج. (نمي كنم

لباس زرهي خود را بر تن كـرد و شمشـيرش را بـر دوش گرفـت امـا حضـرت       
ابن ابي شيبه از ابـن   2.به خاطر اينكه كشته نشود او را از خانه بيرون كرد عثمان

گروه كمـك در درب  : يد بن ثابت نزد عثمان آمد و گفتز: سيرين روايت مي كند
آيا تو مي خواهي كـه مـا انصـار خـدا     : و مي گويند. منزل در انتظار فرمان هستند

  ). كتاب الفتن 682ص 8المصنف ج(جنگ و قتال، خير : باشيم؟ عثمان گفت
ود از بيماري حذيفه با خبر شديم، به اتفاق ابي مسع: خالد بن ربيع عبسي مي گويد

بعد ابي مسعود انصاري پيرامون . انصاري و چند تن براي عيادت او به مدائن رفتيم
پروردگارا، من نه حاضر بودم و نـه كشـتم و نـه    : قتل عثمان صحبت كرد و فرمود

جندب بن عبداهللا كه شرف صـحابي بـودن را نيـز دارد، حذيفـه را      3.راضي بودم
حذيفـه  . ثمان با وي صـحبت كـرد  مالقات كرده و درباره اميرالمومنين حضرت ع

او كجا خواهد بود؟ حذيفه : جندب گفت. خواهند كشت) عثمان(البته او را : گفت
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در : قاتالن او كجا خواهند بود؟ گفـت : پرسيدم: در بهشت، حذيفه مي گويد: گفت
ابن عثمان نهدي كه راوي معتبري است از ابوموسي اشعري چنين نقل مي  1.دوزخ
ان هدايت است، امت با كشتن او شير مي نوشيد اما قتل عثمان اگر كشتن عثم: كند

و تحقيق مواقف  490تاريخ دمشق (گمراهي بود، لذا امت با كشتن او خون دوشيد 
  ). 32ص 2الصحابه ج

اگـر در  : از ابن مسعود چنين روايت مـي كنـد  ) تابعي و ثقه است(كلثوم بن عامر 
كوه احد طال به زمـين مـي رسـيد،    عوض انداختن يك تير بسوي عثمان به اندازه 

ابـن شـيبه از    2.آن تير چه به هدف رسيده باشد يا اشتباه رفته باشـد . نمي پسنديدم
اسامه مـرا نـزد عثمـان    : ريطه مي گويد: ريطه، كنيز اسامه بن زيد روايت مي كند

اگر تو راضي باشي ديوار خانه را سوراخ كرده و تو را از : فرستاد كه به وي بگويم
بخـاري از   3.ه محل امني منتقل مي كنيم و پيروان تو با مخالفـان مـي جنگنـد   آن ب

اگر اجـازه  : حارثه بن نعمان به عثمان گفت: حارثه بن نعمان چنين روايت مي كند
امام احمد در فضايل الصحابه از عبـداهللا بـن    4.بدهي به دفاع از تو خواهيم جنگيد

اگر مرتكب قتل عثمان شديد تا ابد . عثمان را نكشيد: ((سالم چنين نقل كرده است
ابن عساكر در تاريخ خود نقل كـرده اسـت    5.))نمازهايتان اعتباري نخواهد داشت

همانا اسالم در يك قلعه محكمي بود و آنان با كشتن : ((كه سمره بن جندب گفت
عثمان شكافي در آن ايجاد كردند و نمي توانستند تا آن شكاف را اصالح كننـد و  

. مردم مدينه بود و آن را از مردم مدينه گرفتند و باز پس گردانده نشـد  خالفت در
  ). 37ص 2مواقف الصحابه ج 212تاريخ دمشق ص(
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ابن عباس را كه در موسـم  : نافع موالي بن عمر، از ابن عمر چنين روايت مي كند
حج، جانشين عثمان بود، مالقات كردم و درباره ي قتل عثمان با وي سخن گفـتم،  

به خـدا سـوگند، عثمـان از جملـه     : را بسيار سنگين توصيف كرده، فرمود جريان
كساني بود كه به عدل  و انصاف امر مي كرد، من آرزو كردم، اي كاش من در آن 

   1.روز كشته مي شدم
به طور كامل روشن است كه آنان  بعد از بيان ديدگاه صحابه پيرامون قتل عثمان

وي راضي بودند و هم چنين حسن امـانتي كـه    نه شريك قتل بودند و نه به كشتن
تاريخ را خوانـده و كشـف كـرده    : جناب تيجاني از آن بهره مند است و مي گويد

است كه قاتلين حضرت عثمان در درجه ي اول صحابه بودند، نيز براي ما روشـن  
به خاطر اينكـه ايـن مـدعي    . آري، لعنت و نفرين خداوند بر دروغگويان. مي شود
شته باشد، بعضي از روايات شيعه را كه در آنهـا ثابـت شـده اسـت كـه      دليلي ندا

صحابه از عثمان دفاع مي كرده اند و در راس آنان علي بن ابي طالـب و حسـن و   
مسـعودي شـيعه در كتـابش    . حسين بوده اند به خوانندگان گرامي تقديم مي دارم

عثمـان را   وقتي علي مطلع شد كه آنان قصـد كشـتن  : مي گويد)) مروج الذهب((
كرده اند، فرزندانش، حسن و حسين را همراه با غالمان خود در حـالي كـه همـه    
مسلح بودند، براي ياري رساندن به عثمان، به خانه ي او فرستاد و دستور داد كه از 

زبير پسرش، عبـداهللا و طلحـه پسـرش محمـد و اكثـر صـحابه       . عثمان دفاع كنند
شيخ الطايفه، جعفر طوسي نيـز در   2.دفاع كنند فرزندانشان را فرستادند تا از عثمان

عبداهللا بن عباس از علي بن ابـي  . اين مطلب را پذيرفته است)) امالي((كتاب خود 
اگر مردم بخواهند، من آماده ام كه در مقـام ابـراهيم   : (طالب چنين روايت مي كند

همانا من . امسوگند ياد كنم، كه من نه عثمان را كشته و نه براي كشتن او امر كرده 
    3.مردم را از كشتن منع كرده ام ولي آنان از من اطاعت نكردند
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در كوفه افرادي بلند شـدند و  : . . . ابن ابي الحديد در شرح نهج البالغه مي گويد
و اهالي مدينه نيز عثمان را ياري . مردم را براي حمايت از عثمان تشويق مي كردند

و، عبد بن ابي اوفي و حنظله ي كاتـب از ميـان   از جمله آنان عقبه بن عمر. كردند
و در بصـره،  . از تابعين، مسروق االسود و شـريح و ديگـران بودنـد   . صحابه بودند

و از تـابعين در  . عمران بن حصين و انس بن مالك و صحابه نيز او را ياري كردند
در مصـر و شـام   . بصره، كعب بن شور و هرم بن حيـان و تعـدادي ديگـر بودنـد    

عثمان روز جمعـه  . از صحابه و تابعين به دفاع و ياري از عثمان برخاستند گروهي
اي مـردم، از  : بيرون آمد و نماز را براي مردم اقامه كرد، باالي منبر رفـت و گفـت  

به خدا سوگند مردم مدينه مي دانند كـه شـما ملعـون    ! خدا بترسيد، از خدا بترسيد
محمـد بـن مسـلمه    . ي از بين ببريـد هستيد و خطا و گناه را با درستي و درستكار

حكيم بن جبله او را ساكت . آري، من نيز اين را مي دانم: انصاري بلند شد و گفت
زيد بن ثابت براي حمايت از عثمان بلند شـد، قتيـره بـن    . كرد و سر جايش نشاند

مردم بلند شدند و مخالفين را با پرتاب . وهب او را ساكت كرد و سر جايش نشاند
او در اثر اصابت سـنگها  . به طرف عثمان سنگ زدند. سجد بيرون كردندسنگ از م

عده اي از مردم مدينـه  . بيهوش شده بر زمين افتاد و بعد به خانه اش منتقل گرديد
از جمله سعد بن ابي وقاص، حسن بن علي، زيد بن ثابت و ابـوهريره بـا عثمـان    

من مي خـواهم كـه شـما    : عثمان به اين آقايان قاصد فرستاد و گفت. همراه بودند
   1.برگرديد، آنان بر گشتند

  
آري، كساني كه عليه عثمان قيام كردند و او را به شهادت رساندند، به دو . . .  -2

همـان  . دسته ي اول پيروان عبداهللا بن سـبا يهـودي بودنـد   . دسته تقسيم مي شوند
راي همين منظـور  عبداهللا بن سبا كه در صدد بود تا مسلمانان را به انحراف بكشد ب

به حجاز، بصره، كوفه و شام رفت و از آنجا رانده شد، سپس به مصـر رفـت و در   
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را تراشيد و مدعي شد كه وصي بعد از رسـول  )) رجعه((آنجا ساكن شد و عقيده 
عده زيادي از اهـالي مصـر در دام فتنـه او گرفتـار     . علي بن ابي طالب است اهللا

كرد و به كليـه كسـاني كـه در بـالد اسـالمي       بعد دعوتگران خود را بسيج. شدند
منحرف شده بودند، نامه فرستاد و با آنان مكاتبه داشت و توافق كردند كـه هـدف   
خود را پنهان كنند و اين گروه، گروه دومي بودند كه عليه حضرت عثمـان توافـق   

 اينها اعراب و اوباش عرب بودند و ريشه آنان از مرتدان دوران خليفـه اول . كردند
آري، اين است علي بن ابي طالب كه بـه طلحـه و زبيـر، زمـاني كـه آن دو      . بود

اي برادران از آنچه كه : ((خواستار اقامه حدود براي قاتالن عثمان شدند، مي گويد
شما مي دانيد، من بي خبر نيستم ولي چگونه رفتار كنم با قومي كه بـر مـا مسـلط    

ينها هستند، غالمان شما و اعراب شـما بـه   آنان، ا! هستند و ما بر آنان سلطه نداريم
   1..حمايت از آنان برخاسته اند

. مطلبي كه ذكر شد مورد تاييد امام شيعيان دوازده امامي، جناب آقاي نوبختي است
گروهي مرتد شده از اسالم برگشـتند و بنوحنيفـه را بـراي    : آقاي نوبختي مي گويد

مـدعي نبـوت    حيات رسول اهللا مسيلمه در. پذيرفتن نبوت مسيلمه دعوت كردند
ابوبكر سپاهي را به فرماندهي خالد بن وليد بن المغيـره مخزومـي بـراي    . شده بود

عـده  . خالد با مسيلمه قتال كرد و مسيلمه را به قتل رساند. جنگيدن عليه او فرستاد
اهـل  ((اي از پيروان مسيلمه كشته شدند و عده اي ديگر نزد ابـوبكر آمدنـد و بـه    

اهل الرده همواره با هم متحد و منسجم بودند تا اينكـه از  . نامگذاري شدند ))الرده
   2.عثمان در برابر بعضي اعمالش انتقام گرفتند و عثمان توسط آنان كشته شد

 آنچه كه معروف است، اين است كه مصريها در راس كساني بودند كه بر عثمان
اما جنـاب  . عهده داشت شورش كردند و رياست آنها را غافقي بن حرب كعبي به

زيرا او بر حسب ادعاي خودش تاريخ را خوانده اسـت  . تيجاني، اين را نمي پذيرد

                                                 
  . 35سنه  702ص 2ج تاريخ الطبري. 1
  ).4(فرق الشيعه للنوبختي ص. 2



همه مورخان . او تاريخ را نوشته و آن را تغيير داده است: اما بهتر اين است، بگوييم
، ابـن  1به تاريخ طبـري . و علماي اجماع دارند بر اينكه قاتالن عثمان مصري بودند

، شرح 6، طبقات ابن سعد5، البدايه و النهايه4، مروج الذهب3لتمهيد و البيان، ا2االثير
، و الفتـوح تـاليف ابـن    9، التـاريخ االسـالمي  8، االستيعاب ابن عبدالبر7نهج البالغه

  . ، مراجعه شود10اعثم
آري، اكنون براي من و خوانندگان اين سوال مطرح است كه آقاي تيجـاني كـدام   

مطمئناً، او به حق تاريخ را خوانده است اما نه هر تاريخي،  تاريخ را خوانده است؟
  !! بلكه تاريخ جهال و نابخردان را خوانده است

عايشه، ام المومنين در راس قاتالن عثمان بوده اسـت و او  : آقاي تيجاني مي گويد
اقتلـوا  : ((درباره كشتن عثمان و مباح بودن خونش مردم را ندا مي داد و مي گفت

و در حاشيه، اين قول . يعني پير نادان زا بكشيد كه كافر شده است)) قد كفرنعثالً ف
  . را به طبري، ابن االثير، عقد الفريد، لسان العرب و تاج العروس نسبت مي دهد

  : مي گويم
  
نقل شده اسـت، روايـش نصـر بـن      روايتي كه در آن، اين قول از عايشه) الف(

او گرايش شيعي داشت و در حـديث او  : ((عقيلي درباره او مي گويد. مزاحم است
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رافضـي و زيـرك   : ذهبي درباره او مـي گويـد   1.اضطراب و خطا زياد وجود دارد
: ابو حاتم مي گويـد . دروغگو بوده است: است، متروك است، ابو خيثمه مي گويد

جوزجـاني   2.ضعيف است: دارقطني مي گويد. متروك است. احاديثش ضعيف اند
نصـر بـن مـزاحم    : صالح بن محمد مي گويـد . منحرف بود نصر از حق: مي گويد

حافظ ابي الفتح محمـد بـن الحسـين مـي     . روايات منكر را از ضعفاء نقل مي كند
 13ج. تاريخ بغـداد للبغـدادي  (نصر بن مزاحم در مذهب خود غلو مي كند : گويد
  ). 283ص 

ايـن، بـا   بنابراين، روايت مذكور غير معتبر است و قابل توجـه نيسـت عـالوه بـر     
  . روايات صحيح مخالف است

  
از جريـان قتـل    از روايات صحيح و ثابت چنين بر مـي آيـد كـه عايشـه    ) ب(

مسروق تـابعي  . فوق العاده ناراحت شده و عليه قاتالن او دعاي بد كردند عثمان
شما وي را مانند پارچه ي صاف و پـاك از هـر گونـه    : فرمود عايشه: مي گويد

مسروق . ذبح كرديد) قوچ(عد او را نزديك آورده بسان كبش آلودگي پاك كرديد ب
اين كار شما بود، شما براي مردم نامه نوشـتي و  : خطاب به عايشه گفتم: مي گويد

سـوگند بـه همـان موجـودي كـه      : عايشه فرمود. آنان را به قيام عليه او امر كردي
ن زمان كـه تـو در   مومنان بدان ايمان آورده و كافران بدان كفر مي ورزيدند، تا اي
احمد در فضـايل  . مجلس من هستي يك سطر هم در اين باره براي مردم ننوشته ام

اي ) ((يعني در جريان قتـل عثمـان  : (عايشه مي گفت: نقل كرده است از عايشه
به خدا سوگند من هرگز مايل نبودم كـه چيـزي از   . كاش از مادر به دنيا نمي آمدم

ابـن   3داشتم كه او كشته شود، خدا مرا بكشـد  عثمان كم شود حتي اگر من دوست
 از ام المومنين عايشـه : شيبه از طلق بن حشان روايت مي كند كه وي مي گويد
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مظلوم كشته شـد، لعنـت و نفـرين    : عثمان به خاطر چه كشته شد؟ فرمود: پرسيدم
و نگـا عصـر الخالقـه    ) 358ص 4تاريخ كبيـر بخـاري ج  (خداوند بر قاتالن او ـ  

)397 .(  
در شـعب بـا ابـن    : ((مام احمد در فضايل از سالم بن ابي الجعد روايت مي كنـد ا

ابن عبـاس  . ابن حنيفه شنيد كه يك شخص از عثمان بدگويي مي كند. حنيفه بودم
اي ابـن عبـاس خبـرداري كـه     : ابن حنيفه خطاب به ابن عباس گفت. در آنجا بود

وسـفندان بـا جمـع كـردن و     محل نگاه داري گ(اميرالمومنين امروز در ناحيه مربد 
صدايي شنيده بود و فالن بن فالن را فرستاد تا معلـوم كنـد   ) خشك كردن خرماها

او عايشه بود عليه قاتالن عثمان دعا مـي  : ((كه جريان چيست؟ قاصد آمد و گفت
من نيز قاتالن عثمان را لعنت مي كنم هـر  : علي گفت. كرد و مردم آمين مي گفتند

خداوند قاتالن عثمـان را چـه   : بعد فرمود. ن هموار يا در كوهجا كه باشند، در زمي
بعد ابن الحنيفه متوجـه مـا   . در ميدان باشند يا در كوه مورد لعن و نفرين قرار دهد

: آيا من و ابن عباس از ديدگاه شما گواهان عادلي هستيم؟ عرض شـد : شد و گفت
نفرين خداوند قـرار   يعني قاتالن عثمان مورد لعن و( 1چنين شده است: آري، گفت
  .) گرفته اند

  
از جمله كساني بود كـه بـه شـدت     تمام مورخان مي دانند كه عايشه) . . . ت(

خواستار قصاص و انتقام خون حضرت عثمان بود و در چنين حالتي چه تـوجيهي  
بـا  ! وجـود دارد؟ )) اقتلوا نعثالً فقد كفـر ((ميان اين موقف او و ميان اين گفته اش 

) اقتلوا نعثالً فقد كفـر (ه ابعاد و جوانب قضيه، تنها توجيه اين است كه توجه به هم
  . كذب محض و منسوب به او است
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هم چنين مي بينيم ديدگاه طلحه، زبير، محمد بن ابـي  : ((تيجاني مي گويد. . .  -4
همه آنـان او را محاصـره كـرده از    (! ! !) بكر و عده ديگري از مشاهير صحابه را 

  .)) انع شدند تا بدين صورت او را وادار به استعفا كنندنوشيدن آب م
  : مي گويم

  
در دروغ بودن، اينكه محمد بن ابي بكر از مشاهير صحابه اسـت، جـاي   ). . . الف(

زيرا محمد بن ابي بكر فقط چهار ماهه بود كه رسول . شك و ترديدي وجود ندارد
چه دليلي از مشـاهير صـحابه    با اين ترتيب او بنابر. از اين دنيا رحلت كرد اكرم

  !!!. مي باشد؟
  
اينكه طلحه و زبير عثمان را محاصره كرده و او را از نوشـيدن آب مـانع   ) . . . ب(

چنان دروغ واضح و آشكاري است كه هيچ نيازي به پاسخ نـدارد، آقـاي   ! شدند؟
تيجاني از كجا آن را آورده است، چرا او ماخذ و منبع اين سـخنش را ذكـر نمـي    

د؟ من او را به مبارزه مي طلبم داير بر اينكه دو حتي يك ماخذ را بـراي اثبـات   كن
  ! اين سخنان بي سر و پايش ارائه دهد، ولي او هرگز قادر به چنين امري نيست

  
روايات و احاديث صحيح و ثابت حكايت از آن دارند كه طلحه و زبيـر  ) . . . ت(

ابي حبيبه مـي  . دفاع از وي برخاستنداز قتل عثمان به شدت ناراحت شده اند و به 
من در روزي كه . در زماني كه عثمان محاصره بود، زبير مرا نزد او فرستاد: ((گويد

حسـن بـن   . نشسـته بـود  ) صندلي(او روي كرسي . هوا بسيار گرم بود نزد او رفتم
 عرض كردم، مـن از . علي، ابوهريره، عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن زبير نزد او بودند

مـن بـر   : ((زبير برايت سالم مي گويد و بعد مي گويـد . جانب زبير بن عوام آمدم
اگـر تـو   . طاعت خود هستم، هيچ گونه تبديلي و نقض عهد در من پيدا نشده است

و اگر ميخواهي در همـين جـا   . اجازه بدهي وارد خانه شده در كنار تو خواهم بود



دند كه صبح زود در خانه ي مـن  زيرا بني عمرو بن عوف با من وعده كر. مي مانم
وقتي عثمان اين پيغام را شنيد، تكبير گفت . بيايند و بعد طبق دستور من عمل كنند

سپاس شايسته ي خداوند است كه برادرم را از فتنه حفاظت كرده اسـت  : و فرمود
اگـر وارد منـزل   : زبير را سالم برسان و به او بگـو : بعد خطاب به ابي حبيبه فرمود

در محـل اقامـت   ) زبير(ي از اهل آنجا مي شود و من دوست دارم كه او شود، يك
وقتي ابوهريره اين . ممكن است خداوند به وسيله ي تو از من دفاع كند. خود بماند

شنيده ام برايتان باز گو  آيا آنچه را كه از رسول اهللا: پيغام را شنيد بالفاصله گفت
 از رسـول اكـرم  : گرفته و مي گـويم  خدا را گواه: بلي، گفت: نكنم؟ همه گفتند
يا رسول : عرض كرديم. بعد از من حوادث و فتنه ها خواهند بود: شنيدم كه فرمود

اشـاره اش  )). (امين و جماعت او است: ((، راه نجات از آنها چيست؟ فرموداهللا
ما به خوبي مي دانيم، به مـا اجـازه ي جهـاد    : مردم گفتند.) به عثمان بن عفان بود

هر كس از من اطاعت مي كنـد، دسـت بـه كشـتار و جنـگ      : ((عثمان گفت بده؟
   1)).نزد

طلحه . عثمان نزديك مسجد آمد: دارقطني در فضايل صحابه چنين روايت مي كند
حاضرم، : اي طلحه، طلحه گفت: عثمان گفت. در گوشه ي شرقي مسجد نشسته بود

 مي داني كه رسول اكـرم  تو را به خدا سوگند، آيا: عثمان گفت. اي اميرالمومنين
چه كسي حاضر است قطعه زمينـي را خريـد كـرده، آن را بـراي توسـعه      : فرمود

: مسجد، ملحق به مسجد كند؟ اين قطعه را از مال خودم خريد كردم، طلحه گفـت 
جيش عسره را مجهز كـردم و  ((اي طلحه، مي داني كه من : بعد عثمان گفت. آري

پروردگارا، فقط همين را مي : بعد طلحه گفت .آري: صد شتر را دادم؟ طلحه گفت
   2.دانم كه عثمان مظلوم است

  

                                                 
  . سندش صحيح است: محقق كتاب مي گويد) 511-512(ص 1الفضايل الحمد ج. 1
  . 24ص 2تحقيق نواقف الصحابه في الفتنه ج. 2



هيچ اختالفي در اين وجود ندارد كه طلحه و زبير از نخستين كسـاني هسـتند   ) ج(
كه خواستار قصاص از قاتالن عثمان بودند و قيام آنان صـرفاً بـه خـاطر انتقـام از     

ويق كننـدگان قتـل عثمـان و از    چگونه مي توان آنـان را از تشـ  . خون عثمان بود
شركت كنندگان در محاصره كردن او به حساب آورد؟ اگر آنان شـريك قتـل مـي    

  ! بودند، چگونه و چرا خواستار قصاص از قاتالن او شدند؟
  
صحابه كساني بودند كه نگذاشتند تا جنازه ي عثمـان  : ((تيجاني مي گويد. . .  -5

دفـن  ) حـش كوكـب  (ون غسل و كفن در در گورستان مسلمانان دفن شود، لذا بد
آنچه كه مورخان گفته اند داير بر اينكه عثمـان در  : در جاي ديگر مي گويد. گرديد

حش كوكب زميني كه متعلق به يهودها است، دفن شده، نزد من به اثبـات رسـيده   
  .)) است

  : مي گويم
  
لگـردان  آقاي تيجاني مي خواهد، صـحابه را گروهـي از چوپانـان و و   ) . . . الف(

معرفي كند كه دارند يكديگر را مي كشند و حتي بهترين صحابه را نمي گذارند كه 
و من !! مانند ساير مسلمانان دفن شود و او ناگزير بدون غسل و كفن دفن مي شود

چنين تهمتي را در حق صحابه از اين هدايت يافته بعيد نمي دانم زيرا دل او حتـي  
دوست دارم به اطـالع آنـان   . حس نكرده استبراي يك روز هم محبت صحابه را 

مي چسـباند،   برسانم، كه اين تهمتها كه آقاي تيجاني آنها را به صحابه رسول اهللا
چـرا چنـين نباشـد، مگـر آنـان      . با روش و منش خود آنان مناسـبت كامـل دارد  

فرزندان عبداهللا بن سبا يهودي نيستند؟ همان ابن سبا كـه نخسـتين بـذر    ) روافض(
  . را كاشته بودفتنه 

  



اين ادعاي آقاي تيجاني كه صحابه از دفن او در گورسـتان مسـلمانان مـانع    ) ب(
شدند لذا او در حش كوكب دفن گرديد و حش كوكب جزو اراضـي يهـود بـود،    

همانـا  . زيرا حش كوكب از اراضي يهود نبود. دال بر جهل و حماقت نامه او است
و  1.آن باغ بود و او مردي از انصار بودحش، به معني باغ است و كوكب نام مالك 

عثمان اين باغ را از وي خريد و بعد از وفات در همان باغي كه خريده بـود دفـن   
  اين با زمين يهود چه مناسبتي دارد؟ . گرديد

آنچه كه مورخين گفتـه انـد دايـر بـر     : ((آقاي تيجاني در ادامه سخنانش مي گويد
ت و حـش كوكـب از آن يهـود بـود و     اينكه عثمان در حش كوكب دفن شده اس

بعدها وقتي معاويه . دفن شود مسلمانان اجازه ندادند كه عثمان در بقيع رسول اهللا
بن ابي سفيان خالفت را در دست گرفت، آن زمين را از يهود خريد و جـزو بقيـع   

زائران بقيع امـروز نيـز ايـن    . گردانيد تا قبر پسر عمويش عثمان را داخل بقيع كند
   2.))ت را مي دانندواقعي

  : مي گويم
اگر از كودكي سوال شود، آيا در زمان خلفـاي راشـدين هـم يهـودي در مدينـه      

)) خيـر ((وجود داشت؟ به راحتي تمام و اطمينان كامل جواب مي دهد،  الرسول
آنان را از تمام جزيره  يهود را از مدينه تبعيد كرد و بعد عمر زيرا رسول اكرم
، لذا در دوران خلفا نه يهودي در مدينه وجود داشت و نـه آنـان   العرب بيرون راند

  ؟ !در آنجا زميني داشتند
به مناسبت موضوع، داستان شـيريني كـه مورخـان آن را    : ((آقاي تيجاني مي گويد

ابن ابي الحديد . ذكر كرده اند و با مبحث ارث مناسبت دارد، برايتان ارائه مي دهم
عايشه و حفصه در دوران خالفت عثمـان  : ((ي گويدمعتزلي در شرح نهج البالغه م
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شدند، عثمان بر مسندي تكيه داده بود،  نزد وي آمده و خواستار ميراث رسول اهللا
تو و اين زن كه در كنار تو نشسته است اعرابـي  : نشست و خطاب به عايشه گفت

ول را كه وضو گرفتن و طهارت را نمي دانند آورده ايد و گواهي مي دهيد كه رسـ 
ما گروه پيامبران به كسي ميراث نمـي دهـيم، اگـر رسـول     : ((فرموده است اكرم
به كسي ارث نمي دهد، پس شما براي چه آمده ايد و اگر پيـامبر بـه كسـي     اهللا

ارث مي دهد، چرا جلوي حق فاطمه را گرفتند؟ بعد از اين سـخن، عايشـه خشـم    
كفتـار پيـر را   )). ثالً فقـد كفـر  اقتلوا نع: ((كرد و از نزد عثمان بيرون رفت و گفت

   1.بكشيد كه كافر شده است
  : مي گويم

  
جزء دهم نهج البالغه ) 220-223(طبق حواله ذكر شده در حاشيه، صفحه . . .  -1

اما اين روايـت را  ! كمترين نشاني از اين روايت دروغين در آن نديدم. را باز كردم
همسـران رسـول   : چنـين يـافتم  به روايات مالك عن الزهري عن عروه عن عايشه، 

در . عثمان را نزد ابوبكر فرستادند و سهم ميـراث خـود را خواسـتار شـدند     اهللا
بعضي روايات به جاري ميراث لفظ ثمن يعني يك هشتم آمده اسـت، عايشـه مـي    

: فرموده اسـت  مگر نمي دانيد كه رسول اكرم: گفتم به ازواج رسول اهللا: گويد
ما پيامبران به كسي ميراث نمي دهـيم، تركـه ي مـا    )) هال نورث ما تركناه صدق((

شيبه اين روايت در صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده است، و همه  2.صدقه است
  . مي دانند كه اين روايات با داستاني كه تيجاني ذكر كرده است متعارض اند
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بـي  فقط منسوب كردن آقاي تيجاني مطلب را به شرح نهج البالغـه ابـن ا  . . .  -2
زيرا ابن ابـي الحديـد از كارشناسـان احاديـث     . الحديد، دليل بر صحت آن نيست

نيست، او در كتاب خود حديث صحيح و سقيم را مي آورد و عالوه بر اين، من در 
باب و صفحاتي كه تيجاني داستان را بدان نسبت داده است، هيچ اثـر و نشـاني از   

داستان تراشـيده ي ذهـن و فكـر كـج     احتمال مي دهيم كه اين . اين داستان نيافتم
، ايـن  و به طور كلي احاديث صحيح و سيره ي حضرت عايشه. انديش او است

  . داستان را تكذيب مي كند
وقتي عثمان بعد از عمر زمام امور را در دسـت گرفـت،   : ((آقاي تيجاني مي گويد

ـ      ات اجتهاد گامي فراتر نهاد و از گذشتگان پيشـي گرفـت حتـي اجتهـاد او در حي
سياسي و دين اش در سطح گسترده اي اثر گذاشـت، انقـالب و شـورش فزونـي     

   1.))گرفت و به قيمت جان او تمام شد
  :مي گويم

شورشيان صرفاً به خاطر بيماري قلبـي  . اين مطلب دروغي آشكار عليه عثمان است
عـالوه بـر   . و فساد نيت عليه او قيام كردند و در ادعاي خود حق به جانب نبودند

او و . ن، نقش اساسي را در اين شورشها عبداهللا بن سبا يهودي بـازي مـي كـرد   اي
دليلش نيز اين است كه تمام صحابه . پيروانش عامل اصلي فتنه ها بودند، نه عثمان

در اين شورش جانب عثمان را گرفتند و از وي حمايت كردند و من بيان داليلـي  
رند و نشانگر اين مطلب هستند كه را كه حكايت از حق به جانب بودن عثمان را دا

  . قيام كنندگان عليه او اهل فتنه و فساد بودند، فراموش نمي كنم
: حاكم در مستدرك و احمد در فضايل از موسي بن عقبه چنين روايت كـرده انـد  

زمـاني كـه عثمـان در محاصـره ي     : پدر مادرم، ابوحبيبه مي گويد: عقبه مي گويد
شدم، از ابوهريره شنيدم كه از عثمان اجازه ي سخن شورشيان بود، داخل منزل او 

: سپس او بلند شد و بعد از حمد و ثنا گفـت . عثمان به وي اجازه داد. مي خواست
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شما بعد از من شـاهد اخـتالف و فتنـه هـاي     : شنيده ام كه فرمود از روس اهللا((
چـه   اي رسول خدا، ما آنگاه: يكي از حاضرين در جلسه گفت. زيادي خواهيد بود

شما صد در صد با امين و يـارانش  : كار كنيم؟ و تكليف ما چه خواهد بود؟ فرمود
، در صحيح مسلم در بخشي از يـك حـديث كـه ابوموسـي     1باشيد، يعني با عثمان

وقتي عثمان مي خواست وارد خانه : اشعري آن را روايت مي كند چنين آمده است
در را براي عثمـان بـاز   : فرمود ، خطاب به ابوموسيرسول اهللا. ي رسول اهللا شود

كن و او را بشارت به بهشت بده البته اين بشارت همراه با اخـتالف و فتنـه هـايي    
رفـتم تـا در را بـاز    : ابوموسي مي گويد. است كه در دوران او ظهور خواهند كرد

در را برايش بـاز كـرده و بشـارت بهشـت را     . كنم، ديدم آن شخص عثمان است
پيش بينـي كـرده    جريان اختالف و فتنه ها را كه رسول اهللا برايش اعالم كردم و

ابن عمر مـي  . 2))اللهم صبراً و اهللا المستعان: ((بود، نيز به او خبر دادم، عثمان گفت
عثمان در اين فتنه ها مظلوم : ((فتنه ها را يادآور شده و فرمود رسول اكرم: گويد

ب بن عجره چنـين روايـت مـي    امام احمد در فضايل از كع)). 3.كشته خواهد شد
فتنه ها را يادآور شد و آنها را نزديك و عظيم معرفـي كـرد و    رسول اكرم: كند

با اشاره  رسول اهللا. بعد شخصي كه در چادر خود پوشيده بود، از آنجا عبور كرد
بـا شـتاب بـه    )) او در آن روز جانب حق را خواهد گرفت: ((به سوي وي فرمود

؟ ))ايـن ((اي رسـول خـدا،   : ازوي او را گرفته عرض كردمسوي او دويدم و دو ب
  4.ديدم او عثمان بن عفان بود. آري، همين: فرمود رسول اهللا

آيا بعد از اين، آقاي تيجاني همواره گمان مي كنـد كـه اجتهـادات باطلـه عثمـان      
موجب فتنه عليه او بودند؟ اين همكاري و همدلي آقاي تيجاني با اهل فتنه و ضـد  

  ! ت را به او و هم كيشانش تبريك مي گويماهل سن
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، آري، اين است عثمان بن عفان كه از لحاظ قدر و منزلت در اصحاب رسول اهللا
او در . به بهشتي بودن او بشارت داده اسـت  رسول اهللا. در رديف سوم قرار دارد

حياء و ايمان و سخاوت زبان زد خاص و عام اسـت و بـه عنـوان الگـو در ايـن      
او با اموال شخصي خود مسجد النبي را توسـعه داده  . يرفته شده استخصوص پذ

در . و جيش عسره را مجهز كرد. و چاه رومه را براي منفعت عمومي خريداري كرد
روايت آمده است كه عثمان مبلغ يكهزار دينار را براي تجهيـز جـيش العسـره بـه     

عثمـان  : كرد و فرمـود آنها را زير و رو مي  تقديم كرد و رسول اهللا رسول اهللا
  1.بعد از عمل امروز متضرر نمي شود

اين واقعيتي است كه هيچ كس نمي تواند آن را انكار كند حتي هدايت گران آقاي 
)) كشف الغمه((آري، اين است، ابوالفتح اربيلي از علماي اماميه در كتاب . تيجاني

علي . . . رده استعثمان به علي كمك ك: در جريان ازدواج علي با فاطمه مي گويد
ابوالحسن، اكنون بلند شو : ((جلو آمد و خطاب به علي فرمود رسول اكرم: گفت

و زره خود را بفروش تا براي تو و دخترم، چيزي آماده كنم، رفـتم، زرهـم را بـه    
وقتي دراهم را از او تحويل گرفتم و او زره . چهارصد درهم سياه به عثمان فروختم

ي ابوالحسن، مـن شايسـته ي زره و تـو شايسـته دراهـم      ا: را از من گرفت، گفت
زره از طرف من به تو هديه اسـت، زره و  : گفت)) چرا: ((نيستي؟ در جواب گفتم

 زره و دراهم را جلـوي رسـول اهللا  . آمدم دراهم را برداشتم و نزد رسول اكرم
 بـراي عثمـان دعـاي خيـر     رسول اهللا. گذاشتم و وي را در جريان امر قرار دادم

   2.كرد
عالوه بر اين، ابوالفتح اربيلي ثابت كرده است كه ائمه اهل بيت با عثمـان محبـت   

از زين العابـدين علـي بـن    )) كشف الغمه((مولف . داشته و او را تجليل كرده اند
تني چند از مردم عراق نزد امام زين العابدين آمـده  : ((حسن چنين روايت مي كند
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وقتي آنان سخنان خود را به اتمـام  . سخناني گفتند درباره ي ابوبكر، عمر و عثمان،
للْفُقَرَاء الْمهاجِرِينَ الَّذينَ أُخْرِجوا منْ (آيا شما از مصداق آيه : امام فرمود. رساندند

ولَئـك هـم   ديارِهم وأَموالهِم يبتَغُونَ فَضْالً منَ اللَّه ورِضْواناً وينْصرُونَ اللَّه ورسولَه أُ
والَّـذينَ  (: پس شما، از مصداق آيه. امام فرمود)). خير: ((هستيد؟ گفتند) الصادقُونَ

    مورِهـدـي صونَ فجِـدال يو هِمرَ إِلَياجنْ هونَ مبحي هِملنْ قَبانَ ميمالْأو ارأُوا الدوتَب
هسـتيد؟ در جـواب   ) ى أَنْفُسهِم ولَو كَانَ بِهِم خَصاصةٌحاجةً مما أُوتُوا ويؤْثرُونَ علَ

شما از اين هر دو گروه تبري كرديد و من گواهي مـي  : امام فرمود)). خير: ((گفتند
والَّذينَ جاءوا (: دهم كه شما از آنان نيستيد كه درباره ي آنان چنين گفته شده است

غْفرْ لَنَا ولإِخْواننَا الَّذينَ سبقُونَا بِالْأيمانِ وال تَجعلْ في قُلُوبِنَا منْ بعدهم يقُولُونَ ربنَا ا
  . اخرجوا عني فعل اهللا بكم) غلّاً للَّذينَ آمنُوا

مي گويند پروردگارا ما را و برادران مومن ما . آنان كه بعد از آنان آمدند: ((ترجمه
د، مورد مغفرت قرار بده و در دلهـاي مـا كـدورتي    را كه قبل از ما ايمان آورده ان

خداوند با شما . از نزد من بيرون برويد: بعد امام فرمود)). نسبت به مومنان قرار نده
   1!؟.معامله مناسب انجام خواهد داد

، آقاي تيجاني ادعـا مـي   آيا بعد از اعتراف شيعه و سني نسبت به فضايل عثمان
ن كردن عثمان و ساير صحابه كـرام، بـه راه راسـت    كند كه خداوند او را با مطعو

  !!! هدايت نموده است؟
بعد از ذكر عيوب و نقايصي كه آقاي تيجاني در رابطه با ابوبكر، عمر و عثمان بيان 
كرده است، براي من بسيار عجيب و شگفت آور است آنچه كه او اخيراً در يكي از 

او در اين كتاب تمام . آورده است)) كل الحلول عند آل الرسول((كتب خود، بنام 
گفته هاي خود را كه در كتب گذشته ي خود در صحابه آورده است، نقص كـرده  
. است و ميان اين دو ديدگاه خود تضاد بسيار شگفت انگيزي را مرتكب شده است

يكي از دانشگاهيان مصري به عنوان اعتراض خطـاب  : ((او در اين كتاب مي گويد
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اور و اعتقادات شيعه چگونه مي تواند نمايـانگر اسـالم واقعـي    ب: . . . به من گفت
زيرا آنچه كه ميان مردم معروف و متداول است، عكس اين است و اين اهل . باشد

عمـل مـي    سنت و جماعت هستند كه همزمان به كتاب الهي و سنت رسـول اهللا 
. سر مي برندكنند و آنان فرقه ناجيه هستند و ساير فرقه ها در گمراهي و ضالل به 

اي : من با نهايت خون سردي و آرامش به اشكال او پاسـخ گفتـه، عـرض نمـودم    
برادران، من با صدق نيت سوگند ياد مي كنم، اگر مـن گروهـي از اهـل سـنت و     
جماعت را ببينم كه خود را پاي بند مذهب و دين و آييني مي داند كه منسوب بـه  

زيرا ابـوبكر  . ا شايسته تبريك هستيدو شم. ابوبكر است، مي گويم مبارك است اين
(!) اگـر او از نخسـتينيان نباشـد    . صديق، صحابي بزرگوار و از سابقين اولين است
و نخسـتين خليفـه از خلفـاي     ولي ثاني اثنين در غار و رفيق هجرت رسـول اهللا 

من خود را به همين مقدار متقاعد كرده و خود را جزو ايـن گـروه   . راشدين است
اگر گروهي از اهل سنت و جماعت را مي ديدم كه خود را پـاي  .(!) دمقرار مي دا

بـه آنـان   . بند و مقلد، دين و آييني مي دانست كه به عمر بن خطاب منسوب است
زيرا سيدنا عمر صحابي است، فاروق است كه ميان حق و باطـل  . تبريك مي گفتم

ا سـر بلنـدي   تميز مي دهد و او كسي است كه خداوند بـه وسـيله ي او اسـالم ر   
مـن خـود را بـه    . عنايت كرده است او از سابقين اول و دومين خليفه راشد اسـت 
اگر مـي ديـدم،   . همين فضايل متقاعد كرده و خود را جزو آن گروه قرار مي دادم

گروهي از اهل سنت و جماعت و يا از غير آنان خود را پاي بند دين و آييني مـي  
ت و در اصول و فروع از وي تقليد مي شود، داند كه منسوب به عثمان بن عفان اس

زيرا عثمان ذو نورين است، او كسي است كه فرشتگان از . به آنان تبريك مي گفتم
بـه همـين   . او جـامع قـرآن اسـت   . او سومين خليفه راشد است. وي حيا مي كنند

اما من حتي يك گـروه را از  . فضايل خود را متقاعد نموده و از پيروان او مي شدم



سنت و جماعت نديدم كه از دين و آيين خلفاي ثالثه و يا از سـاير اصـحاب    اهل
   1.پيروي كند

من هيچ گونه تفسير و توضيحي درباره اين سخنان ارائه نمي دهم بلكه قضاوت را 
به خوانندگان آگاه و شعور بيدار آنان مي سپارم تا خود آنان ميزان اضطراب آقـاي  

حوادث و محو نمودن حقايق تخمـين بزننـد امـا     تيجاني را در وارونه جلوه دادن
  . خداوند به كمتر از آشكار كردن نقايص و عريان كردن باطل راضي نيست

  باب نهم 
   نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي ام المومنين حضرت عايشه

را به شـرف همسـري بهتـرين خلـق خـدا،       خداوند ام المومنين حضرت عايشه
او بـا ايـن همـه    . مشرف نمـوده اسـت   بن عبداهللاحضرت ختمي مرتبت، محمد 

كرامت و فضيلت از زخمهاي نيش قلم آقاي تيجاني گستاخ و دروغگو نجات پيدا 
اينك به منظور پاسخ دادن به تيجاني و دفـاع از بـزرگ بـانوي روي    . نكرده است

برتـري عايشـه در   : درباره ي او چنين فرموده اسـت  بانويي كه رسول اهللا(زمين 
و  2.ر تمام زنان، مانند برتري ثريد در برابر سـاير طعـام و خـوردني هـا اسـت     براب

چون تو در بهشت همسر من هسـتي، مـوت بـرايم    : رسول خطاب به وي گفته بود
اين مطاعن و تهمتها را يكي بعد از ديگري تقديم خواننـدگان   3).بسيار آسان است
  . گرامي خواهم كرد

  اينكه عايشه آتش  نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر(( 
  .))فتنه را بر افروخته است

جنگي كه ام المومنين آتش . مساله جنگ جمل را عنوان مي كنم: تيجاني مي گويد
. زيرا او بود كه شخصاً قيادت و رهبري جنگ را بر عهده داشت. آن را بر افروخت
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كُنَّ وال تَبرَّجنَ وقَرْنَ في بيوت(: سوال اين است زني كه خداوند بوسيله ي اين فرمان
و در خانه بمانيد و مانند جاهليـت نخسـتين خـود نمـايي     ) (تَبرُّج الْجاهليةِ الْأُولَى

او را امر كرده است كه در خانه بنشيند، چگونه و بنابر چه مجوز شـرعي او  ) نكنيد
بـي  از خانه بيرون مي آيد؟ او بنابر چه دليلي جنگ با خليفه مسلمانان، علـي بـن ا  

علمـاي  . طالب را مباح قرار داده است، حال آنكه علي ولي مرد و زن مسلمان بود
ما به طور عادي و به راحتي جواب مي دهنـد كـه عايشـه امـام علـي را دوسـت       

را بـه جـدا كردنـد و طـالق دادن      زيرا علي در جريان إفك، رسول اهللا. نداشت
را متقاعد كنند داير بر اينكه، عايشه مشورت داده است و اين عالمان قصد دارند ما 

بر فرض (را براي طالق دادن عايشه  حادثه إفك و مشورت دادن علي رسول اهللا
كافي است كه او از امر پروردگار تخطي كند، سـتر و حجـابي را كـه    ) صحت آن
برايش الزم قرار داده بود، رعايت نكند، شتري را سوار شود كه رسول  رسول اهللا

او را از انجـام آن  كرده بود و دست به اعمالي بزند كه رسول اهللا او را منع اهللا
و مسـافات دور و  .) يعني سگان حواب را به صـدا در نيـاورد  . (بر حذر داشته بود

كشتن انسانهاي معصوم را مبـاح  . دراز، مدينه به مكه و از آنجا به بصره را طي كند
ب بيان مورخان عامل قتل هزارها بداند، با اميرالمومنين و ياران او بجنگد و بر حس

همه ي اينها به خاطر اينكه او امام علي را دوست نداشت چون امـام  . مسلمان شود
   1.))را به طالق دادن او مشورت داده بود علي رسول اهللا

  : مي گويم
  
اهل سنت در اين زمينه و در ساير موارد به خاطر خشـنودي اهللا پـاي بنـد    . . .  -1

موقف آنان حق و بر پايه هاي عدل اسـتوار اسـت و هـيچ    . ستندعدل  و انصاف ه
گونه تضاد و تناقض در آن وجود ندارد به گونه اي كه در اقوال و مواضع شـيعيان  

موارد بسيار زيادي از اين گونه تضاد و تناقضها را از كتاب خود آقاي . وجود دارد
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كه اهل بدر همه اهل  واقعيت اين است. تيجاني در مباحث گذشته به اثبات رساندم
هم چنين ام المومنين و ساير ازواج مطهرات، ابوبكر، علي، عثمان، عمر، . بهشت اند

اهـل  . طلحه و زبير، همه اين آقايان بعد از انبياء سادات و سرداران اهل بهشت اند
براي رفتن به بهشت معصوم بودن شـرط نيسـت حتـي صـاحبان     : سنت مي گويند

اين مساله مـورد اتفـاق   . بعد از توبه نيز به بهشت مي روندگناهان صغيره و كبيره 
گناهان و سـيئاتي  : با توجه به اين اصل و قانون مي گويند. همه ي مسلمانان است

كه به صحابه نسبت داده مي شود، بسـياري از آنهـا دروغ انـد و بسـياري ديگـر      
و آنچـه كـه در   اجتهادي هستند ولي بسياري از مردم دليل اجتهاد آنان را شناختند 

حق آنان به عنوان گناه شناخته مي شود، بدليل توبه يا به خاطر اعمـال نيكـي كـه    
موجب محو بديها هستند و يا به خاطر مصائب و مشكالتي كه مكفر گناهان هستند، 

زيرا داليل زيادي كه به موجب آن بهشتي بودن آنان . مورد عفو قرار خواهد گرفت
اعمالي كه دوزخي بودن آنان را واجب كند، به ديده محرز است وجود دارد و لذا 

زيرا اگر چنين قضاوتي در حق عامه اهل ايمان كـه بهشـتي   . شك و ترديد بنگريم
بودن آنان معلوم نيست، صحيح نمي باشد، و بنابر داليل متعددي ما نمي تـوانيم در  

ومنـان  حق عامه مومنان بگوييم كه آنان اهل دوزخ انـد، آنگـاه در حـق بهتـرين م    
چگونه مي توان چنين حكم كرد؟ آگاهي به جزئيات و تفاصيل احـوال تـك تـك    
صحابه، در ظاهر  و باطن و تمام خطاها و اجتهادات آنان، در واقع بـراي مـا كـار    

لذا سخن گفتن در اين خصوص بـه مثابـه سـخن    ! بسيار مشكل و دشواري است؟
گفـتن بـدون علـم حـرام      گفتن در اموري است كه ما علم آنها را نداريم و سخن

لذا سكوت درباره ي مشاجرات صحابه بهتر است از سخن گفتن پيرامون آن . است
زيرا تمام يا اكثـر سـخنان در ايـن زمينـه،     . بدون اطالع و آگاهي از واقعيات امور

سخنان بدون علم هستند و سخن گفتن پيرامون يك موضوع بدون علم به آن، حرام 
شخصي و معارضه با حق نباشد و اگر سخن گفتن بـه   است، اگر در آن گرايشهاي

خاطر گرايشهاي شخصي  و معارضه با حـق باشـد، مسـلم اسـت كـه حرمـت و       



بنابراين هر كس در خصوص مشاجرات صـحابه،  . ممنوعيت آن مضاعف مي گردد
اگـر سـخن   . بر اساس جهل و يا خالف حق سخن گويد، او مستحق وعيـد اسـت  

يشهاي شخصي نه به خاطر خشنودي اهللا يا بـه خـاطر   گفتن به خاطر پيروي از گرا
هـر كـس از   . باز هم موجب ذم و عقـاب اسـت  . معارضه و نابود كردن حق باشد

تعريف و ستايشي كه در قرآن و حديث در حق آنان آمده، از اعالم رضايتي كه از 
جانب خداوند در حق آنان شده،  از استحقاق بهشتي بودن و از بهترين افراد امـت  

ودن آنان، آشنايي دارد، به خاطر داليل ظني و حدس و گمان هرگز با ايـن گونـه   ب
داليلي كه بخشي از آنها صـحت نـدارد يـا    . تقوي و مخالفت و معارضه نمي كند

صحت آنها مشكوك است و بخش ديگر، آنهايي كه كذب بودن آنها روشن اسـت  
و بخشـي ديگـر    و بخشي از آنهايند كه تحقق و كيفيت وقوع آنها مشخص نيسـت 

داليلي هستند كه از موجه بودن صحابه و معـذور بـودن آنـان حكايـت دارنـد و      
قسمتي از آنها از جمله داليل و گناهاني هستند كه توسـط حسـنات قابـل عفـو و     
اغماض هستند لذا، هر كس شيوه و خط مشي اهل سنت را انتخاب كند و راه آنان 

ال خواهد بـود و در غيـر ايـن صـورت     را سير كند، از اهل حق، استقامت و اعتد
گرفتار دروغ، ناداني و تناقض گويي خواهد شد، به گونـه اي كـه ايـن گمراهـان     

   1.گرفتار اند
  
، ))عايشه آتش جنگ جمل را بر افروخته اسـت : ((آقاي تيجاني مي گويد. . .  -2

هرگز  زيرا عايشه. اين يك سخن و ادعاي پوچ و كامالً كذب و بي اساس است
اي جنگيدن و قتال از خانه و مدينه بيرون نرفت بلكـه بـه قصـد اصـالح ميـان      بر

مسلمانان خارج شده و بر اين باور بود كه اين اقدام او شايسته و مصـلحت اسـت   
وقتي برايش روشن شد كه نرفتن بهتر بوده، اظهار ندامت كرد و حسرت خـورد و  

ت دارم كه شاخ درختي بهتر است و دوس: ((در روايت آمده است كه چنين فرمود
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با معيت طلحـه   بر فرض اينكه عايشه 1)).مي بودم و اين راه را اختيار نمي كردم
قتال كرده است، مي توان گفت كه اين قتال مشمول ايـن آيـه    و زبير عليه علي

إِنَّما . . . ت إِحداهما وإِنْ طَائفَتَانِ منَ الْمؤْمنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِنْ بغَ(است 
-10(الحجـرات  ) الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرْحمونَ

اگر دو گروه از مومنان با يكديگر جنگيدند، ميـان آنهـا صـلح و آشـتي     : يعني) (9
  . . . ). دبرقرار كنيد اگر يكي بر ديگري به غاوت كر

آيه مذكور ايمان را براي دو گروه اثبات مي كند ولو اينكه آنان عليه يكديگر قتـال  
وقتي عامه مومنان مصداق اين آيه هستند، مومنان از صحابه بـه نحـو   . كرده باشند

  . احسن و به طريق قطع و يقين مصداق آن مي باشند
  
لي از خانه بيرون مي رود، حـال  عايشه بنابر چه دلي: آقاي تيجاني مي گويد. . .  -3

او ) وقَرْنَ في بيوتكُنَّ وال تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهليةِ الْأُولَى(: آنكه خداوند به موجب آيه
  )). را حكم كرده است كه از خانه بيرون نرود

  : مي گويم
  
  . بود براي به نمايش گذاشتن تجمل جاهليت از خانه بيرون نرفته عايشه) الف(
  
دستور استقرار در خانه با خروج از خانه بـه خـاطر انجـام ماموريـت و     ) . . . ب(

مانند خارج شدن به منظور اداء حج و عمره يا خارج . حفظ مصلحت منافاتي ندارد
شدن همراه با شوهر براي مسافرت، زيرا كه آيه مـذكور در دوران حيـات رسـول    

از نزول آن، ازواج مطهرات را با خـود بـه   بعد  نازل شده بود و رسول اهللا اهللا
را با خود به سفر حج برد  مثالً در حجه الوداع حضرت عايشه. مسافرتها مي برد

و در همان سفر او را براي انجام عمره با برادرش عبدالرحمن به تنعـيم فرسـتاد و   
                                                 

  ). 718(لجمل في سير عايشه صكتاب ا 8مصنف ابن ابي شيبه ج. 2



 ماه قبـل از وفـات رسـول    3حجه الوداع بعد از نزول اين آيه و اندكي كمتر از سه
در دوران خالفت  صورت گرفته است و به همين خاطر همسران رسول اهللا اهللا

بـه حـج    به سفر حج مي رفتند همان گونه كه با خود رسول اهللا حضرت عمر
و ساير زنان به منظور تحقق مصالح جايز  اگر مسافرت همسران رسول اهللا. رفتند

سـافرت بـه منظـور حفـظ و     نيز معتقد بود كه اين بيرون رفتن و م است، عايشه
   1.رعايت مصلحت مسلمانان است

  
آقاي تيجاني مدعي است كه عايشه بدليل عدم محبـت بـا علـي بـن ابـي      . . .  -4

طالب، قتال با وي را مباح و حالل دانسته است و دليل عدم محبت او با علـي بـن   
عايشه  را به طالق دادن ابي طالب اين بوده است كه علي در جريان افك، پيامبر

  .)) و اين تنها پاسخ علماي اهل سنت است. مشورت داده بود
  : مي گويم

  
اگر جواب علماي اهل سنت همين است، پس چرا قول حداقل يكي از ) . . . الف(

علماي اهل سنت را ذكر نكرده اي؟ يا اينكه تو از مرز نهايي دروغ نيز قدم را فراتر 
  . اطل و بهتان بيان نمي كندگذاشته و هيچ جريان را بدون آميزش با ب

  
آري، جريان افك كه خداوند ام المومنين را از آن سوي هفت آسـمان از آن  ) ب(

درباره ي فراق عايشه از بعضي از  تبرئه كرده است، در بخشي از آن رسول اكرم
خداونـد  : ((اصحاب، نظر خواهي كرده بود و موضع علي بن ابي طالب چنين بـود 

ر نداده است، زن تنها عايشه نيست و از كنيز سوال كن واقعيت تو را در مضيقه قرا
   2.))را براي تو مي گويد
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با بيان اين موضع به طالق و تفريق عايشه اصالً اشاره نكرده بـود   حضرت علي
را ديد، بسيار مايل شد كه هـر چـه    لكن او وقتي اضطراب و ناراحتي رسول اهللا

به اين مطلب اشاره كرد و به خوبي مي دانست  زودتر اين ناراحتي را بزدايد و لذا
كه در صورت فراق، جبران آن در صورت برائت يا سوال كردن از كنيز با رجـوع  

او را طالق دهد  كردن ممكن است، علي بن ابي طالب مصمم نبود كه رسول اهللا
: روشن است، به همين خاطر ابن حجـر مـي گويـد    و اين مطلب از سخنان علي

زيـرا پريشـاني   . بـود  ين سخن علي، رعايت و ترجيح جانب رسول اهللانگيزه ا((
براي حضرت علي ناراحت كننده بوده است و بـدليل غيـرت شـديد     رسول اهللا
همسـرش را طـالق دهـد     ، علي بر اين باور بود كه اگر رسـول اهللا رسول اهللا

ق برائت، ناراحتي و غم و اندوه ناشي از جانب او، زايل مي شود و در صورت تحق
مناسـب و  : امام نووي مي فرمايد 1.نگراني ناشي از فراق، با رجوع جبران مي شود

مـي   زيرا او موضعش را بـه صـالح رسـول اهللا   . شايسته در حق علي همين بود
دانست و آن را نصيحت و خير خواهي در حق او مي پنداشت و رفع نگراني خاطر 

شيخ ابو محمـد بـي ابـي     2.اهميت بود براي او از هر چيز بيشتر حايز رسول اهللا
زيرا او بعد از اشاره به فـراق  . علي در مشوره طالق مصمم نبود: ((همزه مي گويد

از كنيز سوال كن تا واقعيت امر را براي تـو بيـان   )) سل الجاريه تصدقك: ((گفت
مي توان گفت كه . موكول كرد او در واقع معامله را به راي خود رسول اهللا. كند
توجه به سياق و سباق قضيه، حاصل و نتيجه مشورت حضرت علي چنين بـوده  با 

اگر مايل هستي كه اضطراب و ناراحتي )) (إن أدرت تعجيل الراحه ففارقها: ((است
وإن أردت خالف ذالك فابحـث  . ((به سرعت برطرف شود، او را از خود جدا كن

ره ي واقعيت تحقيـق كـن   ـ اگر چنين تمايلي نداري، آنگاه دربا)) عن حقيقه األمر
تا قضيه روشن شود ـ زيرا علي يقين داشت كه بريره خالف آنچه كه مي داند بـه   
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درباره عايشه جز عفت و پاكدامني چيـزي ديگـر   ) بريره(نمي گويد و او  پيامبر
   1.نمي دانست

  
علماي اهل سنت مي خواهند مـا را متقاعـد كننـد كـه     : تيجاني مي گويد. . .  -5

)) بـر فـرض صـحت آن   ((ن علي به پيامبر درباره طالق دادن عايشه، مشورت داد
دليلي است شرعي براي اينكه عايشه از امر پروردگارش تخطي كند، حجابي را كه 

او را  خداوند بر وي الزم كرده بود رعايت نكند، سوار شتري شود كه رسول اهللا
پاورقي كتـابش طبـري،    الخ آقاي تيجاني در. . . از سوار شدن بر آن منع كرده بود

هجري را ذكر كرده اند، بـه عنـوان    36ابن اثير مدائني و غيره را كه حوادث سال 
   2.ماخذ و منبع قول مذكور ذكر كرده است

  : در پاسخ به اين سخن او مي گويم
 36اگر به تاريخ طبري و به ويژه بـه آن بخـش از آن، كـه حـوادث سـال      . . .  -أ

اه شود، كمترين اشاره اي به اين رويدادها بـه گونـه اي   هجري را بيان مي كند، نگ
اگر چه طبري روايات زيادي را پيرامـون جنـگ   . كه تيجاني مي گويد، نشده است

اتفاقاً روايتي كه در خصوص جنگ جمل در آن نقـل  . جمل در آن نقل كرده است
مبين  اين روايات. شده است، عليه ديدگاه تيجاني در آنها سخن به ميان آمده است

همراه با طلحه و زبير به قصد اصـالح وارد صـحنه    اين مطلب هستند كه عايشه
قعقاع بن عمرو را نـزد مـردم بصـره     طبري نقل كرده است كه علي. شده بودند

قعقاع وارد بصره شد و نخست . . . فرستاد تا دليل خروج و قيام آنان را معلوم كند
اي مادر، تو چرا : م كرد و بعد پرسيدرفت و سال نزد ام المومنين حضرت عايشه

 به بصره آمده اي، چه عاملي موجب شده كه تو به اينجا مسافرت كني؟ عايشـه 
: قعقـاع گفـت  . است)) اصالح بين الناس((فرزندم، تنها عامل، : ((در جواب فرمود
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طلحه و زبير را اينجا بياور و آنان را در مجلس خود طلب كن تا تو از سخنان مـن  
. خنان آن دو با خبر شوي ـ عايشه بدنبال آنان قاصد فرستاد و آنـان آمدنـد   و از س

چه عاملي باعث شده است كه او به بصره : من از ام المومنين پرسيدم: قعقاع گفت
نظر شما در اين مورد چيست؟ آيا )) اصالح بين الناس: ((بيايد؟ ام المومنين فرمود

نحـن  : وي مخالفت مي كنيد؟ آن دو گفتندشما از ام المومنين پيروي مي كنيد يا با 
  . يعني از ام المومنين پيروي مي كنيم. 1متبعان

مورخ طبري ثابت كرده است كه مسببان و عامالن قتـل هـزاران مسـلمان، همانـا     
وقتي مردم با اطمينان در جاهـاي مـورد نظـر    : هستند، او مي گويد قاتالن عثمان

وارد مذاكره شدند و در مسايل اختالفي بـه  خود منزل گرفتند، علي، طلحه و زبير، 
و آن . توافق رسيدند، صلح و پايان دادن به جنگ را مناسبترين راه تشخيص دادنـد 

هم هنگامي كه ديدند امور پراكنده مي شود و بعدها قابل تدارك نيست و با همين 
. طلحه و زبير نيز به طرف سـپاه خـود رفتنـد   . موقف علي به طرف سپاه خود رفت

ت شام، علي عبداهللا بن عباس را نزد طلحه و زبير فرستاد و آن دو، محمـد بـن   وق
هدف اين بود كه هر كدام از فـريقين بـا افـراد خـود     . طلحه را نزد علي فرستادند

در نزديكي غروب، در ماه جمادي اآلخر طلحه و زبيـر نـزد سـران    . مشورت بكند
سـتاده و آنـان را در محـل    سپاهيان خود و علي نيز نزد سران سـپاهيان قاصـد فر  

از همراهان علي تنها كساني از فرمان علي اطاعـت نكردنـد   . استقرار خود طلبيدند
فريقين شب را در نهايت آرامش در حال . نيامدند كه طرفداران قاتالن عثمان بودند

آناني كه طرفدار و حاميان قتل عثمان بودند و تن به مصالحت . صلح سپري كردند
و تمام شب را در مشورت و نظر خواهي سـپري  . ن شب را گذراندندندادند، بدتري

كردند و به روشن كردن آتش جنگ به صورت پنهاني اتفاق كردنـد و بـه خـاطر    
اينكه ديگران از اين تصميم آنان اطالع پيدا نكنند، سعي در پنهان كردن اين توافق 

م از آنـان نـزد   صبح زود در حالت تاريكي هوا به صورت پنهاني هر كـدا . نمودند
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طايفه خود رفته، آنان را مسلح كردند و فريقين جنگ و درگيـر را عليـه يكـديگر    
شوراندند و با شعله ور كردن آتش جنگ زمينه ي قتل هـزاران مسـلمان را فـراهم    

   1.ساختند
اي كعـب،  : خطاب به كعب فرمود عايشه: در روايتي ديگر در طبري آمده است

را به طرف كتاب خداوند دعوت كن و يك نسخه قرآن نيز از شتر پايين بيا و آنان 
لشكريان علي آمدند و در مقدم آنان پيروان عبداهللا بن سبا يهودي قـرار  . به وي داد

كعب با قرآن به استقبال آنان رفت . آنان از بر قراري صلح در هراس بودند. داشتند
ولي آنان بـه جـز    پشت سر آنان بود، آنان را به صلح و آشتي دعوت داد و علي

وقتي كعب آنان را به صلح و بـه  . اقدام به جنگ به هيچ چيزي ديگر راضي نبودند
. سوي قرآن دعوت كرد، او را مورد اصـابت تيرهـا قـرار داده، از پـا در آوردنـد     

عايشه از . در حالي كه در هودج بود، تيرها را به سوي وي پرتاب كردند عايشه
دعوت كرد و با صداي بلند اهللا اهللا را ورد زبان خود  داخل هودج آنان را به آرامش

. ولي شورشيان به كمتر از روشن كردن آتش جنـگ راضـي نبودنـد   . قرار داده بود
وقتي اطمينان پيدا كرد كه شورشيان آماده ي مصالحت نيسـتند، نخسـتين    عايشه

ستيد و شروع بر قاتالن عثمان و حاميان آنان لعنت بفر: اقدامي كه انجام داد، فرمود
مردم بصره نيز زمزمه ي دعـا را همزمـان بـا حضـرت     . به دعاي بد عليه آنان كرد

: علي بن ابي طالب دعاي دعا كنندگان را شنيد و بالفاصله فرمود. عايشه، سر دادند
اين شور  و زمزمه چيست؟ عايشه عليه قاتالن عثمان دعاي مي كنـد و مـردم نيـز    

پروردگارا، : لي جلو آمد و مشغول دعا شد و فرمودع. همراه او در حال دعا هستند
   2.قاتالن عثمان و حاميان آنان را مورد لعن و نفرين خود قرار بده

)) مـدائن ((ابن اثير نيز در تاريخ خود همين سخنان را نقل كرده است، البته كتاب 
در حديث . به نظر من نرسيده است و روايات صحيحه نيز مويد همين مطلب هستند
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ده است كه عايشه، طلحه، و زبير و علي رضي اهللا عنهم اجمعـين قصـد كشـتن    آم
يكديگر را نداشتند و به همين خاطر ام المومنين حضرت عايشـه از بيـرون رفـتن    

دوست دارم كه شاخ تر يك درختي مي بودم ولي : خود اظهار ندامت كرده، فرمود
ده تن امثـال حـارث بـن    اي كاش من : و مي فرمود. اين راه را انتخاب نمي كردم

اگـر   1.هشام را گم و از دست مي دادم ولي با سياست ابن زبير موافق نمـي بـودم  
قصد عايشه اصالح نمي بود و به دنبال قتال مي بود، آنگاه اين ندامت و پشـيماني  

  از كجا؟ و چرا؟ 
اين همه كدورت چرا؟ مورخين ثابت كرده اند كه عايشه با : آقاي تيجاني مي گويد

وقتي عايشه از مكه داشت بر مي گشـت، در  . ي موضع خصمانه اي داشته استعل
اما . مسير راه از خبر كشته شدن عثمان آگاه شد و فوق العاده اظهار خوشحالي كرد

: وقتي خبر شد كه مردم با علي بيعت كـرده انـد، بسـيار ناراحـت شـد و فرمـود      
امور را در دسـت نمـي    دوست داشتم كه آسمان بر زمين مي آمد ولي علي زمام((

مرا بر گردانيد و شروع به روشن كردن آتش فتنه و شورانيدن مردم : و گفت. گرفت
آيـا ام  . عليه علي كرد، همان علي كه عايشه نمي خواست نام او را بر زبان بيـاورد 

دوستي با علي نشاني ايمان و بغض : (فرمود المومنين نشنيده بود كه رسول اكرم
ما منافقـان را نمـي   : (؟ حتي بعضي از صحابه گفته بودند)ق استبا وي نشاني نفا

هـر  ( آيا ام المومنين، قول رسـول اهللا ) شناختيم مگر بوسيله ي بغض آنان با علي
را نشنيده بود؟ بدون ترديد او ) كس كه من موالي او هستم، علي نيز موالي اوست

نمي خواسـت نـام او   از همه ي اينها خبر داشت ليكن او علي را دوست نداشت و 
   2.را بر زبان بياورد حتي وقتي خبر موت علي را شنيد، سجده ي شكر بجا آورد

  : مي گويم
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اين گفته تيجاني كه عايشه از كشته شدن عثمان فوق العاده خوشحال شد، . . .  -1
هيچ يكي از مورخان اين را نگفتـه  . نشان بسيار واضحي بر دروغگو بودن او است

خان، ثابت كرده اند كه عايشه فقط به خاطر انتقام از خون عثمان و به اند بلكه مور
اگر عايشه از كشتن : من مي پرسم. قصد قصاص قاتالن او از خانه بيرون آمده بود

عثمان راضي بود، براي چه هدفي از خانه بيرون آمد؟ آيا او به خـاطر منـع كـردن    
و ))! آري: ((ي البد مـي گويـد  آقاي تيجان! علي از احراز خالفت بيرون آمده بود؟

بخاطر اينكه علي رسول : بنابر چه دليلي؟ مي گويد: اگر از آقاي تيجاني سوال شود
اگـر  : از آقاي تيجاني مـي پرسـم  ! را به طالق دادن عايشه مشورت داده بود؟ اهللا

بيرون آمدن هزاران تن . عايشه به اين دليل علي را دوست نداشت و مخالف او بود
آيا جناب تيجاني ! نان و حمايت آنان از عايشه را چگونه توجيه مي كني؟از مسلما

دارد؟ يا اينكه ايـن جمـع    دليل عقالني، داير بر حمايت اين مسلمانان از عايشه
: آري، از وي مـي پرسـم  : كثير از مسلمانان نيز علي را دوست نداشتند؟ اگر بگويد

و اگر . ابي دارد، آن را ارائه دهدآيا اين كراهيت و عدم محبت دليلي دارد؟ اگر جو
  !!جوابي ندارد، به او بشارت مي دهم كه او از گمراه ترين مردمان است

  
مورخين ثابت كرده اند كه عايشه نمي خواسـت  : ((آقاي تيجاني مي گويد. . .  -2

اين مورخان چه كساني هستند؟ آيا تو مـي  : مي پرسم)). نام علي را بر زبان بياورد
را براي ما معرفي كني تا مـا نيـز راسـتگويان را از ميـان دروغگويـان       تواني آنان

بشناسيم؟ و تو از چه ماخذ و منابعي سخن مي گـويي؟ واقعيـت ايـن اسـت كـه      
شريح ابـن  . با طيب خاطر و انشراح صدر نام علي را بر زبان آورده است عايشه

نزد علـي بـرو و   : فرمود. سوال كردم درباره ي مسخ از عايشه: ((هاني مي گويد
نزد علـي رفـتم،   : شريح مي گويد. اين سوال را از او بپرس، او از من عالمتر است



به مـا امـر كـرد و     رسول اكرم: درباره ي مدت مسح خفين از او پرسيدم، گفت
   1.شبانه روز مسح كند 3مقيم به مدت يك شبانه روز و مسافر به مدت سه: فرمود

سند صحيح از شريح بن هاني نقل كرده است، مـي   امام مسلم نيز اين روايت را با
نزد علي بـن ابـي   : نزد عايشه آمدم و درباره ي مسح از وي پرسيدم، فرمود: گويد

مسلم ـ كتاب الطهارت ـ باب التوقيب في المسح علي الخفين شـماره    . (طالب برو
276 .(  

  
من . (كند آقاي تيجاني در اين راستا، دو حديث درباره ي فضيلت علي ذكر مي -3

 آيا ام المومنين، عايشه اين سخن رسول اهللا: و مي گويد) كنت مواله فعلي مواله
را نشنيده بود؟ بدون ترديد، او اين سخنان را شنيده بود ولـي او علـي را دوسـت    
نداشت و نام او را بر زبان نياورد حتي وقتي خير موت او را شنيد، سجده ي شـكر  

  .!! بجا آورد
  : مي گويم

  
در مباحث گذشته ثابت كردم كه علي نزد عايشه مبغوض نبود بلكه صرفاً به ) لفا(

اختالف نظر داشت و بـه   منظور اجراء حكم قصاص و انتقام خون عثمان با علي
قصد قتال با علي از خانه بيرون نرفت بلكه به منظور برقرار كردن صـلح و آشـتي   

امين خواست مردم داير بر ايجـاد  به همين خاطر او براي ت. ميان مردم، بيرون رفت
: مي نويسد)) شذرات الذهب((ابن العماد در . صلح و آشتي دست به اين اقدام زد

عايشـه  . خـدا تـو را بيـامرزد   : وقتي علي وارد بصره شد، نزد عايشه رفت و گفت
ابن العربي پيرامون توضـيح   2.تو را نيز، من جز اصالح قصد ديگري نداشتم: فرمود

بيرون رفتن عايشه بسوي جنگ جمل به قصد جنـگ نبـود   : ((گويداين سخن مي 
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بلكه مردم نزد او رفتند و درباره ي ناماليمات و فتنه ها به او شكايت بردند و فكـر  
و . مي كردند اگر او وارد صحنه شود، فتنه ها اصالح و مشكالت حل خواهند شـد 

ال (: فرمـوده خداونـد   لذا به خاطر تحقق بخشيدن به. خود او نيز چنين ني انديشيد
ماهونْ نَجيرٍ مي كَثرَ فا() خَيمنَهيوا بحلينَ اقْتَتَلُوا فَأَصنؤْمنَ الْمفَتَانِ مإِنْ طَائوارد  1)و

عايشه به ابوموسي كه از جانب علي فرماندار كوفه : ابن حبان مي گويد. صحنه شد
من به قصد اصالح و ايجاد صـلح و  تو از جريان عثمان آگاه هستي و : بود، نوشت

آشتي ميان مردم، وارد صحنه شده ام، لذا مردم كوفه را امر كـن تـا در خانـه هـا     
بمانند و به امن و عافيت خشنود شوند و انتظار كنند تا صلح و آشـتي كـه مـورد    

   2.پسند آنان است ميان مردم برقرار شود
رد صحنه شده بود نه بخاطر عدم به خاطر داليلي كه ارائه گرديد، وا آري، عايشه

آنچـه كـه   . به گونه اي كه آقاي تيجاني وانمود مي كنـد  محبت و بغض با علي
آقاي تيجاني مي گويد، دروغ آشكار است و هيچ گونه دليل صـحيحي بـر اثبـات    

داراي چه منزلت و جايگاهي  در نظر علي اينكه عايشه. مدعايش وجود ندارد
اختالف و حوادث ناگواري كه ميان آن دو بزرگوار رخ داد، بود، بويژه بعد از بروز 

از جعفر بن محمد، او از پدرش علـيهم  )) علل الشرايع((ابن بابويه قمي در كتاب 
وقتي ما در بصره از دسـت علـي   : مروان بن حكم گفت: ((السالم، چنين مي گويد

سـترد مـي   عليه السالم با شكست مواجه شديم علي اموال مردم را به صـاحبانش م 
هر كس گواه ارائه داد، مالش را به وي پس داد و هر كس نتوانست اقامـه ي  . كرد

اي اميرالمـومنين، امـوال   : يكي از حاضـران گفـت  . بينه كند، او را سوگند مي داد
غنيمت و اسيران جنگي همه را ميان مـا تقسـيم كـن، وقتـي روي ايـن موضـوع       

ده است كه ام المومنين عايشه را به چه كسي از شما آما: پافشاري شد، علي فرمود
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آيا دليلي روشنتر و بزرگتر  1.عنوان اسير جنگي بپذيرد؟ مردم سكوت اختيار كردند
از اين داير بر منزلت و جايگاه ام المومنين از ديدگاه علي بم ابـي طالـب، وجـود    

  دارد؟ 
  
ي شكر عايشه وقتي خبر موت علي را شنيد، سجده : . . . ((تيجاني مي گويد) ب(

طبري، ابن االثيـر،  : در پاورقي، اين سخن را به منابع زير نسبت مي دهد. بجا آورد
فتنه الكبري و به تمام مورخان كه حوادث و رويدادهاي سال چهلم هجري را نقـل  

  ). 194(هدايت شدم ص . . . و آنگاه ) 118ثم اهتديت ص.)) (كرده اند
ادث سال چهلم هجري را آورده انـد،  طبري، ابن اثير و ساير كتب تاريخ را كه حو

مورد تحقيق و مطالعه قرار داده ام، كوچكترين اثـري از ايـن دعـواي تيجـاني را     
  ! نيافتم، خدا پدرش را بيامرزد، حقاً كه در دروغگويي دومي ندارد

اين سوال همواره در ذهن تكرار : ((تيجاني به ياوه گويي اش ادامه داده، مي گويد
ق حق و كدام فريق باطل است؟ يا علي و همراهـانش سـتمكار   مي شود، كدام فري

بودند و يا عايشه، طلحه، زبير و همراهانش؟ احتمال سومي وجود ندارد، فكر نمي 
كنم پژوهشگران انصاف جو جز اين بينديشد كه حق با علـي و همراهـانش بـوده    

ي علـي  يعن)) الحق يدور مع علي حيث دار((زيرا حق با علي دور مي زند، (است 
و عايشه كه آتش فتنه را روشن كـرده اسـت بـر    ) هر جا كه برود حق با وي است

فتنه اي كه مانند آتش در جنگل خشك و تر همه را سـوزانده و آثـار   . باطل است
براي اطالعات بيشتر و به خاطر اطمينـان قلـب   . نامطلوبش هنوز از بين نرفته است

فتنه هـايي كـه ماننـد امـواج     (عنوان خودم، آنچه را بخاري در كتاب الفتن، تحت 
وقتي طلحـه،  : امام بخاري مي گويد. آورده است، بيان مي كنم) متالطم دريا هستند

زبير و عايشه به بصره رفتند، علي و عمار بن ياسر و حسن بن علـي را بـه بصـره    
حسن و عمار وارد بصره شدند و باالي منبر رفتند، حسن در طبقه ي باالي . فرستاد
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بـه خـدا   : عمـار گفـت  . مردم تجمع كردنـد . رفت و عمار در طبقه پايين بودمنبر 
سوگند، او در دنيا و آخرت همسر پيامبر شما است اما خداوند دارد از شما امتحان 

   1.مي گيرد، تا معلوم كند كه شما از خداوند اطاعت مي كنيد يا از عايشه
  : مي گويم

  
و مي گويي بلكه احتمـال سـومي نيـز    خير، آقاي تيجاني، چنين نيست كه ت) الف(

و آن اينكه، فريقين براي رسيدن به حق اجتهاد كردند و هـيچ يـك از   . وجود دارد
زيرا فتنه ي قتل عثمان، تمام امت را به دو فريق تقسيم كـرده  . فريقين ستمكار نبود

يك فريق معتقد بود كه قاتالن عثمان فوراً و بدون تاخير بايد قصـاص شـوند   . بود
فريـق  . در راس آنان، عايشه، طلحه و زبير رضي اهللا عنهم اجمعين قرار داشـتند كه 

ديگر نيز قصاص قاتالن عثمان را واجب و الزم مي دانسـت ولـي در عـين حـال     
معتقد بود كه در اين باره مقداري زمان و فرصت الزم است تا رسيدن به اين هدف 

متعددي بودند و از آنـان دفـاع    زيرا قاتالن وابسته به طوايف و قبايل. ممكن باشد
مي كردند و براي تشخيص صحيح عامالن و آمران ترور عثمان زمـان بيشـتري در   

و اتفاقـاً  . حضرت علي و اصحابش از اين موقف حمايـت مـي كردنـد   . كار است
عامالن و آمران ترور عثمان، عامالن اصلي حادثه جمل بودند، هيچ كدام از اين دو 

همان گونـه كـه در مباحـث    . ور كردن آتش جنگ نداشت فريق دخالتي در شعله
  . گذشته به اين مطلب اشاره شده است

  
اما روايت بخاري كه قلب تيجاني را سكون و آرامش بخشيده است، در واقع ) ب(

از بزرگترين داليل بر فضيلت عايشه است ولي چه بگوييم درباره ي انسان جاهـل  
ه اهل سنت استدالل مي كند كه در واقع عليـه  و ناداني كه از روايات و داليلي علي

من باب مثال در حديث مذكور، عمار گـواهي مـي   . خود او و هم كيشانش هستند
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همسر بودن ! است دهد كه ام المومنين، عايشه در دنيا و آخرت همسر رسول اهللا
در آخرت، معني اش اين است كه عايشه در بهشت همسر رسـول اهللا   رسول اهللا
آيا مزيت و كرامتي برتر از اين براي عايشه هست؟ ! بانوان بهشتي است؟ است و از

آيا بدون اينكه خدا و رسول خدا از وي خشنود باشند، او استحقاق چنين منزلت و 
جايگاهي را دارد؟ اما درباره ي قول عمار بايد عرض كنم كـه، عمـار از حاميـان    

 ز علي بن ابي طالبحضرت علي بود و مي خواست مردم را در جهت حمايت ا
تشويق كند اما مردم بخاطر اينكه، طرف مقابل حضرت علي، ام المـومنين عايشـه   

عمار سعي مي كرد نشان . بود، در حمايت همه جانبه از حضرت علي ترديد داشتند
زيرا او خليفه ي مسلمانان است و اطاعت از وي واجب . دهد كه حق با علي است

البته اين جريان قبل از ايـن بـود كـه    . ر كرده استاست همان گونه كه خداوند ام
بـي ترديـد، عايشـه،    . عايشه، طلحه و زبير خواستار قصاص از قاتالن عثمان شوند

طلحه و زبير بر اين باور بودند كه مطالبه ي قصاص خون عثمان از قاتالن او قبـل  
همـان طـور كـه خـود     . از تسليم شدن در برابر خالفت علي، حكم خداوند است

حضرت عايشه اين مطلب را باعثمان بن حنيف، زماني كه عثمان ابن حنيف درباره 
بـه خـدا   : ((ي دليل خروجش از وي سوال مي كرد، در ميـان گذاشـت و فرمـود   

سوگند، شخصي مانند من هرگز پنهان كاري نمي كند و فرزندانش را در ابهام قرار 
آنـان در حـرم   . يل اسـت نمي دهد همانا شورش از اهالي شهرها و جنگجويان قبا

و در آنجا حـوادث آفريدنـد و حادثـه    . رسول خدا دست به جنگ و شرارت زدند
مسـتحق   آفرينان و اهل بدعت را در آنجا پناه دادند و خود را در حرم رسول اهللا

لعن و نفرين الهي قرار داده و بدليل كشتن امام مسلمانان بدون هيچ مجوزي خـود  
خونهاي حرام را مبـاح دانسـته بـر زمـين     . داوند كردندرا گرفتار قهر  و عذاب خ

حرمت بلد حـرام و مـاه حـرام را رعايـت     . ريختند، اموال مردم را به غارت بردند
در جايي اقامت كردند كه اقامت در آنجا را دوست نداشـتند، بـه خـود و    . نكردند

در ميـان   .ديگران ضرر رساندند، نه تقوي داشتند و نه براي مردم آنجا مفيد بودنـد 



مسلمانان آمده ام تا آنان را از اعمال اين گروه آگاه سازم و نشان بدهم كـه مـردم   
بعد از ما در چه حالتي هستند و براي اصالح اين اوضاع بايد چه بكنند و اين آيـه  

ف أَو إِصالحٍ ال خَيرَ في كَثيرٍ منْ نَجواهم إِلَّا منْ أَمرَ بِصدقَةٍ أَو معرُو(: را قرائت كرد
بسياري از مشورتهاي پنهاني سودي ندارند مگر آناني كه مشورتشـان  ) (بينَ النَّاسِ

بـزرگ و  .) پيرامون صدقه، انجام كار نيك و ايجاد صلح و آشتي ميان مردم باشـد 
كوچك، زن و مرد، همه ما بايد به امر اهللا و رسولش براي اصالح بلند بشويم، ايـن  

شما را به كار نيك امر كنيم، از كارهاي بد منع كنـيم و بـراي    است رسالت ما كه
   1.تغيير دادن بديها تشويق كنيم

بخـاري در كتـاب شـروط،    : ((تيجاني در ادامه سخنان بي سر و ته خود مي گويد
در حـال   رسـول اكـرم  . اورده است) ما جاء في بيوت أزواج النبي(تحت عنوان 

ههنا الفتن، اينجـا مركـز فتنـه    : ره كرده فرمودايراد سخن به طرف منزل عايشه اشا
از آن . فتنه هـا از آنجـا هسـتند   . است، اينجا مركز فتنه است، اينجا مركز فتنه است

   2.)يعني از طرفي كه آفتاب طلوع مي كند(سمت كه دو شاخ شيطان قرار دارند 
  : مي گويم

  
آن كتـاب نيـافتم،   كتاب شروط بخاري را باز كردم، عنوان مـذكور را در  . . .  -1

آري، اين اشـتباه  . آمده است)) باب الخمس((بلكه اين در بابي ديگر تحت عنوان 
در بيان ماخذ و منبع حديث، از آقاي تيجاني حكايت از آن دارد كه اين اشـكال را  

  . كساني ديگر براي او ديكته كرده اند و خود او ماخذ را مطالعه نكرده است
  
رباره ي اينكه عايشه مصدر فتنه هـا بـوده اسـت، از ايـن     آقاي تيجاني، د. . .  -2

زيـرا  . بطالن اين استدالل او مانند آفتاب روشـن اسـت  ! حديث استدالل مي كند؟
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جهت مشرق بوده است، اگر منظورش بيت يا منزل عايشه مي  منظور رسول اكرم
در صحيح مسلم : مي گفت) إلي مسكن)) (نحو مسكن((بود، راوي بجاي كلمه ي 

: از خانه ي عايشه بيرون آمد و فرمـود  رسول اهللا: چنين آمده است ز ابن عمرا
يعنـي از  (اساس كفر از اينجا است، از طرفي كه دو شاخ شيطان طلوع مـي كننـد   

: در روايتي ديگر از ابن عمر چنين نيز آمده اسـت  1)طرفي كه آفتاب طلوع مي كند
اي مـردم هوشـيار   : شنيدم فرمـود  در حالي كه رو به مشرق بود، از رسول اهللا((

. هستند، از آن طرف كه دو شـاخ قـرار دارنـد   ) مشرق(باشيد فتنه ها از اين طرف 
  . يعني از طرفي كه آفتاب طلوع مي كند

  ). 6680بخاري كتاب الفتن رقم ) 3905(مسلم مع الشرح رقم (
ح و به خاطر اينكه شك صد در صد زايل شود، مي خواهم روايتي ديگـر از صـحي  

در كنار درب خانه ي حفصه  رسول اكرم: ابن عمر مي گويد: ((مسلم را نقل كنم
و در روايت عبيداهللا بن سعيد، در كنار درب خانه ي عايشه ايستاده، با دست خود 

بار تكـرار   3اين مطلب را دو تا سه. به طرف مشرق اشاره مي كند، ظاهر مي شوند
تان شيطان به رسـوايي كشـيده شـده    فكر مي كنم حق آشكار گشته و دوس( 2.كرد
  .) اند

آفتاب پرستان، موقع طلوع آفتاب آن را عبـادت مـي كردنـد و    : توضيح از مترجم
به همين خاطر مطلـع  . معتقد بودند كه آفتاب از ميان دو شاخ شيطان طلوع مي كند

  . تعبير شده است) حيث يطلع قرنا الشيطان(خورشيد به محل طلوع شاخ شيطان 
بخاري در صحيح خود مسايل بسيار شگفت آوري را پيرامون بي : ي گويدتيجاني م

اين مسايل به حدي تـوام بـا سـوء    . آورده است ادبي عايشه نسبت به رسول اهللا
ادب بوده اند، حتي پدر عايشه، ابوبكر او را چنان زد كه خون از بدنش جاري شد 

هديـد بـه طـالق و بحـث     ، او را تو خداوند درباره ي گو بگوي او با رسول اهللا
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ايـن  . را به ميان آورده اسـت  جايگزين كردن همسري بهتر از او براي رسول اهللا
  . داستان ديگري است كه شرح آن به طول مي انجامد

  : مي گويم
  
چنـان مرتكـب    عايشه در حق رسول اهللا((اين گفته ي آقاي تيجاني كه . . .  -1

به حدي مورد ضرب قرار داده است  سوء ادب شده است حتي پدرش ابوبكر او را
آقاي تيجاني صحيح بخاري را ماخذ و منبع )). كه خون از بدنش جاري شده است

اگر نمي پذيرد، بايد اين روايـت  . اين دروغ محض است. اين خبر قرار داده است
را در صحيح بخاري ارائه بدهد و ثابت كند و بعد حقـد و كينـه اي را كـه در دل    

  . اورددارد، بيرون بي
  
گو بگو كرده حتي كه خداوند او را تهديد بـه   اينكه عايشه با رسول اهللا. . .  -2

را بـه ميـان    طالق كرده است و صحبت از دادن همسري بهتر از او به رسول اهللا
  : آورده است، بايد عرض كنم

  
بارها عرض كردم كه در واقع تمام انسانها از گناهان معصوم نيسـتند بلكـه   ) الف(
اگـر  . ايز الخطا هستند و مرتكب گناهان صغيره و كبيره مي شوند به جز پيامبرانج

فردي مرتكب گناه شود، خواه عايشه باشد يا ديگري اين يك جريان خارق العـاده  
لـذا  . كسي معصوم نيست) بجز پيامبران(و شگفت آوري نبايد محسوب شود، زيرا 

كه عايشه مرتكـب شـده و از آن   پسنديده و عقالني نيست اينكه خطا و گناهي را 
توبه كرده است، آقاي تيجاني آن را از بديهاي عايشه بشمارد، آن را موجب طعـن  

در عين . و عيب قرار بدهد، و چنان بينديشد كه عايشه مرتكب مكروهي شده است
مـي   حال آقاي تيجاني و هم كيشانش فراموش نكنند، وقتي علي ابن ابي طالـب 

ناراحـت شـد،    با دختر ابوجهل ازدواج كند، رسـول اهللا  خواست در كنار فاطمه



همانا بني هاشم بن مغيره مي خواسـتند دخترشـان را در   : ((خشم كرد حتي فرمود
عقد علي ابن ابي طالب در بياورند، من اجازه نمي دهم، اجازه نمـي دهـم، اجـازه    

دختر بنـي  نمي دهم، مگر اين كه علي بن ابي طالب دختر مرا طالق دهد، آنگاه با 
  1.هاشم بن مغيره ازدواج كند

علي را بـه طـالق دادن    آري، خواننده ي محترم، مشاهده مي كني كه رسول اهللا
فاطمه تهديد مي كند، اگر علي درباره ي نكاح دختر ابي جهل تصميمش را عملي 

آيا پسنديده و معقول است، اين تصميم حضرت علي را موجـب طعـن و   . مي كرد
آيـا  ! ور نموده و آن را در عداد گناهان او بـه حسـاب بيـاوريم؟   عيب براي او تص

  ! كسي چنين مي انديشد، به جز كسي كه نادان تر از همه ي انسانها باشد؟
  
خداوند عايشه را تهديد به طالق كرده اسـت و خواسـته   : ((تيجاني مي گويد) ب(

ني ايـن سـخنان تيجـا   .)) ، همسري بهتر از عايشه بدهـد است به حضرت محمد
: امام بخاري از خليفه المسلمين، عمر بن خطاب روايت كرده است. صحت ندارند
 عمر بن خطاب. درباره ي غيرت در حق او، تجمع كرده بودند همسران پيامبر

شما را طالق بدهـد، ممكـن اسـت خداونـد      اگر پيامبر: به آنان گفتم: مي گويد
همان طور كه روشـن  . ه نازل شدبدهد، آنگاه آي همسران بهتري از شما به پيامبر

است، آيه در واقع تهديد طالق نيست بلكه نوعي اختيـار اسـت كـه خداونـد بـه      
عالوه بر اين، . پيامبرش داده است و به همين خاطر، اين آيه، آيه ي تطهير نام دارد

در عموم آن داخل  اين آيه مخصوص عايشه نيست بلكه تمام همسران رسول اهللا
اينكه آيه مخصوص عايشه است و خداوند او را تهديد به طـالق  بر فرض . هستند

علي بن ابي طالب درباره طالق  آيا تهديد كردن رسول اهللا: كرده است، مي پرسم
اگر چنين است، ! دادن فاطمه، عيب و نقصي را متوجه علي بن ابي طالب مي كند؟

ر چنين تصور هر عيب و نقصي كه متوجه عايشه هست متوجه علي نيز مي شود، اگ
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شود كه علي مرتكب خطاي محض شده و از خطا رجوع كـرده اسـت و در ايـن    
خطا هيچ نقص و عيبي متوجه او نمي شود، پس عايشه نيز در جميع جوانب قضيه 

  ! مانند علي است، اي تيجاني، تو كدام موضع را اختيار مي كني؟
ز همه ي اين سـخنان  بعد ا: ((آقاي تيجاني در ادامه ي ياوه گويي هايش مي گويد

اكنون اين سوال براي من مطرح است كه عايشه بنابر چه دليلي، از ناحيـه ي اهـل   
سنت مستحق اين همه عزت، كرامت و احترام است، آيا بخـاطر اينكـه او همسـر    

زيادند، از ميان آنـان بهتـر از عايشـه نيـز      است، همسران رسول اهللا رسول اهللا
نيـز ثابـت    نان در برابر عايشه از خود رسـول اهللا برتري بعضي از آ(وجود دارد 

تيجاني در حاشيه ترمذي، االستيعاب و اصابه را به عنوان ماخذ براي ايـن  .)) است
  ). مدعا ذكر كرده است

يا بخاطر اينكه او دختر ابي بكر است و يا بخاطر اينكه او بزرگتـرين نقـش را   . . . 
ر بر خالفت بالفاصـله علـي بـن ابـي     داي در ممانعت از اجراء وصيت رسول اهللا

علي را به عنوان  حتي وقتي به او گفته شد كه رسول اهللا. طالب بازي كرده است
را ديـده   چه كسي چنين مي گويد، من رسـول اهللا : ((وصي برگزيده است، گفت

ام، سر مبارك او در سينه ي من بود، طشت را طلب كرد و خم شد و فـوت كـرد   
   1.چگونه او براي علي وصيت كرده است. هم نشدممن حتي متوجه مرگش 
  : به اين بدخواه مي گويم

  
عايشه در واقع شايسته ي همه ي اين احترام، تقدير و تجليل حتي شايسته . . .  -1

همان رسـول كـه خـودش    . است زيرا او همسر رسول اهللا. ي بيش از اين است
خداونـد  . كه او نيز پاكيزه بود پاكيزه بود و عايشه را به عنوان همسر انتخاب نمود

زنان ناپاك براي مردان ناپاك و زنان عفيف و پاكدامن بـراي مـردان   : ((مي فرمايد
اين پاكان، از تهمتهايي كه به آنـان مـي چسـبانند پـاك     . عفيف و پاكدامن هستند
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مجاهـد، عطـا،   ). 62نـور  )) (براي آنان مغفرت و روزي نيك موجود است. هستند
شعبي، حسن بصري، حبيب ابن ابي ثابت و ضحاك بر اين باورنـد   سعيد بن جبير،

ابـن جريـر   . كه اين آيه درباره ي ام المومنين، عايشه و اهل افك نازل شده اسـت 
يعنـي آنـان از   ) (أُولَئك مبرَّأُونَ ممـا يقُولُـونَ   (1.طبري نيز اين را تاييد كرده است

آقاي تيجاني هرگاه قصد كند كه  2).دتهمتهاي اهل افك و دشمنان خيلي دور هستن
به حساب نمي  عايشه را ناپاك ثابت كند، آيا اين بزرگترين عيبي براي رسول اهللا

) الْخَبِيثَـات للْخَبِيثـينَ  (: حال آنكه خداوند مي گويـد )) خير((آيد؟ چگونه بگوييم 
مـي كنـيم   ؟ ما اهل سنت از عايشه تجليل )!!زنان ناپاك براي مردان ناپاك هستند(

النَّبِـي أَولَـى   (: خداوند مـي فرمايـد  . زيرا او مادر معنوي و ايماني اهل ايمان است
 ماتُههأُم هاجوأَزو هِمنْ أَنْفُسينَ منؤْمپيامبر) بِالْم    در حق اهل ايمان از خـود آنـان
  ) 6: احزاب.(مومنان هستند) معنوي(نزديكتر است و همسران پيامبر مادران 

  
محبت اهل سنت با عايشه اگر به خاطر اين است كـه  : ((تيجاني مي گويد. . .  -2

همسران ديگري بـه تصـريح خـود     عايشه همسر رسول اهللا است، پس رسول اهللا
؟ آقـاي  ))چرا با آنان اين گونه محبت نمي شود. پيامبر بهتر از عايشه را نيز داشت

  . ذ اين مدعاي خود معرفي مي كندتيجاني ترمذي، االستيعاب و اصابه را مĤخ
  : مي گويم

ايـن  . را باز كـردم  سنن ترمذي، ابواب فضايل، باب فضيلت ام المومنين، عايشه
مردم براي دادن هديه بـه رسـول   . ((حديث را كه راوي آن خود عايشه است ديدم

سـاير همسـران   : عايشه مـي گويـد  . ، در انتظار نوبت حضرت عايشه بودنداكرم
اي ام : در خانه ي ام سلمه گرد هم آمدند و خطاب به ام سلمه گفتنـد  رسول اهللا

در  ، روزي را كه رسول اهللاسلمه، مردم براي دادن هداياي خود به رسول اكرم
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و ما مانند عايشه قصد خير را داريـم، شـما بـه    . خانه عايشه باشد، انتظار مي كنند
كـه او باشـد، هـدايا را بـه آنجـا      بگوييد، تا مردم را امر كند هر جـا   رسول اهللا
. يادآور شد، رسول اهللا توجه نكـرد  ام سلمه اين مطلب را به رسول اهللا. بفرستند

اي ام : ((فرمـود  بار سوم وقتي او سلمه با تاكيد بيشتر يادآور شد، رسـول اكـرم  
زيرا من در رختخواب هـيچ كسـي از شـما    . سلمه درباره ي عايشه مرا اذيت نكن

عمـرو بـن عـاص مـي      1.من وي نازل شود، به جز رختخواب عايشه نبودم كه بر
وقتـي از ماموريـت   . در غزوه ي ذات سالسل مرا ماموريت داد رسول اهللا: گويد

. عايشـه : چه كسي نزد تو محبوبتر است؟ فرمود اي رسول خدا: برگشتم، پرسيدم
پـدر   ))ابوهـا : ((از مردان چه كسي نزد تو محبـوبتر اسـت؟ فرمـود   : عرض كردم

محبوبترين مـردم نـزد   : ((سوال شد از انس روايت است، از رسول اكرم 2.عايشه
: از مـردان چـه كسـي؟ فرمـود    : سوال شـد . ؟ فرمود عايشه))شما چه كسي است

او : از عمار بن ياسر شـنيدم كـه فرمـود   : عبداهللا بن زياد االسدي مي گويد. پدرش
از انس بـن مالـك روايـت     3.است در دنيا و آخرت همسر رسول اكرم) عايشه(

فضيلت عايشه در برابر ساير زنـان ماننـد فضـيلت    : فرمود است كه رسول اكرم
ترمذي بـرقم  . است در برابر ساير خوراكيها) نان كه در خورش آغشته شود(ثريد 

: خطاب به مـن فرمـود   رسول اكرم: ((مي گويد خود حضرت عايشه). 3887(
و عليه السالم و : من در جواب گفتم)). مي گويداي عايشه، جبراييل به تو سالم ((

هرگـاه در يـك    ما يـاران رسـول اهللا  : ((ابي موسي اشعري مي گويد 4.رحمه اهللا
 5.حديث دچار مشكل مي شديم، نزد عايشه مي رفتيم او مشكل ما را حل مي كـرد 

ترمذي رقم )). كسي را سخن ورتر از عايشه نديده ام: ((موسي بن طلحه مي گويد
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را باز كـردم، حـديث ذيـل را بـه     )) فضيلت ازواج النبي((سپس باب ). 3883(
 وقتي من در خانـه ي رسـول اهللا  : صفيه مي گويد. روايت صفيه بنت حيي يافتم

مـن  . رفتم و به ازدواج او در آمدم، سخناني از عايشه و حفصه به من رسـيده بـود  
تـو از آنـان   : (ه من فرمودب رسول اهللا. اين سخنان را به عرض رسول اهللا رساندم

شوهر من محمد و پدر من هارون : نپرسيدي كه چگونه از تو بهتر هستند؟ مي گفتي
آنچه كه به صفيه از ناحيه عايشه و حفصه رسيده بـود،  ) و عموي من موسي است

از صفيه محبوبتر هستيم، زيـرا مـا    ما نزد رسول اهللا: اين بود كه آنان گفته بودند
اينها رواياتي هسـتند كـه دربـاره ي     1. و دختر عموي او هستيمهمسران رسول اهللا

  . فضيلت عايشه و صفيه آمده اند
  : آري، مي گويم

  
بدون ترديد عايشه بنابر انبوه داليل صحيح و صريح كـه در منـابع صـحيح    ) الف(

 مانند بخاري و مسلم وارد شده اند، از افضل ترين زنـان و همسـران رسـول اهللا   
  . بوده است

  
در حديث صفيه چنين چيزي ذكر نشده كه دال بر افضـل بـودن او در برابـر    ) ب(

فرموده بود، منظورش خاطر جويي صفيه  زيرا آنچه را كه رسول اهللا. عايشه باشد
. بود در برابر آنچه كه عايشه و حفصه به او گفتـه بودنـد و او را رنجانيـده بودنـد    

وشن، افضل بودن عايشه در برابر سـاير  عالوه بر اين، در احاديث صريحه با بيان ر
  . آمده است ازواج از زبان خود رسول اهللا

  
امـا  . گفته شد در صورت صحت حديث صـفيه اسـت  ) ب(آنچه كه در بند ) ت(

ضعيف سنن ترمذي رقـم  ((آلباني تحت عنوان . حديث از لحاظ سند ضعيف است
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لكـوفي، و لـيس   حديث غريب ال نعرفه إال من حديث هاشـم ا : (مي گويد)) 816
حديث غريبي است، تنها از طريق هاشـم شـناخته شـده اسـت و     ). إسناده بذالك

  . سندش چندان قوي نيست
اما از تمام همسران رسول . درباره ي فضايل عايشه روايات زيادي وارد شده است

اگر علم عايشـه در كنـار   : ((از زهري چنين نقل شده است. داناتر بوده است اهللا
و در كنار علم تمام زنان گذاشته شود، علم عايشـه   مسران رسول اهللاعلم تمام ه

امام زهري در ادامه ي اين بحـث، حـديث عمـرو بـن      1))بيشتر و بهتر خواهد بود
بهتـر و   را داير بر اينكه عايشه از تمام همسران رسول اهللا عاص و حديث انس

بايـد  )) اإلصـابه ((رباره د. از همه محبوبتر بوده است، آورده است نزد رسول اهللا
عرض شود، تمام احاديثي كه در آن ذكر شده اند قطع نظر از صحت و سقم، حتي 
يك حديث كه در آن، بحثي از تفضيل صفيه بر عايشه به ميان آمـده باشـد، ديـده    

  2.نشده است مگر حديثي كه گذشت
  
اسـت كـه   محبت اهل سنت با عايشه به خاطر اين : آقاي تيجاني مي گويد. . .  -3

داير بر خالفت علي، نقش بسيار مـوثري را بـاز    عايشه در رد وصيت رسول اهللا
  . الخ. . . كرده است
  : مي گويم

  
داير بر خالفت علي هيچ گونـه نقشـي را    عايشه در رد وصيت رسول اهللا) الف(

چنين وصيتي كرده بود، عايشه در برابـر تمـام    اگر رسول اهللا. بازي نكرده است
در اين باره اين بـود كـه او    كل كارنامه عايشه. ر به انكار و رد آن نبودامت قاد

در مـرض   من چنين وصيتي را نشنيده ام، هر چند كه رسول اكرم: ((چنين فرمود
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وفات نزد من و در خانه ي من بوده است و آخـرين سـخنان را بـا مـن در ميـان      
  .)) گذاشته است

  
صيتي بكند، البد در جمع مـردم آن را  مي خواست چنين و اگر رسول اكرم) ب(

آقـاي  . مطرح مي كرد، تنها با ذكر آن در خانه و يا نزد همسرش اكتفـا نمـي كـرد   
دايـر بـر خالفـت     تيجاني مدعي است كه داليل دربـاره ي وصـيت رسـول اهللا   

بالفصل علي بسيار زياد است و بعضي از آنها را در كتـاب خـودش ذكـر كـرده،     
داليل به صراحت لهجه دال بر استخالف علي هستند، بـا  مدعي شده است كه اين 

داير بر خالفت  اين همه، او چگونه مي گويد كه عايشه در رد وصيت رسول اهللا
اگر همه ي اين داليل كه طبق گمـان او بـه   ! علي نقش بزرگي را ايفا كرده است؟

صورت ظاهر و آشكار دال بر امامت علي هستند، ولـي نـزد اهـل سـنت حجـت      
  . تند، البد قول عايشه شايسته تر است كه حق باشدنيس
  
كه بدليل صداقتش معروف به صديقه و دختر ابوبكر صديق اسـت،   عايشه) ت(

باشد، اگر واقعاً چنين وصيتي انجام گرفته  امكان ندارد كه منكر وصيت رسول اهللا
او . تبي ترديد او پاكيزه در دنيا و آخرت همسر شخصيتي پاك و پاكيزه اس. است

او مستحق و شايسته ي . است بهترين، افضل ترين و محبوبترين همسر رسول اهللا
چنين منزلت و جايگاهي نشده است مگر بخاطر اينكه او بهترين زنـان روي زمـين   

دارد، چگونه سخنان آقاي  با اين منزلت و جايگاهي كه ام المومنين عايشه. است
دارد و احاديـث صـحيح و درسـت را     تيجاني را كه در دروغگويي، مهارت كامل

كاذب جلوه مي دهد، باور كنيم؟ او بهترين مردم را، بدترين معرفي مي كند، گمراه 
ترين آدم را، راه يافته معرفي مي كند، كسي كه چنين حالتي را دارد، مي شود كـه  
ما سخنان او را باور كرده و بهترين زنان روي زمين و مادر مومنان را دروغگو قرار 

  ! بدهيم؟



يكي از داليل محبت اهل سنت با عايشه اين اسـت كـه او   : آقاي تيجاني مي گويد
با علي و اوالدش به جنگ برخاست حتي درباره ي دفن جنازه ي حسن بـن علـي   

در خانه ي من داخل نكنيد كسي را كه مـن  : ((در كنار جدش معترض شد و گفت
ه ي حسـن و بـرادرش حسـي    را دربـار  و قول رسـول اهللا )) او را دوست ندارم

دربـاره ي حسـن و    فراموش كرده بود و يا بدان توجه نكـرده بـود، رسـول اهللا   
يـا  ) حسن و حسين سـرداران جوانـان بهشـت هسـتند    : (حسين چنين فرموده بود

دوست دارد خدا را كسي كه با حسن و حسين دوست باشد و هر كس كه بـا آن  (
هر كـس كـه بـا حسـن و     (يا اينكه  )دو بغض ورزد، نزد خدا مبغوض خواهد بود

حسين بجنگد من نيز با او مي جنگم، هر كس با آن دو صلح كند مـن نيـز بـا وي    
عالوه بر اين چند روايت، روايات ديگر در اين زمينه نيـز زيـاد   ) صلح خواهم كرد

چـرا چنـين   . است و من نمي خواهم در مورد همه ي آنها سخن بـه ميـان بيـاورم   
آقـاي   1.مگر دو تا ريحانه و گل سر سبد اهل بهشت نيسـتند حسن و حسين . نباشد

فاطمه زهراء كه وصيت كرده بود تا در شب دفن : تيجاني در جايي ديگر مي گويد
شود، در كنار قبر پدرش دفن نشد، پس چه به سر جسد پسرش حسن آمد كـه در  

ه امـام  ام المومنين بود زماني ك) كلمه تحقير(همين ! كنار قبر جدش دفن نگرديد؟
حسين جسد برادرش حسن را آورد تا در كنار جدش دفن كند، نگذاشت و مانع از 

در : ((حتي سوار قاطر شده از خانه بيرون آمد و با صداي بلند مي گفـت . دفن شد
بنواميه و بنـو هاشـم   )). خانه ي من دفن نكنيد كسي را كه من او را دوست ندارم

مـن جسـد   : كردند، امام حسين گفت براي جنگ و قتال عليه يكديگر صف آرايي
طواف داده در بقيع آن را دفن مي كنم، زيـرا   برادرم را دور قبر جدش رسول اهللا

امام حسن وصيت كرده بود كه به خاطر من حتي يك قطره خون هم ريخته نشـود،  
  : درباره ي عايشه اشعار بسيار خوبي را سروده است ابن عباس
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لك التسع مـن الـثمن و بالكـل                 تجملت تبغلت ولو عشت تفيلت 
  تصرفت 
روزي سوار بر شتر شدي و اينك سوار بر استر مـي شـوي، و اگـر زنـده     : ترجمه

تو تنها يك نهم از يـك هشـتم را داري ولـي در    . بماني بر پيل هم سوار مي شوي
   1.تمام ميراث تصرف كردي

  : مي گويم
  
هايـت صـحت آنهـا در چـه حـد و      منبع و ماخذ اين دروغها چيست؟ و ن. . .  -1

ميزاني است؟ اگر آقاي تيجاني عرضه اي دارد به ما ارائه دهد اين سخنان بي سر و 
ته را از كجا آورده است؟ و گر نه هر كودن مي تواند عليه بهترين فرزند آدم، هـر  

  ! چه كه دلش مي خواهد بگويد
  
اين سخنان افتراء  كوچكترين شك و ترديد در كاذب بودن اين روايت و اينكه -2

آنچه كـه  : محض عليه ام المومنين هستند، وجود ندارد حتي به ادعا مي توان گفت
در اين باب در خصوص ام المومنين روايـت مـي شـود، همـه اش دروغ هسـتند      
كمترين نشاني در كتب و منابع اهل سنت از اين روايت ديـده نشـده اسـت بلكـه     

ابن اثير دربـاره ي خبـر وفـات    . ه استعكس و ضد اين روايات در آنها ديده شد
حضرت حسين درباره ي دفن برادرش، حسـن از  : ((آورده است حسن بن علي

: آمـده اسـت  )) اسـتيعاب ((و در  2.موافقت فرمود عايشه اجازه خواست، عايشه
وقتي حسن فوت كرد، حسين نزد عايشه رفت و از وي اجازه ي دفن برادرش را ((

در بدايـه آمـده    3))نعم و كرامه: ((عايشه فرمود. ستار شدخوا در كنار رسول اهللا
حسين نزد عايشه قاصد فرستاد و خواستار دفن برادرش در كنـار رسـول   : ((است
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خواننـده  ) 49سـنه  46ص 8البدايه البـن كثيـر ج  ( 1.شد، عايشه موافقت كرد اهللا
ي چقدر آقاي تيجان. محترم، يك نگاه كوتاه به حق و واقعيت بينداز و قضاوت كن

از حق منحرف شده و باز ادعاي عقالنيت و انصاف را دارد؟ ال حول و ال قـوه إال  
  . باهللا

  
دشمنان واقعي حسن بن علي در واقع خود را دوستان و هواداران و شـيعيان او   -3

آنان بر اساس اعتـراف خـود شـيعيان دوازده امـامي از پسـت تـرين و       . جا زدند
از حسن بـن  . صور طبرسي كه از امامان شيعه استابومن. فاسدترين مردمان هستند

به خدا سوگند معاويه را بـراي خـود   : ((علي روايت مي كند، امام حسن مي گويد
بهتر مي دانم از آناني كه مدعي شيعه بودن و هواداري از من را دارند و در پشـت  

مـام  اموال من را به غارت بردند و ت.!! پرده در صدد سر به نيست كردن من هستند
متاع مرا چاپيدند، به خدا سوگند، اگر از معاويه تعهد مي گرفتم و بوسيله او جـانم  

بهتـر بـود از   ) ؟(! را حفاظت مي كردم و درباره ي اهل و عيالم در امان مي بـودم 
آري، آقـاي تيجـاني اينهـا     2.اينكه مرا بكشند و خانه و كاشانه ام را به يغما ببرنـد 

، اين سخن از كتاب راهنمايان و رهبران خود تو نقل دشمنان حسن بودند نه عايشه
  . مي شود

  
درباره ي ادعاي آقاي تيجاني داير بر دو بيتي كـه ابـن عبـاس در حـق ام     . . .  -4

عالوه بر اينكه اين دو بيت نهايت خفت و : بايد عرض شود. المومنين سروده است
كه ابن عباس در حـق   ركاكت معني را در بر دارند، متضاد و متعارض اند با آنچه

از ذكوان، غالم )) فضايل((امام احمد در . ام المومنين در موقع وفات او گفته است
. ذكوان براي ابن عباس از عايشه اجازه ي ورود خواست: ((عايشه نقل كرده است

                                                 
ابن )) الكامل((ن حكم بود چنانچه در دفن گردد، مروان ب آن كسي كه نگذاشت حضرت حسن در كنار رسول اكرم. 3

  )). مترجم. ((هـ آمده است 49ابن كثير در حوادث سال )) البدايه و النهايه((اثير و 
  ) . 290ص( 2االحتجاج للطبرسي ج. 4



در بيماري موت به سر مي برد و برادر زاده اش، عبداهللا بـن عبـدالرحمن    عايشه
عبداهللا بن عباس كه از بهترين فرزندان تو هست، خواستار : گفتذكوان . نزد او بود

از پاكي و خـوبي عبـداهللا بـن عبـاس     : عايشه فرمود. مالقات و ديدار با شما است
او قاري كتـاب  : ((عبداهللا بن عبدالرحمن به ام المومنين گفت. براي من سخن مگو

و )) و بر تو سالم گويد خدا و فقيه و دانشمندان دين اهللا است، بگذار تا وارد شود
اگر تو مايل هسـتي كـه او بيايـد،    : ((عايشه فرمود. تو را خداحافظي و توديع كند

خوشـا بـه   : ((ابن عباس وارد خانه شد، سالم گفت و نشست و گفت. مانعي ندارد
حال تو اي ام المومنين، به خدا سوگند چند لحظه پيش كه روح تـو از جسـد تـو    

دنيا را پشت سر بگذاري، بـاقي نمانـده اسـت و تـو بـا      جدا شود و اذيت و آزار 
. تـو همچنـين  : عايشه گفت. و يارانش بزودي ديدار خواهي كرد دوستان، محمد
دوست  بودي و رسول اهللا تو محبوبترين همسران رسول اهللا: ((ابن عباس گفت

 خداوند برائت و پاكي تو را از فراز هفت آسـمان نـازل  . نمي داشت مگر پاكان را
در روي زمين هيچ مسجدي وجود ندارد كه آيه هاي برائت و پاكي تو . كرده است

در  رسول اكرم. در شب ابواء گردنبند تو افتاد. صبح و شام در آن تالوت نگردد
براي پيدا كردن آن بـه راه افتادنـد    منزل توقف فرمود و مردم همراه با رسول اهللا

) يعني آبها تمام شده بود(ن آب نداشتند، تا اينكه موقع صبح مردم براي وضو گرفت
مردم بـه خـاطر تـو و بـه     . را نازل كرد) فَتَيمموا صعيداً طَيباً (:خداوند آيه ي تيمم

به خدا سوگند، تو بسيار مبارك هسـتي،  . بركت تو از رخصت تيمم بهره مند شدند
دوسـت دارم،   اي ابن عباس اين سخنان را بگذار، به خدا سـوگند : ((عايشه فرمود

   1)).اي كاش مادر مرا نمي زاييد
بـا آنـان قتـال     آناني كه حضرت علـي (ابن عباس در بحث و مجادله با خوارج 

علي قتـال كـرد ولـي غنيمـت     : شما مي گوييد: ((و استدالل عليه آنان گفت) كرد
نگرفت و كسي را اسير نكرد، آيا شما مادرتان عايشه را به اسارت مـي گيريـد، در   
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ي حالل مي دانيد آنچه را كه در حق ديگران حالل مي دانيد، حال آنكـه او  حق و
: اگـر مـي گوييـد   !! آري، مرتكب كفر شـده ايـد،  : مادر شما است؟ اگر مي گوييد

: عايشه مادر ما نيست، باز هم مرتكب كفر شده ايد، زيـرا خداونـد مـي فرمايـد    ((
ـ ( نْ أَنْفُسينَ منؤْملَى بِالْمأَو النَّبِي  مـاتُههأُم ـهاجوأَزو ميـان دو  ) خـوارج (شـما  ) هِم

اين روايـت صـريح و   . راه نجاتي براي خودتان پيدا كنيد. گمراهي قرار گرفته ايد
صحيح كليه روايت مجهوله اي را كه بدون ذكر مĤخذ و منبع ذكر شده انـد، نفـي   

  . شندمي كند، ممكن است اين گونه روايات از خزعبالت آقاي تيجاني با
موقف عايشه دختـر  : ((آقاي تيجاني در ادامه ي توهمات و خياالت خود مي گويد

ابي بكر را در برابر امام علي شناختيم، او سـعي دارد بـا تمـام وجـود پـدرش را      
   1))؟!حمايت كند حتي با نقل احاديث موضوعه يعني ساختگي

  
مفهوم حديث موضـوع  مي پرسم، آيا تو معني و !!! از آقاي تيجاني محدث. . .  -1

را مي داني؟ حديث موضوع، به حديثي گفته مي شود كه راوي آن متهم به كذب و 
، عايشه باشد، آيا عايشه در صورتي كه راوي از رسول اكرم. دروغ پردازي باشد

اگر تو معتقد به اين هستي، بايد موضعت ! كسي است كه متهم به كذب شده است؟
 تمام داليل قرآني و روايي پيرامون سـيره ي عايشـه   زيرا. را با دليل ارائه بدهي

حكايت از صدق و راستگويي او دارند، و امكان ندارد كه عايشه در حق شوهرش 
نسـبت   دروغ گويد و احاديث دروغين را در باب فضايل پدرش بـه رسـول اهللا  

با اين وصف چاره اي نمانده به جز اينكه به دروغگـو بـودن آقـاي تيجـاني     . دهد
زيرا او مي . وت شود، و بدون ترديد اين قضاوت هرگز به ضرر او نمي انجامدقضا

داند كه بزرگترين وجه امتياز و ويژگي كه او و شيعيانش را از ساير فرق، جدا مـي  
  ! سازد، خصلت دروغگويي و خيال پردازي آنها است
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ت اگر عايشه احاديث موضوع را روايت مـي كنـد، چگونـه تـو از روايـا     . . .  -2
عايشه استدالل مي كني، آيا استدالل تو از روايـات عايشـه بـا ايـن ديـدگاه تـو       
متعارض نيست؟ آيا تو از حديث عايشه درباره ي اينكه آيه تطهير در حـق علـي،   

آيا تو از حديث مطالبه  1فاطمه و فرزندان فاطمه نازل شده است، استدالل نكردي؟
ايشـه آن را روايـت كـرده اسـت،     كه ع فاطمه حق خود را از ميراث رسول اهللا

 آيا تو از حديث عايشه، داير بر رد عايشه وصيت رسـول اهللا . 2استدالل نكردي؟
تمام ايـن احـاديثي كـه تـو از آنهـا       3را درباره ي خالفت علي، استدالل نكردي؟

استدالل مي كني توسط عايشه روايت شده اند، باز هم تو مدعي هستي كه عايشـه  
و شيخ و امام اماميـه، ابـن بابويـه قمـي در     ! روايت مي كند؟احاديث موضوعه را 

چگونه از اين روايات استدالل مي كند و صحت آنها را تاييـد  )) الخصال((كتاب 
سبحان اهللا، اي خواننده ي محترم، ببين خداوند چگونه حـق را از زبـان    4.مي كند

  ! آنها بيرون مي آورد؟
  : خود مي گويدآقاي تيجاني در خاتمه ي سخنان دروغين 

هر پژوهشگر در اين مساله مشاهده مي كند كه بـه وي وصـيت بـراي علـي از     ((
. البالي اين جريانات، بر خالف خواست و كتمان كردن عايشه به مشام مـي رسـد  

بخاري در صحيح خود در كتاب وصايا و مسلم نيز تحت همان عنوان روايت كرده 
در حـق  علـي    ت كه رسـول اكـرم  اند كه نزد عايشه اين مساله مطرح شده اس

ببين خداوند چگونه نور و روشني خودش را ظاهر مي كند . . . وصيت كرده است 
: باز آقاي تيجاني مـي گويـد  . . . هر چند كه ستمگران در صدد كتمان آن بر آيند 

وقتي عايشه ام المومنين بر زبان آوردن نام علي را تحمل نمي كند و شـخص او را  
ان طور كه ابن سعد در طبقات و بخاري در صحيح تحـت عنـوان   نمي پسندد، هم
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نقل كرده اند و وقتي عايشه با شنيدن خبر موت علي سـجده  ) مرض النبي ووفاته(
شكر به جا مي آورد، چگونه مي توان از وي توقع داشت كـه او وصـيت در حـق    

و اهـل  علي را كتمان نكند، او كسي بود كه عداوت و كينه اش با علي، فرزندانش 
  1.بيت نزد همه مردم به درجه ي شهرت رسيده بود

  : مي گويم
  
به حق و انصاف به وي دروغ كه آقاي تيجاني زحمت آن را متحمل شـده  . . .  -1

  . است، به مشام رسيده و كتابش را مملو ساخته و ادعاي هدايتش را فرا گرفته است
  
ند و آقـاي تيجـاني از آن،   حديثي كه بخاري و مسلم آن را روايت كرده ا. . .  -2

مـي   استدالل مي كند، اين است كـه عايشـه   داير بر وصيت نمودن رسول اهللا
براي حضرت علي وصيت كـرده   وقتي نزد من مطرح شد كه رسول اهللا: ((گويد

در بيمـاري مـوت و در آخـرين روزهـاي      است، با استدالل به اينكه رسول اهللا
بدون ترديد عايشه در اين .)) اين وصيت شدمزندگي اش نزد من بوده است، منكر 

شگفت آور اين اسـت كـه   . و انكارش مبني بر صحت است انكار راست مي گويد
آن را به نفع خود تلقـي  . آقاي تيجاني اين حديث را به جاي اينكه عليه خود بداند

به خدا سوگند، نوعيت حجت و دليل در اين حـديث بـراي مـن روشـن     . مي كند
براي علي وصيت كـرده   رسول اهللا: عاي كسي كه بدون دليل بگويدنيست، آيا اد

است، اين به منزله ي قول صريح و مرفوع پيامبر است و به عنوان حجت پذيرفتـه  
متبلور اسـت   چگونه؟ دليل و حجت روشنتر از آفتاب در قول عايشه! مي شود؟

نـه نـور و   دقت كن خداونـد چگو . . من از چنين وصيتي خبر ندارم: كه مي گويد
هر چند كه ستمكاران در صدد پنهان كردن آن بـر  . روشني اش را بر مال مي سازد

  ! ؟.آيند
                                                 

  . )274-275(هدايت شدم ص . . . و آنگاه ) 164(ثم اهتديت ص . 1



  
ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه عايشه تحمل شنيدن نام علي را نداشـت،  . . .  -3

در طبقات سعد چنـين چيـزي كـه عايشـه     . در مباحث گذشته بدان پاسخ داده شد
اشت، آن طور كه تيجاني مدعي است، اصـالً وجـود   تحمل شنيدن اسم علي را ند

اما اينكه تيجاني حديثي را نقل كرده و در آن اشاره شده است كـه رسـول   . ندارد
صراحتاً و با ذكر نام براي حضرت علي وصيت كرده است، بايد به كتـاب   اكرم

  . خود آقاي تيجاني كه حديث مذكور در آن بيان گرديده است، مراجعه شود
  م باب ده

  
  نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي طلحه و زبير 

  
بهشتي بودن آنـان   طلحه و زبير از جمله اصحاب و ياراني هستند كه رسول اكرم

، و براي تيجاني الزم است كه گـاهي بوسـيله ي طعـن زدن و    1را تاييد كرده است
جملـه  زيـرا آن دو از  . گاهي بوسيله تحريف در سيره، آنان را معيوب معرفي كنـد 

كساني بودند كه خواستار قصاص از قاتالن عثمـان بودنـد و در صـفحات آينـده     
ايرادهاي آقاي تيجاني را نقل نموده و با نوك قلم و سـر انگشـتان از آنـان دفـاع     

  . خواهم كرد
  
آورده است كه آن )) حديث رقابت بر سر دنيا((آقاي تيجاني تحت عنوان . . .  -1

براي بدست آوردن مال و متاع دنيا رقابـت كردنـد و    دو از جمله كساني بودند كه
به اين ايراد آقاي تيجاني با ذكـر داليـل   . شروع به ذخيره كردن طال و نقره نمودند

  . مراجعه شود. قانع كننده در مباحث گذشته در همين كتاب پاسخ داده شده است
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مان متهم كرده و آقاي تيجاني طلحه و زبير را به خروج و به غاوت عليه عث. . .  -2
آنان را شريك شورشيان كه عثمان را محاصـره كـرده و آب را بـر روي او بسـته     

به همه ي اين دروغها در باب گذشته در جريان دفاع از . بودند، معرفي كرده است
پاسخ دندان شكن داده شده اسـت بـراي يـادآوري     حضرت ام المومنين عايشه

  . بدان جا مراجعه شود
از همه ي اينها بگذريم، من درباره ي تاريخ ام المـومنين  : ((ي گويدآقاي تيجاني م

صحبت نمي كنم بلكه مي خواهم بگويم بسياري از صحابه با مبادي اسالم مخالفت 
را پشت سر گذاشته اند و درباره ي فتنـه ام المـومنين،    كرده و فرمان رسول اهللا

رخـان مـي گوينـد وقتـي     مو. يك دليل كه مورخان بر آن اجماع دارند كافي است
عبور مي كرد، و سگهاي آنجا به صدا درآمدنـد، عايشـه    1))حواب((عايشه از آب 

وي را از اينكـه او صـاحب    به ياد تذكر شوهرش افتاد و منع كـردن رسـول اهللا  
مـرا  : ((جمل شود، در خاطره اش تكرار شد، بالفاصله شروع به گريه كرد و گفت

اما طلحه و زبير پنجاه نفر آوردند و به انان چيزي دادند بر گردانيد، مرا بر گردانيد، 
بـدين گونـه عايشـه بـه     . نيسـت )) ماء الحواب((آنها هم سوگند خوردند كه اين 

ايـن نخسـتين شـهادت    : مورخين مـي گوينـد  . سفرش ادامه داد تا به بصره رسيد
ورخين كـه  او اين خبر را به طبري، ابن االثير و مدائني و به ساير م.)) دروغين بود

اي : ((حوادث سال سي و شش را نوشته اند نسبت مـي دهـد و بعـد مـي گويـد     
. ما را در حل اين مشكل راهنمايي كنيـد ! اي روشنفكران! اي خردمندان! مسلمانان

آيا اينها هستند صحابه بزرگ، و بزرگان صحابه كه ما به عدالت آنان گـواهي مـي   
بزرگـان صـحابه   ! مي دانيم؟ رسول اكرمدهيم و آنان را بهترين افراد بشر بعد از 

همين ها هستند كه مرتكب گناهاني مانند گواهي دروغين، مي شوند، گـواهي كـه   
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آن را گناه كبيره معرفي نموده است كه انسان را بسوي جهـنم سـوق مـي     پيامبر
   1دهد؟

  : مي گويم
  
را مطالعـه  اگر كتاب طبري و ابن االثيـر  . حل اين مشكل بسيار ساده است. . .  -1

زهـري مـي   : ((كنيم، كمترين نشاني از اين خبر ديده نمي شود، به جز اين روايت
ذي ((مطلع شدند كه حضرت علي بن ابـي طالـب در    وقتي طلحه و زبير: گويد
صداي سگها را شـنيده،   منزل گرفته است، به طرف بصره بر گشتند، عايشه)) قار

إِنَّـا  ( ماء الحواب، عايشه ي استراجاع: اين كدام چشمه ي آب است؟ گفتند: پرسيد
نـزد او   روزي كه همسران رسـول اكـرم  : ((گفت و فرمود) للَّه وإِنَّا إِلَيه راجِعونَ

اي كاش شما مي دانستيد كه سگهاي حواب بـراي چـه   : بودند، از او شنيدم فرمود
اهللا بـن  آنگاه عايشه مي خواست بر گـردد، عبـد  . كسي از شما به صدا در مي آيند

)) مـاء الحـواب  ((به تو اشتباه رسانده اند، اين محل، : ((زبير آمد و به عايشه گفت
به راهـش   عبداهللا بن زبير همچنان اصرار كرد تا اينكه ام المومنين، عايشه. نيست

به لطف و فضل الهي اين دو كتاب هر جا وجود دارنـد و در دسـترس    2.ادامه داد
كه دنبال حق و جوياي حقيقت اسـت و بـه ايـن دو     خواننده اي. مسلمانان هستند

بـه چـه   !! كتاب مراجعه كند تا برايش روشن شود كه آقاي تيجاني هـدايت يافتـه  
در روايت طبري و ابن االثير بطور . درجه اي از جرات دروغگويي نايل شده است

ـ    ر كلي ذكري از طلحه و زبير به ميان نيامده است بلكه بجاي آنان، عبـداهللا بـن زبي
  . است

اين جريان كه آقاي تيجاني آن را به طلحه و زبير نسبت مي دهد، به دو دليل باطل 
  : است
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از اهل بهشت هستند و از  بدون ترديد، طلحه و زبير به شهادت رسول اهللا) الف(

لحاظ اخالقي از منزلت و جايگاه وااليي برخوردارند، و بزرگتر از اين هسـتند كـه   
  !! ت دروغين بدهنددر چنين جرياني شهاد

قيس بن ابي . متعارض با اين خبر هستند)) حواب((روايت صحيح درباره ي ) ب(
وقتي عايشه وارد سرزمين بني عامر شد، سگهاي آنجا بـه  : ((حازم بجلي مي گويد

عايشه )) حواب: ((اين كدام چشمه آب است؟ گفتند: صدا در آمدند، عايشه گفت
خير، به سفر ادامه بده ممكن است با بـودن شـما   : زبير گفت. بايد بر گردم: فرمود

زيـرا از رسـول   . بايـد برگـردم  : گفت عايشه. مردم وادار به صلح و آشتي شوند
حال، آن يكي از شما چه خواهـد شـد وقتـي سـگهاي     : شنيدم، كه فرمود اكرم

   1.براي او به صدا در مي آيند)) حواب((
خجالت نمي كشد از اينكـه  !! يافته آري، با وجود اين روايات صحيح، اين هدايت

براي فتنه انگيز بودن ام المومنين همين يك دليل كه مورد اتفاق مورخـان  : ((بگويد
آقاي تيجاني خواستار اثبات اين اجماع تخيالتي از تو ! است براي من كافي است؟

بلكه خواستار آن هستم كه حداقل يك منبع و ماخذ را براي ما ارائه دهـي  ! نيستم؟
ه اين خبر دروغين در آن آمده باشد؟ فكر مي كنم آقاي تيجاني را براي حل ايـن  ك

  . سپاس از آن خداي متعال است. مشكل راهنمايي كرده ام
  

  باب يازدهم 
  نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره معاويه بن ابي سفيان 

                                                 
: گويدو محقق اين كتاب مي ) 282(ص ) 4868(وابو يعلي در مسندش رقم  120ص  3روايت حاكم در مستدرك ج. 1

مي ) 217(ص  6ج)) البدايه و النهايه((آمده است و ابن كثير در ) 1831(سندش صحيح است و در موارد الظمان رقم 
اين حديث داراي شرايط بخاري و مسلم است اما آنها روايت نكرده اند و آلباني در سلسله احاديث صحيحه : گويد

ر صحيح است راويان آن، افرادي ثقه و مورد اعتماد و از سند اين حديث بسيا: ((مي گويد) 768(ص ) 474(شماره 
  . هستند) بخاري و مسلم و سنن اربعه(راويان كتب شش گانه 



بي ترديد معاويه بن ابي سفيان در جنگ صـفين، در قصـاص خـواهي از قـاتالن     
آقاي تيجاني . ن از بارزترين كساني بود كه عليه علي بن ابي طالب مي جنگيدعثما

چاره نداشت جز اينكه جام خشم و غضب خود را بر او خالي كنـد، وي را مـتهم   
اينك ضمن بيان ادعاهاي آقاي تيجاني عليه ايـن صـحابي   . به ستم و گمراهي كند

: و چنـين فرمـوده بـود   در حـق ا  جليل القدر و كاتب وحي الهي كه رسـول اهللا 
به دفاع از او  1.))پروردگارا او را هدايتگر، هدايت يافته و وسيله هدايت قرار بده((

  . و به پاسخ گويي به ايرادهاي آقاي تيجاني مي پردازم
عمر بن خطاب كه به مجرد ديدن يك اشتباه كوچك در : ((جناب تيجاني مي گويد

ـ  داران بـه سـختگيري و محاسـبه شـهرت     برابر واليان و مسئوالن حكومتي و فرمان
داشت، مي بينيم كه در حق معاويه نهايت نرمش را از خود نشان مي دهد و وي را 

. را به حكومت گمـارد ) معاويه(ابوبكر او . حتي براي يك بار نيز محاسبه نمي كند
عمر او را تاييد كرد و در طول زندگي خود حتي يك بار به او معترض نشـد و او  

يا نكوهش نكرد، هر چند كه شاكيان عليه او زياد بودند و به اطالع عمـر  را عتاب 
بن خطاب رسانيده بودند كه معاويه از طال و پارچه ي ابريشمي كه خداوند آنها را 

: عمر همواره به شاكيان مي گفت. براي مردان حرام گردانيده است، استفاده مي كند
معاويه بيش از بيست سال بـر  )) استاو را رها كنيد زيرا او كسري و شاه عرب ((

كسي به او معترض نشد و مورد انتقاد قرار نگرفت و نه صـحبت  . مسند قدرت بود
وقتي عثمان زمام امور را در دست گرفت، بر اختيـارات او  . از غزل او به ميان آمد

افزود، تسلط او را بر بيت المال و بسيج كردن سپاه و اوباش عرب به قصد شورش 
در نتيجـه معاويـه قـدرت    . ردن انقالب عليه علي، امام امـت تقويـت كـرد   و بپا ك

استيالء، غصب و تحكم خود را بر گردن مسلمانان افزايش داد و با توسل به قوه ي 
. قهريه مردم را براي بيعت با فرزندش يزيد كه فاسق و شـرابخوار بـود وادار كـرد   
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تاب در صدد جزئيات آن اين خودش يك داستان بسيار طوالني است كه در اين ك
   1.نيستم

  : مي گويم
  
چنين بر مي آيد كه آقاي تيجاني در تمام گفته ها و نوشته هاي خود نمـي  . . .  -1

از . تواند از برخي خصلتها كه همواره مورد استفاده ي او هستند كناره گيري كنـد 
ي كـار  ابوبكر معاويـه را رو : تيجاني مي گويد! است)) جهل((جمله، يكي از آنها 

اما هر .! آورد و عمر در طول زندگي خود او را مورد تاييد و حمايت خود قرار داد
يزيد بـن ابـي    كس كه اندكي آشنايي با سيرت خلفاي دارد، مي داند كه ابوبكر

سفيان را در شام روي كار آورد و او همواره والي منطقـه شـام بـود و تـا دوران     
وقتي . ت يزيد بن ابي سفيان را ابقاء نمودخالفت عمر بن خطاب فرمانداري و والي

برادرش، معاويه بن ابي سفيان را در منطقـه ي شـام روي    يزيد فوت كرد، عمر
  . كار آورد

  
در برابر معاويه نرمش نشان مـي داد و   اين ادعاي آقاي تيجاني كه عمر. . .  -2

ت؟ و او اين ادعا نياز به دليل دارد، دليل او كدام اس. هرگز او را محاسبه نمي كرد
را از چه منبع و ماخذي اخذ كرده است؟ آيا ماخذ و منبعي وجود دارد و مي تواند 
ما را بدان راهنمايي كند و در غير صورت ايـن گفتـه ي شـاعر را بـرايش بسـيار      

  . مناسب مي دانم
ــات أصــحابها                    والدعاوي مالم تقيموا عليها  بين

  أدعياء 
ي خود را با دليل ذكر نكنند، ادعاهاي آنان فاقد هر گونه ارزش مدعيان اگر ادعاها

  . هستند
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آورده )) البدايـه و النهايـه  ((ابن كثيـر در  . اما آنچه كه ثابت است عكس اين است
صـحابه بسـوي او نگـاه    . معاويه نزد عمر آمد و لباس سبز پوشيده بود: ((است كه
معاويـه  . وع به شالق زدن او كردوقتي عمر اين صحنه را ديد بالفاصله، شر. كردند

عمر به جايي كـه نشسـته   . اي اميرالمومنين، درباره ي من از خدا بترس: مي گفت
چرا او را مي زني اي اميرالمـومنين، در  : پرسيدند حاضرين از عمر. بود برگشت

به خدا سوگند من بـه  : ((ميان رعيت تو چنين فرد صالحي وجود ندارد؟ عمر گفت
اگـر غيـر از   . ام، و به جز خوبي، چيزي ديگر به من نرسيده است جز خوبي نديده

. اين به من رسيده بود، شما نيز از من غير آنچه را كه مشاهده كرديد، مـي ديديـد  
دوسـت داشـتم كـه غـرور او را     . ديـدم ) با اشاره دست بسوي او(ليكن من او را 

  1.))اندكي پايين بياورم
  
غم كثرت شكايت كنندگان عليه معاويه داير بـر  علي ر: ((تيجاني مي گويد. . .  -3

اينكه او از طال و پارچه ي ابريشمي كه خداونـد آنهـا را حـرام گردانيـده اسـت،      
او را رها كنيد همانا او كسري و شاه عـرب  : ((استفاده مي كند، عمر به آنان گفت

  )). است
  : مي گويم

  
الخ مخـالف بـا   ) . . . )علي رغم كثرت شكايت كنندگان((اين گفته ي او، ) الف(

زيرا معاويه درست به مدت چهل سال بـر  . واقعيت و عليه جريانات تاريخي است
مردم در طول اين مدت با وي محبـت مـي كردنـد، و    . اهل شام حكومت مي كرد

حكومت او را در حدي قبول داشتند كه در مطالبه ي قصاص عثمان او را حمايت 
  . تندمي كردند و همراه با او راه مي رف
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وقتي عمر اطالع پيدا كرد كه معاويـه از طـال و پارچـه ي    : تيجاني مي گويد) ب(
از )) او را رها كنيد او كسري و شاه عرب است: ((ابريشمي استفاده مي كند، گفت

آقاي تيجاني مي خواهيم محبت فرموده ما را به ماخذ و منبعي كه ايـن دروغ را از  
گفت آور اين است كه عمر معاويه را در برابـر  ش. آنجا گرفته است، راهنمايي كند

استفاده از يك جفت لباس سبز رنگ و مباح مورد ضرب شالق قرار مي دهد ولـي  
  ؟ .!وقتي او طال و پارچه ي ابريشمي را مي پوشد، سكوت اختيار مي كند

  
ابن ابي الدنيا از ابي عبدالرحمن مدني روايـت مـي   . روايت از عمر اين است) ت(

او كسـري و شـاه   : ((معاويه را مي ديد، مي فرمود رگاه عمر بن خطابه: ((كند
  )). عرب است

  
. معاويه بيش از بيست سال زمام امور را در دست داشت: تيجاني مي گويد. . .  -4

نه كسي او را مورد انتقاد قـرار داد و نـه صـحبت از    . اما احدي به او معترض نشد
  . الخ. . . فه شد بر قدرت و سلطه ي او افزود وقتي عثمان خلي. عزل او به ميان آمد

  : مي گويم
  
واليت و حكومت معاويه در شام را به هيچ عنواني نمي توان جز اسـباب و  ) الف(

، ابوسفيان پـدر  عوامل طعن عليه عمر و عثمان تلقي نمود، زيرا خود رسول اكرم
ا لحظه مرگ والـي  ابوسفيان ت. معاويه را به عنوان والي و حاكم نجران منسوب كرد
رسـول  . از بني اميه بودنـد  نجران بود و بسياري از فرمانداران و واليان رسول اهللا

عتاب بن اسيد بن ابي العاص بن اميه را حاكم مكه قرار داد و خالد بن سعيد  اهللا
. بن العاص بن اميه را براي جمع كردن صدقات به مذحج و صـنعاء ماموريـت داد  

عمـرو  . مامور جمع آوري صدقات بود ان وفات رسول اكرمخالد بن سعيد تا زم
را در تيماء، خيبر و روستاهاي عرينه، به عنوان حاكم منسوب كرد، تمام منطقـه ي  



سعيد بن عاص بعد از معزول شدن . بحرين را به فرماندهي سعيد به عاص در آورد
رسـول   حاكم آن ديـار بـود و قبـل از آن    عالء بن حضرمي تا وفات رسول اهللا

از جمله اين دسته هـا،  . او را به عنوان فرمانده دسته اي نظامي تعيين فرمود اكرم
   1.يك دسته بسوي نجد فرستاده شد

  
وقتي معاويه حاكم شام شد، رفتـار و مـنش او بـا مـردم بسـيار مطلـوب و       ) ب(

بت مردم او را دوست داشتند، و در كنار او بودند و او نيز با مردم مح. پسنديده بود
هيچ كسي را ماننـد معاويـه بردبـار، شـكيبا،     : ((مي كرد، قبيصه بن جابر مي گويد

شخصي بـه معاويـه   (( در بعضي روايات آمده است، .)) فروتن و با سخا نديده ام
چقدر خوب بود اگر تـو او را مجـازات   : ((به معاويه گفته شد. بسيار بد بيراه گفت

روردگارم خجالت مي كشم از اينكـه  من از پ: معاويه در جواب گفت)) مي كردي
در . دامن صبر و تحمل مرا چنان تنگ كند كه نتوانم از خطاهاي رعيت درگذر كنم

اي امير المومنين، چه چيز باعث : شخصي از وي پرسيد: بعضي روايات آمده است
من خجالت مي كشم از اينكـه  : شده كه تو تا اين حد بردبار و شكيبا هستي؟ گفت

بخاطر همين خصوصـيات اخالقـي    2.كسي بزرگتر از حلم من باشدگناه و خطاي 
بود كه وقتي او خواستار قصاص خون عثمان شد، مردم در كنار او بودند، به دست 
او بيعت كردند و چنان بر وي اعتماد داشتند كه جان و اموال را به گفته ي او فـدا  

اونـد قبـل از آن،   يا قصاص خون عثمان گرفته شود يا خد: مي كردند و مي گفتند
   3.جانهاي ما را بگيرد

  
معاويه انقالب اسالمي را تصاحب نمـود،  ((ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه ) ت(

سپاهيان و اوباش اعراب را براي مقابله با انقالب امام علي شـورانيد و بوسـيله ي   
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قوه قهريه و غصب بر مسند قـدرت نشسـت و بـا چـوب و چمـاق بـر گـرده ي        
اين يكي از بزرگتـرين دروغهـاي آقـاي تيجـاني عليـه      )). حكومت كرد مسلمانان

معاويه است، زيرا قصد معاويه هرگز حكومت نبود و بر واليت و حكومت علي بن 
قاتالن عثمان را  ابي طالب ايرادي نداشت بلكه معاويه خواستار اين بود كه علي

از يعلي بن عبيـد و او  )) سير((ذهبي در . تحويل دهد و بعد او از علي اطاعت كند
ابو مسلم خوالني به اتفـاق تنـي چنـد نـزد     : ((از پدرش چنين روايت كرده است

تو با علي در جنگ و نزاع هستي و با وي مبـارزه مـي   : معاويه آمدند و به او گفتند
خير، هرگز به خدا سوگند، من مي دانـم  : كني، آيا تو مانند او هستي؟ معاويه گفت

ست و او براي خالفت از من شايسته تر است، ولـي شـما نمـي    كه او از من بهتر ا
دانيد كه عثمان مظلوم كشته شده است و من پسر عموي او هسـتم و مـي خـواهم    
انتقام خون عثمان را بگيرم، نزد علي برويد و به او بگوييد كه قاتالن عثمـان را بـه   

معاويه را رساندند  نزد علي رفتند و پيام. من بسپارد، آنگاه من تسليم او خواهم شد
   1.قاتالن را در اختيار او نگذاشت اما علي
ما قاتلت علياً إال فـي امـر   : ((بارها در تاييد مطلب فوق چنين گفته است معاويه
. فقط بخاطر مطالبه ي خون عثمان بـوده اسـت   يعني دعواي من با علي)) عثمان

تاييـد نمـوده و مـورد     نيز بنابر منابع روايي شيعيان، اين مطلب را حضرت علي
جريان مـا  : ((شريف رضي در كتاب نهج البالغه آورده است. تاكيد قرار داده است

از آنجا آغاز گرديد كه اهالي شام خواستار انتقام خون عثمان شدند و ما در كشتن 
او نقشي نداشتيم، ظاهر قضيه اين است كه پروردگار ما يكي و پيـامبر مـا يكـي و    

در ايمان به اهللا و تصديق به رسول اهللا، ما و . ت به اسالم بوددعوت همه ي ما دعو
آنان برابر هستيم تنها اختالف ما درباره ي خون عثمان بود و دامن مـا از آن پـاك   

، تاكيد دارد كه اختالف ميان او و معاويه صـرفاً  آري، اين است امام علي 2.است
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و مسلط شدن بر گـرده ي   به خاطر كشته شدن عثمان بوده است، نه بخاطر خالفت
  . آن طور كه آقاي تيجاني مي گويد. مسلمانان

  
ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه معاويه با توسل به قـوه قهريـه مسـلمانان را    ) ج(

مجبور كرد تا براي فرزند فاسق و شراب خوارش آماده ي بيعت شوند، اين نيـز از  
ا براي بيعت كردن با يزيد اصالً زيرا معاويه مردم ر. دروغهاي واضح و روشن است

البته او تصميم داشت درباره ي واليت عهدي پسرش، يزيـد از  . اجبار نكرده است
زيرا مردم يزيـد را بـه عنـوان وليعهـد     . مردم تعهد بگيرد و اين هدف تامين گرديد

. پذيرفتند و به جز حسين بن علي و عبداهللا بن زبيـر كسـي ديگـر مخالفـت نكـرد     
امـا اينكـه يزيـد    . ت و حتي يك نفر را نيز براي بيعت مجبور نكـرد معاويه درگذش

بگـذريم محمـد بـن    . فاسق و شراب خوار بوده است، اين نيز به ظاهر دروغ است
علي بن ابي طالب در اين خصوص پاسخ گويد چون محمد نزد يزيد بـوده و او را  

نه از نزد يزيـد بـه   وقتي مردم مدي: ((مي گويد)) بدايه((ابن كثير در . بهتر مي داند
مدينه برگشتند، عبداهللا بن مطيع و اصحابش نزد محمد بن حنفيه رفتند و خواسـتار  

يزيد شراب مي خورد، : عزل يزيد شدند، محمد بن حنفيه نپذيرفت، ابن مطيع گفت
: محمد بن حنفيه گفت. نمازش را ترك مي كند و از حكم كتاب اهللا تجاوز مي كند

و بوده ام، آنچه كه شما مي گوييد من در او نديده ام، بلكـه  من نزد او و همراه ا((
او را پايبند نماز و قاصد كارهاي نيك و معروف ديده ام، همواره در صدد مسـايل  

او نزد تو تظاهر بـه ايـن اعمـال    : مردم گفتند. فقهي بوده و پايبند سنت بوده است
نزد من چه هست كه (: (محمد بن حنفيه گفت. كرده است و بدان معتقد نبوده است

او بخاطر خوف يا رجا از آن، تظاهر به چنين اعمـالي كنـد؟ آيـا جريـان شـراب      
خوردن او را براي شما بگويم؟ اگر جريان را به اطالع شما برسانم، شما شريك او 
خواهيد بود و اگر شما را خبر نكنم، براي شما جايز نيست كه بدون علم، گـواهي  

د كه ما او را نديده ايم كه چنين كند ولي اين مطلب نزد هر چن: مردم گفتند. بدهيد



خداوند چنين چيزي را از گواهـان  : محمد بن حنفيه گفت. ما به اثبات رسيده است
و گفت من ) إِلَّا منْ شَهِد بِالْحقِّ وهم يعلَمونَ (:و اين آيه را تالوت كرد. نمي پذيرد

تو شايد نمي پذيري كه كسي ديگر بـه  : تندمردم گف. ديدگاه شما را تاييد نمي كنم
. جز تو مسئوليت امر را بر عهده بگيرد، پس ما معامله ي خود را به تو مي سـپاريم 

من قتال را براي هدفي كه مورد نظر شما است، نمي پذيرم، نه به عنـوان  : او گفت
گفـت  . تـو در معيـت پـدرت قتـال كـردي     : مردم گفتند. تابع و نه به عنوان متبوع

مردم . خصيتي مانند پدر مرا بياوريد، آنگاه مي جنگم براي هدفي كه او مي جنگدش
اگـر آنـان را امـر مـي     : گفت. دو پسرت را امر كن تا همراه با ما قتال كنند: گفتند

بلند شو بجايي برويم كـه از آنجـا   : مردم گفتند. كردم، خودم وارد صحنه مي شدم
مردم را به كاري امـر كـنم كـه    !! بحان اهللاس: گفت. مردم را براي قتال تشويق كنيم

اگر چنين كنم، در حق بنـدگان  . خودم آن را انجام نمي دهم و بدان رضايت ندارم
آنگـاه  : گفـت . پس تو را دوست نداريم: مردم گفتند. اهللا، اهللا را خير خواهي نكردم

ـ   . مردم را به خدا ترسي امر مي كنم ردم آنان خشنودي اهللا را در برابـر خشـنودي م
  1.ترجيح مي دهند، اين سخنان را گفت و از مكه بيرون رفت

  
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه معاويه از كاتبان وحـي نبـوده و بـه مـردم     ((

  : )) دستور داده تا علي را بد و بيراه بگويند
را  پيرامون علل و عواملي كه صحابه سنت رسـول اهللا : ((آقاي تيجاني مي گويد

كنكاش و كند و كاو زيادي نمودم و برايم روشن گرديـده اسـت كـه    . دندتغيير دا
امويها كه اغلب آنان اصحاب رسول اهللا بودند و معاويه در راس آنان قرار داشت و 
به عقيده ي اهل سنت كاتب وحي بود، مردم را بر انگيخت و آنـان را اجبـار مـي    

د، همان گونه كه مورخان ذكر كرد تا باالي منبرها به علي بن ابي طالب ناسزا گوين
كرده اند و امام مسلم در صحيح خود در باب فضايل علي نيز اين مطلب را آورده 
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معاويه در تمام بالد ماموران دولتي خود را امر كرده بود تا ناسزا گفـتن بـه   . است
علي را شيوه ي خود قرار داده و به خطباء و ائمه مساجد دستور دهند تا در منـابر  

آقاي تيجـاني در جـايي ديگـر دربـاره ي      1.لي بن ابي طالب بدگويي كنندعليه ع
اهل سنت چگونه او را مجتهد مي دانند و او را ماجور  مي دانند، : معاويه مي گويد

 2.تشويق مي كـرد  حال آن كه او مردم را براي لعن به علي و اهل بيت رسول اهللا
امر مي كرد  اهل بيت مصطفي معاويه را به لعن علي و: در جايي ديگر مي گويد

چگونـه  : ((تيجاني مـي گويـد   3.و تا شصت سال تمام روي منابر علي لعن مي شد
سـال بـر    23او را كاتب وحي معرفي مي كنند، وحي در طول مـدت  ) اهل سنت(

نازل مي شد، و معاويه يازده سال اول مشرك بود و زماني كه بعـد از   رسول اهللا
يچ روايتي نيامده است كه او در مدينـه زنـدگي كـرده    فتح مكه مسلمان شد، در ه

در ايـن شـرايط   . نيز بعد از فتح مكه سـكونت نداشـته اسـت    باشد و رسول اهللا
   4!چگونه او كاتب وحي شد؟

  : مي گويم
  
لعـن شـود، دروغ    اينكه معاويه امر كرده است تا از فراز منبرهـا علـي  . . .  -1

سيره . ت بر صحت اين مدعا وجود نداردمحض است، هيچ گونه دليل صحيح و ثاب
و خصلت معاويه ايجاب نمي كند كه او چنين دستوري بدهد و آنچه كه مورخـان  

زيرا بدون توجـه و بـدون تمييـز بـه     . در اين خصوص نقل كرده اند، اعتبار ندارد
عالوه بر اين، اغلب اين گونه مورخـان از  . صحت و سقم، روايات را نقل مي كنند

البته بعضي مورخان در كتب خود روايات صحيح و سـقيم را  . ع هستندپيروان تشي
. نقل كرده اند ولي آنان وقتي اين گونه روايات را به راويان شان نسـبت داده انـد  
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عذر و دليل آن را نيز متذكر شده اند تا ديگران به راحتي بتوانند نسـبت بـه رد يـا    
ان است كه در تحت سـطوت  طبري از جمله ي اين مورخ. قبول آنها قضاوت كنند

: (( و قدرت روافض زندگي كرده است و در مقدمـه ي تـاريخ خـود مـي گويـد     
آگاه باشد كه آنچه كـه  ) اشاره است به تاريخ طبري(خواننده ي محترم اين كتاب 

در اين كتاب ذكر مي شود، به راويان آن، بدون اينكه حجت عقلي براي صـحت و  
مقدار بسيار اندكي ممكن است از . اده مي شودسقم آن برايم روشن گردد، نسبت د

زيرا كساني كه گذشتگان را در نيافتند و افـراد موجـود را   . اين قانون مستثني باشد
تنها راه علم درباره كساني كـه در  . نديده اند، علم صحيح درباره ي آنان را ندارند

ن و اعتمـاد  دسترس نيستند چه متعلق به زمان حال باشند يا گذشته، نقـل از نـاقال  
كردن به اخبار مخبران است نه بر استنباط عقلي و استخراج فكري، لذا آنچه كه از 
گذشتگان در اين كتاب ذكر مي شود و موجب نا خرسـندي خواننـدگان يـا عـدم     

بخاطر اين است كه دليل صـحت آن شـناخته نشـده    . رضايت شنوندگان مي گردد
شته ايـم بلكـه مـا آن را از نـاقالن و     است نه اينكه ما قصد نقل چنين خبري را دا

   1.راويان نقل كرده ايم و به نحوي كه به ما رسيده است، به ديگران ابالغ كرده ايم
با توجه به آنچه كه عرض شد، الزم است كه آقاي تيجاني هنگام استدالل از قـول  

و ناسزا  مورخين مبني بر اينكه معاويه مردم را امر كرده تا از فراز منبرها به علي بد
گفته شود، نخست روايت را بطور مشخص ذكر كند و بعد آنچه كه مي خواهد در 

  . شرح و تفسير آن بيفزايد
  
امام مسلم در صحيح خود، تحت عنوان فضايل علـي،  : ((تيجاني مي گويد. . .  -2

منظور آقاي تيجـاني  . اين نيز دروغ محض است.)) همين مطلب را ذكر كرده است
و آم چنين . عامر بن سعد بن ابي وقاص از پدرش نقل كرده است روايتي است كه

چه چيز مانع شد از : معاويه بن ابي سفيان سعد را دستور داد و به او گفت: ((است
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به يـاد سـه چيـز افتـادم كـه      : را ناسزا گويي؟ سعد گفت) علي(اينكه تو ابوتراب 
هرگز او را ناسزا نمـي   به اين خاطر من. آنها را در حق علي گفته بود رسول اهللا

اگر يكي از آن سه تا به من داده شود، بهتر است از اينكه من شـتران سـرخ   . گويم
اين گونه شتر در آن زمان از بهتـرين سـرمايه هـاي    (رنگ و آبستن را داشته باشم 

او را به عنوان جانشين در مدينه  روزي كه رسول اكرم) ارزنده محسوب مي شد
مرا همراه بـا  : گفت ه جهاد تشريف برد، علي به رسول اهللاماموريت داد و خود ب

آيا راضي نيستي كه تو براي مـن  : فرمود كودكان و زنان گذاشته ايد؟ رسول اهللا
 از پيـامبر . مثل هارون براي موسي باشي، ولي بعد از من نبوت باقي نمـي مانـد  

د كـه خـدا و   پرچم را به كسي خواهم سـپر : شنيدم كه در جريان فتح خيبر فرمود
هر : سعد مي گويد. رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نيز او را دوست دارند

علـي را  : فرمـود  پيامبر. كدام از ما در انتظار اين بود كه پرچم به او سپرده شود
بگوييد تا بيايد، علي آمد و ناراحتي چشم داشت رسول اهللا در چشم هاي علي آب 

خداوند بوسيله ي او پيروزي نصيب مسـلمانان  . داددهن انداخت و پرچم را به او 
علـي،   نازل شد، رسول اكرم) قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم(وقتي اين آيه . كرد

اينـان اهـل بيـت مـن     )) هوءالء اهلي: ((فاطمه، حسن و حسين را طلبيد و فرمود
   1.هستند

ـ  ا بـه علـي ناسـزا    از حديث مذكور چنين بر نمي آيد كه معاويه سعد را امر كرد ت
بلكه همان طور كه روشن و واضح است، معاويه دربـاره ي مـانع از ناسـزا    . گويد

گفتن به علي جويا شد و سعد دليل عدم تعرض را بيان كرد و در هيچ جـا نيامـده   
است كه معاويه ديدگاه سعد را نفي كند، بر وي خشم كند يا وي را مجازات كند، 

اگر معاويه ستمگر مي . تاييد است بر ديدگاه سعد بلكه سكوت معاويه در واقع مهر
بود و مردم را به ناسزا گويي علي امر مي كرد، آن طور كه تيجاني مـدعي اسـت،   
هرگز در برابر ديدگاه سعد سكوت اختيار نمي كرد بلكه او را به ناسزا گفتن علـي  
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ـ  . مجبور مي كرد ولي چنين چيزي بروز نكرد ه اين خودش حكايـت از آن دارد ك
امـام نـووي مـي    . معاويه چنين دستوري نداده و از چنين چيزي رضايت نداشـت 

در اين سخن معاويه تصريح نشده است كه او به ناسزا گفتن به علـي امـر   : ((گويد
كرده باشد، بلكه معاويه درباره عوامل بازدارنده از ناسزا گفتن به علي جويـا شـد،   

د آيا به خاطر تقوي و خدا ترسي يا يعني معني سخن معاويه اين بود كه تو اي سع
! به خاطر خوف و يا دليلي ديگر، و يا به چه دليل از ناسزا گويي خودداري كردي؟

اگر به خاطر تورع و تجليل از شخصيت او خودداري كردي، آنگـاه تـو محسـن و    
و ممكـن اسـت   . اگر به دليلي ديگر بوده است، پاسخي ديگـر دارد . ماجور هستي

وده است كه آنان به علي بـد گفتـه باشـند و او نگفتـه اسـت و      سعد در گروهي ب
نتوانسته است بدگويان را نكوهش كند و معاويه در اين بـاره از وي سـوال كـرده    

تاويالت ديگري نيز متحمل است، از قبيل اينكه تو چرا ديدگاه او را تخطئـه  . است
ا بـراي مـردم   و ديدگاه ما را تصويب نكرده اي و حسن راي و حسن اجتهاد مـا ر 

   1.اعالم نكرده اي و ممكن است معاويه در اين ديدگاه خودش خطا كرده باشد
  
از نوادرات روزگار و از شگفتي ها است اينكه آقاي تيجاني و هـم پـالكي   . . .  -3

هايش ناسزا گفتن به علي را بد مي دانند اما بهترين صحابه مانند، ابـوبكر، عمـر و   
كتابهاي آنان مملو از چنين ناسزا گوييها هسـتند و از  . را ناسزا مي گويند عثمان

جمله آنها كتاب خود آقاي تيجاني است، لذا من ناچارم كه اين كلمات را در حق 
اين روافض مدعي ايمان هستند اما در واقع مهر ذلت و پسـتي بـر   ((آنان بكار برم 

هند آمد جز بـه  هر جا كه باشند و از ذلت و پستي بيرون نخوا. آنان زده شده است
   2.ياري اهللا يا ياري مردم

  

                                                 
  ). 250-252(صحيح مسلم با شرح ص . 2
  . 4980ص  4منهاج السنه ج. 1



امام مسلم در صحيح خود . كاتب وحي بودن معاويه با داليل مستند ثابت است -4
خواسـته داشـت و    3سـه  از ابن عباس نقل مي كند كه ابوسفيان از رسول اكرم

)) بسيار خوب: ((فرمود رسول اهللا. اي رسول خدا سه چيز به من اعطا كن: گفت
يكي از آنها معاويه است، مي خواهم او در خدمت تو باشـد و تـو   : ان گفتابوسفي

امام  1. . .))بسيار خوب : ((فرمود رسول اكرم. كار كتابت وحي را از وي بگيري
پسـر  : ابن عباس مي گويد: ((احمد در مسند و مسلم از ابن عباس روايت كرده اند

اگهان متوجه شـدم كـه رسـول    ن. بچه اي بودم و همراه با كودكان بازي مي كردم
فكر مي كردم او صد در صد به طرف مـن مـي   . از پشت مرا دنبال مي كند اكرم

مـن  : ابـن عبـاس مـي گويـد    . آيد، دويدم تا خود را در پشت دروازه پنهان كردم
برو معاويه را براي : را متوجه نشدم تا اينكه مرا گرفت و فرمود رسيدن رسول اهللا

ابـن عبـاس مـي    . بود معاويه كاتب رسول اهللا: س مي گويدابن عبا. من پيدا كن
 زيرا فكر مي كـردم رسـول اكـرم   . به سرعت دويدم تا معاويه را پيدا كنم: گويد

از اين دو حديث ثابت مي شود كـه معاويـه كاتـب     2.اكنون به وجود او نياز دارد
  . وحي بوده است

  
نازل مي شد  سول اكرمسال بر ر 23وحي در طول مدت : ((تيجاني مي گويد -5

در مباحث گذشـته نزديـك   ! ؟)).و معاويه در يازده سال اول اين مدت مشرك بود
خواست تا معاويه را بـه عنـوان كاتـب     عرض كردم كه ابوسفيان از رسول اكرم

موافقت فرمود و معاويه به مدت چهار سال تمام كار كتابت  بپذيرد، رسول اكرم
  ! ذيرفتن اين مطلب كار بسيار مشكلي است؟وحي را انجام مي داد، آيا پ
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بعد از فتح مكه ما حديثي را سراغ نداريم كه در آن اشاره : (آقاي تيجاني مي گويد
شده باشد مبني بر اينكه معاويه در مدينه زندگي كرده است و اين در حالتي اسـت  

  ). در مكه بعد از فتح براي همگان روشن است كه زندگي نكردن رسول اهللا
  : ي گويمم

آيا روايت ابن عباس كه در سطور باال بيان گرديد، گوياي اين مطلـب نيسـت كـه    
آيا حديثي كه امام ترمـذي از  . معاويه بعد از فتح مكه، در مدينه زندگي كرده است

معاويه آمد، عبداهللا بن زبيـر و ابـن   : (ابن مجلز روايت مي كند و در آن آمده است
بنشينيد، : احترام از جاي خود بلند شدند، معاويه گفتصفوان وقتي او را ديدند، به 

هر كس دوست داشته باشد كه مـردم در  : شنيده ام كه فرمود زيرا از رسول اكرم
جلوي او بايستند و با اين شيوه او را احترام كنند، بايد جـايش را در آتـش آمـاده    

سـت؟ آقـاي   به صراحت گوياي اين نيست كه معاويه در مدينه زندگي مرده ا) كند
ابن عباس را امر كرده اسـت كـه معاويـه را از     تيجاني وانمود مي كند كه پيامبر

من بدليل اينكه آقاي تيجـاني چنـين روايتـي را سـراغ     ! مكه ندا دهد و صدا كند؟
ندارد، او را نكوهش نمي كنم، زيرا او اگر تحقيق مي كرد، چنين روايتي را مي ديد 

  ! وي را از عقده ي انصاف شفاء دهداما از خداوند آرزو دارم كه 
  
  
  
  
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه، معاويه بخاطر انكار از ناسزا گفتن به علـي  ((

  )) دستور قتل حجر بن عدي را صادر كرده است
  

را بـد  ) ناسزا گفـتن بـه علـي   (بعضي از صحابه اين عمل : آقاي تيجاني مي گويد
معاويه دستور كشتن آنان را صادر كـرد،  . نمودند پنداشته و از انجام آن خودداري



از بزرگان صحابه حجر بن عدي كندي و يارانش را به قتل رساند و بعضي را زنده 
در  1.زيرا آنان از ناسزا گفتن و لعن و نفرين علي خودداري كرده بودنـد . دفن كرد

او،  چگونه او را مجتهد مـي داننـد حـال آنكـه    ) اهل سنت: (جايي ديگر مي گويد
در صـحراي شـام   )) مرج عذراء((حجر بن عدي و يارانش را به قتل رسانده و در 

آنان را دفن كرده است، و هيچ دليلي براي كشتن آنان جز اينكه آنان از ناسزا گفتن 
   2))به علي خودداري نمودند، نبوده است

  : مي گويم
  
امـام بخـاري   . ندعلما درباره صحابي بودن حجر بن عدي اختالف نظر دار. . .  -1

وعده اي ديگر از محدثين او را تابعي و برخي ديگر از علماي او را صـحابي مـي   
  . دانند

  
معاويه بخاطر اينكه حجر بن عدي از ناسزا گفتن به علي خودداري كرده اسـت، او   -2

آنچه كه مورخين دربـاره قتـل حجـر بـن     . اين يك پندار محض است. را نكشته است
زياد كه از طـرف معاويـه، حـاكم كوفـه بـود،      : ((از اين قرار است عذي ذكر كرده اند،

حجر بن عدي صدا كرد كه وقت نماز . خطبه خواند و خطبه اش را بسيار طوالني كرد
حجر بن عدي و يارانش . فرا رسيده است اما زياد توجه نكرد و خطبه اش را ادامه داد

ن را بـه معاويـه بـازگو كـرد و     زياد طي نامه اين جريا. بسوي زياد سنگ پرتاب كردند
حجر بن عدي بـا حاكمـاني   . عمل حجر بن عدي و يارانش را فساد في األرض خواند

معاويـه دسـتور داد كـه    . كه قبل از زياد در كوفه بودند، نيز چنين برخوردي داشته بـود 
وقتي حجر بن عدي به شام برده شد، معاويه دستور . حجر بن عدي نزد وي برده شود

دليل كشتن حجر بن عدي و تشـدد معاويـه در حـق او، تصـميم     . ا صادر كردقتل او ر
معاويه اين اعمال را فساد . بغاوت حجر عليه امنيت و ايجاد اختالف ميان مسلمانان بود
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از  شهري كه بخشي از فتنـه هـا عليـه عثمـان    . بويژه در كوفه. في األرض تلقي نمود
كه تمام امت را فرا گرفت و بر اثر آن جوي  دليل فتنه قتل عثمان. آنجا شكل گرفته بود

بـا   در برابر اين حركتها بود، لذا معاويه خون به راه افتاد، اغماض و تسامح عثمان
از بين بردن حجر بن عدي، مي خواست اين گونه فتنه ها را مستاصل كند و آنهـا را از  

حجر بن عـدي   شگفت انگيز اين است كه آقاي تيجاني از كشته شدن. ريشه بخشكاند
نق مي زند ولي درباره ي مقتولين كه توسط علـي بـن ابـي طالـب در جنـگ جمـل و       

جريـان  . استصفين به قتل رسيده اند، مهر به لب زده و سكوت مرگبار را بر گزيده  
جمل و صفين اسباب قتل و كشتار عده اي از بزرگان و اخيـار صـحابه و هـزاران    

قتـل حـج بـن عـدي و قتـل      (ر هر دو جريـان  دليل د. مسلمان را فراهم كرده بود
  !! بغاوت در برابر خليفه ي وقت. يكي بود) مسلمانان در جمل صفين

  
  
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه حسن بصري معاويه را مورد طعن قرار داده ((

  )). است
بـه  )) خالفت و ملوكيـت ((ابو االعلي مودودي در كتابش : آقاي تيجاني مي گويد

چهار خصلت در معاويه وجود داشت كه يكي از : ((از حسن بصري مي گويدنقل 
  : آنها براي نابودي او كافي بود

  
  . مشورت نكردن در امر خالفت از بزرگان صحابه -1
معرفي كردن يزيد شراب خوار و قمار باز به عنوان جانشين بعـد از خـود، در    -2

  . و كار داشت حالي كه ديبا مي پوشيد و با آالت لهو و لعب سر
نسب از شوهر زن مزنيه : فرموده بود ادعاي نسب زياد، حال آنكه رسول اكرم -3

  .) و براي زاني سنگ است و بس(ثابت مي شود، وزاني بايد رجم شود 



كشتن حجر بن عدي و اصحابش، واي بر او از حجـر، واي بـر او از حجـر  و     -4
  : مي گويم 1.اصحاب حجر

  
و ابـو مخنـف،   . از ابي مخنف منقول اسـت ) حسن بصري روايت(اين روايت  -1

  . همان لوط بن يحيي ازدي كوفي است
اخباري و غير قابل )) اخباري اليوثق به: امام ذهبي و ابن حجر درباره او مي گويند

ابـو محنـف   : ((دارقطني گفته. ابو حاتم و غيره، او را ترك كرده اند 2.اعتماد است
لـيس  : ((و بار ديگر گفته)). ابو مخنف ثقه نيست(( :ابن معين گفته)) ضعيف است

ميـزان  )). (شـيعه اسـت  : ((ابن عدي گفتـه . يعني انسان قابل توجهي نيست)) بشي
 4ضعفاء عقيلي ج. (عقيلي او را ضعفاء شمرده است) 419-420(ص  3االعتدال ج

هاشـم  . ديدگاه شيعه درباره ي ابو مخنف نيز همين اسـت ) 1572برقم  18-19ص 
الموضـوعات فـي اآلثـار و    ((سني كه از علماي معاصر شيعه است در كتـاب  الح

و يكفي هذه الروايه عيباً أنها من مرويـات  : ((درباره ابو مخنف مي گويد)) األخبار
    3))ابي مخنف، لوط بن يحيي وقد ضعفه السنه و الشيعه ولم يثقوا بمروياته

ه ابو مخنف آن را روايـت  براي معيوب بودن اين روايت همين قدر كافي است ك(
سني  و شيعه او را ضعيف تلقـي  . ابو مخنف همان لوط بن يحيي است. كرده است

با توجه به اين مطلب، حديث حسن بصـري  . نموده و به رواياتش اعتماد نكرده اند
  . در خور استدالل نيست و از درجه ي اعتبار ساقط است

  

                                                 
سيد محمد جواد مهري !!! قابل يادآوري است كه عالمه). 174(و آنگاه هدايت شدم ص ) 107(ثم اهتديت ص . 1

يعني زنا زاده (زنازاده را سنگ مي بايد  و: ((را چنين ترجمه كرده است)) للعاهر الحجر((مترجم كتاب تيجاني، جمله 
  .) هيچ حقي در فرزندي و نسب ندارد

  ). 493(ص  4و لسان الميزان ابن حجر ج). 419(ص  3ميزان االعتدال ذهبي ج. 2
  ). دار التعارف بيروت(ط ) 215(كتاب الموضوعات ص . 1



اسـت و صـحت آن نيـز معتبـر     اگر بپذيريم كه حديث مذكور از حسن بصري  -2
زيرا اين ادعا كه معاويه . است، باز هم هيچ گونه ايرادي را متوجه معاويه نمي كند

زيرا اما حسن از . درباره ي خالفت مشورت نكرده است، باطل است، صحت ندارد
خالفت دست بر دار شد و تمام مردم با معاويه بيعت كردند، هيچ يك  از صـحابه  

اما موضوع جانشيني يزيد، با بيعت . ه با معاويه بيعت نكرده باشدرا سراغ نداريم ك
. نيز بود، به اتمام رسيده بود كردن مردم كه از ميان آنان حضرت عبداهللا بن عمر

زيرا به جز حسين بن علي و عبداهللا بن زبير كسي ديگر از بيعت با يزيد سرباز نزده 
د نبود و هيچ گونه ايرادي را نيـز  و تخلف، تخلف كنندگان ناقض بيعت با يزي. بود

اما اينكه يزيد شارب خمر بود و پارچه ي ابريشمي بر تن مي . متوجه معاويه نكرد
كرد، علي بن محمد الحنيفيه كه مدتي با يزيـد زنـدگي كـرده بـود، همـه ي ايـن       

   1.ايرادات را رد مي كرد
وسـفيان ثابـت كـرده    اينكه معاويه زياد را برادر خود قرار داده و نسـب او را از اب 

است كه در آن به عبـد بـن زمعـه     است و اين عمل مخالف با حديث رسول اهللا
يعني نسب ولد زنا، از شوهر مزنيه ثابت )) الولد للفراش وللعاهر الحجر: ((گفته بود

ولـد را   يعني رسول اهللا. مي شود و زاني به جز رجم و سنگ سهمي ديگر ندارد
. ثابت كرده است، اين برداشت از حديث باطل اسـت  براي فراش داده و نسبش را

يكي . نسب را ثابت نكرده بود، چرا كه عبد مدعي دو سبب بود زيرا رسول اكرم
هو : ((چنين مي فرمود اگر رسول اهللا. أخوت، يعني برادري و دوم والدت فراش

حكم او برادر تو است، و ولد از آن فراش است، اين اثبات )) أخوك الولد للفراش
از ذكر نسب نيز عدول كرده است و  حال آنكه رسول اكرم. و بيان علت مي بود

عبارت صحيح در ايـن بـاره در   . درباره ي آن به صراحت لهجه چيزي نگفته است
است، يعني تو بهتـر مـي   )) هولك((و در روايتي ديگر )) هو أخوك((يك روايت 

زياد در خانه و از همسر او به  زيرا حارث بن كلده كه. بر خالف جريان زياد. داني
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دنيا آمده بود، هرگز زياد را براي فرزندي خود خواستار نشده و ادعاي نسب او را 
لذا هر كس كه مدعي نسب زياد مي شد، نسب از وي ثابت مـي شـد،   . نكرده بود

لذا معاويه در ادعاي نسب . مگر اينكه در برابر، مدعي ديگري ادعاي نسب مي كرد
  1.نبود بلكه طبق مذهب امام مالك به اصل حق عمل كرده بودزياد، مقصر 

  نقدي پيرامون برداشت نادرست تيجاني درباره ي ((
  )) مشاجره ميان علي و معاويه

چرا معاويه با علي كـه  : هرگاه از علماي اهل سنت سوال شود: ((تيجاني مي گويد
گ ويرانگري كه مهاجرين و انصار با وي بيعت كرده بودند، به جنگ برخاست؟ جن

موجب تقسيم مسلمانان به شيعه و سني گرديد و چنان شكافي در اسالم ايجاد كرد 
علـي و  : كه تا امروز پر نشده است، آنان طبق معمول و به راحتي تمام مي گوينـد 

معاويه هر دو از بزرگان صحابه هستند و هر دو در آن اختالف و نزاع، اجتهاد كرده 
ب بوده، براي او در اجر وجود دارد و معاويـه در اجتهـاد   علي در اجتهاد صائ. اند

و براي ما شايسته نيست كه به نفـع  . خطا رفته است و براي او يك اجر وجود دارد
تلْك أُمةٌ قَد خَلَت (زيرا خداوند فرموده است . يا به ضرر كدام فريق قضاوت كنيم

آنان گروهي بودند كه ) (تُسأَلونَ عما كَانُوا يعملُونَلَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتُم وال 
از دنيا رفته اند و آنچه كسب كرده اند، براي آنان است و براي شما است آنچه كه 

آري، متاسفانه پاسـخ هـاي مـا    .) و شما مسئول اعمال آنان نيستيد. انجام مي دهيد
ل، دين و شريعتي آنها را همان طور كه مشاهده مي كنيد، سفسطه هستند و هيچ عق

پروردگارا از خطاي آرا و لغزش خواسته ها به دربار تو اظهـار برائـت   . نمي پذيرد
پروردگارا، از وسوسه هاي شياطين و از حضور آنان، پناه تو را مي جويم، . مي كنم

عقل سليم چگونه معاويه را مجتهد مي پنداشته و در برابر جنگ با امام مسـلمانان،  
بي طالب و كشته شدن مومنان معصوم، و ارتكاب جرايم و گناهان بي حد علي بن ا

و حساب او را ماجور مي داند؟ معاويه همـان كسـي اسـت كـه طبـق اظهـارات       
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و . مورخين، مختلفين خود را با خوراندن غذا و عسل مسموم، از پـا در مـي آورد  
ونـه حكـم   ايـن آقايـان چگ  )) همانا خداوند لشكرهايي از عسل دارد: ((مي گفت

در . حال آنكه او امام فتنه و آشوبها بـوده اسـت  . مجتهد بودن او را صادر مي كنند
واي بـر عمـار   : ((حديث معروف كه اغلب محدثين آن را نقل كرده اند آمده است

بدون ترديد، معاويه و اصحاب او، وي را )) كه توسط گروهي ياغي كشته مي شود
ره در اذهان تكرار مي شود كه كـدام يـك از   اين سوال هموا. به قتل رسانده بودند

فريقين حق و كدام بر باطل بوده است؟ آيا علي و شيعيانش ظالم و بر باطل بـوده  
هر مساله را بطور روشن و شـفاف بيـان    اند و يا معاويه و يارانش؟ رسول اكرم

در هر حال و بنابر هر دو فرض، عادل بودن تمـام صـحابه و بـدون    . فرموده است
  1.ناء محال و مستبعد است و با عقل و منطق سليم درست در نمي آيداستث

  : مي گويم
  
قبالً گفته بودم كه معاويه فقط بخاطر خون و انتقام از قاتالن عثمان با علي بـن   -1

زيـرا از  . و خود را ولي خون عثمان مـي دانسـت  . ابي طالب وارد جنگ شده بود
ع خود به رواياتي استناد مي كرد كـه  خويشاوندان نزديك او بود و درباره ي موض

و كساني كه عليه او بغـاوت مـي   . نشانگر اين بود كه عثمان مظلوم كشته مي شود
 در ترمذي و ابن ماجه از حضرت ام المومنين، عايشـه صـديق  . كنند، منافق اند

اي عثمـان اگـر   : ((خطاب به حضرت عثمـان فرمـود   رسول اكرم: ((آمده است
را در دست تو داد و منافقين خواستند اين جامه را كه خداونـد  خداوند زمام امور 

ايـن مطلـب را   )). تو را به آن ملبوس كرده است، از تو بگيرند، آن را بيرون نياور
و كعب بن مره در جلوي سپاه معاويه در همـين   2سه بار تكرار فرمود رسول اهللا

شنيده بودم، هرگز ن اگر حديثي را از رسول اكرم: ((خصوص گواهي داد و گفت
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. يعني در كنار معاويه براي قصاص از قاتالن عثمان قيام نمي كردم. قيام نمي كردم
از فتنـه هـا و    رسـول اكـرم  : در روايتي ديگر از كعب بن مره چنين آمده اسـت 

شخصي كه پارچه اي بر سر انداخته بـود،  . نزديك شدن آنها سخن به ميان آوردند
او در آن زمان بر حق : ((با اشاره بسوي او، فرمود كرمرسول ا. از آنجا گذر نمود

نزديك او رفتم، ديدم او عثمان بـن عفـان   : ((كعب بن مره مي گويد)) خواهد بود
ايـن  : ((است، باز چهره ي عثمان را به طرف رسـول اهللا بـر گردانـدم و پرسـيدم    

نين آمـده  در روايتي ديگر از عبداهللا بن شقيق بن مره چ 1))آري: ((فرمود)) شخص
شخصي كـه  . فتنه هايي روي زمين مانند شاخ هاي گاو بروز خواهند كرد: ((است

اشـاره  (او : ((فرمود رسول اكرم. چادر روي خود انداخته بود، از آنجا گذر نمود
نزد او رفتـه  .)) و يارانش در آن روزگار حق به جانب خواهند بود) به طرف عثمان

چهره او را بسوي رسول اهللا بر گرداندم و عرض  و چادر را از چهره ي او برداشتم،
راوي مـي  . همـين اسـت  )) او: ((اين است؟ فرمـود )) او((اي رسول خدا، : كردم
   2.او عثمان بن عفان بود: گويد

بنابر همين روايت، معاويه و حاميانش خود را حق به جانب مي دانستند و فكر مي 
قتي روشن بود كه منافقـان و  كردند كه موضع شان، موضع صحيحي است، بويژه و

حمله آوران بر عثمان در سپاه علي هستند، آنان را طرفدار باطل پنداشته و بـا ايـن   
  . تاويل، قتال را عليه آنان حالل مي دانستند

  
براي ما ممكن نيست كه بدست كسي بيعت : عالوه بر اين، حاميان معاويه گفتند -2

از اقامه ي عدل ناتوان باشد و ما اگر بـا  كنيم كه در حق ما عدالت را رعايت نكند 
علي بيعت كنيم، سپاه او بر ما ستم مي كند همان طور كه عثمان مورد ستم بـود و  
علي از اقامه ي عدل در حق ما ناتوان است و براي ما درست نيسـت كـه بدسـت    
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حاميان معاويه چنـين نيـز    1.كسي بيعت كنيم كه در حق ما عدالت را رعايت نكند
يشيدند كه قاتالن عثمان در سپاه علي هستند و آنان ستمگرانند، همان طـور  مي اند

لذا ما بخاطر از بين بردن . كه در حق عثمان ستم كردند، بر ما نيز ستم خواهند كرد
حمله ي احتمالي آنان در آينده، از خود دفاع مي كنيم، روي ايـن تاويـل دفـاع از    

از گر در گيري و قتال نيسـتيم و آنـان   خود نه تنها جايز بلكه واجب است و ما آغ
  . هستند كه عليه ما جنگ را آغاز كرده اند

  
 با توجه به آنچه كه عرض شد، نصوص و روايـات ثابـت از رسـول اكـرم     -3

زيرا قتـال  . حكايت از آن دارند كه ترك قتال به سود دين و دنياي هر دو فريق بود
حق نزديكتر بود تا معاويه، ولـي  هر چند كه با  علي. نه واجب بود و نه مستحب

باز هم اگر قتال را ترك مي كرد، به نفع او و ساير مسلمانان مي شـد و از ريخـتن   
روي همين اصل، عمـران بـن   . بسياري خونهاي معصوم جلوگيري به عمل مي آمد

ال : ((حصين از هر گونه معامله و فروش مهمات نظامي منع مي كرد و مـي گفـت  
سعد بن . در زمان جنگ به هيچ فريقي اسلحه فروخته نشود)) تنهيباع السالح في الف

ابي وقاص، محمد بن مسلمه، ابن عمر، اسامه بن زيـد و اغلـب سـابقين اولـين از     
مهاجرين و انصار كه در آن زمان در قيد حيات بودند، به منـع فـروش اسـلحه در    

ن صـحابه در  و دليل كناره گيـري بسـياري از بزرگـا    2.دوران جنگ فتوا مي دادند
بنابر همين اصل، بسياري از علماي اهل سنت قتال بـا  . مشاجرات فريقين همين بود
خداوند، در بدو امر دستور قتـال بـا   : آنان مي گويند. گروه باغي را الزم نمي دانند

شورشيان را نداده است بلكه دستور داده است، هرگاه دو گروه از مسلمانان درگير 
آشتي برقرار كنيد، اگر يكي از فريقين صلح را نپذيرفت و  شدند، ميان آنان صلح و

آري، ادعـاي   3.به بغاوت ادامه داد، آنگاه، عليه گروه باغي و سركش جنـگ شـود  
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آقاي تيجاني داير بر اينكه معاويه دستور قتال با علي را صادر كرده است، كذب و 
  . دروغ محض است

  
عاصي بودند نه مجتهد  ت عليبه فرض محال اگر بپذيريم كه مخالفين حضر -4

و تاويل كننده، باز هم نقصي متوجه ايمان آنان نشده و اين امر منافي بهشتي بـودن  
وإِنْ طَائفَتَـانِ مـنَ   (: سوره حجرات مي فرمايد) 9-10(خداوند در آيه . آنان نيست

هما علَى الْأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتـي تَبغـي   الْمؤْمنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِنْ بغَت إِحدا
اللَّـه يحـب    حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِنْ فَاءت فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسـطُوا إِنَّ 

) واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرْحمونَ إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أَخَويكُم *الْمقْسطينَ 
هرگاه دو گروه از مسلمانان وارد قتال و درگيري شدند، ميان آنان صلح و آشـتي  ((

اگر يكي از آن دو گروه بر ديگري تجاوز كرد، با گروه تجاوز گر قتال . برقرار كنيد
ماده ي اطاعـت  شود تا اينكه از تجاوز دست برداشته و تابع فرمان حق گردد اگر آ

و . از فرمان شد آنگاه ميان آن دو گروه با رعايت قسط و عدل، صلح برقـرار كنيـد  
ميان . همانا مومنان با هم برادرند. عدالت كنيد كه خداوند اهل عدل را دوست دارد

  . برادرانتان صلح و آشتي برقرار كنيد و از خدا بترسيد تا به تقوا برسيد
وه در گير، به عنوان مومن ياد شده است هر چنـد كـه   در دو آيه مذكور، از دو گر

آنان مخالف يكديگر بوده و عليه يكديگر دست به قتـال زده باشـند، مسـلماً اگـر     
بغاوت يك گروه عليه گروهي ديگر بر اساس تاويل و به خاطر اينكه هر فريق خود 

د، خـواه  را محق دانسته باشد، صورت گيرد، اين امر هرگز مانع از اجتهاد نمي باش
اجتهاد درست باشد يا خطا ـ اينجا است كه اهل سنت نسبت به هر فريـق تـرحم    
: نموده قضاوت منصفانه را در نظر گرفته اند ـ همان طور كه خداوند فرموده است 

ا بِالْأيمـانِ وال  والَّذينَ جاءوا منْ بعدهم يقُولُونَ ربنَا اغْفرْ لَنَا ولإِخْواننَا الَّذينَ سبقُونَ(
  ـيمحر ؤُوفر نَا إِنَّـكبنُوا رينَ آملَّذلّاً لي قُلُوبِنَا غلْ فع10: سـوره ي حشـر  ) (تَج (

پروردگارا، ما و برادران مومن مـا  : آناني كه بعد از گذشتگان مي آيند، مي گويند((



و در دلهاي ما هـيچ   را كه در ايمان از ما سبقت گرفته اند، مورد مغفرت قرار بده،
گونه كدورتي در حق اهل ايمان جـاي نـده، پروردگـارا، تـو بخشـنده و مهربـان       

  .)) هستي
  
احاديث صحيحه و ثابته نيز مويد و مبين اين مطلب هستند كه هر دو فريق بـه   -5

يك هدف دعوت مي كردند و براي احيا و احقاق آنچه كـه آن را مـي پنداشـتند،    
. و فريق از هوس خواهي و تبعيت از باطل بـه دور بودنـد  تالش مي كردند و هر د

 قـال رسـول اهللا  : ((نقل كـرده اسـت   امام بخاري در صحيح خود از ابوهريره
تا وقتي كه : فرمود رسول اكرم 1))التقوم الساعه حتي يقتتل فئتان دعواهما واحده

خواهـد  دو گروه كه موضع شان يكي است وارد درگيري نشده اند، قيامت بـر پـا ن  
همان گونه كه مشاهده مي شود حديث مذكور نشانگر اين مطلب است كه هر . شد

امـام مسـلم در   . دو فريق دعوت گر يك هدف و تابع يك دين و آيـين بـوده انـد   
تمـرق   قال رسـول اهللا : ((صحيح خود از حضرت ابي سعيد خدري آورده است
گروهي از خـوارج  ( 2))لحقمارقه عند فرق من المسلمين يقتلهما اولي الطائفتين با

بروز خواهد كرد و توسط يك فريق از مسلماناني كه با هم در گيـر مـي شـوند و    
  ) نزديك تر به حق هست كشته خواهند شد

اين حديث حكايت از آن دارد كه هر دو فريق خواهان حق بودند و براي حق مي 
يعنـي خـوارج در    زيرا او بود كه با ايـن طايفـه،  . جنگيدند و البته حق با علي بود

حـديث مـذكور بـه    : ((امام نووي در شرح اين حديث مي گويد. نهروان قتال كرد
صراحت مبين اين مطلب است كه هر دو فريق مومن هستند و هيچ كدام به خـاطر  

   3.قتال عليه ديگري از ايمان خارج نمي شوند
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متاول بـوده   درباره باغي بودن معاويه، بايد عرض شود كه معاويه در بغاوت يا -6
است يا بدون تاويل قصداً و عمداً اقدام به چنين عملي كرده است؟ در هـر حـال   

اهل سنت او را . يا هر گناهي ديگر معصوم نبوده است) بغاوت(معاويه از اين گناه 
پاك نمي دانند بلكه مي گويند كه گناه علل و اسـبابي دارد و بوسـيله توبـه عفـو     

: ه از مسور بن مخرمه روايت مـي كنـد و مـي گويـد    ابن كثير در بداي. خواهد شد
معاويـه  . مسور بن مخرمه نزد معاويه رفت وقتي وارد خانه ي او شد، سـالم كـرد  

از : ((در جواب گفتم: اي مسور تو چرا بر ائمه طعن كردي؟ مسور مي گويد: گفت
در : فتمعاويه گ.)) اين ما را در گذر بفرما و براي هدفي كه آمده ام مرا ياري بفرما

تمام عيوب او را به او : مسور مي گويد. مورد هدف خودت بايد با من حرف بزني
تو از گناهان نيز پاك نيستي، آيا تو نداري گناهـاني كـه   : بازگو كردم، معاويه گفت

آري، : گفـتم : اگر مورد مغفرت قرار نگيري، تو را هالك مي كنند؟ مسور مي گويد
بخشوده نشوند، موجب نـابودي مـن خواهنـد     من مرتكب گناهاني شده ام كه اگر

تو بنابر چه دليلي خود را بيش از من مستحق مغفرت مي دانـي؟  : معاويه گفت. بود
به خدا سوگند مسئوليتهايي كه من در ارتباط با اصالح مردم، اقامه حدود، جهاد و 

ر ايجاد صلح و آشتي ميان مردم دارم به حدي زياد هستند كه به جز اهللا كسي ديگـ 
آمار و ارقام آنها را نمي داند، به مراتب از عيوب و گناهان من بيشترند، و من پيرو 
دين و آييني هستم كه خداوند بر اساس آن دين نيكي ها را مي پـذيرد و از بـديها   
مي گذرد و به همين خاطر اگر به من اختيار داده شود كه خدا را قبول كنم يا تمام 

وقتـي بـه   : مسور مي گويـد . خدا را ترجيح مي دهمآنچه كه غير خدا هستند، من 
بعد از آن هرگاه مسور سخني : راوي مي گويد. گفته هاي او انديشيدم، مجاب شدم

لذا گناهـاني كـه بنـابر     1.از معاويه به ميان مي آورد، در حق او دعاي خير مي كرد
  . تاويل از او صورت گرفته اند، به طريق اولي بايد بخشوده شوند

  
                                                 

  ).137- 139(ص  8البدايه ج. 2



واي بر ) ويح عمار تقليه فئه باغيه(چه كه درباره ي حضرت عمار گفته است آن -7
بطور روشن حكايـت از آن دارد كـه   . عمار كه توسط گروه باغي به قتل مي رسد

امـام  . حق با حضرت علي بوده است اما معاويه اين حديث را تاويل كـرده اسـت  
ه شد، عمرو بن حزم، وقتي عمار كشت: احمد در مسند حديثي را چنين نقل مي كند

دربـاره او   عمار بن ياسر كشته شد و رسول اهللا: نزد عمر بن عاص رفت و گفت
عمر بن عاص )) واي عمار كه توسط يك گروه باغي كشته مي شود: ((فرموده بود

معاويـه  . در حالي كه ناراحت بود بلند شد، استرجاع گفـت و نـزد معاويـه رفـت    
باشد كشته : معاويه گفت. عمار كشته شده است: ناراحتي چرا؟ عمرو گفت: پرسيد

: از رسول اهللا شنيده ام كه فرمـوده بـود  : شده است، مگر چه مي شود؟ عمرو گفت
تو اشتباه فهميده اي، مگـر مـا او را   : معاويه گفت)) گروه باغي او را خواهد كشت

ـ    زه كشته ايم؟ همانا علي و يارانش او را كشته اند، آنان او را در معـرض نـوك ني
   1.هاي ما قرار داده اند، يا در معرض لبه ي شمشيرها

هر كـس عمـار را در   : بعد از آن بالفاصله مردم از خانه ها بيرون آمدند صدا زدند
ميدان جنگ آورده است، قاتل او مي باشد، بدين ترتيب معاويـه اعتمـاد سـپاهيان    

اين بود كه او بـا  آنچه كه معاويه را بر اين تاويل وا مي داشت . خود را جلب كرد
توجه به احاديثي كه مظلوميت عثمان را ثابت مي كند، قاتالن عثمان را بر باطل مي 

بنابراين بـاغي آن گروهـي اسـت كـه     . پنداشت و مي گفت قاتالن او ظالم هستند
اما حق اين است كه اين تـاويالت، تـاويالت بـاطلي    . قاتالن عثمان در آن هستند
علي است و گروه معاويه در اجتهاد خـود ماجورانـد    هستند و بدون ترديد حق با

اين علل و اسباب عمرو بن . زيرا آنان قصد حق را كرده بودند و بدان دست نيافتند
عاص را بر آن واداشتند تا براي متوقف كردن جنگ، پيشـنهاد رفـع قـرآن و روي    

معاويه زيرا او بخاطر همين حديث درباره ي گروه . دست گذاشتن آن را ارائه دهد
  . دچار شك بود
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در صورتي كه آقاي تيجاني مصر بر ظالم بودن معاويه باشـد، آنگـاه فرقـه ي     -8

علي نيز ظالم است زيرا وي بخاطر حكومت عده : ناصبيه او را چنين پاسخ مي دهد
زيادي از مسلمانان را به خاك و خون كشيده است، و او بدون هـيچ گونـه نفعـي    

هاي زيادي را بر زمين ريخته است و بعد از موضع خود جنگ را آغاز نموده و خون
آقاي تيجاني و طرفدارانش نمي توانند بـه  . رجوع كرده با معاويه صلح كرده است

اگر آقاي تيجاني خواسته باشد با حديث عمار اين ايـراد را  . اين ايراد پاسخ بدهند
كه آغاز گـر   گروه باغي در واقع آن است: پاسخ بدهد، در جواب او گفته مي شود

تيجـاني در ايـن صـورت چـه     . جنگ باشد، مسلماً علي بود كه قتال را آغاز كـرد 
پاسخي دارد؟ من صرفاً به خاطر اين داليل خوارج و معتزلـه را مطـرح كـردم تـا     
آقاي تيجاني بداند هر دليلي كه او عليه معاويه بياورد، از جانب فرقه هاي ديگر بـا  

و به او پاسخ خواهند داد، اما اهل سـنت از هـر دو    همان داليل با وي مقابله كرده
فريق رضايت دارند و هيچ كدام را به فسق نسبت نمي دهنـد و علـي را حـق بـه     
جانب مي دانند و به تمام ايرادهايي كه متوجه علي يا معاويـه شـوند، پاسـخ مـي     
. دهند، زيرا موقف آنان، موقفي روشن و شفاف است، بر خـالف موقـف روافـض   

  ))را سپاس مي گوييمخدا ((
  
بي ترديد، كليه كساني كه از مذهب شيعه آگاه هسـتند، مـي داننـد كـه شـيعه       -9

كافر مي داند، اما در اين ترديد نيسـت كـه    را به خاطر قتالش با علي معاويه
امام حسن بن علي، كه نزد شيعه از ائمه ي معصومين است و هر چه او انجام بدهد 

اويه صلح كرده و خالفت او را به رسميت شناخته است و نزد آنان حق است، با مع
آيا امام معصوم با كافر صلح كرده و تسـليم حكومـت او   . با وي بيعت كرده است

. يا امام معصوم ميان دو گروه مسلمان صلح و آشتي برقرار كرده است! شده است؟
لعـل اهللا  ابني هذا سـيد و : ((پيش بيني كرده، فرموده بود آن طور كه رسول اكرم



اين پسر من، سيد است و خداوند به وسيله او  1))يصلح به بين فئتين من المسلمين
ميان دو گروه مسلمان صلح و آشتي برقرار مي كند ـ آقـاي تيجـاني بايـد پاسـخ      

  ! بدهد؟
  

معاويه مرتكب جـرائم زيـادي شـده اسـت و نـزد      : ((آقاي تيجاني مي گويد -10
ن خود را با خوراندن غذاي زهر آلود بـه قتـل   مورخان معروف است كه او مخالفا

همانـا خداونـد لشـكري و    )) (إن اهللا جنـوداً مـن عسـل   : ((مي رساند و مي گفت
، اين گفته ي آقاي تيجاني ناشي از جهالـت و دروغ  )سپاهياني از زنبور عسل دارد

است و اين نكته بر هيچ عاقلي پنهان نيست من از آقاي تيجاني تقاضا دارم كه اين 
مورخان را براي ما معرفي كند تا هويت آنان براي ما روشن گردد، ورنه سخن بـي  

  . اساس گفتن بسيار آسان است
  

شگفت آور اين است كه آقاي تيجاني ابوبكر را به خاطر قتـالش بـا مـانعين     -11
زكات محكوم مي كند اما درباره ي قتال علي و معاويه، علي را حمايت مي كنـد،  

بوبكر با مانعين زكات متفق عليه بود، تمام صحابه اقدام ابـوبكر را  حال آنكه قتال ا
تاييد كرده اند ولي قتال علي با معاويه مورد اتفاق و تاييد تمام صحابه نبـود و بـه   

شايد ايـن  . هيچ نتيجه مثبتي نيانجاميد و موجب ريختن خون هزاران مسلمان گرديد
پوچ و تو خالي او داير بر منصـف  قضاوت غير عادالنه تيجاني، دستاورد ادعاهاي 

  ! بودن و منطقي فكر كردن او باشد
  

مي توانم ايراد آقاي تيجاني داير بر ظالم بودن معاويـه را كـه همـواره آن را      -12
تكرار مي كند و بر آن اصرار دارد، چنين پاسخ بدهم كه بي گمان علي و حاميـان  

ظالم بوده و نه دعوت گر بسوي او حق به جانب بودند ولي در عين حال معاويه نه 
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لذا او در برابر اجتهـادش  . باطل، بلكه او دعوت گر حق بوده اما موفق نشده است
ماجور است و در نتيجه هيچ كدام از آن دو نه ظالم است و نه فاسـق، و مرتكـب   
خطا شدن مانع از عادل بودن مذنب و منافي با عـدالت او نيسـت در هـر حالـت     

ستثنا يك حقيقت پذيرفته شده است و كتاب، سنت و اجماع عدالت صحابه بدون ا
بر صحت آن داللت دارد و با عقل و منطق سليم نيز سـازگاري دارد امـا طبعـاً بـا     

  ! منطق و عقل بيماري كه مورد استفاده ي آقاي تيجاني هستند، سازگاري ندارد
ـ   ابع و مĤخـذ  و در پايان اگر آقاي تيجاني مجاب و متقاعد نمي شود، ناچـارم از من

روايي هدايت گران دوازده امامي خود آقاي تيجاني ثابت كنم كه علي و معاويه هر 
الروضـه مـن   (كليني در كتاب . دو حق به جانب و در اجتهاد خود مأجور بوده اند

كه در اصول و فروع كتاب معتبر شيعيان است، از محمد بن يحيـي آورده  ) الكافي
ندا حتمـي اسـت و   . ختالف بني عباس حتمي استا: ((ابو عبداهللا مي گويد: است

منادي در اول صـبح نـدا مـي    : خروج قايم حتمي است، گفتم ندا يعني چه؟ گفت
اي مردم، آگاه باشيد، علي و شيعيانش پيروزند، و منادي در آخر روز ندا مـي  . دهد
   1.اي مردم آگاه باشيد، عثمان و شيعيانش پيروز هستند: دهد

ز روايت كليني بر مي آيد، خود علي بن ابي طالـب اعتـراف   آري، همان طور كه ا
دارد كه عثمان و حاميانش اهل اسالم و ايمان هستند و جريان جنگ بـا معاويـه از   
جمله مسائل اجتهادي است هر فريق در اين جريان خود را حـق بـه جانـب مـي     

ز آغـا : ((نقل مي كنـد  از علي)) نهج البالغه((شريف رضي در كتاب . پنداشت
جريان چنين بود كه، نخست با مردم شام مواجه شديم، خداي و پيامبر همه ما يكي 
است و همه ما بسوي يك هدف حركت مي كرديم و دعوت گر اسالم بـوديم، در  

تنهـا  . همه ي ما برابر بوديم و هدف يكي بـود  ايمان به اهللا و ايمان به رسول اهللا
   2.مي داند كه دامن ما از آن پاك استاختالف ما درباره ي خون عثمان بود و خدا 
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چگونه اهل سنت معاويه را صحابي مي دانند حال آنكـه  : ((آقاي تيجاني مي گويد
او با خوراندن غذاي زهر آلود، حسن بن علي، سردار جوانـان بهشـت را بـه قتـل     

چگونه معاويه را مجتهد مي دانند، حـال آنكـه او   : او اضافه مي كند. رسانده است
آيـا ايـن نيـز از    . علي، سردار جوانان بهشـت را مسـموم كـرده اسـت    حسب بن 

   1.اجتهادات او است
  : مي گويم

  : اين ادعا به داليل متعدد باطل است
  
مدعاي مذكور ثابت نيست و هيچ گونه دليلي بر اثبات آن وجود ندارد، اگر ) الف(

ا بدان راهنمـايي  آقاي تيجاني روايت معتبر و مستندي در اين زمينه دارد، بايد ما ر
  . را متهم نكند كند، بدون دليل صحابي بزرگ رسول اهللا

  
مردم در آن مقطـع از تـاريخ درگيـر فتنـه و آشـوبها بودنـد، احساسـات و        ) ب(

هر گروه، گروه آخر را متهم مي . گرايشهاي حزبي و گروهي بر آنان غلبه كرده بود
زم است كه اين گونه اتهامات كرد و به او نسبت هاي ناروا منسوب مي كرد، لذا ال

در چنين مقطع زماني پذيرفته نشوند مگر اينكه از راوي ثقه، عادل و با حافظه نقـل  
  . شده باشند

  
آن : نقل شده است كه امام حسن را كسي ديگر مسموم كرد، بعضي مي گويند) ج(

برخي ديگر بر اين باورند كه پدر خانم او، اشعث بـن  . شخص همسر او بوده است
بعضي معاويه . را به چنين اقدامي وادار كرده بود) همسر امام حسن(يس دخترش ق

و بعضي فرزندش، يزيد را در اين قضيه متهم كرده اند، اين تعـارض و اضـطراب   
روايات، اين احتمال را كه معاويه او را مسموم كـرده اسـت، از درجـه ي اعتبـار     
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ر معاويـه را از ديـوار ديگـران    آقاي تيجاني در اين ميان فقط ديوا. ساقط مي كند
حال آنكه معاويه از اين . كوتاه تر مي بيند و معقوليت خود را به نمايش مي گذارد

  . تهمت ها بسيار به دور است
  
اگر امام حسن پيشنهاد صلح با معاويه را رد كرده بود، آنگاه ادعـاي تيجـاني   ) ت(

ولي واقعيت اين است كه داير بر مسموم كردن امام حسن عقالني به نظر مي رسيد 
امام حسن با معاويه مصالحت كرده و خالفت او را به رسميت شناخته بود و با وي 

با اين حساب، چرا معاويه او را مسموم كند؟ اينجا اسـت كـه بـا    . بيعت كرده بود
  .ادعا مي توان گفت كه داليل آقاي تيجاني كامالً بي اساس و بيهوده هستند

ني داير بر اينكه او خالفـت را بـه ملوكيـت تبـديل نمـوده      نقدي بر ادعاي تيجا((
  )).است

حال آنكه . چگونه اهل سنت معاويه را پاك و مبرا مي دانند: آقاي تيجاني مي گويد
با توسل به قوه ي قهريه نخست براي خود و بعد براي فرزند ناخلفش يزيد از مردم 

بعـد از اينكـه   (( 1.نمـود بيعت گرفت و نظام خالفت شورايي را به ملوكيت تبديل 
معاويه زمام امور را در دست گرفت، خالفت را به ملوكيت قيصري مبدل ساخت و 
. بعد از آن قدرت همواره ميان بني اميه و سپس ميان بني عباس، رد و بدل مي شـد 

و خالفت تنها توسط حاكم سابق يا توسط شمشير و سر نيزه از گذشته به پيوسـته  
معني واقعي اش در تاريخ اسالم از زمان خلفاي نبوده است  بيعت به. منتقل مي شد

و اين وضعيت حتي، تا زمان به قدرت رسيدن كمال آتاترك كه خالفت را خاتمـه  
فقط دوران كوتاه امام علـي بـن   . داد و روي آن خط قرمز كشيد، ادامه داشته است

م اجتهـاد او  چگونه حك(( 2.ابي طالب را مي توان از اين روند مذكور مستثني كرد
را صادر مي كنند حال آنكه او با توسل به قوه قهريه نخست براي خـود و سـپس   
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براي فرزندش، يزيد بيعت گرفته و نظام خالفت شوراي را به ملوكيت مبدل ساخته 
   1))است

  : مي گويم
  
معاويه با توسل به قوه ي قهريه زمان خالفت را در دسـت نگرفتـه بـود بلكـه      -1

و تحويل خالفت از جانب . م حسن بن علي به او سپرده شده بودخالفت توسط اما
امام حسن به معاويه بعد از قرار داد صلحي كه مورد توافق طرفين بـود، صـورت   

بود كه فرموده  و اين صلح مظهر تحقق و مصداق پيش بيني رسول اهللا. گرفته بود
ايـن فرزنـدم   )) (مينابني هذا سيد و لعل اهللا تصلح بن بين فئتين من المسـل : ((بود

سيد است و خداوند توسط او ميان دو فريق كه هر دو مسلمان هستند ) امام حسن(
امام بخاري در صحيح خود به نقل از حسن بصـري  ) صلح و آشتي برقرار مي كند

به خدا سوگند حسن بن علي در جنگ با معاويه با سربازاني روبرو شـد  : مي گويد
من سربازاني را مي بينم تـا فرمانـدهان آنـان    : تعمرو بن عاص گف. كه كوه بودند

اي عمرو، اگر اين گروه، آن گـروه و آن  : كشته نشوند، بر نمي گردند، معاويه گفت
گروه، اين گروه را بكشند، چه كسي در قلمرو من امور مردم را اداره مي كند؟ چه 

از طايفه بني كسي زنان و كودكان و يتيمان را اداره مي كند؟ معاويه دو نفر قريشي 
عبد شمس را به نامهاي عبدالرحمن بن سمره و عبداهللا بن عامر بـن كريـز نـزد او    

آن دو . پيش او رفته، سخن بگوييد، پيشنهاد كنيد و از وي بخواهيد: فرستاد و گفت
ما خانـدان عبـدالمطلب   : حسن بن علي گفت. نزد وي آمدند با وي صحبت كردند

: آن دو گفتنـد . مت در خونهاي خود شنا مي كنـد مال بسيار بدست آورديم و اين ا
چه كسي : امام حسن گفت. معاويه چنين پيشنهاد مي كند و از تو چنين مي خواهد

ما ضامن اجراي ايـن  : آ دو گفتند. براي من ضامن اجراي اين قول و قرار مي شود
هر چه امام حسن سوال كرد آنان ضمانت آن را بر عهده خـود  . قول و قرار هستيم
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از ابـوبكره  : ((حسن بصري مي گويد. آنگاه امام حسن با معاويه صلح كرد. گرفتند
را باالي منبر ديدم و حسن بن علي در كنارش نشسته  رسول اكرم: شنيدم فرمود

ايـن  (گاهي رو به مردم مي كرد و گاهي رو به حسـن و فرمـود    رسول اهللا. بود
ميان دو طايفه در حال درگيـر،   و در آينده ي نزديك خداوند) فرزند من سيد است

   1.كه هر دو تا مسلمان هستند، توسط او صلح و آشتي برقرار مي كند
  
اما درباره ي بيعت گرفتن او از مردم در حق يزيد، بايد عرض شود كه معاويـه   -2

تصـميم گرفـت از مـردم بـراي     . مايل بود موافقت توده ي مردم را بدست بيـاورد 
از بزرگان صحابه، سران طوايف و اسـتانداران منـاطق   . فرزندش يزيد، بيعت بگيرد

و هيئت هاي متعـددي از  . مختلف نظر خواهي كرد و موافقت آنان را بدست آورد
اطراف در جهت تاييد وليعهدي يزيد نـزد او آمدنـد و تعـداد زيـادي از صـحابه      
موافقت خود را اعالم داشتند حتي عبدالغني مقدسي بيعت و خالفـت يزيـد را بـه    

من جمله ابن عمر با وي بيعت كرده  دليل اينكه شصت تن از اصحاب رسول اهللا
در صحيح بخاري به روايت مستند آمده اسـت كـه    2.است، صحيح قرار داده است

ابن عمر با يزيد بيعت كرده بود و وقتي در مدينه عليه يزيد شورش بر پـا شـد، او   
وقتـي اهـالي مدينـه    : (مي گويدنافع . مردم را از بغاوت عليه يزيد بر خذر داشت

يزيد بن معاويه را معزول كردند، ابن عمر خانواده و عيـال خـود را جمـع كـرد و     
روز قيامت براي هر غـداري پرچمـي   : ((شنيدم كه فرمود از رسول اكرم: (گفت

نصب مي شود، و ما در دست يزيد بيعت كرده اين و بيعت مـا بـه خـاطر خـدا و     
را بزرگترين غدر و فريب مي دانم كه به خاطر خـدا و  رسول بوده است و من اين 

رسول با وي بيعت كرده شود و سپس با وي قتال شود و اگر بدانم هر كس از شما 
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او را خلع كرده است و از وي تبعيت نكرده است، ميان من و او ديگر هيچ رابطـه  
   1.اي نيست

ان موجب نقض بيعت ابن زبير و امام حسين مخالف اين توافق بودند و مخالفت آن
زيرا هر بيعتي البد مخالفيني دارد، از اينجا بـه روشـني مـي دانـيم كـه      . نمي شود

اگر معاويه قصد استبداد مي داشت . معاويه خواهان موافقت مردم با بيعت يزيد بود
و با قوه ي قهريه براي يزيد بيعت مي گرفت ـ آن طور كه تيجاني مي گويد بر يك  

و آن را براي مردم واجب مي گردانيد، اما معاويه هرگز چنـين  بيعت اكتفا مي كرد 
  . نكرده است و هرگز راه و روش جبر و اكراه را براي بيعت گرفتن اختيار نكرد

  
ممكن است دليل بيعت گرفتن براي يزيد ايـن بـوده اسـت تـا اخـتالف و دو       -3

تشويش دستگي بر طرف شود و وحدت كلمه، در آن شرايط بحراني كه امت دچار 
لذا او چنين مي انديشد كه . شده بود، و متقاضيان خالفت زياد بودند، بدست بيايد

معرفي كردن يزيد براي جانشيني موجب اصالح امت و ريشه كـن كـردن فتنـه و    
  . آشوب مي شود

  
قبل . معاويه با معرفي يزيد به عنوان خليفه نظام و سيستم نويني را بنا ننهاده بود -4

با نامزد كردن حضرت عمر بن خطاب به عنوان خليفـه و   وبكراز وي حضرت اب
عمر بن خطاب با منحصر كردن واليت عهدي براي شش نفر از بزرگـان صـحابه،   

اينكه آقاي تيجاني مي گويد كه استخالف در زمـان  . همين روند را بنا نهاده بودند
ايـد عـرض   موروثي نبوده است، در پاسخ به اين اشـكال ب ) ابوبكر و عمر(شيخين 

شود كه نخستين كسي كه خالفت را موروثي كرد، علي بن ابي طالب بود كه براي 
از سـليم بـن   )) اصول كـافي ((كليني در . خالفت، فرزندش، حسن را معرفي نمود

زماني كه اميرالمومنين براي فرزندش حسن وصيت مـي  : ((قيس چنين آورده است
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، تمـام  )ابـن الحنفيـه  (محمـد  كرد، من حاضر بودم و بر اين وصيت خود حسين، 
بعد كتاب و سـالح را بـه او   . فرزندان و سران و حاميان و اهل بيت را گواه گرفت

   1))سپرد
  
شيعه ي اثناعشري در واقع مخالف با نظام شـوري هسـتند و واليـت را بطـور      -5

امام بايد به نـص  : مي دانند و مي گويند وجوب يك امر انتصابي از جانب پيامبر
امبر نصب گردد و خود آقاي تيجاني، با خالفت ابـوبكر، عمـر و عثمـان    صريح پي

مخالفت كرده و ايراد گرفته است، اكنون او چرا در جريان خالفـت يزيـد بخـاطر    
شورايي نبودن آن اشك تمساح مي ريزد و به معاويه ايـراد مـي گيـرد؟ آيـا اگـر      

ينكـه در هـر حـال    ؟ يا ا!خالفت يزيد شورايي مي بود، تيجاني آن را مي پذيرفت
پاسخ اين سوال اين است كه آنان هرگـز  ! معامله براي شيعه و تيجاني يكسان بود؟

نمي پذيرفتند حتي اگر به اتفاق و مشورت تمـام مسـلمانان مـي بـود، پـس ايـن       
برآشفتگي بيهوده و تقواي دروغين از آقاي تيجاني در خصوص اصل شورا چرا؟ و 

ن خصوص، اين است كه آقاي تيجاني درباره شگفت انگيزتر و تعجب آورتر در اي
ي وارث شدن يزيد از پدرش معاويه، معترض است مبني بر اينكـه ايـن وراثـت،    

آيا او نمي داند كه عمـده عقايـد دوازده امـامي    ! وراثت قيصري و پادشاهي است
درباره ي فرزندان علي بن ابي طالب، همان عقيده ي قيصري و ملوكيت است؟ آيا 

ي نمي داند كـه عقيـده ي امامـت در اصـول شـيعه، همـان عقيـده ي        آقاي تيجان
استخالف االب لالبن است؟ آيا اين استخالف براي آنـان و بـراي ديگـران حـرام     

  ! است؟
در پايان مي خواهم اشاره داشته باشم در مورد ادعاي آقاي تيجاني داير بـر اينكـه   

خالفـت را پايـان داد،   در تاريخ اسالم، از دوران خلفاي تـا زمـان آتـاتورك كـه     
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خالفت و بيعت صحيحي جز بيعت اميرالمومنين علي بن ابي طالب برگـزار نشـده   
  . است

اين گونه ادعا تنها از كسي ممكن است كه از لحاظ درك و شعور از تمـام مـردم   
كمتر و از لحاظ جهل و ناداني از تمام مردم جلوتر و از لحاظ بينش يـا از لحـاظ   

ه ي ديگران در درجه ي پايين تري قرار گرفتـه باشـد، از   بصيرت و بصارت از هم
تو براي اثبات اين ادعاي بي اسـاس خـود چـه ثبـوت و     : آقاي تيجاني مي پرسم

سندي داري؟ آقاي تيجاني تو اگر براي صحت و انعقاد بيعت اجماع مـردم را الزم  
كمتـرين   مي داني، پس بايد بداني كه علي بن ابي طالب در مقايسه با خلفاي ثالثه

مخالفين بيعت او چند برابر مخالفين بيعت با خلفـاي ثالثـه   . اجماع را داشته است
ميان علي و مخالفين او جنگ و درگيري هاي بسياري صورت گرفته است . بوده اند

. و او قبل از اينكه تمام مردم نسبت به بيعت او متحد بشوند، از دنيـا رحلـت كـرد   
قهراً بوده است، . ه خالفت خلفاي ثالثه بوده اندآقاي تيجاني تو اگر مدعي شوي ك

اين بزرگترين دروغي است و تاريخ به دروغ بودن آن گواهي مي دهد و تو خودت 
اعتراف كردي كه خالفت شورايي بوده و معاويـه آن را بـه ملوكيـت و قيصـريت     

اگر مخالفين علي مدعي شوند كه او خالفـت را قهـراً تصـرف    . تبديل كرده است
زيـرا علـي راي   . است، استدالل آنان از استدالل تو قوي تر به نظر مي رسـد كرده 

بدست گرفتن خالفت متوسل به قتال شده است حتي خون هزاران مسـلمان بـراي   
اگر تو مدعي شوي كه خالفت علي صـحيح و بوسـيله ي   . همين منظور ريخته شد
ر دليلي را كه ه. اين نيز دروغ است: ثابت است، مي گويم نص صريح رسول اهللا

اگـر  . تو ارائه بدهي هيچ كدام از آنها به صراحت خالفت علي را ثابت نمـي كنـد  
خالفت بالفصل علي از نص صريح ثابت شده بود، او هرگز تسليم خلفـاي ثالثـه   

عالوه بر اين، نصوصي كه دال بر خالفت . نمي شد و در دست آنان بيعت نمي كرد
ز نصوصي هستند كه داللت بر خالفت علـي  ابوبكر هستند به لحاظ صحت قويتر ا



فكر مي كنم به تمـام  . تمام استدالل هاي آقاي تيجاني باطل و بي اساس اند. دارند
  . ايرادهاي آقاي تيجاني پاسخ قانع كننده داده شده است، الحمد هللا و المنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  باب دوازدهم 
  )) نقدي بر مطاعن تيجاني پيرامون ابوهريره((

بـوده   ابوهريره سردار حافظان حديث، ثقه، در سفر و حضـر همـراه رسـول اهللا   
است، نام او عبدالرحمن بن صخر و گنجينه ي علمي بسـيار زيـادي را از رسـول    

جان سـالم  ) تيجاني(باالخره او نيز از زخم زبان اين بدخواه . نقل كرده است اهللا
م به كذب و وضع حديث دروغين كـرده  تيجاني ابوهريره را مته. به در نبرده است

با بيان ايرادها و شبهات آقاي تيجاني به يك يك آنها إن شاء اهللا پاسـخ داده  . است
  . مي شود

 ادعاي تيجاني عليه ابوهريره داير بر اينكه او روايات ساختگي از رسول اهللا: اوالً
  : نقل مي كند

بوهريره اختصاص دادنـد، همـان   شايد نيم ديگر از دين را به ا: ((تيجاني مي گويد
لذا آنان او را نقرب دربـار  . ابوهريره كه مطابق با ميل آنان احاديث را نقل مي كرد

قرار داده حكومت مدينه را به او سپردند و قصر عقيق را برايش ساختند در حـالي  
بدين ترتيـب بنـي   . او را ناقل و راوي اسالم لقب دادند. كه از خود چيزي نداشت

ه راحتي توانست از دين كامل و صد در صد نويني كه از كتاب و سـنت بـه   اميه ب
: او مـي گويـد  . . . 1جز آنچه كه آنان خواسته باشند، در آن نباشد، بهره مند گـردد 

تيجاني در جايي  2))فضايل ابوبكر را ابوهريره و عمرو بن عاص روايت مي كنند((
نوشته ي )) دين و شيخ المضيرهنوشته شرف ال)) ابوهريره((كتاب : ديگر مي گويد

شيخ محمود ابوريه را خواندم و برايم روشن شده كه آن عده از اصحابي كـه بعـد   
: متغير شدند يا دين را تغيير دادند، به دو دسـته تقسـيم مـي شـوند     از رسول اهللا

دسته اول كساني بودند كه با زور و سلطه احكام را تغيير دادند و دسته دوم كساني 
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دسـت   ه با وضع و جعل حديث دروغين و نسبت دادن آنها به رسول اهللابودند ك
   1.به تحريف و تغيير احكام دين زده اند
  : در پاسخ به دروغهاي تيجاني مي گويم

اينكه ابوهريره مطابق با ميل بني اميه براي آنان حديث وضع نموده است و لـذا   -1
مت مدينه را به او سـپرده انـد و   بني اميه او را مقرب دربار خود قرار داده و حكو

ساختمان بسيار مجللي راي او ساخته اند كه معروف به قصر عقيـق اسـت و او را   
  : راوي اسالم لقب داده اند، به داليل زير دروغ محض است

  
ابوهريره در مشاجرات و درگيريهاي صحابه از هيچ گروهي حمايت نكـرده  ) الف(

اه اعتزال و گوشه نشيني را بر گزيده و به سـود  است بلكه او در تمام اين فتنه ها ر
و دربـاره ي اعتـزال و كنـاره    . يا زيان هيچ فريقي وارد قتال و درگيري نشده است

 رسـول اهللا : ((مانند اين حـديث . نقل مي كرد گيري احاديثي را از رسول اكرم
تنـه هـا   در آن ف. بعد از اين و در آينده نزديك فتنه هايي بروز خواهد كـرد : فرمود

كسي كه نشسته باشد بهتر خواهد بود از كسي كه ايستاده است و كسي كه ايستاده 
هر كس بسوي آن نگاه كند، خداوند . باشد بهتر خواهد بود از كسي كه راه مي رود

او را با آن نزديك خواهد كرد و هر كس راه فرار يا جاي پناهي بـراي خـود مـي    
  . بسياري از بزرگان صحابه نيز چنين بود موضع 2.بينيد، بايد به آن پناه ببرد

  
ابوهريره فاقد مال و ثروت نبود و نيز نخستين بار نبـود كـه او بـه حكومـت     ) ب(

رسيده باشد، اما چه بگوييم درباره شخص جاهل و ناداني مانند تيجاني كه تـاريخ  
در زمان خالفت مباركه خـود او را   حضرت عمر! را ملعبه خود قرار داده است؟

: محمد بن سـيرين مـي گويـد   . كم بحرين قرار داده بود و ثروت زيادي داشتحا
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زماني كه . عمر بن خطاب ابوهريره را به عنوان والي و حاكم بحرين منسوب كرد((
عمـر بـن   . ابوهريره از بحرين به مدينه آمد، حدود ده هزار درهـم ثـروت داشـت   

خدا و كتاب خدا؟  تو براي خودت مال جمع كردي، اي دشمن: خطاب به او گفت
من دشمن خدا و كتاب خدا نيستم بلكه دشمن كسي هستم كـه بـا   : ابوهريره گفت

اين ثروت را از كجا آورده اي؟ ابـوهريره  : عمر فرمود. اين دو دشمني داشته باشد
اسبي داشتم كه زاد و ولد كرده است، هدايايي كه همواره به من هديه شـده  : گفت

اين منابع مالي او مـورد  . ي كه عايد من شده استاند و ديگر محصوالت كشاورز
تحقيق قرار گرفتند، تمام گفته هاي او درست از آب درآمدند، بعد از آن عمـر بـن   
خطاب او را براي بار دوم دعوت كرد تا او را حاكم بلدي از بالد اسـالم بگردانـد   

ه بهتـر  تو پست و مسئوليت را نمي پسندي و كساني ك: عمر گفت. اما او نپذيرفت
يوسف پيامبر، : گفت. از تو بودند متقاضي آن شدند و آن يوسف عليه السالم است

و  3و از سه. پدرش پيامبر و جدش نيز پيامبر بود و من ابوهريره فرزند اميمه هستم
گفتي به جاي آن چرا پـنج نگفتـي؟    2و3چرا : مي ترسم، حضرت عمر فرمود 2دو

ون علم سخن بگويم، بدون صبر و شـكيبايي  مي ترسم از اينكه، بد: ابوهريره گفت
قضاوت كنم، مورد ضرب قرار بگيرم، دارايي او به غارت برده شـود و آبـرويم در   

    1.خطر بيفتد
  
دليل حاكم كردن ابوهريره بر مدينه از جانب دستگاه خالفت امويها، اين بـود  ) ت(

يـا در جاهـاي    كه ابوهريره از جمله بزرگان صحابه بود كه در آن زمان در مدينـه 
و علي الخصوص براي همگان روشن بود كه ابـوهريره  . ديگر در قيد حيات بودند

در روزگار خالفت علي و معاويه براي اقامه ي نماز امامت مي كرد، حتي اگر غيـر  
امويها روي كار مي آمدند، آنان نيز صد در صد ابوهريره را بـه عنـوان حـاكم بـر     

ه در واقع كانديداي اصلح حكومت بر مدينه بود، مدينه منسوب مي كردند، ابوهرير
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او را براي ايـن  ) يعني عمر بن خطاب(او كه از بني اميه بهتر بود . چرا چنين نباشد
  . پست درست و مناسب تشخيص داده بود

  
اين دزد فراري در تالش است تا ابوهريره را مظهر حرص و لذات دنيا معرفي ) ث(

ازش كار كه براي رسيدن به منـافع غريـزي خـود    كند و او را از جمله حاكمان س
آيـا او ايـن تهمتهـا را بـه     ! دروغ مي گويند، قلمداد كند، خداوند او را نابود كند

اين حديث را روايت  همان ابوهريره كه از رسول اكرم! ابوهريره نسبت مي دهد؟
شخص هستند كه خداوند روز قيامـت بسـوي آنـان     3گروه يا سه 3سه: ((مي كند

اه شفقت ننموده و آنان را تزكيه نمي كند و براي آنان عـذاب دردنـاك در نظـر    نگ
كسي است كه صرفاً به منظور بدست آوردن مال : تن 3گرفته است، يكي از آن سه

اگر مال و ثروت به او داده شود، خشنود مي شـود،  . و ثروت با امام بيعت مي كند
كدي پيش ديگران دراز مـي كنـد،   چگونه ابوهريره دست ت. . 1.و اگر نه، مي رنجد

ألن يحتطـب أحـدكم حزمـه    : ((چنين روايت مي كند حال آنكه او از رسول اهللا
اگر هيـزم بـر پشـت خـود     )). علي ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطه أو يمنعه

حمل كرده و در بازارها بفروشيد، بهتر است از اينكه دست تكـدي پـيش ديگـران    
بخاري كتاب البيوع باب كسب الرجل بعملـه و  . (يا منع كننددراز كنيد، چه بدهند 

بي گمان اگر كسي چنين باشد، آيا در برابر اعمال زشت و ننگـين  ) 1964يده رقم 
حكام سكوت اختيار مي كند؟ آيا ابوهريره چنين بود؟ امام مسلم در صحيح خـود  

وان شدم، ابوهريره همراه با ابوهريره وارد منزل مر: ((از ابوزرعه چنين نقل مي كند
شـنيدم كـه    از رسـول اهللا : چند تا تصوير و عكس در آنجا ديد، بالفاصله گفت

چه كسي ستمكارتر است از او كه در صدد باشد، : خداوند چنين مي گويد: فرمود
كه مثل آفريده من بيافريند، اگر مي توانيد مورچه، دانه گندم يا يـك دانـه جـو را    
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ابـوهريره  : ((ك از ابومريم، غالم ابوهريره آورده استحاكم در مستدر 1.خلق كنيد
. از كنار مروان كه مشغول ساختن يك دستگاه منزل در وسط مدينه بود، عبور كرد

: آنجا نشستم و كارگران مشـغول كـار بودنـد، بـه آنـان گفـتم      : ابوهريره مي گويد
مـرگ شـما   ساختمانتان را محكم كنيد، آرزوهايتان را دور نگاه داريد و لحظات ((

مثل اينكه ابوهريره براي كارگران حديث بيان مي كنـد،  : نزديك است، مروان گفت
اي مـردم  : مـن چنـين گفـتم   : اي ابوهريره تو براي كارگران چه مي گويي؟ گفـت 

قريش، ساختمانتان را محكم كنيد، آرزوهايتان را دور كنيد، لحظـات مـرگ شـما    
ز چطور بوديد، و امروز چطور شديد، نزديك است، اي قريش، به ياد بياوريد، ديرو

براي غالمان فارس و رومي خود خدمت مي كنيد، نـان گنـدم و گوشـت فربـه را     
بخوريد، با هم نجنگيد، و مانند اسب و بر زين بر يكديگر حمله نكنيد، امروز خود 

به خدا سوگند، هر كـس از شـما   . را كوچك بدانيد، فردا جزو بزرگان خواهيد بود
خواننده  2.يك درجه باال ببرد، خداوند روز قيامت او را پايين مي آورداگر خود را 

محترم حق را كه روش است ببين و به دروغهاي رسـوا كننـده و شـرم آور و بـه     
  . خواهشات لكه دار كننده توجه نكن

  
تيجاني مدعي است كه ابوهريره مطابق با ميـل مـردم روايـت مـي كنـد و در       -2

ضوعه و دروغين را روايت كرده اسـت و بـراي مسـتند    فضايل ابوبكر احاديث مو
نوشته شرف الدين )) ابوهريره((جلوه دادن اين ادعاي چرت و پرت خود به كتاب 

در راستاي نابود كردن . نوشته محمود ابوريه متوسل شده است)) شيخ المضيره((و 
  : استداللها و سخنان پوچ و چرند او، مي گويم
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او بـيش از  . ، ثقه و حفظ ابوهريره اتفـاق نظـر دارنـد   تمام صحابه بر فضل) الف(
تو بيش :  به ابوهريره گفتم: مي گويد ابن عمر. ديگران در علم حديث حافظ بود

از ابن عمر سوال  1.بودي و احاديث بيشتري را حفظ داري از ما همراه رسول اهللا
ـ : شد خيـر،  : ر گفـت آيا ايرادي نسبت به روايات منقوله از ابوهريره داري؟ ابن عم

اشعث بن سليم از پدرش   2.ايرادي ندارم لكن ابوهريره جرات دارد و ما مي ترسيم
وارد مدينه شدم ديدم ابو ايوب از ابوهريره حديث روايـت مـي   : ((روايت مي كند
مگـر تـو از اصـحاب    : به او گفـتم . از ابوهريره از رسول اكرم: كرد و مي گفت

ابوهريره شنيده است و من از او نقل مي كـنم و   :رسول اهللا نيستي؟ ابو ايوب گفت
 3.نقل كـرده باشـم   اين براي من پسنديده تر است از اينكه مستقيماً از رسول اهللا

در مجلس ابن زبيـر بـودم، محمـد بـن     : ((معاويه بن ابي عياش انصاري مي گويد
و را نزد ابن زبير ا. اياس بن بكير آمد و درباره طالق ثالثه قبل از دخول سوال كرد

سـائل  . ابوهريره و ابن عباس فرستاد اين هر دو بزرگوار در خانه ام المومنين بودند
ابن عباس رو به . را از آن دو جويا شد)) طالق ثالثه قبل از دخول((رفت و حكم 

اي ابوهريره، با مشـكلي مواجـه شـدي آن را پاسـخ بـده،      : ابوهريره كرد و گفت
طالق او را حرام  3ول بها را بائن مي كند و سهيك طالق غير مدخ: ابوهريره گفت

حامي حضـرت  (آيا كسي را كه ابن عباس  4.مي كند، ابن عباس نيز چنين فتوا داد
تو فتوا : او را ثقه مي داند و با احترام با وي رفتار مي كند و به وي مي گويد) علي

  ! را جواب بنده، مي توان به دروغگو بودن متهم كرد؟
  
اين اسـت كـه او در حضـر و سـفر      ت روايت او از رسول اكرمدليل كثر) ب(

همراه رسول اهللا بوده است، او مشغول كار خاصي و يا زن و فرزند نبوده است كه 
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. زيرا او نه شغلي داشت و نه ازدواج كـرده بـود  . از حفظ كردن احاديث باز بماند
ر سـفر، چـه در   باشد، چه د لذا بسيار مايل بود كه همواره در صحبت رسول اهللا

شخصـي نـزد   : ((ابوانس مالك بن ابي عامر مـي گويـد  . حضر، جهاد، حج و غيره
اي ابا محمد، نـو مـي دانـي كـه ايـن مـرد يمنـي        : طلحه بن عبيداهللا آمد و گفت

را از بـر دارد؟ مـا از وي سـخنان و     بيش از شما احاديث رسول اهللا) ابوهريره(
مي گويد آنچه را  يم، آيا او از رسول اهللامطالبي را مي شنويم كه از شما نشنيده ا

در اين ترديدي ندارم كه او شنيده اسـت  : نگفته است؟ طلحه گفت كه رسول اهللا
: آنچه را كه ما از رسول اهللا نشنيده ايم و در اين باره براي تو سخن خـواهم گفـت  

ـ (( ، .رديمما مسئوليت چندين خانواده را بر عهده داشتيم، دامدار بوديم و كار مي ك
ابوهريره . استفاده مي كرديم تنها در لحظه هاي صبح يا شام از محضر رسول اهللا

، همراه يا نزديك با وي فقير و تهيدست بود و همواره به عنوان مهمان رسول اهللا
بود، و با وي زندگي مي كرد، لذا ما هيچ گونه ترديد نداريم در اين كـه او شـنيده   

هيچ صاحب ايماني را نمي بيني كه . ا كه ما نشنيده ايمآنچه ر باشد از رسول اهللا
   1.نگفته باشد، به وي نسبت بدهد آنچه را كه رسول اهللا

  
، او از تيز هوشي و حافظـه  عالوه بر كثرت مرافقت و صحبت با رسول اهللا) ت(

اين تيز هوشي و حافظه قـوي نيـز ثمـره تعلـيم     . فوق العاده نيرومند برخوردار بود
سعيد بن : زهري مي گويد: ((امام بخاري از زهري نقل مي كند. بود مرسول اكر

شـما بـا   : مسيب و ابو سلمه بن عبدالرحمن به من خبر دادند كه ابوهريره مي گويد
روايـت مـي كنـد، مهـاجرين و      ابوهريره به كثرت از رسول اهللا: خود مي گوييد

نا برادران مهاجرين در بازار انصار چرا مانند او از رسول اهللا روايت نمي كنند؟ هما
مشغول داد و ستد بودند و من در عوض دو وعده نان خشك همـواره در صـحبت   
رسول اهللا بودم، زماني كه آنان غايب بودند، من حاضر بـودم، آنچـه را كـه آنـان     
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فراموش كردند، من از بر كردم و برادران انصار من مشغول دام و كشاورزي خـود  
ز مستمندان صفه بودم، از بر مي كردم و جمـع مـي كـردم    بودند و من مستمندي ا

هـر كـس   : در حديثي فرموده بود زماني كه آنان فراموش مي كردند و رسول اهللا
چادرش را پهن كند تا آن وقت كه من سخنانم خاتمه بدهم، همه آنچه را كه گفته 

قـت كـه   از بر مي كند ـ پس من چادري را كه همراه داشتم پهن كردم تا آن و . ام
به سخنانش خاتمه داد، بعد آن را جمع كرده روي سـينه خـود قـرار     رسول اهللا

را كه ايراد كـرده بـود فرامـوش     حتي يك حرف هم از سخنان رسول اهللا. دادم
   1.نكردم

  
الزم مي دانم ديدگاه يكي از ائمه اثنا عشري و نهايـت اعتمـاد او را دربـاره    ) ث(

شـيخ  . اسـت  امام زين العابدين علـي بـن حسـين   و آن امام، . ابوهريره نقل كنم
از سعيد بن مرجانـه  )) كشف الغمه((ابوالحسن اربلي از ائمه بزرگ شيعه در كتاب 

 آيا تو از ابـوهريره : روزي نزد علي بن حسين بودم، از او پرسيم: ((نقل مي كند
ي هر كس غالم يا كنيز مومن: فرموده است رسول اكرم: ((شنيده اي كه مي گويد

را آزاد كند، خداوند در برابر هر عضو بنـده آزاد شـده، عضـوي از اعضـاي آزاد     
كننده را از آتش دوزخ نجات مي دهد حتي در برابر دست، دست در برابر پا، پا و 

امام زيـن العايـدن   . در برابر فرج، فرج آزاد كننده را از آتش دوزخ آزاد مي سازد
شـنيده  : ((نيده اي؟ سعيد بن مرجانه گفـت تو اين حديث را از ابوهريره نش: فرمود

امام زين العايدن بالفاصله خطاب به يكي از بهترين غالمانش را كه حتـي در  )) ام
تـو صـرفاً   )) أنت حر لوجـه اهللا : ((برابر هزار دينار آماده نبود او را بفروشد، گفت

نتداري خواننده محترم شما نهايت راستگويي و اما 2.بخاطر خشنودي اهللا آزاد هستي
ابوهريره را از ديدگاه امام علي بن حسين، زين العابدين مشـهده كـردي و مطلـع    
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بدون هيچ گونه ترديد و  شدي كه امام بزرگوار به محض شنيدن روايت ابوهريره
لذا شگفت آور و بعيد نيست اگر يكي از علماي ! اجراي و تنفيذ آن مبادرت ورزيد

نموده و جزو ممـدوحين و سـتوده شـدگان     بزرگ اماميه در فن رجال او را توثيق
عبداهللا، ابوهريره از يـاران  : ((لذا مي بينيم كه ابن داود الحلي مي گويد. قرار بدهد

)) الخصـال ((عالمه ابن بابويه قمي نيز در كتاب خـود   1.است معروف رسول اهللا
ي و محقق كتاب مذكور، عل. در چندين مورد به ثقه بودن ابوهريره گواهي مي دهد

اكبر غفاري كه اكثر رجال اين كتاب را مورد ارزيـابي قـرار داده و دربـاره آنـان     
عالوه بر ايـن،  . تعليقاتي را افزون است ولي در مورد ابوهريره معترض نشده است

كسي كه بيشترين احاديث را از ابوهريره روايت مي كند، سعيد بن مسيب، شـوهر  
سـعيد بـن مسـيب راوي    . است يرهدختر و از معروف ترين شاگردان خود ابوهر

به ابوهريره تعليم داد كه احاديث  حديثي است كه در آن آمده است، رسول اكرم
اميرالمومنين علي عليه السالم، : كشي درباره سعيد بن مسيب مي گويد. را از بر كند

روايت شده كـه ابـوجعفر، امـام     2.سعيد بن مسيب را تربيت و پرورش داده است
: از زين العابدين، علي بن حسـين شـنيده ام كـه فرمـود    : ((فته استمحمد باقر گ

سعيد بن مسيب در علم آثار از همه عالمتر و از تمام مردم عصر خويش فهميـده  ((
   3.تر است

از . ((كه مربي سعيد بن مسيب است آيا علي: مي پرسم!! از تيجاني هدايت يافته
ر حالي كه علي ولـي امـر، قـيم و    موضع او، درباره ابوهريره چيزي نشنيده است د

علي بن ابي طالب كه قيم، سرپرسـت و مربـي،   )) است؟) سعيد(پرورش دهنده او 
سعيد بن مسيب است، چگونه به او اجازه مي دهد تا بـا دختـر اكـذاب النـاس ـ      

و امام زين العابدين چرا و چگونه علم سعيد بن )) دروغگوترين مردم ازدواج كند؟
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ابـوهريره اسـت،   (ردان مخصوص و از وارثان اكذاب النـاس  مسيب را كه از شاگ
  ! اي مدعي هدايت دروغين، اگر پاسخي داري بفرما؟! تاييد مي كند؟

  
تمام فضايل ابوبكر، از عمرو بن العـاص، ابـوهريره،   : ((آقاي تيجاني مي گويد -3

كه عروه و عكرمه روايت شده اند، تاريخ ماهيت همه اينان را چنين معرفي مي كند 
آنان مخالفان امام علي بوده اند و يا بوسيله اسلحه و يا بوسـيله خورانـدن غـذاي    
مسموم و يا بوسيله نقل روايت دروغين درباره فضايل دشمنان او، با وي جنگيـده  

   1))اند
  : مي گويم

  
در ارتباط با عمرو بن عاص و قتال او با علي ترديد وجـود نـدارد، امـا او    ) الف(

قتال گرفت كه علي و سپاه او جنگ را آغاز كرده بودند و شركت زماني تصميم به 
جستن عمرو بن عاص در جنگ به خاطر دشمني با علي هرگز نبـوده بلكـه او بـه    

در . خاطر اين وارد صحنه قتال شده بود كه از حق دفاع كند و باطل را نابود سازد
ن العاص و حاميـان  مباحث متعلق به معاويه، علل و اسبابي را كه معاويه و عمرو ب

آنان را به جنگ واداشت، بيان داشتم، نيازي به اعاده آنها نيست اينكـه عمـرو بـن    
عاص براي دشمنان علي فضايل دروغين بيان مي كرد، صحت دارد زيرا او يكي از 

 حتي اين را نيز از رسـول اهللا ! مي باشد)! عمار تقتله الفئه الباغيه(راويان حديث 
همانا قاتل و كسـي كـه   )) (إن قاتله و سالبه في النار: ((فرمودبيان كرده است كه 

وقتي عمرو بن عـاص بـه   ) اموال شخصي او را به غارت مي برد، اهل دوزخ است
او : گفته شـد ) عمرو بن عاص(به او (( عنوان قاتل عمار مورد تهمت قرار گرفت، 
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و كسـي كـه    فرموده كه قاتل كه با عمار مي جنگد تو هستي؟ عمر گفت، پيامبر
   1))سالح و مال ابوهريره را به غارت مي برد، جهنمي است

در ذم اعداء علي است نه در مدح آنان، پس معلـوم  )) تقتله الفئه الباغيه((حديث (
  . مترجم). است كه ادعاي تيجاني كذب محض است

آري، خواننده محترم، ببين، اين است فريبكاري و اين است فضيلت دروغين بـراي  
ولي واقعيت چنين است كه تنها اتهام نابخشودني عمرو بن عـاص  !! ن علي؟دشمنا

چه كسي نزد تو از ديگـران محبـوب   : سوال كرد اين است كه او از رسول اكرم
از ميان مردان چه كسـي؟  : بعد سوال كرد)). عايشه: ((فرمود تر است؟ رسول اهللا

: م چـه كسـي؟ فرمـود   در درجه ي سو: بعد سوال كرد. پدرش: فرمود رسول اهللا
از ديدگاه تيجاني تنها همـين   2. عمر بن خطاب و چند تن ديگر از مردان را نام برد
  . يك حديث براي مذمت عمرو بن عاص كافي است

  
اما ابوهريره، همه مي دانند كه او جريان فتنه ميان علي و معاويه، كـامالً بـي   ) ب(

اين جهت، هيچ گونـه ايـرادي    طرف بود و از هيچ فريقي حمايت نمي كرد، لذا از
اما از لحاظ اينكه ابوهريره براي فضايل دشمنان علي احاديثي . متوجه او نمي شود

را از طرف خود وضع كرده است، آري، اين از جمله دروغهاي آقاي تيجاني است، 
زيرا اگر دقت كنيم مي بينيم كه ابوهريره براي فضايل علي و فرزنـدانش احاديـث   

بدليل . ه است و ما اهل سنت اين احاديث را خود ساخته نمي دانيمزيادي نقل كرد
اينكه نه ابوهريره را اهل اين كار مي دانيم و نه علي و فرزنـدانش را فاقـد چنـين    

احاديث وارده پيرامون فضيلت علي و اوالدش بشـرح زيـر مـي    . كرامتي مي دانيم
  : باشد
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: ريـان جنـگ خيبـر فرمـود    در ج روايت مي كند كه رسول اكرم ابوهريره -1
پرچم را به كسي مي سپارم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند بوسيله ((

علي بن ابـي طالـب را خواسـت و     رسول اهللا. . . او مسلمانان را پيروز مي كند
   1.پرچم را به او داد

  
حسـن و  (هر كـس آن دو  : ((فرمود از ابوهريره مروي است كه رسول اكرم -2

را دوست دارد، با من دوست است و هر كس آنان را مبغوض دارد، او بـه  ) حسين
   2.من بغض ورزيده است

  
پروردگارا، من حسن و حسين : فرمود از ابوهريره مروي است كه رسول اكرم -3

   3.را دوست دارم، تو نيز آنان را دوست بدار
  !!! آقاي تيجاني، هدايت را تبريك مي گوييم

  
وه، نخست بايد عرض شود، برايم روشن نيست كه منظور آقاي اما درباره عر) ت(

تيجاني كدام عروه است، ولي به احتمال قوي ممكن است منظورش عروه بن زبيـر  
زيرا شخصي به نام عروه معروفتر از وي شناخته نشده است و دليل قوي تـر  . باشد

كر روايت كـرده  اينكه عروه بن زبير از عايشه و عمر احاديثي را درباره فضايل ابوب
عروه در زمان بروز فتنه ميان علي و معاويه، ده سال بيش نداشـت و بـدليل   . است

اينجـا اسـت كـه احمـد بـن      . كم سني در اين جنگ و اختالف شركت نكرده بود
عروه بن زبير مردي قابل اعتماد و از تابعين است، مـرد  : ((عبداهللا العجلي مي گويد

  4.التي نداشته استنيكي است، در فتنه ها اصالً دخ
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زيـرا كسـي   . اما عكرمه، قطعاً منظور آقاي تيجاني عكرمه پسر ابوجهل اسـت ) ث(

عكرمه بن ابي جهـل در  . ديگر با اين اسم در آن ديار و در آن زمان وجود نداشت
البته در چه غزوه اي شهيد شده اسـت؟ در ايـن   . هجري، شهيد شده است 13سال 

مي گويند در غزوه يرمـوك و برخـي ديگـر مـي      بعضي. باره اختالف وجود دارد
اين هر دو غزوه در يك سال به وقوع پيوسـته  . گويند در اجنادين، كشته شده است

اصالً براي من . با اين حساب عكرمه چند سال قبل از بروز فتنه در گذشته بود. اند
ـ . كه آقاي تيجاني چرا او را وارد صحنه كرده است. روشن نيست د چنين بر مي آي

كه آقاي تيجاني از اطالعات بسيار خوبي درباره تاريخ و رجال تـاريخ بهـره منـد    
  ! است

  
آنان مكر و حيله مي كننـد، مـن   (لكن خداوند مي فرمايد : ((اين گفته تيجاني) ج(

  ) ))الخ. . . نيز حيله آنان را خنثي مي كنم، پس اي پيامبر كافران را مهلت بده
  : مي گويم

جنايتكاران است، جنايتكاراني كه هيچ گونه رنگ ديني ندارند و خداوند بزرگتر از 
) العياذ باهللا(آيه هاي وارده درباره كافران را بر بهترين خلق خدا تطبيق مي دهند و 

آنان را متهم به كفر مي كنند و غافل اند از اينكه اين آيه ها با وضع و احوال خود 
شا الهي اين است كـه آنـان را در انظـار    اما من. آنان بيشتر سنخيت دارند تا ديگران

در دلها پنهان  مردم برهنه كند و حقد و كينه توزي كه در حق اصحاب رسول اهللا
كرده اند، آن را بيرون بياورد و بر مال سازد، به آقاي تيجاني و بـرادران رافضـي او   

خداوند در آينده نزديك ظـاهر  ) نَوسيعلَم الَّذينَ ظَلَموا أَي منْقَلَبٍ ينْقَلبو (مي گويم
  . خواهد كرد كه ستمكاران به چه سرنوشتي گرفتار خواهند شد

شگفت آور اينكه آقاي تيجاني در چندين مورد در كتابش ابوهريره را مورد تهاجم 
قرار داده و او را به نقل روايات دروغين و خود ساخته متهم كرده است و در عين 



حديث حوض كه تيجـاني بوسـيله آن   ! تدالل كرده استحال از احاديث او نيز اس
آقاي تيجـاني  . را مطعون كرده است، راوي آن ابوهريره است اصحاب رسول اهللا

به افضليت علي استدالل مي كند، راوي ) پرچم روز خيبر)) (يوم خيبر((از حديث 
آن شخص كـه در  )) (الرجل الذي بال في المسجد((از حديث . آن ابوهريره است

بعد از همه ايـن  ! استدالل مي كند ولي راوي آن ابوهريره است) سجد ادرار نمودم
استداللها از احاديث ابوهريره، آقاي تيجاني مـدعي اسـت كـه ابـوهريره دربـاره      

  !فضيلت دشمنان علي احاديث موضوعه و خود ساخته نقل مي كند؟
  باب سيزدهم 

  مباحث متفرقه 
  جود نص براي وجوب نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر و((

  )) پيروي از علي
از بعضي روايـات اسـتناد كـرده و     آقاي تيجاني در مورد وجوب تبعيت از علي

از جمله : او مي گويد. مدعي است كه اين روايات مورد اتفاق شيعه و سني هستند
أنا مدينه العلـم و علـي   ((احاديثي كه مرا وادار به تبعيت از علي مي كنند، حديث 

اين حديث را اهل سنت در صحاح خود نقل كرده اند و صـحت آن  . است) )بابها
. و نزد شيعه اين گونه روايات به مراتب بيشتر انـد . نيز مورد تاييد قرار گرفته است

ولي من حسب معمول فقط به رواياتي استناد مي كـنم كـه مـورد توافـق طـرفين      
   1.هستند

  : مي گويم
  . از لحاظ متن و سند باطل است)) هاأنا مدينه العلم و علي باب((حديث 

ذكـر كـرده و   )) الموضـوعات ((ابن جوزي آن را در كتاب خود : اما از ناحيه سند
ابن طاهر مقدسي در كتاب  2.بعد از ارزيابي كليه طرق، آن را باطل قرار داده است
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: آن را در رديف احاديث موضوعه آورده و گفته اسـت ) تذكره الموضوعات(خود 
آن ابوالصلت هروي است كه نام او عبدالسالم است، و همچنين عثمـان  در سند ((

بن خالد و اسماعيل بن محمد بن يوسف در سند آن وجود دارند و همه آنان غيـر  
و شـوكاني در كتـاب   )) الأللـي المصـنوعه  ((سيوطي آن را در  1.ثقه و كاذب اند

نه مـتن صـحت   هيچ حديثي با اين گو: ((عقيلي مي گويد) 348-349الفوائد ص (
ايـن  : ((شيخ االسالم ابن تيميـه مـي گويـد   ) 150ص  3الضعفاء عقيلي ج. (ندارد

حديث ضعيف بلكه نزد كارشناسان و آگاهان امور روايت كـرده انـد ولـي دروغ    
آورده است و بعـد  ) أنا دار الحكمه و علي بابها(ترمذي آن را با اينكه الفاظ . است

ابن كثيـر در بدايـه آن را ذكـر     2))ريب منكرهذا حديث غ: ((از نقل آم گفته است
اين حديث بوسيله ابو الصلت هروي عن ابـي معاويـه روايـت    : كرده و گفته است

احمد بن سـلمه و  . شده است و احمد بن سلمه از معاويه آن را سرقت كرده است
احمد بن محمد بن قاسم بن محرز از ابـن  . كساني كه با او هستند، همه ضعيف اند

ايت مي كند كه ابن معين به او خبر داده كه ابو معاويه نخست اين حديث معين رو
ابـن عسـاكر بـا    . را روايت كرده و بعد از روايت كردن آن خودداري كرده اسـت 

اسناد مبهم آن را از جعفر صادق عن أبيه عن جده عن جابر بن عبـداهللا بـه عنـوان    
عـدي آورده و گفتـه    جابر از طريقي ديگـر از بـن  . حديث مرفوع ذكر كرده است

در ايـن  : ابوالفتح آودي مـي گويـد  . است، ابن عدي آن را موضوع قرار داده است
امام احمد آن را باطل قرار )) الفضايل((محقق . خصوص هيچ حديثي صحت ندارد

: دارقطنـي مـي گويـد    4))اين حديث موضوع است: ((آلباني مي گويد 3.داده است
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 3العلل الوارده في أحاديث النبويه ج( 1))اين حديث مضطرب و غير ثابت است((
  ). 247(ص ) 386(من رقم  2سوال رقم 

زيرا دروغ ماهيت خود را خودش . از ناحيه متن نيز حديث مورد بحث، باطل است
شهر علم باشد و آن شهر جز يـك در،   معرفي مي كند، به اين دليل كه اگر پيامبر

ه ديگـران همـان يـك دروازه معرفـي     دري ديگر نداشته باشد، و راه رسيدن علم ب
همه مسلمانان اتفاق دارند كه معلـم  . شود، معامله اسالم محدود و مسدود مي شود

نبايد يك نفر باشد، بلكه الزم است كه مبلغان به حد تواتر  و راوي علم از پيامبر
رسيده باشند، يعني به تعدادي كه روايت مرويه از آنان براي شـنوندگان و غائبـان   

زيرا خبر واحد مفيد علم نيست مگر در صورتي كـه همـراه بـا قـرائن     . يد باشدمف
روي اين . قرائن خارجي گاهي منتفي و گاهي صعب الوصول هستند. خارجي باشد

اگـر گفتـه   . حساب رسيدن به علم نه از راه قرائن مقدور است و نه از سنن متواتره
الزم است كه قبل از خبـر  : ممي گوي)) خبر وارد از معصوم مفيد علم است: ((شود

و عصـمتش بـه   . دادن و روايت كردن خبر واحد، نخست بايد عصمتش ثابت شود
مجرد خبر دادنش، قبل از اينكه معصوميتش ثابت شود، ثابت نمي شود و بـا ايـن   
ترتيب كه صحت خبرش موقوف به عصمت و عصمتش موقوف بـه خبـر دادنـش    

عصمت امام علي . زم دور است باطل استباشد، دور الزم مي آيد و آنچه كه مستل
كه دروازه علم است از اجماع نيز ثابت نمي شود، زيرا در اين باب اجماع منتفـي  
است و نزد اماميه اجماع بدليل اين حجت است كه در ميـان آنـان امـام معصـوم     

حاصل كالم چنين بر مي آيد كه عصمت او به محض ادعـايش بايـد   . وجود دارد
م است اگر عصمت او حق است بايد از راه هاي آخر، نه از ادعا و ثابت شود، معلو

اگر شهر علم جز يك در، دري ديگـر نداشـته باشـد، نـه     . خبر دادنش، ثابت شود
چنين استنباط مـي شـود كـه ايـن     . عصمت آن ثابت مي شود و نه ساير امور دين

. اسـت  حديث را كسي كه زنديق و جاهل بوده به گمان اينكه مدح است تراشـيده 
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اگر خوب دقت شود، ارائه چنين حديثي، شيوه زنديقان است تا به بهانه اينكه علم 
و دين اسالم را تنها يك نفر تبليغ كرده است، آن را بي اعتبار و كـم ارزش جلـوه   

عالوه بر اين، بودن تنها يك باب براي شهر علم، خـالف مشـاهده و تعامـل    . دهند
توسط ساير مبلغـان و   و اسالم را از رسول اهللا زيرا اكثر بالد اسالمي، علم. است

دريافته اند، اهالي مدينه و مكه روشن است كـه آنـان علـم و    )) علي((توسط غير 
هم چنين اهالي شـام و بصـره، زيـرا    . احكام و معارف را از غير علي ياد گرفته اند

او در  اغلـب علـم  . علماي اين بالد روايات بسيار كمي را از علي روايت كرده اند
كوفه بوده است ولي با اين وجود، اهالي كوفه قـرآن و سـنت را قبـل از خالفـت     

  ). فضالً عن علي(عثمان ياد گرفته اند 
دوران تعليم . فقهاي مدينه دين را در دوران خالفت عمر بن الخطاب ياد گرفته اند

ـ    ب معاذ در سرزمين يمن و مدت اقامت او در آنجا از دوران اقامت علـي بـه مرات
. شريح و ساير بزرگان تابعي علم فقه را از معاذ بن جبل آموختـه انـد  . بيشتر است

اهل يمن بيشتر از معاذ بن جبل روايت مي كنند تا از علي، علي زماني وارد كوفـه  
. شد كه شريح مسئوليت قضا را بر عهده داشت و از قبل مشغول انجام وظيفه شـود 

   1.ي وارد كوفه شود در مدائن پخش شده بوداو و عبيده السلماني قبل از اينكه عل
يا علي أنت مني به منزله هارون من موسي (سپس آقاي تيجاني با استناد از حديث 

حديث مـذكور حكايـت از آن دارد كـه وزارت،    : مي گويد) إال أنه  ال نبي بعدي
همان طور كه هارون وزير، وصـي و  . وصايت و خالفت مختص اميرالمومنين است

وسي در زمان غيبت او بود زماني كه موسي بنابر وعده اي كه با پروردگار خليفه م
كرده بود به كوه طور رفته بود هم چنين حديث حكايت از آن دارد كه جايگاه امام 

لذا نسخه اي از همان اصل است، جز در بعد نبوت . علي مانند جايگاه هارون است
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ان اشاره دارد كه امام علـي از  كه در حديث استثنا شده است نيز حديث مذكور بد
   1.كسي ديگر از وي برتر نيست تمام صحابه افضل است سواي رسول اهللا

  : مي گويم
بخاري و مسلم آن را از سعد بن ابي وقـاص روايـت   . حديث مذكور صحيح است

علي را در مدينه بـه   در جريان غزوه تبوك رسول اكرم: سعد مي گويد. كرده اند
اي رسول خدا مرا در ميان زنان و كودكان : علي گفت. ين فرمودعنوان جانشين تعي

تو دوست نداري براي من به منزله ي هارون براي : فرمود مي گذاري؟ رسول اهللا
 2.موسي باشي؟ البته بعد از من نبوت نيست و كسي بعد از من پيامبر نخواهـد شـد  

، وصايت و خالفـت  اما اين حديث نمي تواند مدعاي تيجاني داير بر اينكه وزارت
  : زيرا كه. مختص اميرالمومنين است را ثابت كند

  
دليل و علت خاصي داشت و آن، اين بـود كـه رسـول     فرموده رسول اهللا) الف(
. علي را در جريان غزوه تبوك به عنوان جانشين در مدينه تعيين فرموده بـود  اهللا

بعـد از  . نـه داده نشـد  غزوه تبوك، غزوه اي بود كه به احدي اجازه ماندن در مدي
اينكه مقرر شد كه علي در مدينه بماند، منافقين شروع بـه شـايعه پراكنـي كـرده،     

از وي ناراضي بوده است، او را امر كرده تـا   علي به دليل اينكه رسول اهللا: گفتند
: نسايي در خصايص علي از سعد بن ابي وقاص چنين آورده است. در مدينه بماند

عازم غزوه تبوك بود، علي را حكم كرد تا در مدينـه بـه    هللازماني كه رسول ا((
از علـي   رسـول اهللا : در ايـن خصـوص گفتنـد   ) منافقين(عنوان جانشين بماند، 

به  ناراحت شده ديگر راضي نيست او را با خود ببرد، علي پشت سر رسول اكرم
مرا همراه بـا   !اي، رسول خدا: راه افتاد تا در مسير راه خود را به او رساند و گفت

پيـامبر از  : كودكان و زنان رها كرده اي و منافقان شروع به زمزمه كرده، مي گويند
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اي علي، من تـو را در  : فرمود همراهي علي خسته شده است؟ آنگاه رسول اكرم
ميان زن و فرزندان و اهل بيتم جانشين كرده ام، تو مگر راضي نيسـتي كـاري كـه    

راي موسي انجام داده است باشي، البتـه بعـد از مـن    براي من به منزله ي هارون ب
   1.كسي پيامبر نمي شود

راه افتـاد و جريـان    بدليل شايعه اي كه به راه افتاده بود، علي به دنبال رسول اهللا
مي خواست از علي دلجـويي كنـد و    رسول اهللا. بازگو كرد را براي رسول اهللا

ر مدينه موجب نقص و عيب براي او برايش توضيح داد كه استخالف و ماندن او د
نمي شود، زيرا موسي هارون را براي حفظ و نگهداري بني اسـرائيل خليفـه خـود    

. لذا اين استخالف به هيچ وجه نقص و عيبي محسوب نمـي شـود  . قرار داده است
خرسـند  ) رضيت رضيت: (علي نيز پس از اين توضيح، اظهار رضايت كرده، گفت

خالصـه سـخن اينكـه    . احمد نيز چنين روايت كرده استابن مسيب از امام . شدم
  . صرفاً بخاطر دلجويي علي بوده است و بس فرموده رسول اهللا

  
هرگاه كه  ثابت است، اين است كه رسول اهللا آنچه كه در سيره رسول اهللا) ب(

به مسافرت يا غزوه تشريف مي برد، يكي را به عنوان جانشين در مدينه مي گمارد 
ي هيچ يك نگفته بود كه تو براي من مانند هارون براي موسي هستي، دليلش اما برا

نيز اين بود كه هيچ يك از آنان چنين فكر نمي كرد كه استخالف نـوعي نقـص و   
اين فرموده رسـول اهللا بـراي   . عيب است، لذا نيازي براي گفتن چنين كلماتي نبود

گز نبود، و هر كس غير علي مبين اختصاص وزارت، وصايت و خالفت براي او هر
در حـديث كلمـاتي كـه دال بـر     . اين را مدعي شود، دليلش را بايـد ارائـه دهـد   

مانند هارون براي موسـي   تخصيص و اينكه غير از علي، ديگران براي رسول اهللا
حديث مذكور به مثابه آن قول پيامبر اسـت كـه خطـاب بـه     . نيستند، وجود ندارد

ال تلعنوه فو اهللا مـا علمـت إال   : ((كرد، فرمودشخصي كه شارب خمر را لعنت مي 
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او را لعن و نفرين نكنيد، زيرا آنچه كه من از وي مي دانم، )) أنه يحب اهللا و رسوله
هيچ فرد عاقـل و خردمنـدي نمـي    . اين است كه او اهللا و رسولش را دوست دارد

ل لكـن رسـو  . گويد كه اين حديث محبت ديگران را از خدا و رسول نفي مي كند
بدليل خاصي در حق او چنين گفته بود و آن اين بود كه شخص ناسـزاگو را   اهللا

براي حضرت  همان طور كه دليل قول رسول اهللا. از لعن و نفرين كردن منع كند
علي اين بود كه علي خشنود شود و از اينكه امر شده كه در مدينه بمانـد، ايـن را   

  . نقصي براي خود گمان نكند
  
تصاص دادن علي به اين سخن كه تو براي من ماننـد هـارون بـراي    دليل اخ) ت(

موسي هستي، اين بود كه علي گمان مي كرد كه ماندن او در مدينه موجب نقص و 
. او را مختص نمي كـرد  اهانت است، يعني اگر علي معترض نمي شد، رسول اهللا

فـت علـي   اين بزرگترين دليل است بر اينكه حديث دال بر امامت و استحقاق خال
البته به جز كسي كه ناداني اش از همه بيشـتر و عقلـش   . نيست بعد از رسول اهللا

  . از همه كمتر باشد، چنين نمي پندارد
  
حديث مورد بحث حكايت از آن دارد كـه وزارت،  : ((آقاي تيجاني مي گويد) ث(

وصايت و خالفت مختص اميرالمومنين است بـه گونـه اي كـه در غيـاب موسـي      
  . رون عليه السالم بودمختص ها
  : مي گويم

غير علي را نيز  زيرا رسول اهللا. از حديث هيچ گونه اختصاصي استنباط نمي شود
لذا به محض استخالف الزم نيسـت كـه   . در مدينه جانشين خود تعيين كرده است

مستخلف خليفه شود، عالوه بر اين، استخالف علي بر مدينـه، آخـرين اسـتخالف    
غير علي را در مدينه خليفه خود قرار داده  ان حجه الوداع پيامبرنبود بلكه در زم

اگر استخالف در حالت گذار دليل بر خليفه بودن بـراي هميشـه باشـد، پـس     . بود



اختصاص در واقع آن است كه مختص . ديگران از علي بايد حق تقدم داشته باشند
براي امامـت در   به يك فرد باشد، مانند اختصاص ابوبكر براي سرپرستي حجاج و

نماز، قطعاً روشن است كه اين اختصاص بخاطر خويشاوندي يا به منظور دلجويي 
نبود، آن طور كه با علي صورت گرفت بلكه اختصاص ابـوبكر صـرفاً بـه منظـور     

  . شايستگي و استحقاق بود
  
فرضاً اگر بپذيريم كه وصايت و خالفت بصورت اختصاص از آن علـي بـود،   ) ج(

بـوده اسـت و مسـتمر بعـد از      نحصر به دوران حيات رسول اهللاين اختصاص م
هارون عليه السالم فقط در دوران حيات موسـي، خليفـه   ((زيرا . وفات نبوده است

به اتفاق همه قبل از موسي در ) هارون(زيرا او )) موسي بوده است نه بعد از وفات
ـ  (آيا خود تيجاني نه گفته بود  1گذشته است ي ماننـد جايگـاه   كه جايگاه امـام عل

وضعيت واقعي خالفـت هـارون همـين    ) هارون است و آن نقل مطابق اصل است
و وضـعيت  . بوده است، يعني خالفت او محدود به زمان حيات موسي بوده اسـت 

 علي مطابق با اصل است، يعني خالفت او نيز محدود به زمان حيات رسـول اهللا 
  . ودت، به تو پاسخ دادمآقاي تيجاني اينك از سخنان خ. بوده است و بس

در پرتو مباحث گذشته براي كليه كساني كه جوياي حق و حقيقت هستند، كـامالً  
روشن است كه حديث مذكور اصالً اشاره به خالفت علي نـدارد، چـه در دوران   

  . و چه بعد از وفات وي حيات رسول اهللا
حـديث غـدير    و آن همان. اما حديث سوم كه آقاي تيجاني بدان استدالل مي كند

من كنت مواله فهذا علي مواله، اللهم وال مـن  : ((است كه در آن چنين آمده است
وااله و عاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحـق معـه حيـث    

  )).دار
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اين حديث به تنهايي كافي است براي ابطـال  : تيجاني بعد از نقل حديث، مي گويد
عمر و عثمان را تـرجيح مـي دهنـد بـر آن كـس كـه        و رد ادعاهايي كه ابوبكر و

و هيچ اعتباري . او را ولي مومنين پس از خود، نصب و تعيين نموده است پيامبر
را به معنـي دوسـت   )) ولي((را به معني دوستي و )) واليت((ندارد سخن آنان كه 

 .بـوده، بـه دور اسـت    گرفته اند زيرا اين معني از معناي اصلي كه هدف پيـامبر 
هنگامي كه در آن گرماي شديد، به عنوان سخنراني و خطبه ايستاد و  رسول خدا

آيا شهادت نمي دهيد كه من از مـومنين بـه   : ((در جمع مردم با صداي بلند فرمود
: آنگاه فرمود! آري، اي رسول خدا: پاسخ دادند((خودشان اولي تر و شايسته ترم؟ 

و ايـن نـص واضـح و    . . .)) ت پس هر كه من موالي اويم علـي مـوالي اوسـ   ((
و بـر انسـان پـاك سـيرت و     . آشكاري است در جانشين قرار دادن علي بر امـتش 

خردمند و دادگر روا نيست جز پذيرش اين معني و رد توجيه ها و تاويلهـاي زور  
را در اين روايت بـه معنـاي   )) ولي((گويان كه براي حفظ آبروي اصحاب، معناي 

بـاالتر اسـت از حفـظ آبـروي      فـظ كرامـت پيـامبر   محب آورده اند، چرا كه ح
اصحاب، و اگر آن معني را بياورند در حقيقت پيامبر را به مسخره گرفته اند كه در 
آن گرماي سوزان توان فرسا، مردم را جمع كند و به آنها بگويد كه علي دوسـتدار  

راي حفظ اين مفسران كه نصوص خدشه ناپذير را ب. . . و تاييد كننده مومنين است 
آبروي بزرگانشان تاويل مي كنند، چه تفسيري دارند براي مجلس جشن و تهنيتـي  

بعـد از پايـان سـخنراني برقـرار كردنـد و نخسـت از        كه حضـرت رسـول اهللا  
همسرانشان خواستند كه به علي براي اين منصب، تبريك و تهنيت بگويند، سـپس  

ين بر تو اي فرزنـد ابوطالـب، تـو    آفرين، آفر: ((ابوبكر و عمر آمدند و به او گفتند
و تاريخ گواه است كه تاويل كننـدگان،  )) امروز موالي هر مومن و مومنه اي شدي

خداونـد مـي   . دروغگويند، پس واي بر آنها از آنچه بـا دستهايشـان مـي نگارنـد    



و ) (146مـن اآليـة  : البقـرة )(وإِنَّ فَرِيقاً منْهم لَيكْتُمونَ الْحقَّ وهـم يعلَمـونَ   (:فرمايد
   1)گروهي از آنها حق را كتمان مي كنند در حالي كه حق را مي دانند

  : بايد عرض شود كه
  
حديث بجاي خود صحيح است ولي هيچ گونه داللتي بـراي خليفـه بـودن    ) الف(

در ايـن   و در مباحـث متعلـق بـه ابـوبكر    . ندارد علي بعد از وفات رسول اهللا
ه است، بدليل اهميت مطلب بـه مباحـث مـذكور    خصوص سخنان زيادي گفته شد

  . مراجعه شود
  
وانصر من (درباره الفاظ زائد كه در حديث، مدرج شده اند يعني اين كلمات ) ب(

اين كلمات داخل پرانتز، جدا از اصل حديث هستند و اين ) نصره واخذل من خذله
 است و او زيرا مدار اين زيادت، شريك بن عبداهللا. زيادت ضعيف تلقي شده است

ادر معه الحق حيـث  (و اين كلمات كه  2.به بدي حافظه و سوء ضبط معروف است
  . در هيچ روايتي اين الفاظ وجود ندارد) دار
  
بـه معنـي محـب و    )) مولي((كساني كه حديث را يعني : ((تيجاني مي گويد) ت(

عنـي  تاويل كرده اند، تاويل شان بدليل منحرف بـودن از م ) دوست و معاون(نصير 
! از آقاي تيجاني با انصـاف . بوده است، اعتباري ندارد اصلي كه هدف رسول اهللا

منظورش اين معني اصـلي   مي پرسم، تو از كجا و چگونه فهميدي كه رسول اهللا
) احمـد تيجـاني  (آيا تو براي معلوم كردن معني اصلي با شيخ طايفـه  ! بوده است؟
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ك مقصد اصلي رسول اهللا بـه ديـدار بـا    رابطه برقرار كردي و او بالفاصله براي در
  را معلوم كرد و به تو خبر داد؟؟ وي مبادرت كرد و هدف اصلي پيامبر

  
در گرماي طاقت فرسـا بلنـد    استدالل آقاي تيجاني داير بر اينكه رسول اهللا) ث(

  . شده به ايراد خطبه پرداخت تا نص وارده درباره خالفت علي را متذكر شود
  : مي گويم

. نيسـت  در گرماي طاقت فرسا دليل بر خليفه بودن علـي  دن رسول اكرمايستا
البته اگر روند جريان چنين . اين گونه احتماالت بعيد، نمي توانند مستمسكي باشند

مردم را جمع مي كرد و آنان را براي رفتن به غدير امر مي كرد  مي بود كه پيامبر
است، طرح دليل بـه ايـن شـيوه     و بعد حديث را براي آنان متذكر مي شد، ممكن

بعد از اينكه از مكه، مني و عرفات،  لكن رسول اهللا. براي عقل قابل قبول مي بود
يعني از حج برگشته بود و در راه مدينه در محلي يا چشمه آبي بنام غدير حـديث  

، امامت علي مي ))مواالت((از  را متذكر شد ـ اگر منظور رسول اهللا )) مواالت((
ميدان عرفات، در تجمع حجه الوداع كه مهمترين مطالب را در آنجـا بيـان   بود در 

زيـرا تمـام مطالـب مهـم و     . علي را متذكر مي شد)) مواالت((كرده بود، حديث 
بعـد از مطـرح نمـودن     ضروري بايستي در آنجا مطرح مي شدند، و رسـول اهللا 

ه باش كه من رسالت ، پروردگارا، تو گوا))أال هل بلغت اللهم فاشهد: ((مطالب مهم
نبود، آن )) بالغاً للناس((و موضوع امامت از آن جهت كه، . خودم را انجام داده ام

داليل و شواهد بسيار شفاف و روشني وجود دارد، دايـر بـر اينكـه    . را متذكر نشد
درباره علي، ايجاد محبت با علي و جلـب   منظور از تاكيد و سفارش رسول اكرم

چنانچه احمد در فضـايل از ابـن بريـده و او از    . بوده استحمايت مردم براي او 
به يمن اغزام  ما را به سرپرستي علي رسول اهللا: ((پدرش چنين نقل كرده است

  : كرد وقتي از انجام ماموريت برگشتيم، از ما پرسيد



مـن از دسـت علـي    : بريده مي گويـد )) صحت و رقابت علي را چگونه يافتيد؟((
و از اهـل  (من سر را بلنـد كـردم   . ديگران شكايت كرده بودندشاكي شده بودم يا 

هر كس كـه  : ((سرخ و متغير است و بعد فرمود ديدم چهره رسول اهللا) مكه بودم
ابن عباس از بريده نيز چنين روايت  1))من دوست او هستم، علي نيز دوست اوست

در . شاهده كردمبه يمن رفتم، نابرابري هايي از وي م همراه با علي: ((كرده است
در حالي كه چهره  رسول اكرم. رفته از علي انتقاد كردم برگشت نزد رسول اهللا

اي بريده من براي مومنـان، از خـود آنـان نزديكتـر     : ((اش متغير شده بود، فرمود
او هسـتم، علـي نيـز    ) دوست(هر كه من موالي : فرمود. آري: نيستم؟ عرض كردم

محققـان  ). 79(نسايي، خصايص رقم ) 989(برقم الفضايل الحمد (موالي او است 
  . حديث صحيح است: هر دو كتاب مي گويند

ايجاد محبت  از اين روايات بطور شفاف و روشن بر مي آيد كه هدف رسول اهللا
  . و جلب حمايت براي علي بوده است و بس

  
آناني كه نصوص را بخاطر حراسـت و پاسـداري از   : (آقاي تيجاني مي گويد) ج(

امت بزرگان و سادات خود تاويل مي كننـد، مراسـم تهنيـت و تبريكـي را كـه      كر
و ابـوبكر  و عمـر در آن    برگزار كرده بود و همسـران رسـول اهللا   رسول اكرم

آفرين، آفرين بر تو اي فرزند ابي طالب، تـو  : شركت جسته و خطاب به علي گفتند
  !) موالي هر مرد و زن مسلمان شدي، چگونه توجيه مي كنند؟

هالك و نابود شود اين تيجاني احمق، نصوص حديثي را چگونه بازيچه : مي گويم
كه حديث مذكور را در ) اسباب االستبصار(در مبحث . دست خود قرار داده است

جزو تبريك گويـان بـوده    آنجا آورده است اين مطلب را كه همسران رسول اهللا
ظـور تحريـف بيشـتر و دقـت در     و در اينجـا بـه من   2.اند، اصالً متذكر نشده است
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دروغگويي آنان را جزو تبريك گويان قرار داده است عـالوه بـر ايـن، تبريـك و     
تنها علي بن زيد بن جـدعان ايـن   . در حديث صحيح نيامده است تهنيت ابوبكر

بعد آقاي تيجـاني بـي   . زيادت ـ تهنيت ـ را آورده است و او راوي ضعيفي است  
. تاريخ گواهي مي دهند كه متاولين دروغگـو هسـتند   واقعيت و: (شرمانه مي گويد

!) واي براي آنان در برابر آنچـه كـه نوشـته و در برابـر آنچـه كـه مـي نويسـند؟        
  . اجابت كن! پروردگارا

علـي  (حديث : ((آقاي تيجاني، در اين راستا حديث چهارم را ذكر كرده مي گويد
حديث ديگـري اسـت و بـه     اين) مني و أنا من علي وال يودي عني إال أنا أو علي

او را شايسته دانسـته   صراحت مي گويد كه تنها علي كسي است كه رسول اكرم
تا از طرف وي به نماينـدگي از وي، مطالـب دينـي را بگويـد و ابـالغ دارد و در      
جريان برائت از مشركين در موسم حج وقتي كه بجاي ابوبكر، او ماموريت يافت تا 

اي پيـامبر خـدا، دربـاره مـن     : بكر به گريه افتاد و گفـت برائت را اعالم كند و ابو
خداوند مرا امر كرده كه غير از خود يا علي : حكمي نازل شده است؟ پيامبر فرمود
اين حديث، مويد حديثي : تيجاني مي گويد. كسي ديگر حق ابالغ مطالب را ندارد

علي تو براي اي : (به مناسبتي به علي گفته بود ديگر است كه در آن رسول اكرم
    1.)امت من بيان كني آنچه را كه آنان درباره بعد از من آن اختالف دارند

  : مي گويم
حديث مذكور ثابت است و صحت دارد اما آقاي تيجاني آن را بـه غيـر محملـش    

  : زيرا. حمل مي كند و قرائتي نادرست از آن دارد
  
مختص علـي  )) علي علي از من است و من از((كه  اين سخن رسول اهللا) الف(

بخـاري و مسـلم از   . براي غير علي نيز چنين گفته است بلكه رسول اكرم. نيست
وقتي اشعريون در جريان يك : فرمود رسول اكرم: ((نقل كرده اند كه ابوموسي
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غزوه بيوه مي شدند يا در مدينه دچار كمبود طعام مي شدند، آنچه كه داشـتند آن  
د و بعد در يك ظرف بزرگ آن را علي السويه بـين  را در پارچه اي جمع مي كردن

در مناسـبتي   1.خود تقسيم مي كردند، پس آنان از من هستند و من از آنـان هسـتم  
كه به  رسول اهللا: ابي برزه مي گويد: نيز چنين فرموده است ديگر براي جليبيب

ارانتان آيا شما كسي از ي: وقتي از جهاد برگشت، از اصحاب پرسيد. جهاد رفته بود
بار تكـرار   3آري، چند نفر را نام بردند اين مطلب سه: را گم كرده ايد؟ آنان گفتند

رسـول  . خيـر : آيا كسي ديگر گم نشده است؟ گفتند: فرمود شد ـ بعد رسول اهللا 
من جليبيب را گم كرده ام، او را پيدا كنيد ـ در ميان كشـته شـدگان    : فرمود اهللا

. هفت تن را كشته و بعد خودش نيز كشته شده اسـت و معلوم شد كه او . پيدا شد
جليبيب بعد از اينكه : ((نزد او آمد و در كنار جسدش ايستاد و گفت رسول اكرم

هفت تن از كفار را كشته، كشته شده است، او از من است و من از او هستم، او از 
  2.من است و من از او هستم

ه علي نيست بلكه ديگران نيز در اين خاص و ويژ) علي مني وأنا من علي(بنابراين 
  . گونه گفته ها با علي شريك اند

  
غير از من و علي كسي ديگر حق ندارد كه از جانب ( اين سخن رسول اهللا) ب(

بخاطر اين بود كه در ميان اعراب در آن روزگار، .) من مطلبي را به ديگران برساند
جنگ، صلح يـا نقـض صـلح و    عرف و رسم بر اين بود، هرگاه قراردادي پيرامون 

غيره، بنا بود، اعالم شود، بايستي توسط رئيس و سردار طايفه يـا توسـط يكـي از    
خويشاوندان نزديكش اعالم مي شد و در غير اين صورت مورد قبـول واقـع نمـي    

   3.شد
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در واقع به ايـن معنـي اسـت كـه      بعد از حضرت ابوبكر فرستادن علي) ت(
ان يك مامور تحت قيادت ابوبكر فرستاد تا اعالم برائت علي را به عنو رسول اهللا

لذا اعزام علي به عنـوان مـامور   . زيرا ابوبكر قيادت حجاج را بر عهده داشت. كند
براي اعالم برائت دليل بر استحقاق خالفت او نيست بلكه قضيه بـر عكـس اسـت    

  . يعني ابوبكر مستوجب تقدم در خالفت است، چون او امير بود
  
اي علي تو بعـد از  ) انت يا علي تبين ألمتي ما اختلفوا فيه بعدي(ن روايت اي) ث(

من آنچه را كه در مسائل اختالفي حق است براي امت من بيان مي كنـي ـ بـدليل    
: بخاري دربـاره او مـي گويـد   . ((وجود ضرار بن الصرد، موضع و ساختگي است

غگو وجود دارد، ضرار در كوفه دو تا درو: يحيي ابن معين مي گويد. متروك است
ابو حاتم مي . صرد قابل اعتبار نيست: نسايي مي گويد. بن الصرد و ابونعيم الجعفي

ضـعيف  : دارقطني مي گويد. راستگو است ولي روايتش قابل استدالل نيست: گويد
ابن جوزي . اين حديث به طريقي ديگر از علي بن عباس روايت شده است 1.است

ايـن حـديث صـحت    ((كرده و درباره آن گفته اسـت  در الموضوعات آن را نقل 
: ابن حجر مي گويـد  2.علي بن عابس قابل اعتبار نيست: يحيي بن معين گفته. ندارد

جـوزاني، نسـايي   ) 697ص( 1تقريـب التهـذيب ج  (علي بن عابس ضعيف اسـت  
علي بن عـابس، خطـا   : ((ابن حبان مي گويد)). ضعيق است: ((واالزدي مي گويند
حاصل سـخن اينكـه   ) 134-135(ص  3الميزان ج)) (رك را داردفاحش در حد ش

مذكور باطل و غير قابل استدالل است و از بيان مذكور براي هر خردمند و صاحب 
عقل سليم روشن است كه حديث مورد بحث كمترين دليلي بر خالفت علي بشمار 

  . نمي رود
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: دالل نموده مـي گويـد  است)) الدار يوم االنذار((در پايان آقاي تيجاني، به حديث 
برادر، وصي و بعد از من ) علي(همانا او : با اشاره بسوي علي فرمود رسول اكرم

تيجـاني  )). جانشين من است، حرف او را گوش كنيد و از فرامين او پيروي كنيـد 
اين حديث صحت دارد، مورخان در آغاز بعثـت آن را نقـل كـرده و از    : مي گويد

اما سياست است كـه حقـايق و واقعيتهـا را    . موده اندتلقي ن معجزات رسول اهللا
   1.منحرف و وارونه جلوه مي دهد

  : مي گويم
  . حديث به لحاظ متن و سند باطل است

بطالن به لحاظ سند به دليل آن است كه در سلسله رجال آن، عبدالغفار بن القاسـم  
  . و عبداهللا بن عبدالقدوس وجود دارند

ذهبي درباره او مي . ست و احاديثش قابل اعتبار نيستندعبدالغفار بن قاسم متروك ا
: ابو مريم انصاري رافضي و قابل اعتبار نيست، علي بن مديني مـي گويـد  : ((گويد

قابل اعتبـار  : ((يحيي بن عباس مي گويد)) واضح حديث و از سران شيعه است((
ل مي احمد بن حنب)). از ديدگاه محدثين ضعيف است: ((بخاري مي گويد)) نيست
هرگاه ابو عبيده از ابي مريم براي ما حديث بيـان مـي كـرد، مـردم تكـان      : (گويد

ابن حبان  2))حديث او را قبول نداريم: ((خورده زمزمه با پا مي كردند و مي گفتند
 شراب مي نوشيد و بي حال مي شد و از عثمان بن عفـان : ((درباره او مي گويد
يانات و اخبار را وارونـه نقـل مـي كـرد و     و عالوه بر اين، جر)) بدگويي مي كرد

احمد بن حنبل و يحيي بن معين روايت از وي . استدالل به روايات او جايز نيست
ابن كثير دربـاره او   4))متروك الحديث است: ((نسايي مي گويد 3.را ترك كرده اند

علـي بـن مـديني او را وضـع     . متروك الحديث، دروغگو و شيعه است: مي گويد
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درباره عبداهللا بن  1.ساير ائمه حديث او را ضعيف معرفي كرده اند. داندحديث مي 
اهل كوفه و رافضي است و در ري زنـدگي كـرده   : ((عبدالقدوس ذهبي مي گويد

اغلـب روايـاتش   : از اعمش و غيره روايت كرده است، ابن عدي مي گويـد . است
ير قابل اعتبـار  رافضي، خبيث و غ: يحيي مي گويد. درباره فضايل اهل بيت هستند
ضـعيف  : ((، دارقطنـي مـي گويـد   ))ثقه نيسـت : ((است، نسايي و غيره مي گويد

احمـد بـن    2.عبداهللا بن عبدالقدوس آدم ناپاكي اسـت : ابو معمر مي گويد)). است
مـن او را رهـا   : ((درباره او از زنيج، شيخ رازي سوال كردم، گفت: علي مي گويد

   3.و مورد رضايت نيستكردم و چيزي از وي نقل نمي كنم و ا
  : حديث مورد بحث از لحاظ متن به داليل زير باطل است

  
روايـت  . روايتي را كه آقاي تيجاني نقل كرده است، ناقص و ناتمـام اسـت  ) الف(

نـازل شـد،   ) وأَنْذر عشيرَتَك الْـأَقْرَبِينَ (وقتي آيه : علي مي گويد: كامل چنين است
ـ  رسول اكرم اي علـي، خداونـد مـرا امـر كـرده كـه       : ((ودمرا طلب كرد و فرم

خويشاوندان نزديك خود را انذار كنم، من ناراحت شدم و فكر مي كـردم، هرگـاه   
چنين كنم، ممكن است عمل ناپسنديده اي از آنان مشاهده شود، لذا سكوت اختيار 

اي محمد، اگر به دستور پروردگـارت  : كردم، باالخره جبراييل نزد من آمد و گفت
كني، معذب خواهي شد، پس شما مقداري غذا، شامل يم ران گوسفند و يك عمل ن

كاسه شير براي ما درست كن و اوالد عبدالمطلب را دعوت كن تا من بـراي آنـان   
چنين كـردم و اوالد  : ((علي مي گويد. سخن گفته و ماموريت خود را انجام بدهم

گـرد هـم    رسول اهللا عبدالمطلب را كه تعدادشان در آن ايام چهل تن بود، براي
يعني، ابوطالب، حمزه، عباس و ابولهب  آوردم، در ميان آنان، عموهاي رسول اهللا
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گرد هم آمدند، مرا امر كرد تا  وقتي فرزندان عبدالمطلب نزد رسول اهللا. نيز بودند
طعام را براي آنان بياورم ـ طعام را حاضر كردم وقتي طعـام روي سـفره گذاشـته     

، تكه اي از گوشت برداشت و با دنـدانها آن را نصـف كـرد و    شد، رسول اكرم
همه آنان تـا  . با ذكر نام اهللا بخوريد: سپس آن را در گوشه كاسه گذاشت، و فرمود

. و هر چند كه به ظاهر آن غذا براي بيش از يك نفر كفايت نمي كرد. سير خوردند
شـير را تقـديم    كاسـه )) اي علي حاضران  را بنوشان: ((فرمود بعد رسول اكرم

كردم، همه آنان تا سير نوشيدند، هر چند كه مقدار شير به ظاهر براي بيش از يـك  
ابولهـب در  : قصد كرد تـا سـخن گويـد    وقتي رسول اكرم. نفر كفايت نمي كرد

. اين شخص شـما را جـادو كـرده اسـت    : سخن گفتن از وي پيشي گرفت و گفت
روز بعـد رسـول   . ايراد سخن نشـد  موفق به مردم همه متفرق شدند و رسول اهللا

در سخن گفتن از مـن سـبقت   ) ابولهب(همانا اين مرد : گفت) علي(به من  اكرم
گرفت و تو شنيدي آنچه كه گفت و مردم قبل از اينكه به سخنان من گوش كننـد،  
متفرق شدند، مانند ديروز دوباره براي ما غذا درست كن و زمينـه تجمـع آنـان را    

. همين كار كردم، همه تا سـير خوردنـد و نوشـيدند   : ((ي گويدفراهم كن ـ علي م 
اي فرزندان عبدالمطلب، بـه  : ((به ايراد سخن پرداخت و فرمود بعد رسول اكرم

خدا سوگند، من هيچ جواني را در سرزمين عرب سراغ ندارم كه بهتر از آنچه كـه  
دت دنيـا و  من براي شما آورده ام، براي قوم خودش آورده باشد، من خير و سـعا 

آخرت را براي شما آورده ام، خداوند مرا امر كرده تا شما را بسوي او دعوت كنم، 
چه كسي از شما آمادگي دارد تا مرا در اين راستا يـاري كـرده، بـرادر، وصـي و     

من حاضرم تا وزيـر و معـاون تـو    : علي مي گويد. جانشين من در ميان شما باشد
هما اين، برادر، وصي و جانشين : ((و بعد فرمودگردن مرا گرفته  رسول اهللا. باشم

من در ميان شما است، از وي حرف شنوي داشته و به گفته هاي او عمـل كنيـد ـ    
آري، محمـد  : ((مردم بلند شدند، شروع به خنده كرده و خطاب به ابوطالب گفتنـد 

در طريقـي  .)) تو را حكم كرده كه حرف فرزندت را شنيده و از وي اطاعت كنـي 



جواب نداد، علي بلند شد و  هيچ كس از حاضرين به رسول اهللا: آمده است ديگر
 ــ رسـول اهللا  )) بنشـين ((فرمود  من حاضرم اي پيامبر خدا ـ رسول اهللا : گفت

كسي جواب مثبت نداد ـ علي بلند . براي بار دوم و سوم همان مطالبه را تكرار كرد
بنشين تو بـرادر  : ((فرمود من حاضرم، اي رسول خدا ـ رسول اهللا : ((شد و گفت
  .الخ. . . 1من هستي

من تيجاني را به خاطر پنهان كردن اين بخش از حديث كـه آثـار دروغ و وضـاع    
  : بودن او را آشكاري سازد به داليل زير مذور مي دانم

  
تعداد بني عبدالمطلب در آن ايام به چهل (در حديث مذكور آمده است كه ) الف(

گواهي مي دهد كه تعداد آنان به بيست تن نرسيده بود، چـه  تاريخ ). تن مي رسيد
عباس، ابوطالـب، حـارث و ابولهـب كسـي     : زيرا جز چهار تن! ((رسد تا به چهل

و تمام فرزندان عبدالمطلب از اين چهـار  . ديگر از بني عبدالمطلب باقي نمانده بود
فقط چهار تـن   نفر هستند كه همانا بنو هاشم مي باشند، و از عموهاي رسول اهللا

عبـاس، حمـزه، ابوطالـب، و    : و آنان عبـارت بودنـد از  . زمان نبوت را دريافته اند
ابوطالب چهار تا پسـر بـه   : ابولهب ـ اما عموهاي و پسر عموها از اين قرار بودند 

عباس تمام فرزنـدانش صـغير و نابـالغ    . نامهاي علي، عقيل، طالب و جعفر داشت
تـا   3اگر بپذيريم كه بالغ بودند، باز هم سه. نداشتبودند و در مكه حتي پسر بالغ 

به دنيا آمـده   3بيش نبودند عبداهللا، عبيداهللا و فضل نام داشتند و قثم، بعد از اين سه
حـارث و  . بود و بزرگترين آنان فضل بود و عباس كنيه اش را از فضل گرفته بـود 

نام ابوسفيان و ربيعه حارث فقط دو پسر، به . ابولهب فرزندانشان بسيار اندك بودند
هم چنين فرزندان فرزندان ابولهب بعد از . داشت و هر دو تا در آخر مسلمان شدند
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فرزند پسر داشت و دو تا از آنان يعني عتبـه و   3فتح مكه مسلمان شده اند ـ او سه 
   1.مغيث مسلمان شده اند

  
آن اين روايت با روايتي ديگر كه تمام علماي حـديث بـر صـحت و ثبـوت     ) ب(

بخاري و مسلم در صحاح خود از ابن عباس روايـت  . اتفاق دارند، متعارض است
بـاالي   رسول اكـرم . نازل شد) وأَنْذر عشيرَتَك الْأَقْرَبِينَ(وقتي آيه ((كرده اندك 

مـردم  . كوه صفا رفته، ندا مي داد، اي بني فهر، اي بني عـدي و اي قبايـل قـريش   
ز بيرون آمدن معذور بودند، كسي را براي كسـب  تجمع كردند ـ حتي كساني كه ا 

اطالعات فرستادند، تا معلوم كنند كه جريان چيست؟ ابولهب  و ساير قريش جمع 
آيا اگر من خبر بدهم كه لشكري از دره بر شما حمله : ((فرمود رسول اهللا. شدند

بلي، اي رسول خـدا، مـا   : آور است، اين سخن مرا مي پذيريد؟ همه جواب دادند
: فرمود همواره از شما صداقت و راستگويي را تجربه كرده ايم ـ آنگاه رسول اهللا 

: ابولهـب گفـت  . پس بدانيد، من شما را به عذاب بسيار دردناكي اخطار مي دهم((
تَبت يـدا  (هالك شوي، به همين خاطر ما را اينجا جمع كرده اي ـ آنگاه اين آيه  ((

 تَببٍ و2.نازل شد) الخ. . . أَبِي لَه   
  
روافض دوازده امامي اغلب اوقات براي خالفت بالفصل علـي مـدعي نـص    ) ت(

صريح هستند حتي مي گويند كه نصوص در اين باره بسيار زياده اند و همـه ايـن   
ولي ايـن  . نصوص حكايت از آن دارند كه علي وصي و تنها مستحق خالفت است

رسـول  : ((در حديث آمده اسـت . حديث پايه هاي مدعاي باطل آنان را مي لرزاند
هر كس مرا ياري كنـد،  : ((قومش را براي ياري كردن دعوت كرد و فرمود اكرم

اين اخوت، وصـيت و جانشـيني، در حـديث    . او برادر، وصي و جانشين من است
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. مرا ياري كند)) هر كس: ((فرمود زيرا رسول اهللا. اختصاص به علي اصالً ندارد
وقتي معاون و مساعدي غير از علي پيدا . از علي اعراض كردبار  3حتي سه. الخ. . 

اين حديث با اين ترتيـب بـه صـراحت    . نشد، آنگاه براي علي، آن سخنان را گفت
 تمام حكايت از آن دارد كه علي در بدو استحقاق خالفت را نداشت و رسول اهللا

سـپارد، آيـا   بعد از عقب نشيني افراد قومش ناچار شد كه امر خالفت را به علـي ب 
اين، با مدعاي شيعيان داير بر اينكه خالفـت علـي از آسـمانها منصـوص اسـت،      

  ! مطابقت دارد و با آن جور در مي آيد؟
  
را از آن او قـرار داد  ) وزارت، وصايت و خالفت(اين منصب  رسول اكرم) ث(

اكنون اين سـوال مطـرح   . كه وي را در پيشبرد اسالم و نطق به شهادتين ياري كند
است كه آيا فقط اسالم آوردن يك فرد و نطقش به شهادتين او را مستحق وزارت، 

اگر چنين است، پس كليه كساني كه اسـالم آورده  ! وصايت و خالفت مي گرداند؟
مستحق خالفـت او  . را در معامله اسالم ياري و نصرت كرده اند اند و رسول اهللا

را يـاري   م آوردنـد و رسـول اهللا  هستند، آنگاه علي از ميان ساير كساني كه اسال
شود؟ اگر بپذيريم كه دو يا  كردند، چه امتيازي دارد تا وصي و خليفه رسول اهللا

در  جواب مثبت داده باشـند، آيـا رسـول اهللا    بيش از دو تن از اقوام رسول اهللا
يا اينكه براي برگزيـدن يكـي از آن   ! خليفه داشته است؟؟ 3وقت واحد بيش از سه

؟ آيا كسي كه اين گونه پرت و پال گـويي  !!انتخاباتي صورت گرفته استتن  3سه
  . نسبت مي دهد، كودن ترين فرزندان آدم نيست ها را به رسول اهللا

  
بعد از عقـب نشـيني و پاسـخ     اين روايت نشانگر اين است كه رسول اكرم) ج(

شـما   علي برادر، وصي و خليفـه مـن در ميـان   : ((منفي قومش درباره علي فرمود
، آنطور كـه  ))بعد از من است((نفرمود كه علي برادر، وصي و خليفه من، )) است

از او حرف شنوايي داشته باشـيد و از او تبعيـت   : همچنين فرمود. تيجاني مي گويد



آري، به : ((كنيد، حاضرين در حالي كه مي خنديدند، خطاب به ابوطالب مي گفتند
؟ اكنون جاي بسي شـگفتي  ))!ي طاعت كنتو امر شده كه از فرزندت بشنو و از و

براي كساني كه او را يـاري نكردنـد و    است و سوال بر انگيز است، رسول اكرم
ايـن  : حتي براي مقابله و محاربه با وي برخاستند، چگونه درباره علـي مـي گويـد   

! خليفه من در ميان شما اسـت و از وي اطاعـت كنيـد و شـنوايي داشـته باشـيد؟      
و نبي مرسـل اطاعـت نكردنـد، آيـا از      آنان از خود رسول اهللا پروردگارا، خود

او برادر و (اگر بپذيريم كه گفته آقاي تيجاني ـ  ! كودك نابالغ اطاعت خواهند كرد؟
صحت دارد، سوال اين اسـت كـه آيـا    ) ) در ميان شما(نه ) بعد از من(خليفه من 

د از وي از خليفه اش اطاعت كردند، تا بع خود آنان در آن لحظات از رسول اهللا
در جمع مسلمانان بوده است نه در جمـع   گويي خطاب رسول اهللا! اطاعت كنند؟
پروردگارا، تو پاك و منزه هسـتي، مشـركان از درك و فهـم بيشـتري     ! سران كفار

برخوردارند تا روافض، به همين خاطر بود كه آنان در حالي كه تمسخر مي كردند، 
محمد تـو  : و به ابوطالب مي گفتند. ، بيرون مي رفتندو خنده تمسخر آميز مي زدند

آيا بعد از همـه  !!! را حكم كرده كه حرف فرزندت را بشنوي و از وي اطاعت كني
اين داليل، كسي كه به عقل و خردش احترام قايل است، به صحت اين حديث مي 

  تواند اعتماد كند؟ 
. اين مايه شگفتي نيسـت : ((آقاي تيجاني به ياوه گويي هايش ادامه داده، مي گويد

زيرا آنچه كه در آن زمان تاريك به وقوع پيوست، در اين عصـر روشـن و امـروز    
آري، اين است جناب محمد حسين هيكل، حـديث مـذكور را در   . تكرار مي شود

، كه در سـال  104در صفحه يكصد و چهار ) زندگي محمد(چاپ اول كتاب خود 
آورده است لكن در چـاپ دوم و سـوم و    هجري به طبع رسيده است كامالً 1354

هذا وصـي و  : (مي فرمايد چاپهاي بعدي، اين قسمت از حديث را كه رسول اهللا
جلد نوزدهم تفسير  121هم چنين در صفحه . حذف نموده است) خليفتي من بعدي
تغييـر  ) إن هذا أخـي (را حذف كرده آن را به ) وصي و خليفتي(طبري نيز كلمات 



در جلـد   319ل از اينكه طبري حديث را بصورت كامـل در صـفحه   غاف!! داده اند
ببين چگونه دست به تحريف مي زنند و امـور را  . دوم تاريخ طبري نقل كرده است

مي خواهند با زبانها و سخنهاي خود روشـني خـدا را خـاموش    . (وارونه مي كنند
در صدد آن بـر  در اثناي بحثي كه (!!) كنند و خداوند نورش را به اتمام مي رساند 

زنـدگي  (آمده بودم، قصد داشتم از واقعيت امر مطلع شوم، دنبال چاپ اول، كتاب 
مي گشتم و به لطف الهي بعد از تحمل زحمت و مشـقت فـراوان بـدان    ) محمد

و عمده و حايز اهميت براي من اين جنبه قضيه بـود كـه از تحريـف    . دست يافتم
اذعان من دايـر بـر اينكـه، بـد خواهـان       آگاهي پيدا كردم و اين آگاهي به يقين و

همواره در سعي و تالش اند تا واقعيات و حقايق ثابته را دگرگـون جلـوه دهنـد،    
وارونه جلوه دادن واقعيات بخاطر اين است كه منحرفين و متحرفين به يقين : افزود

   1.مي دانند كه اين حقايق مستندترين مستمسك براي دشمنانشان هستند
  : مي گويم

خدا سوگند، من از درك اين مطلب عاجزم كه آقاي تيجـاني چگونـه جهالـت     به
به مثابه صحيح ) زندگي محمد(مگر كتاب . گسترده خود را به نمايش مي گذارد

بخاري و صحيح مسلم است كه اهل سنت در صدد تحريف روايات آن بـر آمـده   
استاني نيست در واقع بيش از كتاب اسطوره اي و د) حيات محمد(باشند؟ كتاب 

كتاب مذكور مانند ساير كتابهايي است، كه . و نزد اهل سنت ارزش آنچناني ندارد
حديث مورد بحث صدها . در بازار كتب ديده مي شود و پر از عيب و اشكال است

از جانب علماي حديث مورد جرح ) حيات محمد(سال قبل از پيدا شدن مولف 
نيست كه در ايـن كتـاب مخصـوص آن را    اصالً نيازي . و تعديل قرار گرفته است

. آقاي تيجاني اهل سنت را مانند روافض، اهـل تحريـف مـي دانـد    . تحريف كنند
آقـاي تيجـاني   . روافض نه تنها حديث بلكه نصوص قرآن را نيز تحريف كرده اند

را بياورد و ثابت كند كه ايـن  ) حيات محمد(اگر صدها كتاب ديگر مانند كتاب 
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آمده است، اين هرگز به اين معني نيست كه ايـن حـديث    حديث در كتب مذكور
حيات (لذا روشن است كه در كتاب . صحت دارد و ضعف آن بر طرف شده است

هيچ گونه تحريفي وجود ندارد هر چند كه برخي تغييـرات در آن ديـده   ) محمد
عالوه بر اين، ادعاي تحريف خالي . مي شود و آنها نيز از ناحيه خود مولف هستند

  . ز هر گونه دليل استا
آري، او ايـن روايـت را همـان گونـه كـه      : اما درباره طبراني بايد عرض شود كه

هر چند كه آقاي . تيجاني مي گويد، آورده است و كسي آن را تحريف نكرده است
تيجاني در صدد است تا تيز هوشي خود را ثابت كند، متاسفانه، همواره نتيجـه بـه   

يك سوال را براي تيجاني مطرح مي كنم كـه از پاسـخ    اثبات جهل او مي انجامد؟
آن، نهايت تيز هوشي كه تيجاني از آن بهره مند است، روشن مي شود، سوال ايـن  

وقتي تو به كشفيات بس بزرگي رسيدي مبني بر اينكـه طبرانـي حـديث را    : است
آورده و تحريف كنندگان آن را تحريف كـرده انـد و تـو آن را در جـايي ديگـر      

ت تمام و كامل ديده اي، آيا گمان مي كني كسي كه در صدد تحريف يـك  بصور
كتاب است، فقط يك بخش از آن را مي خواند و بخش ديگـر را نمـي خوانـد و    
تحريف را بصورت كامل و روشن انجام مي دهد تا كساني مثل تو بيايند و نقص و 

وند مي خواهـد  ، خدا))آري: ((عيب را بر مال سازند؟ البد تو در جواب مي گويي
ماهيت آنان را براي همگان روشن سازد، لذا آنـان را از رسـيدن و مطالعـه كـردن     
بخش ديگر در غفلت مي گذارد، زيرا خداوند به كمتـر از اتمـام و اكمـال نـور و     

اكنـون  ! روشني خود، راضي نيست، هر چند كه اين امر براي كفار پسنديده نباشـد 
ه مي داني ممكن است خود طبري حديث را بـا  تو چ: اين سوال را از تو مي پرسم

همين الفاظ آورده است؟ و تو دليلي براي تحريف نداري، تو چگونه مي داني كـه  
تحريف كنندگان از مطالعه بخش ديگر كه حديث كامل در آنجـا آمـده اسـت، در    
غفلت بوده اند؟ آيا روايتي كه مورد بحث ما است و تو بـدان اسـتدالل كـردي و    

از آن را ذكر كردي و بخش عمده آن را رها كردي، نوعي تحريف  بخش كوچكي



پاسخ آقاي تيجاني در برابر اين سوالها، زيركي و تيز هوشي او ! محسوب مي شود؟
  !!را از كودن بودنش مشخص مي سازد

نقدي بر ادعاي آقاي تيجاني داير بر وجود نصوص دال بر وجوب پيروي از اهل ((
  ))بيت

وب اتباع اهل بيت در تمام امور، عليـه اهـل سـنت، اسـتدالل     آقاي تيجاني به وج
نموده و برخي احاديث را در اين راستا ذكر مي كند و بر اين باور اسـت كـه بـه    

  . موجب اين روايات، تبعيت از اهل بيت واجب است
اي : (فرمود رسول اكرم: ((او نخست در اين خصوص حديث ثقلين را مي آورد

اشته ام آنچه را كه اگر بدان تمسك جوييد هرگـز بـه بيـراه    من ميان شما گذ! مردم
در جايي ديگر رسول ) نخواهيد رفت يكي كتاب اهللا و دومي عترت و اهل بيت من

) عزراييـل (ممكن است در آينده ي نزديك، قاصد پروردگـار  : (فرموده است اهللا
ـ   ا ارزش را نزد من بيايد و من جواب مثبت به او بدهم، من دو چيز بسيار مهـم و ب

. حاوي هدايت و روشني است. ميان شما مي گذارم، اولين آنها كتاب خداوند است
دومي، اهل بيت من هستند، درباره اهل بيتم شما را توصيه مي كـنم، دربـاره اهـل    

وقتي اين حـديث را كـه در صـحاح اهـل سـنت و      ) بيتم، شما را توصيه مي كنم
قرار بدهم، مي بينيم كه تنها شيعيان جماعت وارد شده است، به دقت مورد بررسي 

پيروي مي كنند و اهل سنت و جماعت تنها از قول عمـر كـه    1هستند كه از ثقلين
كاش آنان بدون تاويل، از كتاب خدا . پيروي مي كنند) حسبنا كتاب اهللا: (گفته بود

وقتي خود عمر معني كالله را نمي فهميد، آيه تـيمم و بسـياري   . پيروي مي كردند
ر از احكام را نمي دانست، چه رسد به كساني كه بعد از وي آمدنـد و بـدون   ديگ

اجتهاد از وي تقليد كردند؟ يا در نصوص قرآني اجتهاد به راي خود كردند، طبيعي 
بر مـن ايـراد خواهنـد    )) تركت فيكم كتاب اهللا وسنتي((است آنان بوسيله حديث 

. و مفهوم خود، صحيح استاين حديث اگر صحت آن تاييد شود، در معني . گرفت
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زيرا عترت در حديث ثقلين كه قبالً بيان گرديد، به معني رجوع به اهل بيت اسـت  
را به مردم تعليم دهند يا احاديـث صـحيحه را بـراي     تا نخست سنت رسول اهللا

زيرا آنان از دروغ گفتن پاك اند و خداوند بوسيله آيه تطهير آنـان  . مردم نقل كنند
و ثانياً به معني اينكه معاني و اهداف سنت را بـه مـردم   . داده استرا معصوم قرار 

چـه بسـيارند   . زيرا تنها كتاب خداوند براي هـدايت كفـار نمـي كنـد    . بياموزانند
گروههايي كه از كتاب اهللا استدالل مي كنند ولي در عين حال در نهايت گمراهـي  

كـم  : ((ت كه فرمـود آمده اس همان طور كه از خود رسول اكرم. به سر مي برند
بسيارند كساني كه قرآن را مـي خواننـد و قـرآن    )) من قاري للقرآن و القرآن يلعنه

كتاب اهللا ساكت است و در اغلب آيه هـا چنـدين احتمـال    . آنان را لعنت مي كند
براي درك معـاني صـحيح آن،   . كتاب اهللا حاوي محكم و متشابه است. وجود دارد

طبـق تفسـير   )) اهل بيت((طبق تعبير قرآن و به )) مراسخين في العل((مراجعت به 
مراجعت مـي   لذا شيعه در هر معامله به اهل بيت رسول اهللا. نبوي ضروري است

آقاي تيجاني خـود را  (و ما . كنند، فقط در موردي كه نص نباشد، اجتهاد مي كنند
آن يا چه در تفسير قر. در هر چيز به صحابه مراجعت مي كنيم!) اهل سنت مي داند

و ما از احوال صحابه و آنچه كه آنان انجـام داده انـد، و   . در اثبات و تفسير سنت
آنچه كه آنان استنباط كرده اند و از اجتهادات آنان در برابر نصوص، آگاه شده ايم 
و اين اجتهادها در برابر نصوص از صدها مورد نيز بيشتر اند، لذا تمايل بسوي آنان 

وقتي ما از علماي خـود  . ن صورت گرفته است، ممكن نيستبعد از آنچه كه از آنا
به سنت رسـول  : شما به كدام سنت عمل مي كنيد؟ البد آنان مي گويند: مي پرسيم

زيرا آنان روايت مي كننـد كـه   . ولي واقعيت تاريخي با اين هماهنگي ندارد. اهللا
مـن بعـدي   عليكم بسنتي وسنه خلفاء الراشـدين  : ((فرموده است خود رسول اهللا

ـ به سنت من و سنت خلفاي راشدين بعد از من عمل كنيد )) عضو عليها بالنواجذ
و با چنگ و دندان آن را محكم بگيريد ـ لذا سنتي كه آنان در اغلب اوقـات از آن   

كه آنان  تبعيت مي كنند، همان سنت خلفاي راشدين است، حتي سنت رسول اهللا



و در عين . خلفاي و صحابه روايت شده است بر آن اعتقاد دارند، همان است كه از
از نوشتن حديث از آن جهـت   حال ما در كتب صحاح خود داريم كه رسول اهللا

هم چنين ابوبكر و عمـر نيـز در دوران خالفـت    . منع كرد تا با قرآن مخلوط نشود
: خويش از نوشتن حديث جلوگيري كردند، با اين ترتيب، در ايـن مستمسـك مـا   

   1.حجتي و قوتي ديگر باقي نمانده است) تيتركت فيكم سن(
  : مي گويم

  
اهل بيت در حديث ثقلين دو معني و دو مصداق دارد و معنـي سـومي اصـالً     -1

متصور نيست ـ معني اول اهل بيت، اين است كه مصـداق آن، اهـل علـم و اهـل      
حـديث  . صالح و آناني از اهل بيت كه متمسك به كتاب و سنت هستند، مي باشند

ا ايها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتـاب اهللا و عترتـي   ي((
  . به همين معني اشاره دارد)) اهل بيتي

يوشك ((حديث . معني دوم، محبت اهل بيت، احترام و اكرام و محافظت آنان است
أن يأتي رسول ربي فأجيب و إني تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب اهللا فيـه الهـدي   

به معني دوم )) نور و أهل بيت أذكركم اهللا في أهل بيتي، أذركم اهللا في أهل بيتيوال
تنها رجوع به اهل بيت كه علي و اوالد او باشند به داليل زيـر از ايـن   . اشاره دارد

  . حديث مستفاد نمي شود
  
همسران و ساير خويشاوندان هستند و اين مطلـب  : همانا منظور از اهل بيت) الف(

احث مربوط به اختالف ميان فاطمه و ابوبكر به اثبات رسانده ام و اعتراف را در مب
شيعيان دوازده امامي را در اين راستا از مصادر و منابع خود آنان به نحوي كه جاي 

عالوه بر اين، حـديثي كـه امـام    . نقل كرده ام. هيچ گونه ابهامي باقي نمانده باشد
ي در پاورقي كتـاب خـود بـدان اشـاره     مسلم آن را نقل كرده است و آقاي تيجان

                                                 
  ). 251-254(و آنگاه هدايت شدم ص ) 151-152(ثم اهتديت ص . 1



نموده است، مبين اين حقيقت است كه اهل بيت مورد نظر در آن، سواي حضـرت  
  . علي و اوالدش هستند
واقـع  )) خـم ((در محلي به نام  روزي رسول اكرم: ((. . . زيد بن ارقم مي گويد

همانا ! ي مردما(ميان مكه و مدينه به ايراد خطبه پرداخت بعد از حمد و ثناء فرمود 
من انساني هستم، ممكن است عزراييل كه قاصد پروردگار است نزد مـن بياييـد و   

نخسـتين،  : من او را اجابت كنم، من دو چيز بسيار با ارزش را ميان شما مي گذارم
كتاب است حاوي نور و برنامه هدايت است، كتاب خدا را محكم بگيريد و بـدان  

: بعد فرمـود . دم را تشويق مي كرد و ترغيب مي داددرباره كتاب اهللا مر. چنگ زنيد
درباره اهل بيت خودم شما را توصيه مي كنم، توصيه مي . دومي اهل بيت من است
كيا هستند؟ آيا  اهل بيت رسول اهللا! اي زيد: حصين گفت. كنم و توصيه مي كنم

، هللاهمسران رسول ا: همسران و ازواج مطهرات او، اهل بيت او نيستند؟ زيد گفت
كساني هستند كه صدقه براي آنان  اهل بيت او هستند و لكن اهل بيت رسول اهللا

اوالد علـي، اوالد  : آنان چه كساني هسـتند؟ زيـد گفـت   : حصين گفت. روا نيست
. صدقه براي همه آنان حرام اسـت : عقيل، اوالد جعفر و اوالد عباس، حصين گفت

يعني همانا محافظت، اكـرام  )) بيتاهل ((اين روايت معني دوم   1.آري: زيد گفت
  . و احترام از آنان را تاييد مي كند

  
شامل تمام ارقاب و خويشاوندان است حتي آناني )) اهل بيت((معلوم شد كه ) ب(

و از طرفي به ما امر شـده كـه بـه اهـل بيـت      . كه كافر بودند و مسلمان نشده اند
حتي شامل كساني كـه  آيا حكم تمسك شامل تمام اهل بيت است . تمسك جوييم

باشند؟ قطعاً چنـين نيسـت و ايـن باطـل      مخالف با كتاب اهللا و سنت رسول اهللا
لذا صد در صد ما مامور تمسك و تبعيت از كساني از اهل بيت هسـتيم كـه   . است

و ايـن  . متمسك به كتاب اهللا و سنت باشند و آنان علماي و صالحان امـت هسـتند  
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را تاييـد مـي    ني اهل العلم من اهل بيت النبـي يع)) اهل بيت((توجيه معني اول 
  . كند

  
آيا تمسك تنها به آن عده از اهل بيت واجب است كه صالح هستند؟ طبيعتـاً  ) ت(

زيرا اختصاص دادن سنت به يكي از اهل بيت، مانند علـي، غيـر   . چنين نبايد باشد
ـ . عقالني است ان باشـد  زيرا ممكن نيست كه علم قرآن و سنت تنها نزد يكي از آن

بودند و نزول وحي را مشاهده كردند  بلكه ساير صحابه كه در صحبت رسول اهللا
يـاد   زيرا همه آنان از آن حضـرت . و با تاويل و تفسير آشنا هستند با او شريكند

  . گرفته اند
  
سنت من : ((فرمود. حديث عتره از لحاظ معني متعارض با اين احاديث است) ث(

ديين را محكم بگيريد و با چنـگ و دنـدان آن را نگـاه    و سنت خلفاي راشدين مه
من نمي دانم تا چه مدت ميان شما هستم، پس به آناني كه بعد از مـن  (( 1.))داريد

در اين دو حـديث تمسـك بـه سـنت     )). هستند، يعني به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد
فته است خلفاي راشدين بويژه به سنت ابوبكر و عمر مورد تاكيد و تشويق قرار گر

  . لذا چنين بر مي آيد كه حديث عترت مطلق نيست
  
معني تمسك به عترت و خلفاي در حديث چيست؟ مال علي قـاري پيرامـون   ) ج(

كساني از اهل بيت هستند كه عالم : منظور از عترت: شرح حديث عترت مي گويد
اشند و آگاه باشند، با روشهاي رسول اهللا آشنا ب باشند، نسبت به سيرت رسول اهللا

معني تمسـك بـه   : ابن ملك مي گويد. حكم و حكمت او را از نزديك ديده باشند
جمال الدين در توضيح . عترت، محبت با آنان و تبعيت از سيره و روش آنان است
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 1.در صورتي كه سيره عترت مخالف با دين نباشد: تبعيت از سيره عترت مي گويد
. بيت و خويشاوندان نزديـك هسـتند  منظور از عترت، اهل : بعضي علما مي گويند

آن را )) اهـل بيـت  ((بوسيله  بخاطر اينكه عترت معاني زيادي دارد، رسول اكرم
فرزنـدان،  )) عتـرت ((از كلمه  تبيين فرمود تا ديگران بدانند كه منظور رسول اهللا

مانند قـول خداونـد دربـاره همسـران      2.همسران و خويشاوندان نزديك او هستند
) واذْكُرْنَ ما يتْلَى في بيوتكُنَّ منْ آيـات اللَّـه والْحكْمـةِ   (ر آيه تطهير د رسول اهللا

علـيكم  ((حكمه به معني سنت است و منظور از سنت در حـديث  ) 34: االحزاب(
 بنابر قول مال علي قاري، همان سـنت رسـول اهللا  )) بسنتي وسنه الخلفا الراشدين

لذا نسـبت دادن سـنت بسـوي    . بودند رسول اهللازيرا خلفا ملتزم به سنت . است
عمل مـي كردنـد يـا سـنت      خلفا به خاطر اين است مه آنان بر سنت رسول اهللا

ابن  3را از جريان و حوادث استنباط نموده و بعد بدان عمل مي كردند رسول اهللا
در واقع نـوعي  )) حديث عليكم بسنتي و سنه الخلفاء الراشدين: ((رجب مي گويد

يني و پيشگويي است راجع به آنچه كه بعد از وي ميان امت پديد مي آيـد، از  پيشب
اظهـارات  . كثرت اختالف در اصول و فروع دين، و در اقوال و اعمال و اعتقادات

ابن رجب در واقع مطابق است با آنچه كه در خصوص اختالف و افتـراق امـت از   
امت مـن  : فرمود اكرم در روايت آمده است كه رسول. رسول اهللا نقل شده است

به هفتاد و اندي، فرقه و گروه تقسيم مي شود، همه اينها در آتش اند بجز يك فرقه 
 و آن همان فرقه است كه متمسك به سنت رسول اهللا و سنت اصحاب رسول اهللا

و در اين حديث مورد بحث، امر شده كه هنگام اختالف و دو دستگي بعد از . باشد
و سنت به معني راه و . و سنت خلفاي راشدين تمسك شود وي به سنت رسول اهللا

لذا اين تمسـك كـه در حـديث    . طريقه اي  است كه پيشينيان آن را پيموده باشند
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مورد بحث بدان اشاره شده است، شامل تمام اعتقادات، اعمال و اقوالي است كـه  
 و ايـن اعمـال،  . و خلفاي راشدين بر آن عمـل مـي كـرده انـد     خود رسول اهللا

و سـلف   1.معتقدات و اقوال عنصر مهم و عمده سنت كامل به حسـاب مـي آينـد   
صالح مجموع اين اعمال، اقوال و اعتقادات را سنت مي دانست واژه سـنت را بـه   

از اينجا بخوبي روشن است كه حكم تمسك به سنت . چيزي ديگر اطالق نمي كرد
نان دربـاره سـنت   خلفاي و اصحاب در واقع دستور تمسك به آن علمي است كه آ

  . داشته اند رسول اهللا
  
وقتي به قرآن مراجعه مي كنيم، مي بينيم كه قرآن بر مراجعه به سـنت تاكيـد   ) ب(

لَقَد منَّ اللَّه علَـى الْمـؤْمنينَ إِذْ بعـثَ    (: آل عمران مي گويد 164مثالً در آيه . دارد
لَيتْلُو عي هِمنْ أَنْفُسوالً مسر يهِمإِنْ   فـةَ وكْمالْحو تَـابالْك مهلِّمعيو زَكِّيهِميو هاتآي هِم
همانا خداوند بر مومنان منت نهاد آن هنگامي كـه  ) (كَانُوا منْ قَبلُ لَفي ضَاللٍ مبِينٍ

پيامبري از ميان خودشان بر انگيخت تا آياتش را براي آنها تـالوت كنـد، آنهـا را    
نها كتاب و حكمت بياموزد، اگر چه آنها قبل از اين، در گمراهـي  تزكيه كند و به آ

خداوند كتاب را ذكـر  : امام شافعي رحمه اهللا مي فرمايد). واضح و آشكاري بودند
و از عالمان قرآن و افراد ثقه شنيده ام كه منظـور  . كرده و منظور از آن قرآن است

وما  (ر چنين آمده استسوره حش 7و در آيه  2.است ار حكمت، سنت رسول اهللا
آنچه پيامبر به شما دسـتور داد، آنـرا   ) (آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا
آقاي محمـد جـواد مغنيـه از علمـاي     ) بگيريد و از آنچه شما را نهي كرد باز آييد

به قرآن عمـل   :خداوند مي فرمايد: بزرگ معاصر شيعه در تفسير اين آيه مي گويد
اگر حكم صريحي از قرآن را درباره مساله مورد نظرتان پيدا نكرديـد، آنگـاه   . كنيد
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با توجه به آنچه كه در كتاب اهللا درباره عمل كـردن   1.به سنت نبوي مراجعت كنيد
به سنت تاكيد شده است و با عنايت به آنچه كه تاكيد احاديث گذشته بر تمسـك  

ن بوده كه آنان علم سنت را داشته انـد و بـيش از هـر    به عترت و خلفاي بخاطر اي
بوده اند، قطعاً مي دانيم كه منظور از رسول  گروهي ديگر آگاه به سنت رسول اهللا

، كتاب اهللا و سـنت  ))تركت فيكم شيئين، لن تضلوا بعدها((از اين حديث  اكرم
اهللا و  كتـاب : همان طور كه در ادامه حـديث آمـده اسـت   . بوده است رسول اهللا

از  سنتي، ولن يتفرقا حتي بردا علي الحوض ـ يعني كتاب اهللا و سنت رسـول اهللا  
   2.هم جداشدني نيستند و تا قيامت از هم جدا نمي شوند

عترت و سنت متعارض و متناقض يكديگر نيستند بلكه بـه تمـام معنـي موافـق و     
اف دارنـد و مـي   خود آقايان شيعه به اين حقيقت اعتر. هماهنگ با يكديگر هستند

تبعيت از عترت در مواردي كه موافق با سنت باشد واجب اسـت و چنـين   : گويند
گفته اند حق است و ساير صحابه خالف حق را ) عترت(نيست، هر چه را كه آنان 

اصول كافي نـزد شـيعه همـان    )) (اصول كافي((آقاي كليني در كتاب . مي گويند
به روايت ايوب بن حر مي ) اهل سنت داردمنزلت و جايگاه را دارد كه بخاري نزد 

هر چيز بايد به كتاب و سنت بـر  : ((از ابا عبداهللا عليه السالم شنيدم، فرمود: گويند
از ابـي   3گردانده شود و هر حديثي كه موافق كتاب خداوند نباشد، مزخرف اسـت 

: در مني در حال ايراد خطبه فرمـود  رسول اكرم: عبداهللا روايت است، مي فرمايد
اي مردم، آنچه از من به شما رسيد اگر موافق قرآن باشد، آن را گفته من بدانيـد و  

ابوعمير از بعضي از اصحاب  4.اگر موافق قرآن نباشد، بدانيد كه من آن را نگفته ام
هر كس با كتاب اهللا و : ((ابو عبداهللا عليه السالم مي فرمود: خود چنين نقل مي كند
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 ابان بـن تغلـب از ابـي جعفـر     1))ند او كافر استمخالفت ك سنت رسول اهللا
. از ابي جعفر درباره يك مساله سوال شـد و او آن را جـواب داد  : روايت مي كند

خاك بر سر تو، تو هرگـز  : ابو جعفر گفت.)) فقهاء چنين نمي گويند: ((سايل گفت
فقيهي را ديده اي؟ همانا فقيه كسي است كه از دنيا دوري كنـد و بسـوي آخـرت    

    2.تمسك جويد مايل باشد و به سنت رسول اهللا
به نقل )) رجال الكشي((يكي از علماي بزرگ شيعه در فن اسماء رجال در كتابش 

از خدا بترسيد و آنچه كه مخالف قول پروردگار و سنت : ((از ابي عبداهللا مي گويد
: گـوييم  و ما هرگاه صحبت كنيم و حرف بزنيم، مي. ما باشد آن را نپذيرد پيامبر

يونس مي ) 195ص(رجال الكشي (چنين گفته است  خداي عزوجل يا رسول اهللا
وقتي نوشته هاي شاگردان ابوالحسن، رضا به او تقـديم شـدند، بسـياري از    : گويد

: اينهــا ســخنان ابــي عبــداهللا نيســتند ـ و گفــت  : احاديــث را رد كــرده و گفــت
نـد ابوالخطـاب و اصـحاب    خداو. ابوالخطاب بر ابو عبـداهللا دروغ گفتـه اسـت   ((

ابوالخطاب را لعنت كند، اين احاديث را با سخنان خود مي آميزند و تا امروز چنين 
آنچه كه خالف قرآن : در كتب اصحاب  و شاگردان چنين آمده است(! !) مي كنند 

موافق . زيرا ما هر وقت سخن بگوييم. باشد و به ما نسبت داده شود، آن را نپذيريد
. يا از خدا و يا از رسول او سخن مي گـوييم . سنت سخن مي گوييم قرآن و موافق
زيرا در اين صورت سخن ما متعارض مـي  . فالني گفته، فالني گفته: و نمي گوييم

   3.شود
با توجه به فرموده هاي ابي عبداله و سخنان اصحابش، تمام آنچه كه روافـض آن  (

د قرآن و مصحفي ديگر بـراي  را به ابوعبداهللا و پدرش نسبت مي دهند، مانند وجو
يا  3فاطمه بجز قرآني كه در دست مسلمانان است، مرتد شدن تمام صحابه بجز سه

تن، ادعاي منصوص بودن امامت ائمه از جانب اهللا و رسول اهللا، و هر آنچه كه از  7
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زبان او نقل شده و مستلزم كفر يا غلو است، همه اش دروغ و باطل اند و بهتـرين  
مغيره كفر و زندقه را : ((ادعا اين است كه خود ابوعبداهللا فرموده است دليل بر اين

در هم مي آميزد و آن را به پدرش نسبت مي دهد و به شاگردان امر مي كند تـا آن  
لذا هـر آنچـه از غلـو و    . كفر و زندقه را در ميان شيعيان پخش كنند و رواج دهند

ه آنها را مغيره بن سعيد در كتـب  هم. زندقه در كتب اصحاب ابوعبداهللا وجود دارد
    1)آنان آميخته است

آيا بعد از اين شكي و ترديدي وجود دارد، داير بر اينكـه پيـروان واقعـي رسـول     
همان اهل سنت اند؟ زيرا آنان اند كه با تبعيت از كتاب اهللا و سنت رسـول   اكرم
  . تبعيت مي كنند ، در واقع از رسول مكرم اسالماهللا
  
معني عترت در حديث ثقلين، بنابر قول خود رسول : ((تيجاني مي گويد آقاي( -2

تا اهل بيت نخست شما را درباره سنت من . ، مراجعت به اهل بيت من استاكرم
زيرا آنان از دروغ پاك و . آگاه كنند يا اينكه احاديث صحيحه را به شما منتقل كنند

  .) به حكم آيه تطهير معصوم اند
  : مي گويم

  
همـه  )) اهـل بيـت  (همان طور كه در مباحث گذشـته ثابـت كـرديم كـه     ) الف(

آيا همه نزديكان و خويشاوندان رسـول  . خويشاوندان و نزديكان را در بر مي گيرد
نيـز مشـمول آيـه     همسران رسـول اهللا ! از دروغ گفتن پاك و منزه هستند؟ اهللا

  ! ؟تطهير هستند، آيا همسران رسول اهللا از جمله معصومين هستند
  
آقاي تيجاني و هم كيشان دوازده امامي او بر اين باورند كه اهل بيت، دوازده ) ب(

شـيعيان دوازده  . يعني از اوالد علي بن ابي طالب تا امـام جعفـر صـادق   . امام اند
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و فرقـه  . امامي، بعد از امام جعفر صادق، امام موسي كاظم را امام هفتم مي داننـد 
. كاظم با فرقه دوازده امامي اختالف نظـر دارنـد   اسماعيلي در مورد امامت موسي

فرقـه ديگـري   . آنان بجاي موسي كاظم، اسماعيل بن جعفر را امام خود مي داننـد 
كه فرزندان امام علي از بطن فاطمه را رها كرده و به امامت )) كيسانيه((موسوم به 

بـه نـام   ) )كيسـانيه ((گروه ديگري بعـد از  . محمد بن الحنفيه بن علي عقيده دارند
حضـرت عبـاس و فرزنـدان او    )) اهـل بيـت  ((بر اين باور است كه )) راونديه((

و عالوه از اين فرقه ها، فرقه هاي ديگري نيز وجود دارد، همه اينها مدعي  1.هستند
و هر فرقه ها خود را محق و پيرو خط مشي اهل بيـت  . انتساب به اهل بيت هستند

اه تلقي مي كند و هر فرقـه كـه مـدعي امامـت     دانسته و فرقه ديگر را كافر يا گمر
پـس در ايـن ميـان، جايگـاه     . است، خود را عامل  و پيرو سنت صحيحه مي داند

كتاب اهللا و سنت رسول اهللا چيست؟ لذا ادعاي آقاي تيجاني و هم كيشانش داير بر 
اينكه آنان اهل حق هستند زيرا كه از اهل بيت تبعيت مي كند، يك ادعاي پـوچ و  

هر فرقه و گروهي كه قصـد از بـين   . الي است و يك ادعاي سر در گم استتو خ
بردن دين را دارد، چاره ندارد جز اينكه متمسك به اهل بيت شود و ايـن تمسـك   
برايش كافي است و او را از حمله حاميان دين واقعي بيمه مي كند و چنين شخص 

همان طور كه شـيوه و   .يا گروهي در برابر اعمال خود، خود را پاسخگو نمي داند
اهل بيت را سپري براي خـود قـرار داده اسـت تـا بـه      . منش اين فرقه ضاله است

  . مقاصد شومش برسد و اهل بيت در واقع از آنان بيزارند
است مشـروط بـر    و تنها راه نجات، همانا پيروي از كتاب اهللا و سنت رسول اهللا

سـنت كـه همـان عالمـان از     اينكه در جستجوي سنت از عارفان و آگاهان امـور  
هستند، استفاده شود ـ اين است در واقع معنـي و    اصحاب و اهل بيت رسول اهللا

  . مفهوم صحيح اعتصام به كتاب اهللا و سنت رسول اهللا

                                                 
كتاب عقايد الثالث و سبعين البن محمد ) 60ص(بين الفرق بغدادي  و الفرق) 23-33-68(فرق الشيعه نوبختي ص . 1

  . 2يمني ج



  
آقاي تيجاني مدعي است كه شيعه در تمام امور به ائمه دوازده گانه اهـل بيـت    -3

در تمام امور به اصـحاب رجـوع    مراجعت مي كنند و اهل سنت كساني هستند كه
  . چه در تفسير قرآن يا در اثبات سنت. مي كنند

از جوينده حق مي پرسم آيا از ميان دو روش، كدام يك بهتر و اقـرب الـي الحـق    
 است؟ در تفسير قرآن و سنت مراجعه به اصحاب و ياراني كه بـا رسـول اكـرم   

ـ   د، علـم تاويـل و تفسـير را    زندگي كرده اند، از نزديك شاهد نزول قرآن بـوده ان
آموخته اند و در تشخيص سنت از ديگران واردتـر بـوده و    مشافهه از رسول اهللا

علي بن حسـين بـن   : مهارت بيشتري داشته اند، بهتر است يا اينكه به كساني مانند
علي و امام جعفر صادق كه شيعيان اماميه در فروع مذهب از آنان پيروي مي كنند، 

گذرانده است و از نزديك  ا كسي كه زندگي اش را با رسول اهللاآي. مراجعه شود
بوده است، برابر است با كسـي كـه حتـي يـك      شاهد اعمال و رفتار رسول اهللا

آيا امام دهم، علي بن محمد الهادي در تفسير قـرآن و  ! صحابي را نيز نديده است؟
فـتم، امـام موسـي    آيا اجتعاد امام ه! داناتر است؟؟؟ فهم سنت از ابوبكر و عمر

كاظم، اولي تر و بهتر است از اجتهاد عبداهللا بن مسعود بن عباس، همان ابن عباس 
اكنون اين سـوال  ! براي تفقه و بينش ديني او ادعاي كرده است؟ كه رسول اكرم

اگر دوازده امام در فهم كتـاب و سـنت از صـحابه عـالمتر     : براي من مطرح است
پس صحابه در طول مدت زنـدگي  . ابه مقدم هستندهستند و در باب اجتهاد از صح

و صحبت با وي چه مي كرده اند؟ چنين بر مي آيد كـه آنـان بجـز     با رسول اهللا
چيز ديگري را نياموخته اند، لذا قرآن را طبق  خرابكاري و تخريب، از رسول اهللا

 دروغ آراي خود تفسير كردند و احاديث موضوعه را وضع كرده عليه رسول اهللا
نسبت داده اند و در برابر نصوص  پردازي كردند و همه اين دروغ ها را به پيامبر

شما را به خدا سـوگند، چـه نقـص، عيـب و     !! صريح قرآن و سنت اجتهاد كردند
 حال آنكه رسول اكـرم ! نسبت داد؟ طعني بدتر از اين را مي توان به رسول اهللا



ـ  ود و از صـحبت و مجالسـت آنـان    آنان را به عنوان اصحاب و يارانش پسنديده ب
الرجل علي دين خليله فلينظر احدكم : ((اظهار خشنودي كرده بود حتي فرموده بود

مواظـب  . هر كس از دين و ديانت دوست و همراهش پيروي مي كند)) من يخالل
   1.باشيد در اختيار دوست و خليل دقت الزم را رعايت كنيد

ناچار از شر صحابه مجبور بود كه آنان  رسول اكرم: ((آقاي تيجاني خواهد گفت
آري، : مي گـويم . را با خود همراه كند و در محفل و مجلس خود آنان را راه دهد

آنان را به عنوان سپاه و لشكر خود بر گزيده بود و  آيا بنابر همين دليل رسول اهللا
و آنان را  بوسيله آنان با كفار مي جنگيد، آنان را رهبر و فرمانده فتوحات قرار داد،

به عنوان معلم دين و عقيده در كشورهايي كه بوسيله صحابه فتح مي شدند، اعـزام  
مجبـور شـد تـا آنـان را شـريك      ) وشَاوِرهم في الْأَمرِ (:كرد، و بنابر فرمان خداوند

؟ و از بيعت آنان تا سر حد جان، رضايت خود را اعالم دارد، كـه در  !مشورت كند
عثمان را به  و رسول اكرم. ضايت خود را از آنان اعالم فرمودنتيجه خداوند نيز ر

الخ آيا همه اين اقدامات و همـه  . . .عنوان نماينده خود براي گفتگو به مكه فرستاد 
براي صحابه قايل بود، بخاطر تـرس و دفـع شـر آنـان      ارزشهايي كه رسول اهللا

يعيانش چگونـه ديـن   خواننده محترم، مشاهده كردي كه آقاي تيجاني و شـ ! بود؟؟
  .! عظيم و رسول امين را از لحاظ دين و عقيده مطعون مي كنند

  : مي گويم
زيـرا آنچـه كـه    . از بقيه سفسطه هاي تيجاني اعراض نموده و بدان توجه نمي كنم

  . گفته شده به لطف حضرت حق كافي است
: رمودف رسول اكرم: ((بعد آقاي تيجاني از حديث سفينه استدالل كرده مي گويد

هر كس از قـوم  . مثال اهل بيت من در ميان شما، مانند كشتي نوح است در قوم او
نوح كه سوار كشتي نوح شد نجات حاصل كرد و هر كس كه از سوار شـدن بـاز   
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)) حطـه ((مثال اهل بيت من در ميان شـما، ماننـد دروازه   : و فرمود. ماند غرق شد
  1.مورد مغفرت قرار گرفتاست در بني اسراييل، هر كس از آن داخل شد، 

  : مي گويم
حسن بـن ابـي   . در سند اين حديث مجموعه اي از ضعفاء و متروكين وجود دارد

در سلسله سندي كه طبراني آن را نقـل  . جعفر متروك و علي بن زيد ضعيف است
عالمه آلبـاني   2.و او متروك الحديث است. كرده است، عبداهللا بن داهر وجود دارد

يعني سندش سست و بي بنيـاد اسـت   )) اسناده واه: ((ث مي گويددرباره اين حدي
قـول  )) فضايل صحابه((و محقق ) 6183مشكاه المصابيح للتبريزي شماره حديث (

زيرا در سند آن مفضل بن صالح النحاس االسدي وجود . الباني را تاييد كرده است
مفضـل  : ((ويـد ذهبي دربـاره او مـي گ  . دارد و محققين او را ضعيف قرار داده اند

مثل اهل بيتي (آقاي تيجاني حديث دوم  3.يعني مفضل سست و بي پايه است)) واه
ولـي  . را به مجمع الزوائد آقاي هيثمي نسبت مـي دهـد  ) الخ. . . كمثل سفينه نوح

: مراجعه شود و مي بينم در آن چنين آمـده اسـت  )) مجمع الزوائد((وقتي به كتاب 
مثال اهل بيت من، مانند سـفينه  : فرمود اكرم روايت است كه رسول از ابوذر((

هر كس سوار آن شد، نجات پيدا كرد و هر كس باز ماند، غرق شـد و  . نوح است
در ادامه حديث آمده است كـه در اسـناد   . من قاتلنا آخر الزمان كمن قاتل الدجال

و بزار، حسن بن ابي جعفر الجعفري و در اسناد طبراني بن داهر وجود دارد و هر د
: فرمود روايت است كه رسول اكرم از عبداهللا بن زبير. متروك الحديث هستند

هر كس سوار آن شد سالم ماند و جان . مثال اهل بيت من مانند كشتي نوح است((
بزار آن را روايت كـرده و در  . سالن به در برد و هر كس آن را ترك كرد غرق شد

يعني ضعيف است و در صحت و )) تلين اس((سند آن ابن لهيعه وجود دارد و او 
از رسـول  : و ابوسعيد خدري مي گويد. سقم حديث دقت الزم را رعايت نمي كند
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مثال اهل بيت من مانند كشتي نوح است هر كـس سـوار   : شنيدم كه فرمود اكرم
و مثال اهل بيت مـن ماننـد   . آن شد نجات پيدا كرد و هر كس ترك كرد، غرق شد

)). اييل است هر كس در آن داخل شود مغفرت مي شوددر بني اسر)) حطه((باب 
و . روايت كـرده اسـت  )) المعجم الصغير و المعجم األوسط((حديث را طبراني در 
يعني در سلسله سند اين حديث گروهي هستند كه براي  1؟))!فيه جماعه لم أعرفهم

)) سـفينه ((از همه اين مباحث چنين پيدا است كه حديث . من شناخته شده نيستند
  . باطل و غير قابل استدالل است)) باب حطه((يا حديث 

)) من سره ان يحيي حياتي((هم چنين آقاي تيجاني از حديث سومي، يعني حديث 
هر كس دوست دارد كه زندگي : ((فرمود رسول اكرم: ((استدالل كرده مي گويد

كـه  او مانند زندگي من و موت او مانند موت من باشـد، و در باغهـاي هميشـگي    
پروردگار من نهال آن را غرس كرده است، زندگي كند، بعد از من با علي دوسـتي  

زيرا آنان اوالد من هستند و از سرشت من آفريده . كند و به اهل بيت من اقتدا كند
شده اند و همان علم و دركي كه من دارم به آنان داده شده اسـت، واي بـر حـال    

نان شوند، آنان صله رحمي و پيوند مـرا  كساني از ميان امت من كه منكر فضيلت آ
ثم اهتـديت  (خداوند شفاعت مرا نصيب آنان نكند . در حق اوالد من قطع مي كنند

  ). 270-271(و آنگاه هدايت شدم ص ) 161ص 
  : مي گويم

. سندش مبهم و راويان آن بجز ابن ابي رواد مجهول اند. اين حديث، موضوع است
بي رواد مجهول اند و ديده نشده كـه حتـي يكـي از    تمام راويان پايين تر از ابن ا

البته نظر من اين است كه احمد بـن محمـد   . علماي رجال از آنان يادي كرده باشد
بن يزيد بن سليم، همان ابن مسلم انصاري طرابلسي، معروف به ابن ابـي الحنـاجر   

 مـا از وي حـديث نوشـته ايـم و او    : ((ابن ابي حاتم در مورد او مي گويـد . است
و در تاريخ ابن عساكر، شرح حال او ذكر شده است و بقيه راويان )) راستگو است
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كه يكي از آنها اين حديث ظاهر البطالن را وضـع نمـوده   . آن شناخته شده نيستند
روشنتر و مشهورتر از اين است كه به چنين حئيث موضوعي  است، فضيلت علي

د و اوراق كتب خود را با صدها بر آن استدالل شود كه شيعيان بدان تشبث مي كنن
حديث مثل آن، سياه مي كنند و بوسيله آن درباره ي اثبات حقيقت و واقعيتـي بـه   
بحث و مجادله مي پردازند كه احـدي امـروزه منكـر آن نيسـت و آن حقيقـت و      

   .1واقعيت عبارت است از فضيلت و كرامت علي
و پاورقي كتاب خود  جاي بسي شگفتي و تعجب است كه آقاي تيجاني در حاشيه

تاريخ ابن ((ابي نعيم و )) حليه((به ماخذ، اين حديث اشاره كرده و در اين راستا، 
را ذكر كرده است ولي به اين نكته كه اين دو مورخ حـديث مـذكور را   )) عساكر

ضعيف قرار داده اند، اصالً اشاره نكرده است شايد به اين خاطر كه امانت دروغين 
ابو نعيم درباره اين حديث گفته . د را موجه و مدلل جلوه دهدو انصاف كذايي خو

ابـن عسـاكر آن را در   . اين واژه اشاره به ضعيف بـودن آن دارد  2))غريب((است 
هذا حـديث منكـر و فيـه غيـر واحـد مـن       : ((تاريخ خود آورده و درباره آن گفته

ـ ) غير شناخته شده(اين حديث منكر )) المجهولين د تـن از  است و در سند آن چن
  ! ؟3))رواياتي كه شناخته شده نيستند، وجود دارد

آقاي تيجاني درادامه اثبات جهالت خود كه همواره از آن استفاده مـي كنـد، مـي    
مناسب است اشاره داشته باشم مبني بر اينكه در اثناء بحث و تحقيق كه بر : ((گويد

مواجه شدم و  عهده گرفته بودم، نخست درباره صحت اين حديث با شك و ترديد
زيرا حاكي از تهديد نسبت به كساني بود كـه  . حديث برايم بسيار سنگيني مي كرد

با علي و اهل بيت سر مخالفت دارند، بويژه وقتي فكر مي كردم كـه ايـن حـديث    
قابل تاويل هم نيست، ناراحتي ام فزوني گرفت و نزديك بود با ديدگاه ابـن حجـر   

حديث مذكور، آن را ارائه داده اسـت موافقـت    عسقالني كه در اصابه بعد از ذكر
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قلت في اسناده يحيـي بـن   : (ابن حجر در اصابه درباره اين حديث مي گويد. كنم
ـ يعني در سند آن يحيي بن يعلي محاربي وجود ) (! !) يعلي المحاربي و هو واهي
ابن حجر با اين قضاوت خـود  ): آقاي تيجاني مي گويد(دارد و او ضعيف است ـ  

زيـرا  . ي از اشكاالت و شبهات را كه ذهن مرا مشوش كرده بودند، زائل نمودبعض
من نيز فكر مي كردم و تصورم اين بود كه يحيي بن يعلـي محـاربي واضـح ايـن     

اما خداوند متعال مي خواست مرا به تمام معني از . حديث و فرد غير معتبري است
)) مقاالت ابراهيم الجبهان مناقشات عقايد في((روزي كتاب . حقيقت حال آگاه كند
زيـرا در كتـاب   . كتاب مذكور مرا از حقيقت امـر آگـاه كـرد   . را مطالعه مي كردم

مذكور آمده بود كه حيي بن يعلي محاربي فردي ثقـه و معتبـر اسـت و شـيخين،     
حتي به اين كفايت نكردم و شخصاً در صـدد  . بخاري و مسلم از وي نقل كرده اند

جلد سوم، تحت عنوان غزوه حديبيـه   31خاري در صفحه تحقيق بر آمدم ـ ديدم ب 
 119چند حديث را از وي نقل كرده است، همان طور كه امـام مسـلم در صـفحه    

امـا ذهبـي بـا وجـود     . از وي نقل كرده اسـت )) حدود((جلد پنجم تحت عنوان 
سختگيري كه در باب صحت و سقم روايات و جرح و تعديل راويان دارد، يحيـي  

ربي را ثقه قرار داده است، بقيه ائمه جرح و تعديل نيز ثقه بودن او را بن يعلي محا
نيز از وي حديث نقل كرده اند بـا ايـن   ) بخاري و مسلم(تاييد كرده اند و شيخين 

همه، اين دسيسه ي تزوير و وارونه جلوه دادن حقايق و مطعون كردن فـردي كـه   
سخ اين سوال براي من مبهم پا! ثقه است و اهل صحاح از وي نقل كرده اند، چرا؟

   1.است
  : مي گويم

آقاي تيجاني بسيار تمايل دارد كـه نهايـت سـادگي و سـطحيت فكـري او بـراي       
حديثي كه او آن را آورده است و آن عبارت اسـت  . خوانندگان محترم آشكار شود

در سـند آن راوي بنـام يحيـي بـن يعلـي      ) الخ. . . من سره أن يحيي حياتي: ((از
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آقاي تيجاني ميان حديثي كه ما در صـدد آن هسـتيم و   . الً وجود نداردمحاربي اص
و حديث ديگر از اين . حديثي ديگر خلط مبحث نموده و آن را عوض گرفته است

من أحب أن يحيي حياتي يموت موتي و يسـكن جنـه الخلـد التـي     . ((قرار است
لـن   وعدني ربي عزوجل غرس قضبانها يبديه فليتول علـي بـن ابـي طالـب فـإن     

در سند اين حديث يحيـي بـن يعلـي    )) يخرجكم من هدي وال يدخلكم في ضالله
ولي قوت تشخيص و تحقيق گسترده اي كه آقاي تيجـاني در  . االسلمي وجود دارد

صدد آن بر آمده است، او را در حالتي قرار داده است كه ميان دو حديث فـرق و  
يث ديگري را تحقيق مـي  يك حديث را روايت مي كند و حد. امتيازي قايل نيست

؟ چنين بر مي آيد كه آقاي تيجاني از هدايت گـر خـود، آقـاي عبدالحسـين     !!كند
پيرامون بحـث  )) المراجعات((او در كتاب خود به نام . موسوي پيروي كرده است

از حديث مذكور، سخنان ابن حجر را درباره ي يعلي محاربي آورده و بعـد گفتـه   
ي بسيار شگفت آور است زيرا كه يحيي بـن يعلـي   چنين چيزي از عسقالن: ((است

آقاي تيجـاني در نقـل سـخنان     1))محاربي به اتفاق همه محدثين قابل اعتماد است
موسوي عجوالنه عمل كرده است ولي متاسفانه درك نكرده است و نفهميده اسـت  

اما درباره سخنان ابن حجر كـه فرمـوده   . كه او در صدد تحقيق حديثي ديگر است
يعني در سند آن يحيي بـن  )) في اسناده يحيي بن يعلي المحاربي و هو واه((: است

بايد عرض شود كه ابـن حجـر   . يعلي محاربي وجود دارد و او راوي ضعيفي است
يحيـي بـن يعلـي    : ((عـوض اينكـه بگويـد   . بدون قصد و عمد به خطا رفته است

ه ابن حجر اشـتباه  و دليل اينك)) يحيي بن يعلي المحاربي: ((گفته است)) االسلمي
. رفته است، اين است كه خود او در شرح حال محاربي، او را تاييـد كـرده اسـت   

يحيي بن يعلي بن المحاربي الكوفي ثقه يعني يحيـي  : ((چنانچه درباره او مي گويد
: بن يعلي بن حارث محاربي ثقه و قابل اعتماد است و درباره االسلمي مـي گويـد  

يعني يحيي بـن يعلـي اسـلمي    )) كوفي شيعي ضعيفيحيي بن يعلي االسلمي ال((
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اسـلمي  : ((يـد .لذا ابن حجر بجـاي اينكـه بـگ    1كوفي، اهل تشيع و ضعيف است
به هر حال در مجمـوع ايـن   )). محاربي ضعيف است: ((گفته است)) ضعيف است

است عيب كار، اما آنچه كه در واقع شگفت آور است، اين است كه آقاي تيجـاني  
اي تاريخ، !!! الل مي كند و به تحقيق حديث ديگري مي پردازداز يك حديث استد

  . اين گونه حماقت را بدست فراموشي نسپار
  نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه بخاري سالم و درود (( 

  ))را مختص علي مي داند
روزي با دوستم صحبت مي كـردم و او را سـوگند دادم   : ((آقاي تيجاني مي گويد

. گفتگوي زير ميان من و دوستم صورت گرفت. سوال من پاسخ دهد كه صراحتا به
زيـرا هـر كـس از    . و كره اهللا وجهه را مانند پيامبران مي دانيد شما علي: تيجاني

  . شما نام او را بر زبان بياورد، به او درود و سالم مي فرستد
زندان او باشد، آري، هر گاه ما نان اميرالمومنين يا نام يكي از ائمه كه از فر: دوست

را بر زبان مي آوريم، بر او درود و سالم مي فرستيم ـ اما معنـي ايـن هرگـز ايـن      
 خير، البته آنان ذريـت و عتـرت رسـول اهللا   . نيست كه ما آنان را پيامبر مي دانيم

هستند و خداوند در كتاب خود به ما امر كرده تا بر آنان درود بفرستيم ـ لذا بـراي   
  . بگوييم)) عليهم الصاله و السالم((ر حق آنان ما جايز است كه د

خير، دوست محترم ما درود و سالم را جز براي رسول اهللا و پيامبراني كـه  : تيجاني
مسلماً علي و فرزنـدان او جـزو پيـامبران    . قبل از وي گذشته اند، جايز نمي دانيم

  . نيستند
  ي؟ نظر تو درباره بخاري چيست، آيا او را شيعه مي دان: دوست
بخاري امام بزرگواري است از ائمه اهل سنت و كتاب او از ديـدگاه اهـل   : تيجاني

بعد از اين جـواب  : تيجاني مي گويد. سنت صحيح ترين كتب بعد كتاب اهللا است
دوست من به كتابخانه خود رفت و در حالي كه كتـاب بخـاري در دسـتش بـود،     
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كتاب را به من داد تا مـن آن  دنبال آن صفحه مي گشت كه مورد نظر او بود و بعد 
حديث مورد نظر او را پيدا كردم ولي فكر مي كردم نگاه من اشتباه مـي  . را بخوانم

نگـاهي مجـدد   . كند و اين كتاب ممكن است صحيح بخاري نباشد ـ پريشان بودم 
به صفحه و به جلد كتاب انداختم ـ وقتي دوست من متوجه شد كه من با شـك و   

و در . را از من گرفت و صفحه ديگري را برايم بيرون آورد ترديد مي نگرم، كتاب
جوابي نداشتم جـز اينكـه   )) حدثنا علي بن الحسين عليهما السالم: ((آن چنين بود

دوست من جواب مرا قانع كننده تلقـي كـرد و از نـزد مـن     )) سبحان اهللا: ((بگويم
ـ . بيرون رفت نگاه مكـرر بـه    من در حالي كه مي انديشيدم و بسيار فكر مي كردم 

كتاب و چاپخانه آن مي انداختم و درباره ي چاپ و چاپخانه بـا دقـت نگـاه مـي     
مـن طبـع و نشـر شـركه الحلبـي و أوالده      : ((ديدم در پشت آن نوشته بود. كردم
پروردگارا، چرا بي جهت با دوستم مجادلـه و  : بعد آقاي تيجاني مي گويد)). بمصر

و قانع كننده از صحيح ترين كتاب نزد مـا   مگر دليل و حجت محكم. لج بازي كنم
اهل سنت، ارائه نداده است، بخاري مطمئناً شيعه نيست بلكه او از ائمه و محـدثين  

    1.اهل سنت است
  : مي گويم

امـام  . اختالف نظر دارنـد  اهل سنت درباره درود و سالم براي غير رسول اهللا -1
ممنوع مي داننـد   ي غير رسول اهللامالك، امام شافعي و مجد بن تيميه درود را برا

: استدالل مي كنند، ابن عبـاس مـي گويـد    و به روايت ابن عباس از رسول اكرم
صحيح نيسـت بلكـه بـراي غيـر      درود براي غير رسول اهللا: فرمود رسول اكرم
امام احمد بن حنبـل و  . ، يعني براي ساير مسلمانان استغفار كرده شودرسول اهللا

فتوا داده اند و از روايتـي از   به جواز درود براي غير رسول اهللا 2اغلب پيروان او
 در آن روايت آمده است كـه حضـرت علـي   . استدالل مي كنند حضرت علي
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ص  22مجموعه فتـاوي، ج )). (صلي اهللا عليك: ((فرمود خطاب به حضرت عمر
اه امام نووي كه از علماي شافعي است، بر اين باور اسـت كـه ديـدگ   ) 474-472(

مكـروه   جمهور و اكثريت صحت دارد، يعني اينكه درود بـراي غيـر رسـول اهللا   
و به تبعيت از انبيـا درود   1.تنزيهي و شعار اهل بدعت است و اصل بر جواز است

اللهـم  : ((براي غير انبياء به اتفاق تمام مذاهب جايز است، مانند اينكه كسي بگويد
و احاديـث  . ازواجه و ذريته وابتاعهصل علي محمد و علي آل محمد و اصحابه و 

صحيح در اين زمينه نيز وجود دارد و در تشهد به ما امر شده است تا چنين بگوييم 
. بدين ترتيب مي توان گفت 2.و همواره علماي در خارج از نماز نيز چنين گفته اند

گفـتن مـانعي   )) فالن عليه السـالم ((كه به دور از در نظر گرفتن شعار بخصوص، 
رد البته اگر به عنوان شعار ويژه گفته شود به نحوي كـه روافـض مـي گوينـد،     ندا
اشكال شرعي دارد، زيرا شعار روافض قرار گرفته است و بـه  )) علي عليه السالم((

بنويسد، خواننـده او را شـيعه   )) علي عليه السالم((اين معني كه اگر نويسنده اي، 
  . تلقي مي كند

  
و فرزندانش را به درود اختصـاص داده اسـت، ثبـوت    اينكه امام بخاري، علي  -2

استدالل آقاي تيجاني از روايت بخاري چاپ حلبي از درجه اعتبـار سـاقط   . ندارد
و چـه دليلـي   . زيرا كتاب بخاري قبل از آقاي حلبي و انتشاراتش بوده است. است

ي وجود دارد داير بر اينكه دستهاي مرموزي اين كلمات را در بعضي  از نسخه هـا 
. بخاري نيفزوده اند؟ و اين مطلب از نسخه هاي متعددي كتاب بخوبي روشن است

. آمده اسـت )) علي((و در برخي )) علي عليه السالم((چون در بعضي نسخه ها 
و آنچه اين مسئله را تاكيد مي كند، اين نكته است كه شارح بخـاري، عالمـه ابـن    

: متذكر شده است و مـي گويـد   حجر رحمه اهللا اختالف اهل سنت را در اين مورد
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آمده است، درود )) و علي آل محمد((عده اي با استناد به اين حديث كه در آن ((
ولي اكثريت و جمهور اهل سنت كه بر عـدم  . بر غير رسول اهللا را جايز دانسته اند

تبعاً درود گفته شـده اسـت، نـه    )) آل محمد((بر : جواز فتوا داده اند، مي گويند
زيـرا درود شـعار مخصـوص بـراي     . مورد اختالف دومي است نه اولـي اصاله، و 

لـذا  . قرار گرفته است، لذا ديگري را نمي توان با وي شـريك كـرد   رسول اكرم
گفتن درست نيست هر چند كـه از لحـاظ مفهـوم و معنـي     )) عليه السالم((ابوبكر 

هـم چنـين   و علي صديقه و خليفته گفتن مـانعي نـدارد و    اشكالي ندارد، البته 
زيرا كه . گفتن ممنوع است ولو اينكه از لحاظ معني صحيح است) محمد عزوجل(

آناني . اين ستايش به عنوان شعار ويژه خداوند است و ديگران در آن شريك نيستند
اللهـم  : ((وصل عليهم يا به استناد الفاظ حديث، ماننـد ((كه به استناد كلمات قرآن 

صل علـي وعلـي زوجـي،    (مسر حضرت جابر، يا قول ه)) صل علي آل ابي اوفي
جـايز مـي    مستقالً و اصاله درود را براي غير رسول اهللا) فقال اللهم صل عليهما

گفتـه   زيرا همه اينها از جانب خـود رسـول اهللا  . دانند، استداللشان صحت ندارد
شده اند و صاحب حق مي تواند، حق خود را به هر كس كه مايل باشـد بدهـد و   

ون اجازه او، اختيار دخل و تصرف را ندارند و چنين اجازه اي از رسول ديگران بد
يكي از داليل منع اين است كه درود براي غير رسول . به ثبوت نرسيده است اهللا
به عنوان شعار در ميان اهل بدعت و پيروان هواهاي نفساني رواج پيدا كـرده   اهللا

مانند اهل بيت و غيـره درود مـي    آنان به كساني كه مورد تجليل آنان هستند. است
اما درباره ي اينكه اين منع، حرام است، مكروه است يا خالف اولي است، . فرستند

صورت، صورت دوم را صحيح قرار داده  3امام نووي در اذكار، بعد از ذكر هر سه
  .است

اسماعيل بن اسحاق در كتاب احكام القرآن به سند صحيح از عمر بـن عبـدالعزيز   
عـده اي از مـردم در   : عمر بن عبدالعزيز نوشت اما بعـد : وايت كرده استچنين ر

برابر عمل آخرت، عمل دنيا را طالب شدند، عده اي از مردم مرتكب بدعت شـده  



مي فرستند، هرگاه  بر خلفاي وامرا درود مي فرستند همانطور كه براي رسول اهللا
را فقط براي پيامبران گوينـد  اين نامه من بدست تو رسيد، به آنان امر كن كه درود 

سـپس  . و در حق ساير مسلمانان دعاي خير كنند و روشهاي ديگر را كنار بگذارند
درود براي غير پيـامبران صـحيح   : ((نقل كرده است با سند صحيح از ابن عباس

حضـرت  .)) نيست البته در حق ساير مسـلمانان مـرد و زن دعـاي مغفـرت شـود     
درود  هجري به مردم امر شد تـا بـه رسـول اهللا    در سال دوم: مي گويد ابوذر

 در شب معراج مردم ماموريت يافتند تا به رسـول اهللا : بعضي ها گفته اند. بگويند
همان طور كه مشاهده مي شود ابن حجر به امام بخـاري مطلقـاً    1)).درود بفرستند

درود استناد نكرده است، اين بجاي خود دليل محكمي است مبني بر اينكه بخـاري  
  . را براي علي و فرزندانش ذكر نكرده است بلكه متاخرين آن را اضافه كرده اند

نقدي بر ديدگاه شيعه داير بر اينكه ائمه اربعه علم را از جعفـر صـادق آموختـه    (( 
  )) اند

يكـي از  : ((آقاي تيجاني در حالي كه با تعدادي نوجوان مباحثه مي كند، مي گويد
پيـرو مـذهب   : دم تونس پيرو چه مذهبي هسـتند؟ گفـتم  مر: آنان از من سوال كرد

و متوجه شدم كه بعضي از آنان مي خندند، ولي من به ايـن توجـه   . مالكي هستند
تو مذهب جعفري را نمـي دانـي؟   : يكي از آنان گفت. نكردم و بدان اهميت ندادم

خير، اين اسم جديد چيست؟ ما غير از مذاهب چهار گانه، مذهب ديگري را : گفتم
او . سراغ نداريم، و آنچه كه به جز مذاهب چهار گانه است، با اسالم ارتباطي ندارد

عذر مي خواهم، مذهب جعفـري عـين اسـالم    : ((در حالي كه تبسم مي كرد گفت
لـوال السـنتان لهلـك    : ((است، تو مگر نمي داني كه امام ابوحنيفه چنين مي گويـد 

نمي بودم، نعمان هالك مي شد ـ   ـ اگر آن دو سال در خدمت امام جعفر) النعمان
من ساكت شدم و نتوانستم جوابي بدهم زيرا او مذهب جديدي را برايم نام برد كه 

البته من خوشحال بودم و خـدا را سـپاس مـي    . هنوز من در مورد آن نشنيده بودم
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مـن  : گفتم كه امام آنان، يعني امام جعفر صادق استاد امام مالك نبوده است و گفتم
مـثالً  . مذاهب اربعه از يكديگر استفاده كرده اند: ((او گفت. ستم نه حنفيمالكي ه

احمد بن حنبل از امام شافعي و او از امام مالك و امام مالك از امام ابوحنيفه و ابو 
) ائمـه اربعـه  (بدين ترتيب همه آنان . حنيفه از امام جعفر صادق علم آموخته است

جعفر نخستين كسي است كه در مسجد جد  امام. شاگردان امام جعفر صادق هستند
دانشگاه اسالمي را افتتاح كرده اسـت و بـيش از    بزرگوارش، حضرت رسول اهللا

   1.چهار هزار محدث و فقيه از وي سند فراغت گرفته اند
اين سخن كه امام ابوحنيفه شـاگرد جعفـر صـادق بـوده و از وي علـم      : مي گويم

زندگي امـام ابوحنيفـه آشـنايي دارد، در    هر كس كه با . آموخته است، دروغ است
او تنها از سه عالم بلند پايـه دوران خـود علـم را فـرا     . دروغ بودن ترديدي ندارد

. بر جسته ترين آنان، اسماعيل بـن حمـاد، ابوسـليمان كـوفي اسـت     . گرفته است
اسماعيل بن حماد از اساتيد مخصوص امام ابوحنيفه بوده است، عـالوه بـر او، از   

بن محمد المنتشر، ابراهيم بن زيد نخعي، ايوب سختياني، حارث همـداني،   ابراهيم
ربيعه مدني و سالم بن عبداهللا بن عمر بن الخطاب نيز استفاده كـرده اسـت و هـم    
چنين سعيد بن مسروق بن سفيان ثوري، سليمان الهاللي و عاصم بن كليب نيـز از  

   2.شيوخ امام ابوحنيفه به حساب مي آيند
  
فرض اينكه امام ابو حنيفه نزد امام جعفر صادق درس خوانده است، معني و به  -2

اين فقط اين است كه او يكي از جمله كساني است كه از امام جعفر استفاده كرده 
مـن  . است و اين هرگز به اين معني نيست كه امام ابوحنيفه جعفـري شـده اسـت   

رسيده است، اين است كه  فرضاً اين احتمال را متذكر شدم ور نه آنچه كه به ثبوت
بر مسند افتـاء مسـتقر   ) محمد باقر(امام ابوحنيفه در دوران پدر جعفر صادق، يعني 
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اين سخن آقاي تيجاني كه مذاهب اربعـه از مـذاهب جعفـري    . بود و فتوا مي داد
امام احمد از امـام شـافعي درس   . تبعيت مي كنند، فاقد اعتبار و كان لم يكن است

امام شافعي موطا را از . با وي مجالست و هم نشيني داشته است نخوانده است بلكه
! نه حديث از امام جعفر نقـل شـده اسـت    9امام مالك خوانده است و در آن فقط 

هيچ كس امام مالك را از شاگردان امام ابوحنيفه نشمرده است بلكه او را از اقـران  
  . امام ابوحنيفه معرفي كرده اند

  
رترين كتاب خود رواياتي را نقل كرده اند كه حكايـت از  خود شيعيان در معتب -3

آن دارند كه امام ابو حنيفه حتي به مدت يك روز شاگرد امام محمـد بـاقر نبـوده    
است، چه رسد به امام جعفر صادق، بلكه امام ابو حنيفه در كتب معتبر شيعه بجاي 

امـام بـزرگ   آقاي كلينـي،  . شاگرد جعفر صادق، از دشمنان ائنه معرفي شده است
كه نزد شيعيان به مثابه بخـاري نـزد اهـل سـنت     )) اصول كافي((شيعه در كتابش 

امام جعفر در حالي كه دست : ((سدير مي گويد: است، از سدير چنين نقل مي كند
اي، سدير، مردم مامور شدند تا بـه  : مرا گرفته بود، و رويش بسوي كعبه بود، گفت

ي آيند و واليت خود را به ما متذكر مي شـوند  اين سنگها طواف كنند بعد نزد ما م
وإِنِّي لَغَفَّار لمنْ تَـاب وآمـنَ وعمـلَ صـالحاً ثُـم      (و آن عبارت است، از گفته اهللا 

اي سدير، : بسوي واليت ما، بعد گفت: و بعد به سوي سينه خود اشاره كرد) اهتَدى
هستند، براي تو معرفي كـنم بعـد    مي خواهم دو تا مانع بزرگ كه مانع از دين خدا

: بسوي امام ابوحنيفه و سفيان ثوري كه در مسجد حلقه زده بودند نگاه كرد و گفت
آنان بدون كتابي روشن و بدون هدايت از جانب خدا، مردم را از ديم خدا باز مـي  

اگر آنان در خانه هايشان بنشينند و مـردم  . همانا آنان آدمهاي ناروايي هستند. دارند
آگـاه كنـد تـا     بگردند كسي را نمي يابند كه آنان را از دين خدا و از رسول اهللا

   1.اينكه نزد ما بيابند، و ما آنان را از خداي تبارك و تعالي و از رسول او آگاه كنيم
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قطعـاً ايـن سـخن از    . ما امام ابي جعفر را برتر از اين مي دانيم كه چنين بگويـد (
  ) تدسيسه هاي مغيره بن سعيد اس

  
آري، اين سخن كه بيش از چهار هزار محدث و فقيه نزد امـام جعفـر صـادق     -4

درس خوانده اند، بسيار معقول به نظر مي رسد، چرا معقول نباشـد، حـال آن كـه    
گروهي از شيعيان اطراف، از امام ابو جعفر اجـازه  : دوازده اماميها روايت مي كنند

ر همان يك جلسه سي هزار سوال از وي د. ورود خواستند، به آنان اجازه داده شد
؟ !!!1و ابوجعفر كه در آن روزگار ده ساله بود به همه آنهـا پاسـخ داد  . پرسيده شد

  ! علم ائمه اربعه در برابر علم اينها چه ارزشي دارد؟
نقدي بر ديدگاه شيعه داير بر اينكه نزد گروهي از شيعه رسالت از آن علي بوده (( 

  ))بر اينكه گروهي از آنان مدعي الوهيت علي استنه محمد و مبني . است
آقاي تيجاني درباره ي اتهاماتي كه اهل سنت آنها را در حق شيعه تكرار مي كنـد،  

شيعه از ديدگاه ما، از يهود و : گفتم: براي آقاي خويي توضيح مي دهد و مي گويد
ا مي پرسـتند و  زيرا يهوديها خدا ر. نصاري نيز بدتر و با اسالم فاصله بيشتري دارد

به رسالت موسي عليه السالم، ايمان دارند، حال آن كه درباره شيعيان شـنيده مـي   
شود كه آنان علي را عبادت مي كنند و او را تسبيح و تقديس مي كنند و گروهـي  

 از آنان، هر چند كه عبادت را از آن خدا مي دانند ولي علي را به مثابه رسول اهللا
جريان جبراييل را براي آقاي خـويي شـرح   : جاني مي گويدقرار مي دهند آقاي تي

دادم كه او چگونه در امانت خيانت كرده است، يعني رسالت را بجـاي اينكـه بـه    
آقـاي خـويي سـر را انـدكي پـايين      . سپرده اسـت  علي بسپارد، آن را به محمد

محمداً  ال إله إال اهللا و أن((ما به : انداخت، بعد نگاهي به سوي من انداخت و گفت
و علي را . گواهي مي دهيم)) رسول اهللا صلي اهللا عليه وعلي أله الطيبين والطاهرين

فقط بنده اي از بندگان خدا مي دانيم و به ساير آقاياني كه در جلسه بودنـد، نگـاه   
                                                 

  ). 415(كتاب الحجه باب مولد ابي جعفر ص  1اصول كافي ج. 1



اين آدمان ساده انديش و ساده : كرد و در حالي كه بسوي من اشاره مي كرد، گفت
اكني ها و تبليغات دروغين چقدر آنان را در مغالطه انداخته لوح را ببينيد، شايعه پر

است، و اين شگفت آور نيست، من از ديگران تهمت سنگين تر از اين هـم شـنيده   
   1))فال حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم. ام

  : مي گويم
ايـن  . آري، در ميان فرقه هاي شيعه، فرقه اي وجود دارد كه علي را خدا مي دانـد 

ك واقعيت مسلمه است بجز فرد جاهل يا دروغگو، كسي ديگر نمي توانـد منكـر   ي
يعني پيروان عبداهللا بن سـبا يهـودي شـهرت    )) سبئيه((اين فرقه به فرقه . آن باشد

گروهي از پيروان اين فرقه نزد علـي  . اين فرقه به خدا بودن علي اعتقاد دارد. دارد
من هـو؟ او  : علي بن ابي طالب گفت تو همان هستي؟: ((بن ابي طالب آمد و گفت

اين سخن براي علي بن ابي طالب فـوق العـاده   . تو اهللا هستي: كيست؟ آنان گفتند
شـيعيان دوازده   2. دستور داد تا همه ي آنان در آتش سوزانده شـوند . رنج آور بود

آقاي كشي كه نزد شيعيان فرد بسـيار قابـل   . امامي نيز نمي توانند منكر اين بشوند
عبـداهللا  : ماد و ثقه مي باشد، از ابي جعفر عليه السالم روايت مي كند، مي گويداعت

ايـن  . بن سبا مدعي نبوت بود و اميرالمومنين علي بن ابي طالب را خدا مي دانست
عقيده او به اميرالمومنين منتقل شد، او را طلبيـد و از وي سـوال كـرد، ابـن سـبا      

و به من القاء شده كه تـو خـدا و مـن    آري، تو همان هستي : اعتراف كرد و گفت
واي بر تو، بي گمان شـيطان تـو را مسـخره    : اميرالمومنين به او گفت. پيامبر هستم

كرده است، برگرد و از اين سخنان كفر آميز توبه كن، او از اينكه توبه كند، انكـار  
 روز او را حبس كرد و از وي خواست تا توبه كند ولـي او  3كرد، اميرالمومنين سه

شيطان نزد او آمـد و  : توبه نكرد، آنگاه دستور داد تا در آتش انداخته شود و فرمود
و فرقه اي  3.او را القاء مي كرد و بدين ترتيب او را در دام فريب خود گرفتار كرد
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قرار بـر  . ديگر از شيعيان بر اين باور است كه جبرييل در امانت خيانت كرده است
رفت  به علي بسپارد، راه را گم كرده، نزد محمد اين بوده است كه او رسالت را

   1.نام دارد))غرابيه((اين فرقه . و رسالت را به او سپرد
  
راجع به گروه زيادي )) فرق الشيعه((آقاي نوبختي، امام، فرقه اماميه در كتابش  -2

كه مدعي الوهيت علي و اهل بيت بودند، سخن به ميان آورده است و حتي بعضي 
ا نامبرده است، مانند، الكيسانيه، العباسيه، الحارثيه و الخزمدينيه ـ اينها غلو  از آنها ر

ائمه اهللا، انبياء، رسل و مالئكه هستند، ايـن  : در اعتقادات و قول داشتند و مي گفتند
شروع شده است ـ و همين فرقه آغـاز   )) خرمدينيه((اعتقادات از فرقه اخير، يعني 

هم چنين آقاي نوبختي در ادامه سخنانش  2.بوده استتناسخ در ارواح ((گر عقيده 
باني اين فرقه شخصي بـه  : صحبت به ميان آورده، مي گويد)) المنصوريه((از فرقه 

او در كوفه صاحب منزلي بوده . نام ابو منصور كوفي از طايفه عبدالقيس بوده است
. بوده است فرد جاهل و بي سوادي. و در بيابان يعني در روستاها تربيت شده است

مدعي شده بود كه امام ابي جعفر، محمد بن علي بعد از وفات خود، امامت را بـه  
وي سپرده است و او را وصي خود قرار داده است ـ بعد مدعي شده كه علي بـن   
ابي طالب و فرزندانش، حسن، حسين، علي بن حسين و محمد بن علي پيامبر بوده 

شش تن ديگر در فرزندان من ادامه پيـدا مـي    و نبوت تا. اند و من نيز پيامبر هستم
گروهي : نوبختي در ادامه سخنانش مي گويد 3.كند و آخرين آنان، قائم خواهد بود

آقاي نوبختي درباره ايـن فرقـه نيـز      4.از شيعيان جعفر بن محمد را خدا مي دانند
لـب  محمد صلي اهللا عليه و آله وسلم روزي درباره علي بن ابي طا: چنين مي گويد
و نور . ابوطالب رسالت را به وي داده است. او عبد و رسول است: چنين گفته بود
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و روشني كه اهللا است نخست در عبدالمطلب بوده است بعد در ابي طالب، بعد در 
بنـابراين همـه آنـان خـدا     . و بعد در علي بن ابي طالب منتقل شده است محمد
  1!؟!هستند

به ميان آورده و عقيـده  )) الروانديه((ديگر بنام آقاي نوبختي بعد سخن از فرقه اي 
آنان بر اين باورند كه امام همه چيـز را مـي دانـد و او    : آنان را چنين بيان مي كند

از ميان فرقه هـايي كـه معتقـد بـه     )). تعالي اهللا عن ذلك علواً كبيراً((خدا هست، 
شـده و مـدعي   امامت علي بن محمد بودند، گروهي در حيات او از اين فرقه جدا 

شدند كه محمد بن نصير نميري پيامبر است و امام حسن عسكري عليه السالم او را 
به تناسخ ارواح عقيده داشـت  )) محمد بن نصير نميري. ((به پيامبري برگزيده است

و درباره امام ابي الحسن عسكري غلو مي كرد و او را رب مي دانست و به جـواز  
و اين را نوعي فروتنـي و  (! !). مردان فتوا مي دادنكاح با محارم و هم جنس بازي 

لواطت و نكاح با محارم از جمله شهوات : و مي گفت(! ! !) خاكساري مي دانست
 2.طيبات يعني لذات پاكيزه است و خداوند هيچ كدام از آنان را حرام نكرده اسـت 

ميـان  آري، اينها هستند كتب شيعه به حق سخن مي گويند و اعتراف دارند كـه از  
و گروهي ديگـر او  . فرقه هاي شيعه، هستند كساني كه به الوهيت علي اعتقاد دارند

پيامبر مي دانند حتي به اين هم اكتفا نشـده، بلكـه آنـان مـي      را مانند رسول اهللا
  . نبوت يا الوهيت در فرزندان علي نيز سرايت كرده است: گويند

  
مـا، بنـده اي از بنـدگان     جناب آقاي خويي مدعي است كه علـي از ديـدگاه   -3

خداوند است، بندگان خداوند است، آيا او در اين ادعا صادق است؟ اكنون برخي 
از معتقدات روافض را درباره علي و فرزنـدانش تقـديم نمـوده و از خواننـدگان     
محترم مي خواهم قضاوت كنند كه آيا علي از ديدگاه شيعه دوازده امامي بنـده اي  
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اينكه او موجودي است برتر از حضرت محمد و ساير انبياء  از بندگان خدا است يا
  ! عليهم الصاله و السالم؟

در اين بـاره  )) اصول كافي((امام شيعيان دوازده امامي، آقاي كليني در كتاب خود 
روايات زيادي را آورده است بلكه عناوين و ابواب مستقلي را پيرامـون منزلـت و   

را عينـاً ماننـد    اسـت و حـديث رسـول اهللا   جايگاه علي و فرزندانش ذكر كرده 
هشام بن سالم و حماد بـن عثمـان مـي    . حديث علي و فرزندانش قرار داده است

سخنان من، مانند سخنان پدر مـن و سـخنان   : از ابا عبداهللا شنيدم كه فرمود: گويند
پدر من مانند سخنان جد من و سخنان جد من مانند سخنان حسين و سخنان حسين 

نان حسين مانند سخنان حسن و سخنان حسن، عين سخنان اميرالمومنين و مانند سخ
عـين سـخنان    و سخنان رسـول اهللا  سخنان اميرالمومنين عين سخنان رسول اهللا

فرشـتگان در  ((سپس باب مستقلي را تحت عنوان اينكه !! 1.خداوند عزوجل هستند
و آنـان را از اخبـار   منزل ائمه داخل مي شوند، روي فرشهاي آنان قدم مي گذارند 

از . بعد رواياتي را در اين خصوص ذكر مـي كنـد   2.آورده است)) آگاه مي سازند
نزد علي بـن حسـين   : ((حمزه ثمالي مي گويد: ((جمله آنها يكي از اين قرار است

او . اندك زماني در بيرون خانه ماندم و بعد وارد اطـاق شـدم  . عليهما السالم رفتم
دستش را از پشت پـرده بيـرون مـي آورد و    . ر مي داشتچيزهايي از روي زمين ب

فداي تو شـوم،  : عرض كردم. دست او را مي گرفتند. كساني كه داخل اطاق بودند
آنهـا پرهـاي اضـافي    : اينها چه چيزهايي هستند كه تو آنها را بر مي داري؟ فرمود

  . فرشتگان هستند كه ما آنها را جمع مي كنيم و به فرزندانمان مي دهيم
اي ابا حمزه، آنان : فداي تو بشوم، فرشتگان نزد شما مي آيند؟ فرمود: عرض كردم

   3)).با فرياد و غوغا ازدحام مي كنند
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هيچ فرشـته اي بـراي هـيچ مـاموريتي     : ((از علي بن حسين مروي است كه فرمود
همانا رفت و . فرستاده نمي شود مگر اينكه، مامورت خود را به امام عرض مي كند

   1.شتگان از طرف اهللا تعالي بسوي صاحب االمر، يعني امام استآمد فر
بصـائر  ((عالم معتمد، شيخ و استاد قميها، يعني ابو جعفر بن فروغ صفار در كتابش 

أنهم يخاطبون ويسمعون الصوت وياتيهم صور اعظم من ((تحت عنوان )) الدرجات
همانا بعضي از ما : ((، فرموداز ابا عبداهللا شنيده ام: ((مي گويد)) جبراييل و ميكائيل

بوسيله چشمها مي بيند، و در قلب بعضي از ماها چنين و چنان القـاء مـي شـود و    
: ابوبصـير مـي گويـد   . بعضي از ما مي شنود به گونه اي كه زنجير به طشت بخورد

موجـوداتي و  : آنچه را كه با چشم ها مي بينيـد چـه هسـتند؟ فرمـود    : سوال كردم
از عبـداهللا عليـه السـالم     2.كه از جبرييل و ميكاييل بزرگترنـد آفريده هايي هستند 
در دلهاي بعضي از ما القاء مـي شـود، و بعضـي از مـا بـا      : مروي است كه فرمود

گوشهاي خود مي شنوند برخي از ما با پايين گرفتن سر و تفكر نمودن مطلـع مـي   
ابري مي كند چگونه بر آري، محمد 3.شوند، و بهترين آناني هستند كه مي شنوند

با كساني كه بر آنان وحي مي شود و تمام جهات خير به اطالع آنان رسـانده مـي   
  ! شوند و بهتر از جبراييل براي آنان وحي را مي آورد؟؟

بعد از آقاي كليني ابواب متعددي را پيرامون جايگاه ائمه نزد شيعه عنـوان كـرده،   
  : مي گويد

   4.))و اوصياء گذشته هستندائمه وارث تمام علوم پيامبران : ((باب
تمام كتب نازل شده از جانب اهللا نزد ائمه هستند و ائمه بـه زبـان و لغـت    : ((باب

  5.))تمام كتب گذشته آشنا هستند
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  1))آنچه كه نزد ائمه از آيه هاي پيامبران وجود دارد: ((باب
مـي   تمام علومي كه به فرشتگان و پيامبران داده شده اسـت، ائمـه آنهـا را   : ((باب
  )). دانند
  )) هرگاه ائمه خواسته باشند بدانند، مي دانند: ((باب
ائمه مي دانند كه در چه تاريخي مي ميرند و تا خود آنان مـوت را اختيـار   : ((باب

  ؟؟ ))!نكنند، نمي ميرند
خدا هيچ علمي را به پيامبرش نياموخته، مگر اينكه او را امر كرده است تـا  : ((باب

  .))شريك است نين بياموزد، و اميرالمومنين در علم با محمدآن را به اميرالموم
اگر از ائمه چيزي پنهان مي شد، هر انسان را درباره منافع و مضرات آگـاه  : ((باب

  )). مي كردند
صـفحه هـاي   )) اصول كـافي ((براي شرح و تفاصيل عناوين مذكور به جلد يك (

  ) مراجعه شود 207-205-203-202-201-199
)) بصائر الـدرجات ((شيعه، ابوجعفر محمد بن فروح الصفار در كتاب  عالم معتمد

  : عناوين زير را افزوده است
ائمه، حجه اهللا، باب اهللا، و واليان امـر اهللا، وجـه اهللا، جنـب اهللا، عـين اهللا و     : ((باب

آقاي صفار از هاشم بن ابي عمار روايت مـي كنـد و مـي    )) خزنه علم خدا هستند
من دست خدا، چشم خدا، پهلوي خدا و : لمومنين شنيدم كه فرموداز اميرا: ((گويد

آري، چرا نمي گوييد او خود خدا است تـا قضـيه يكسـره    !) ؟!!دروازه خدا هستم
  ! ؟؟؟.تمام شود

علم ائمه درباره آنچه كه در زمين، آسمانها، بهشت، دوزخ، گذشته و آينـده  : ((باب
  )) تا قيامت

ارد كه نام تمام اهـل دوزخ و اهـل بهشـت در آن    نزد ائمه صحيفه وجود د: ((باب
  ! ؟))درج شده اند
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صـفحه هـاي   )) بصائر الدرجات((براي شرح و جزئيات عناوين مذكور به كتاب (
  ) مراجعه شود) 189-131-75

علي بن ابـي  : ((آري، بعد از همه اين روايات، باز هم جناب آقاي خويي مي گويد
چه كساني هستند سـاده لوحـاني كـه    ) ؟) (! ! )طالب، بنده اي از بندگان اهللا است

شايعه هاي دروغين آنان را در مغالطه انداخته اند؟ اهل سنت انـد يـا تـوده مـردم     
  ! شيعه؟ اي خويي و تيجاني، جواب بدهيد

نقدي بر ادعاي تيجاني و خويي داير بر اينكه قرآن آنان عيناً همان قرآني اسـت  (( 
  )) كه نزد اهل سنت است

  : خويي در ادامه سخنانش خطاب به تيجاني مي گويد بعد آقاي
هنوز به سن ده سالگي قدم نگذاشته بودم : آيا تو قرآن را خوانده اي؟ عرض كردم

آيا مي داني كه تمام فرقه هاي اسالم با وجـود  : گفت. كه نصف آن را حفظ كردم
مـا اسـت،    اختالف مذاهب، درباره قرآن اتفاق نظر دارند؟ لذا عيناً قرآني كـه نـزد  

بعـد  . آري، اين را نـي دانـم  : گفتم. همان قرآني است كه نزد شما اهل سنت است
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَـت مـنْ   (: آيا اين آيات را نخوانده اي مي فرمايد: گفت

و ) و محمد نيست جز رسولي كه قبل از او پيامبراني ديگر آمـده انـد  ) (قَبله الرُّسلُ
)لَى الْكُفَّارِمع اءدأَش هعينَ مالَّذو ولُ اللَّهسر دممحمد پدر هيچ كـدام از شـما   ) (ح

آري، اين آيه ها را مي : عرض كردم) نيست ولي رسول خدا و خاتم پيامبران است
كـه محمـد رسـول اهللا    : پس علي كجا است؟ وقتي قرآن ما مي گويـد : گفت. دانم

  1ا و از كجا است؟است، پس اين تهمت چر
  : مي گويم

اين گفته آقاي خويي كه قرآن ما قطعاً همان قرآن است كه نزد اهل سنت مي باشد، 
دروغ محض است و معتبرترين كتاب شيعه دوازده امامي، اين مطلب را نفـي مـي   

آنان مدعي هستند كه اين قرآن توسط صحابه تحريف شده است، و قرآني كه . كند
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مصـحف  ((ل شده است، نزد علـي و فرزنـدانش مـي باشـد و     ناز بر رسول اهللا
مـي  )). تفسير قمـي ((علي بن ابراهيم قمي در كتاب معتبر خود . نام دارد)) فاطمه
قرآن ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خـاص، تقـديم و تـاخير،    : ((نويسد

ز منقطع و معطوف، حرفي بجاي حرفي ديگر وجود دارد و در آن خالف آنچه كه ا
    1))سوي اهللا نازل شده است نيز به چشم مي خورد

بعد آقاي قمي، آنچه كه در قرآن خالف حق است بـرايش مثـال مـي آورد و مـي     
كُنْتُم خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجت للنَّـاسِ تَـأْمرُونَ   (: مثال خالف ما انزل اهللا اين است: ((گويد

ابو . . .) شما بهترين امت هستيد(يعني ) وتُؤْمنُونَ بِاللَّه بِالْمعرُوف وتَنْهونَ عنِ الْمنْكَرِ
بهتـرين امـت اميرالمـومنين،    : يعنـي )) خير امه: ((عبداهللا از خواننده اين آيه پرسيد

پس اين آيه چگونـه نـازل   : حسن و حسين را به قتل مي رساند؟ از وي سوال شد
كُنْـتُم خَيـرَ أُمـةٍ    (اسـت  چنين نازل شـده  : شده است؟ اي فرزند رسول اهللا؟ گفت

)) يعني، شما بهترين إماماني بوديد كه براي مردم آفريده شده ايـد ) أُخْرِجت للنَّاسِ
مگر نمي دانيد كه خداوند در پايان آيه آنان را چنين تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف وتَنْهونَ عنِ 

نُونَ بِاللَّهتُؤْمنْكَرِ ونظير اين آيه، آيه اي اسـت كـه بـراي ابـي      و. ستوده است) الْم
والَّذينَ يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا منْ أَزواجِنَـا وذُرياتنَـا   (: عبداهللا قرائت شده است، يعني
كار بسيار عظيمـي را از خداونـد   : ابو عبداهللا گفت) قُرَّةَ أَعينٍ واجعلْنَا للْمتَّقينَ إِماماً

اي فرزنـد رسـول اهللا،   : سوال شد. عني اينكه آنان را امام متقين قرار دهدخواستند ي
واجعلْنَـا  (چنـين نـازل شـده اسـت     : پس اين آيه چگونه نازل شده است؟ فرمـود 

له معقبات من بين يديه ومن خلفه ((و نظير ديگر آن، اين آيه است، ) للْمتَّقينَ إِماماً
چگونه از امر خدا حفاظـت مـي شـود؟ و    :  گفتابو عبداهللا)) يحفظونه من امر اهللا

اي فرزنـد رسـول   : از وي سوال شد( ! ! !) چگونه معقب از طرف جلو مي باشد؟ 
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لـه معقبـات مـن خلفـه     : ((چنين اسـت : پس اصل آيه چگونه است؟ فرمود اهللا
  . 1چنين آيه زيادند. و غيره)). ورقيب من بين يديه يحفظونه بامر اهللا

وارث يهود و نصاري به سخنانش ادانه داده پيرامـون تحريـف آيـه    بعد از آن، اين 
لكن اهللا يشهد بما أنزل اليك ـ  : ((هاي قرآن، چند آيه را به عنوان مثال بيان مي كند

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ـ  ((و )) في علي ـ أنزله بعلمه والمالئكه يشهدون 
بر تو نازل ) درباره علي(ني آنچه كه في علي ـ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ـ يع  

إن ((و . شده است، آن را ابالغ كن، اگر ابالغ نكردي، انجـام وظيفـه نشـده اسـت    
همانا كساني كـه  )) الذين كفروا و ظلموا ـ آل محمد حقهم ـ لم يكن اهللا ليغفر لهم  

خداوند هرگز آنان را مورد مغفرت ) در حق آل محمد(كافر شدند و ستم كردند ـ  
سـيعلم الـذي ظلمـوا ـ آل محمـد حقهـم ـ أي منقلـب         ((ر نمي دهد ـ و آيه  قرا

مـي داننـد كـه در آينـده     ) بر آل محمد(يعني آناني كه ستم كرده اند )) ينقلبون
ولو تـري الـذين ظلمـوا آل    ((نزديك به چه سرنوشتي گرفتار خواهند شد ـ و آيه  

ي ديدي آناني را ـ اي كاش در سختيهاي مرگ م))محمد حقهم في غمرات الموت
ستم كرده اند ـ و مانند ايـن آيـه هـاي تحريـف شـده، نـزد         كه بر اوالد محمد

شـگفت آور   2.روافض زيادند و در جاي مناسب خود به آنها پرداخته خواهد شـد 
اينكه آقاي خويي به صداقت و حقانيت علي بن ابراهيم قمي ايمان دارد و دربـاره  

بن ابراهيم قمي از آنان روايت كـرده اسـت،    تمام شيوخي كه علي: ((او مي گويد
! ؟3))ثقه بودن و حقانيت آنان مورد تاييد ما است ـ از ابتدا سند تـا بـه معصـومين    

جاي بسي شگفت است كه يكي از نويسندگان شيعه اثنا عشـري در كتـاب خـود،    
يعني ابوبكر (بت قريش  2دعايي را بنام دعاي دو)) تحفه العوام مقبول جديد((بنام 

العن صنمي قـريش وجبتهيمـا و   . . . آورده است و در آن چنين آمده است) و عمر
اللهـم العنهمـا بكـل آيـه     (!) و حرفا كتابـك  . . . الذين خالفا امرك. . . طاغوتيهما
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و در پايان اين نويسنده گفته است، آنچه كه در كتاب مـن نوشـته شـده     1حرفوها
ست و آقاي خـويي يكـي از آنهـا    است مطابق با فتواي شش تن از علماي بزرگ ا

  ). غالف الكتاب) (؟(! ! ! است 
و دو طـاغوت و متمـرد   ) ابوبكر و عمر(پروردگارا دو بت قريش : ترجمه ي دعاي

قريش را كه از دستور تو مخالفت كردند، و كتاب تو را تحريف كردند، مورد لعن 
كردند، آنان را لعن  پروردگارا، در برابر هر آيه هاي تحريف. و نفرين خود قرار بده

  .و نفرين كن
آري، اين است وارث دوم در خصلت تحريف، جناب محمد عياشي كه نزد شيعيان 
در فن تفسير بسيار ثقه و معتبر است، در تفسير خود از ابو عبداهللا چنين روايت مي 

اگر قرآن مطابق با نزول خود، يعني طوري كه نازل شده بود، خوانـده مـي   : ((كند
در روايتي ديگـر   2))را به صراحت در آن مشاهده مي كردي) ائمه(نام ما  شد قطعاً

اگر در قرآن كمي و كاستي نمي شـد،  : ((نقل شده است كه فرمود از امام جعفر
حق ما بر هيچ خردمندي پوشيده نمي بود و اگر قائم مي آمد و سخن مـي گفـت،   

   3.قرآن سخنان او را تاييد مي كرد
وم در خصلت تحريف قرآن، جناب آقاي فيض كاشاني ـ  آري، اين است وارث س

بـا  : ((مـي گويـد  !! الصـافي؟ ) ملوث(او نيز از علماي بزرگ شيعه است در تفسير 
توجه به تمام اخبار و رواياتي كه از اهل بيت منقول هستند، چنـين بـر مـي آيـد،     

د، نازل شـده بـو   قرآني كه در ميان مسلمانان است، آن قرآن كاملي كه بر محمد
بلكه قسمتي از اين قرآن غير آن چه نازل شده است مي باشد، و بخشـي از  . نيست

حذف شده  آن متغير و محرف است و بسياري از قرآن اصلي نازل شده بر محمد
كه در بسياري از آيه ها بوده، حذف شـده اسـت و    است، مثالً نام حضرت علي
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يزهايي از جمله محذوفات هستند لفظ آل محمد و اسماء منافقين و عالوه بر اينها چ
   1.و هم چنين قرآن فعلي از لحاظ ترتيب مورد رضايت خدا و رسول او نيست
بيـان  ((سلطان محمد جنابذي، امام بزرگ شيعيان در فصل سـيزدهم تفسـير خـود    

في وقوع الزياده و ((يك باب مستقلي را تحت عنوان )) السعاده في مقامات العباده
التأخير والتغيير في القرآن الذي بين أظهرنا الذي أمرنا بتالوتـه و  النقيصه والتقديم و

مقدمـه ي  . (عنـوان كـرده اسـت   )) امتثال اوامره و نواهيه واقامه أحكامه و حدوده
  )) 19(جنابذي ص )) بيان السعاده((

باب در بيان وقوع زيادت و نقصان، تقديم و تاخير، و تغيير در قرأنـي كـه   : ترجمه
و ما امر شده ايم تا آن را تالوت كنيم و به امر و نهي اش، عمل  در دست ما است

  . كنيم و احكام و حدودش را پياده كنيم
اما آقاي كليني به تحريف قرآن اعتراف دارد، حتي او وجود مصحف غير از قرآني 
را كه در اختيار مسلمانان است به ثبوت رسانده است كليني از ابو عبداهللا روايـت  

همانـا  : فرمود: ((ي را نقل مي كند كه در بخشي از آن چنين آمده استبسيار طوالن
مصحف فاطمه نزد ما است و مردم چه مي دانند كه مصحف فاطمه چيست؟ عرض 

مصحفي است كه در آن، سه برابر مانند قرآن : كردم مصحف فاطمه چيست؟ فرمود
ــ و آنچـه    2شما در آن هست اما آن قرآن حتي يك حرف از قرآن شما را نـدارد 

تاكيد مي كند كه مصحف فاطمه سه برابر قرآن ماست از ابو عبداهللا عليـه السـالم   
آورده اسـت   قرآني كه جبراييـل بـراي محمـد   : ابو عبداهللا فرمود: ((مروي است

اما اين سوال كه اين مصحف كجا اسـت و   3؟))!مشتمل بر هفده هزار آيه مي باشد
تحـت  )) بصـائر الـدرجات  ((در كتاب چه كسي ان را آورده است؟ جناب صفار 

از جابر، او )) باب أن األئمه عندهم جميع القرآن الذي أنزل علي رسول اهللا((عنوان 
هيچ كس نمـي  : از ابي جعفر مروي است: ((از ابو جعفر نقل كرده، پاسخ مي دهد
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مگـر  . تواند ادعا كند كه اين قرآن، قرآن كامل است كه ظاهر و باطن قـرآن اسـت  
هيچ كس از مردم نمـي  : ((از ابو جعفر شنيدم كه فرمود: ((جابر مي گويد 1.اوصياء

  نازل شده    گويد كه اين قرآن همان قرآني است كه بر محمد
است، مگر اينكه دروغ مي گويد، و غير از غلي بن ابي طالب و ائمـه ديگـر هـيچ    

   2.كسي قرآن را جمع و از بر نكرده است
بدون توريه درباره تحريف قرآن سخن مي گويـد   آقاي طبرسي با صراحت لهجه و

(! از ابـوذر  )) االحتجاج((در كتاب خودش . و روي محرف بودن قرآن تاكيد دارد
علي قـرآن را جمـع كـرده و نـزد      بعد از وفات رسول اهللا: ((روايت مي كند!) 

براي اين امـر   زيرا رسول اكرم. انصار و مهاجرين رفت و آن را تقديم آنان كرد
در اولين صفحه كه باز شـد،  . وقتي ابوبكر قرآن را باز كرد. و را وصيت كرده بودا

: تمام نقص و عيوب قوم آشكار گرديد، عمر بال فاصله از جاي خود پريد و گفـت 
اي علي، برگردان اين را، ما نيازي به آن نداريم، علي برگشت ـ بعد زيد بن ثابـت   

علي قرآن را آورده و در آن تمام : گفت عمر. را كه قاري قرآن بود، احضار كردند
نظر ما اين است كه قرآن . آشكار بوده است(! ! !) نقص و عيب انصار و مهاجرين 

را طوري جمع و جور كنيم كه بخشهايي كه موجب شرمندگي انصار و مهـاجرين  
اگر من قرآن را مطابق ميل و خواست شـما  : زيد در پاسخ گفت. است حذف شود

و علي قرآني را كه جمع آوري كرده است، ظاهر كند، تمام عمل شما پايان برسانم 
شـما راه  : ((پس راه كار چيسـت؟ زيـد گفـت   : ((نافرجام خواهد شد؟ عمر گفت
راه كار و چاره اي نيست به جز اينكه او : عمر گفت. كارها را از من بهتر مي دانيد

مر در صدد بر آمد تـا  بعد ع(! ! !) را بكشيم و از شر او نجات حاصل كنيم ) علي(
وقتي عمر خليفه شـد،  . بوسيله خالد بن وليد علي را به قتل برساند ولي موفق نشد
اي ابوالحسن، : عمر گفت. از علي خواست تا قرآن را به او بسپارد و تحريفش كنند
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چقدر زيبا است، اگر همان قرآن را كه به ابوبكر تقديم كردي، به ما بدهي تا بر آن 
من در واقع بخـاطر اتمـام   . اصالً چنين چيزي امكان ندارد: علي گفتاجماع شود، 

حجت آن را نزد ابوبكر آورده بودم، تا شما روز قيامت نگوييـد كـه مـا از چنـين     
چيزي بي خبر بوده ايم، يا بگوييد كه تو نزد ما چنين چيزي را نيـاورده اي، همانـا   

فرزندان من كسي نمي توانـد  قرآني كه در اختيار من است، جز پاكان و اوصياء از 
آيا براي اظهار آن تاريخ مشخصي تعيين شده است؟ : عمر پرسيد. به آن دست زند

آري، زماني كه امام قائم از فرزندان من بيايد، آن را اعالم مـي كنـد و   : علي گفت
مردم را براي پذيرفتن و عمل كردن به آن وادار مي كند و بوسيله او سنت به اجـرا  

   1.درود خدا بر او باد در مي آيد،
. . . نه يكي، نقل شـد (! !) بعد روايت طوالني را مبني بر اينكه قرآنها دو تا هستند 

وقتي علي متوجه غدر و كم مهري آنان شد، گوشـه نشـيني در خانـه را در پـيش     
و مـادام كـه تمـام    . گرفت و بسوي قرآن روي آورد تا آن را تدوين و تاليف كنـد 

تب نكرد از خانه بيرون نيامد سرانجام مطابق با ترتيب نـزول و  قرآن را مدون و مر
بيـا  : ابوبكر نزد او قاصد فرستاد و گفـت . توضيح ناسخ و منسوخ آن را مدون كرد

من مشغول جمع آوري قرآن هستم و سوگند ياد كـردم  : در جواب گفت. بيعت كن
ي از خانه بيرون تا قرآن را جمع و تدوين نكنم جز براي نماز، ديگر براي هيچ كار

سرانجام قرآن را روي يك پارچه نوشت و كـار تـدوين قـرآن را بـه اتمـام      . نروم
همراه بـا ابـوبكر تجمـع كـرده      بعد بسوي مردم كه در مسجد رسول اهللا. رساند

مشغول  اي مردم، من همواره از زمان درگذشت رسول اهللا: بودند، رفت و فرمود
د از آن به جمع آوري قرآن پرداختم تا اينكه كل كار غسل و تكفين او بوده ام و بع
هيچ آيه اي را خداوند براي پيامبرش نازل نفرموده . قرآن را در اين پارچه نوشته ام

هيچ آيه اي در اين پارچه نوشته نشـده  . مگر اينكه در اين پارچه نوشته شده است
تالوت آن را از  آن را به من ياد نداده باشد و يا اينكه رسول اهللا كه رسول اهللا
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ما نيازي : مردم گفتند. من نشنيده باشد، و تفسير و تاويل آن را براي من نگفته باشد
   1.به اين نداريم، مانند آن نزد ما وجود دارد

آري، با توجه به اين روايت، نزد علي قرآني غير از قرآن ما وجود دارد، طبرسي در 
اين آقايان از . فار او را تاييد مي كننداين تصريح تنها نيست بلكه آقاي كليني و ص

شخصي براي ابو عبداهللا آيه اي از قرآن را : ((سالم بن سليمه چنين روايت مي كنند
تالوت كرد و من داشتم گوش مي كردم ولي اين چند آيه بگونـه اي كـه ديگـران    

ـ : تالوت مي كردند، نبودند، ابو عبداهللا گفت د، آه، آه آن طور كه ديگران مي خوانن
نخوان و از اين گونه خواندن خودداري كن تا اينكه قائم آل محمـد بيايـد، آنگـاه    
قرآن را طبق فرمان و راهنمايي او بخوان، سپس ابو عبداهللا مصحفي را كه علي بـن  
ابي طالب نوشته بود، بيرون آورد و گفت، وقتي علي از جمـع آوري و نوشـتن آن   

اين كتاب خدا است، عينـاً همـان   : ((فرمودفارغ شد، آن را براي مردم نشان داد و 
مردم . طور كه بر محمد نازل شده است، من آن را ميان اين دو لوحه جمع كرده ام

ما مصحفي داريم كه تمام قرآن در آن نوشته شده است، ما نيازي : در جواب گفتند
هيـد  آگاه باشيد، شما بعد از امروز، هرگـز ايـن را نخوا  : علي فرمود. به اين نداريم

ديد، من بر خود الزم دانستم كه بعد از جمع آوري آن را براي شما نشان بدهم تـا  
يكي از شيعيان دوازده امامي معاصـر ضـمن تاييـد ايـن      2.شما آن را تالوت كنيد

واقعيت از ابو بصير روايت بسيار طوالني را نقل مي كند كه در بخشي از آن چنين 
سأَلَ سـائلٌ بِعـذَابٍ   (: چنين نازل شد پيامبربعد وحي الهي بر : ((. . . آمده است

: راوي مـي گويـد  ) لَيس لَه دافع منَ اللَّه ذي الْمعـارِجِ (بواليه علي ) واقعٍ للكافرين
: فداي تو شوم، ما اين آيه را چنين كه تو مي گويي، نمي دانيم، فرمود: عرض كردم

و به خدا سـوگند در  . زل كرده استنا جبراييل آن را به همين صورت بر محمد
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ثبت شـده  ) واقع للكافرين، بواليه علي(مصحف فاطمه نيز به گونه اي كه خواندم 
    1.است

قرن به قرآن محرف  15حاصل روايات گذشته اين است كه امت مسلمان در طول 
!!. ؟ جداً اين نوه هاي ابن سبا روي يهود و نصاري را سفيد كردند!!عمل كرده است

آري، قرآن اصلي نزد علي است و فرزندانش  از آبـاء و اجـداد آن را بـه ارث     . .
(! !) كه بيش از پنج سال سن نداشت، رسيد  بردند تا اينكه بدست قائم آل محمد

قرآني كه امت  آيا محمد: من از خردمندان مي پرسم. واي بر آفت زدگان دردمند
يلي براي دشمنان باشد، و شريعتي آن را بخواند، آورده است، قرآني كه حجت و دل

كه در تمام ادوار قابل انطباق باشد و مداوايي براي بيمـاري هـاي دلهـا و حـاوي     
اصول اعتقادي و فروع احكام باشد، آورده است؟ يا اينكه قرآني آورده اسـت كـه   
ويژه علي و فرزندانش بوده است، آنان گاهي بوسيله آن مردم را تهديد مي كنند و 

ر براي آن سودا بازي مي كنند و در طول قرون گذشته آن را پنهان كرده گاهي ديگ
من از آقاي تيجاني تقاضا دارم كه اين سوال عقالني را پاسخ دهد تا روشـن  ! اند؟

  ! شود كه او به سوي چه چيزي هدايت شده است
زيرا موقع . بدتر از اولي است) حاشاه(اما خيانت جبراييل : ((آقاي خويي مي گويد

چهل سال سن داشت و علي يك كودك شـش تـا    عثت و نزول جبراييل محمدب
هفت ساله بود، چگونه جبراييل دچار خطا شده، ميان محمد چهـل سـاله و علـي    

  )) ؟2خردسال تشخيص نداده است
  : مي گويم

اين نتيجه عقالني كه آقاي خويي ذكر كرده است، عالمه بن حزم صدها سال قبـل  
يي آن را بيان كرده است، و متحمل به نظر مـي رسـد كـه    از متولد شدن آقاي خو

در هر حـال پاسـخ آقـاي خـويي     . آقاي خويي آن را از ابن حزم اخذ كرده باشد
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منافاتي با وجود فرقه اي از شيعه كه معتقد بـه عقيـده تحريـف قـرآن و خيانـت      
ه جبراييل باشد، ندارد، بويژه زماني كه براي روشن است كه وجه مشترك ميان فرق

هاي مختلف  روافض، اين است كه آنان با معقول و عقالنيت مخالف، از منقول بي 
  ! خبر هستند و دست به اعمالي مي زنند كه عقلها خيره مي شوند

شيعه با اهل سنت فقط در مسايل فقهي با هم اختالف نظر : ((آقاي خويي مي گويد
 امام مالك بـا امـام ابـو    مثالً. دارند، به گونه اي كه اهل سنت با هم اختالف دارند

   1.با هم اختالف دارند. . . حنيفه و امام ابو حنيفه با امام شافعي
  : مي گويم

آيا امام مالك . به عقيده من كتاب آقاي تيجاني مخالف با گفته پوچ و چرند اوست
درباره تفضيل علي بر ساير صحابه با امام ابو حنيفه اختالف دارد؟ يا امـام احمـد   

ايستگي و استحقاق ابوبكر براي خالف، با امام شافعي اختالف دارد؟ آيـا  درباره ش
امام شافعي درباره تقسيم صحابه با ابو حنيفه اختالف دارد، به نحوي كـه شـافعي   
! تمام صحابه را عائل مي داند و ابو حنيفه عده زيادي از صحابه را منافق مي داند؟

يا از امامان شيعيان اثني  رسول اهللا آيا ائمه اهل سنت درباره اخذ سنت از صحابه
خوانندگان محتـرم، ايـن تنـاقض و تضـاد شـگفت آور را      ! عشر، اختالف دارند؟

اگر تضاد و تناقض سخن مي گفت، از اين تضاد، شگفت زده مي . مشاهده بفرماييد
  ؟ !شد

  )) علي ولي اهللا((نقدي بر ديدگاه شيعه مبني بر اضافه كردن 
  : در الفاظ اذان

  
علـي  ((از سيد صدر درباره امام علي يعني درباره اينكـه  : ((اي تيجاني مي گويدآق

اميرالمومنين علي عليه : ((گفت. را چرا در اذان اضافه مي كنند؟ پرسيدم)) ولي اهللا
از همان بنـدگان اسـت كـه خداونـد آنـان را      . السالم بنده اي از بندگان اهللا است
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اهداف رسالت را پيش ببرنـد و ايـن بنـدگان،    برگزيده است تا بعد از پيامبر خدا، 
، علي بـن  هر پيامبر وصيي دارد و وصي حضرت محمد. اوصياي پيامبران هستند

ابي طالب است و ما او را از تمام صحابه بهتر و برتر مي دانـيم زيـرا كـه خـدا و     
و رسول او، او را برتر و بهتر از ديگران دانسته اند و ما براي اثبات، داليـل عقلـي   

نقلي از قرآن و سنت داريم و اين داليل بخاطر متواتر بودن آنها، شـك و ترديـدي   
تواتر و صحت آنها نزد فريقين، شـيعه و اهـل سـنت    . در صحت آنها وجود ندارد

و وقتـي كـه   . و علماي ما در اين باره كتب زيادي تاليف نمـوده انـد  . ثابت است
ن واقعيت را از بين ببرنـد و بـا   حاكمان دستگاه خالفت اموي تصميم گرفتند تا اي

علي و فرزندانش محاره كنند و آنان را بكشند و دشمني آنان با خاندان رسـول اهللا  
به حدي رسيد كه علي و فرزندانش مورد سب و شتم قرار گرفتنـد و از منبرهـاي   

لـذا  . جمعه عليه آنان سخن گفته مي شد و مردم را براي اين كار اجبار مي كردنـد 
را اضافه نموده، اشتباه مخالفان )) اشهد أن علياً ولي اهللا((پيروان او جمله شيعيان و 

است و مسلمانان هرگز ولـي اهللا را  )) علي ولي اهللا: ((را بر مال ساختند و مي گفتند
و اين تهديدي بود براي حكومت جبار و اعالم اين مطلـب  . بد و ناسزا نمي گويند

و مي خواستند . هللا، رسول اهللا و مومنان استبود، كه عزت و قدرت واقعي، از آن ا
اين حركت را يك معيار تاريخي قرار بدهند تا نسلهاي آينده بدانند كه حق با علي 

فقهاي ما شهادت بـه واليـت علـي را در اذان و    . بوده و دشمنان او بر باطل بودند
جزء اذان  اقامه بر سبيل استحباب رواج داده اند، ولي نه به قصد اينكه اين شهادت

و اقامه است و اگر موذن و مقيم آن را جزو اذان بداند، اذان و اقامه اش باطل مـي  
مستحباب در معامالت و عبادات، بسيار و بي شمارند و انجام آنهـا موجـب   ! گردد

     1.ثواب است و ترك آنها گناهي ندارد
  : مي گويم
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زيـرا  . امه، باطل استدر اذان و اق ادعاي استحباب شهادت واليت براي علي -1
استحباب در شريعت، به عملي يا اعمالي گفته مي شود كه شرعاً مطلوب باشد ولي 

يعني هر آنچه كه خواست شريعت براي انجـام آن   1.ترك آن موجب مالمت نباشد
ص (الحكم التكليفي في الشريعه االسـالميه محمـد بيـانوني    . (به صيغه جزم نباشد

162 .( (  
آقاي جالل الـدين حلـي   . تحباب مورد قبول اثنا عشريه نيز هستاين تعريف از اس
ضمن تقسيم احكام تكليفي مـي  ) مبادي الوصول إلي علم األصول(در كتاب خود 

فهـو المسـتحب والمنـدوب و النفـل و     : فإن كان فعله راجحاً في الشـرع : ((گويد
ضـروري  با توجه به اين تعريف، براي امر مسـتحب و منـدوب    2،))التطوع والسنه

است كه شارع آن را مستحب قرار داده باشد، و شرعاً چه دليلـي بـراي اسـتحباب    
لـذا  . تخصيص واليت علي در اذان و اقامه وجود دارد؟ پاسخ اين قطعاً منفي است

اين شهادت از لحاظ شرع مستحدث، بدعت و عمل كردن به آن ناروا است و امـا  
و اقامه كننده معتقد به جزييت آن در  گفته آقاي سيد صدر مبني بر اينكه اگر موذن

اذان و اقامه باشند، اذان و اقامه باطل مي گردد، در واقع گفته بسيار شـگفت آوري  
است و با سخنان ديگر مراجع تضاد دارد، امام آيه اهللا العظمي سيد محمد شيرازي، 

قضـيه  ظاهر : ((مي گويد) المسائل االسالميه(از مراجع بزرگ اماميه در كتاب خود 
و در مجموع ( ! !) جزء اذان و اقامه است)) اشهد أن علياً ولي اهللا((چنين است كه 

چطور اذان و اقامه باطل مي گردنـد، حـال    3.اين سخن در روايات ذكر شده است
آنكه ظاهر قضيه اين است كه شهادت به واليت علي جزء اذان و اقامـه اسـت؟ و   

شهادت به واليت علي بـر مبنـاي چـه     سوال دومي نيز مطرح مي شود و آن اينكه
  ! دليلي جزء اذان مي باشد؟
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بخاطر اينكه بطالن اين شهادت مستحب يا واجب را براي جوياي حق به ثبوت  -2
برسانم و روشن كنم كه پيروان واقعي كتاب و سنت، اهل سنت و جماعت هستند، 

بن ابابويه قمـي را  مي خواهم راي و ديدگاه، امام محدثين نزد شيعه، يعني ديدگاه ا
  . در اين مساله به نظر خوانندگان محترم برسانم

ابوبكر حضرمي : ((مي گويد)) من ال يحضره الفقيه((ابن بابويه قمي در كتاب خود 
اهللا : ابي عبداهللا كه اذان را براي ما نقل مي كـرد، فرمـود  : و كليب اسدي مي گويد

أن ال إله إال اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد  اكبر، اهللا اكبر، اهللا اكبر، اهللا اكبر، اشهد
أن محمداً رسول اهللا، أشهد أن محمدأً رسول اهللا، حـي علـي الصـاله، حـي علـي      
الصاله، حي علي الفالح، حي علي الفالح، حي علي خير العمل، حـي علـي خيـر    

و مانعي ندارد كـه  ، و اقامه نيز چنين است ))العمل، اهللا اكبر، اهللا اكبر، ال إله إال اهللا
) دوبـاره )) (، الصاله خيـر مـن النـوم   ))حي علي خير العمل((در اذان فجر بعد از 

   1.بخاطر تقيه اضافه كرده شود
أذان صحيح همين است كه در سطور باال نقل : مولف من ال يحضره الفقيه مي گويد

ين مفوضـه كـه لعـن و نفـر    . گرديد، نه در آن اضافه مي شود و نه كاسته مي شود
محمـد و آل  (خداوند بر آنان شود، به وضع اخبار پرداخته و در اذان ايـن الفـاظ   

) دو بار)) (أشهد أن علياً ولي اهللا((و در بعضي روايات، ) دو بار(محمد خير البريه 
  ) !؟ !  . (را اضافه كرده اند

دو ( أشهد أن عليـاً اميرالمـومنين  )) أشهد أن علياً ولي اهللا((و بعضي از آنان بجاي 
و در اين جاي شك و ترديد نيست كه علي به حق ولي اهللا . را اضافه كرده اند) بار

و اميرالمومنين است، و محمد و آل محمد خير البريه هسـتند ولـي در اصـل اذان    
چنين چيزي نيست و اين مطلب را يادآور شدم تا آناني كـه مـتهم بـه تفـويض و     

چه حق درخشاني و چه باطل  2)؟(! !  تدليس هستند در جمع ما بايد شناخته شوند
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دست و پا شكسته اي روشن و واضح تر از اين مي تواند باشد؟ اينها همـه داليـل   
  . هدايت تيجاني هستند

  نقدي بر ديدگاه رافضه پيرامون زدن بر سر و صورت در 
  :ذكر مصيبت حسين

شيعيان  :، از وي پرسيدمدر جريان بحث از سيدنا حسين: آقاي تيجاني مي گويد
چرا گريه و چنان بر سر و صورت مي زنند كه خون جاري مي شود و چنين چيزي 

ليس منا مـن لطـم الخـدود و    : ((فرموده است رسول اكرم. در اسالم حرام است
بر سر و صـورت  ) وقت مصيبت(كسي كه )). شق الجيوب و دعا بدعوي الجاهليه

يـت مـاتم كنـد از مـا مسـلمانان      بزند و گريبان را پاره كند و به شيوه دوران جاهل
بدون ترديد حديث صحيح است ولي درباره مـاتم  : ((آقاي سيد صدر گفت. نيست

كسي كه بخاطر انتقام از خون حسين نـدا در مـي   . ابي عبداهللا صدق پيدا نمي كند
عـالوه بـر   . دهد و به درب آقاي حسين مي رود، دعوت او، دعوت جاهلي نيست

اهـل و عـالم در آن وجـود دارد، همـه آنـان محكـوم       اين، شيعيان بشر هستند، ج
وقتي آنان در جريان ذكر مصيبت و شـهادت حسـين   . عواطف و احساسات هستند

محكوم عواطف و احساسات مي شوند و به ياد قتل، هتك حرمـت و بـه اسـارت    
زيرا همه . مي افتند، در برابر اين اعمال اجر خواهند برد گرفتن خاندان رسول اهللا

. يبتها در راه خدا هستند و خدا بندگانش را به ميزان مشكالت اجر مي دهداين مص
من حدود يك هفته است كه صحبتها و سخنرانيهاي رسمي دولت مصر را در رابطه 

در ايـن سـخنان رسـمي آمـده     . با در گذشت جمال عبدالناصر خوانده و شنيده ام
خبـر درگذشـت     مورد اقدامات خودكشي در اثر شـنيدن  1است كه بيش از هشت

بعضيها از باالي ساختمانها خود را به پايين . جمال عبدالناصر، صورت گرفته است
و غيره و تعداد مجروحـان  . . . انداخته اند و برخي ديگر خود را زير قطار برده اند
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اينهـا نمونـه هـايي از عواطـف و     . و مصدومان به مراتب، بيش از اين بوده اسـت 
وقتي عـده اي از مـردم كـه بـدون ترديـد      . مي كنند احساساتي هستند كه طغيان

مسلمان هستند، در اثر موت طبيعي آقاي جمـال عبدالناصـر، دسـت بـه اقـدامات      
انتحاري مي زنند، آيا با توجه به آنچه كه عرض شد، ما حق آن را نداريم كه اهـل  

  1سنت را محكوم به خطا و اشتباه بكنيم؟
  : مي گويم

ر، در حق كسي كه در صدد انتقام خون حسين است، اين ادعا كه حديث مذكو -1
تحقق و صدق پيدا نمي كند چون ندا دادن براي اين منظور دعواي جاهلي نيست، 

هر كس كه در پي از دسـت دادن يكـي از خويشـاوندان و    . دليل بي پايه اي است
 نزديكانش، خود را بزند و جامه را پاره كند، مي تواند چنين ادعايي بكند و گـروه 

انـدكي  . آيا در حديث استثنايي وجـود دارد . خودش را از معني حديث استثنا كند
اگر دقت كنيم، نوحه خواندن، زدن بر سر و صورت و جاري كردن خون به خـاطر  

و حـال آن كـه بـيش از ده قـرن از     ! كسي كه اهل بهشت باشد چه سـودي دارد؟ 
تقام بگيرند؟ چرا شيعيان شهادت او گذشته است، اكنون آنان مي خواهند براي او ان

در حق پدرش علي بن ابي طالب چنين نكردند؟ او نيز شـهيد شـده بـود و او بـه     
  ؟ !اتفاق از حسين بهتر است

  
اين ادعا كه برگزار كنندگان اين سوگ و ماتم، ماجور هستند، زيرا تمـام ايـن    -2

نون اين سوال اك. هياهو و سر و صدا و ذكر آفات آنان براي اهللا و در راه او هستند
مطرح است كه چه دليلي وجود دارد مبني بر اينكه همه اين ذكر مصيبتها در راه اهللا 
هستند؟ فرضاً اگر بپذيريم كه نيت آنان خالص و براي خداوند است، آيا تنها نيـت  

! باشـد؟  براي مقبول بودن اعمال كفايت مي كند ولو اينكه اعمال منافي با امر اهللا
  . نباشد، باطل است كه موافق با امر اهللا بي گمان هر عملي
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آنچه كه بعضي انسانهاي جاهل و كودن مرتكب آن شده اند، ماننـد خودكشـي    -3

در برابر مرگ طاغوتي مانند جمال عبدالناصر، به عنوان دليل و مستند براي صحت 
: ؟ و مـي گويـد  !!!اعمال سوگ و عزاداري توام با ضرب و نوحه ذكـر مـي شـود   

ردم بخاطر مرگ جمال عبدالناصر كه با مرگ طبيعي خـود مـرده اسـت،    وقتي م((
خود را مي كشند، آيا ما اگر اهل سنت را محكوم به خطا و اشتباه بكنيم، حـق بـه   

؟ و اهل سنت حق ندارند كه برادران اهل تشيع خود را بخاطر گريـه  !!جانب هستيم
  ؟ !كردن بر سيد الشهداء محكوم كنند

ت دليلي كه از ناحيه يكي از بزرگان علماي شـيعه عنـوان مـي    اين اس! سبحان اهللا
خواننـده محتـرم ببـين ايـن     . گردد، كه زن فرزند مرده و داغدار را هم مي خنداند

اسـتنباط از كتـاب اهللا و   ! آقايان احكام شرعي را به چه شيوه اي استنباط مي كنند؟
نباط حالل و حـرام و  اما است. شيوه تمام عالمان و مجتهدان است سنت رسول اهللا

واقعاً فـوق العـاده شـگفت    !) ؟ (! احكام شرعي براي يك عمل از رفتار توده مردم
آيا اگر كسي بلند شود و بخاطر : آور است، و من از صاحبان عقل و خرد مي پرسم

مرگ يك طاغوت فرعون صفت خودكشي كند، اين دليلـي عليـه اهـل سـنت بـه      
عمـل و  ! ز چنين گناه بزرگي فتوا مي دهند؟آيا اهل سنت به جوا! حساب مي آيد؟

شيوه كساني كه مجرم و عاصي هستند، چگونه حكايت از منهج و عقيده اهل سنت 
دارد، اگر عده اي از مردم عمل يا اعمال بدي را مرتكب شوند، آيـا ايـن موجـب    

  ! نقص و عيبي در عقيده اهل سنت محسوب مي گردد؟
يك انسان ولي صفت را حرام مي دانند، كتب و مراجع اهل سنت خودكشي بخاطر 

آنگاه چگونه خودكشي بخاطر يك طاغوت كه خون هزاران معصـوم را بـر زمـين    
ريخته و عرض و آبرو و حيثيت صدها هزار مسلمان را از بين برده است، نشـانگر،  
عقيده و مذهب آنان به حساب مي آيد؟ بحث و مناقشه ما درباره عقيده و مـذهب،  

ايـن  . است نه درباره اعمال فردي مـردم  تاب اهللا و سنت رسول اهللابر گرفته از ك



مستمسك اگر ـ داللتي داشته، البد دال بر اين مطلب است كـه مسـلك و عقيـده     
رافضي اثنا عشري بر گرفته از افعال مردم است و وقتي آنان خواسته باشند دربـاره  

وت مي دانند نه كتاب عملي قضاوت كنند، افعال و رفتار فردي مردم را مالك قضا
و براي استدالل بيشتر ببين درباره دليل بعدي چـه مـي   ! را اهللا و سنت رسول اهللا

  . گويد
چرا شيعيان قبور بزرگان را با طال و نقره مـزين مـي   : گفتم: آقاي تيجاني مي گويد

   1.كنند چنين چيزي در اسالم حرام است
ه شيعيان نيست و نـه حـرام   مزين كردن قبور منحصر ب: سيد صدر در جواب گفت

آري، مساجد برادران اهل سنت ما چه در عراق، مصر، تركيـه و سـاير بـالد    . است
در مدينه منوره و بيـت   اسالمي مزين به طال و نقره هستند حتي مسجد رسول اهللا

اهللا در مكه مكرمه كه هر سال با پارچه مزين شده با طال و نقره پوشانده مي شود و 
   2لذا اين منحصر به شيعيان نيست؟. ل براي اين كار هزينه مي شودميليونها ريا

خواننده محترم، دقت كردي كه حكم شرعي از كجا گرفته شده است؟ از رفتـار و  
هرگاه مردم با حكم خدا . شيوه عمل عامه مردم؟ حاصل استدالل مذكور اين است

. است مرتكب شوند مخالفت كنند و آنچه را كه خداوند براي مردم حرام قرار داده
! تنها اين عمل، آن را حرام را مباح قرار مي دهد و براي اباحت آن كفايت مي كند

زيرا آنچه را كه مردم خوب بدانند، آن نزد خداوند نيز خوب است، هـر چنـد كـه    
  ! مخالف با امر خداوند باشد؟

پرت و پال  كدام فقه و اجتهاد به چنين! به به، اين چه ضابطه و قانون زيبايي است؟
! گويي اجازه مي دهد ـ خداوند بر فقه و اهل فقه خيـر و بركـت عنايـت بفرمايـد     

از . آقاي صدر نمي داند كه تزيين مسـاجد از جملـه نشـاني هـاي قيامـت اسـت      
ال تقوم الساعه حتـي يتبـاهي   : ((فرمود حضرت انس مروي است كه رسول اكرم
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زماني كه مردم براي تزيين مساجد  قيامت بر پا نخواهد شد تا)) الناس في المساجد
   1.مباهات نكنند

رسـول  : مـروي اسـت   از ابن عبـاس . و نص صريح در اين باره وارد شده است
لتزخرفتها كما زخـرف  : قال ابن عباس)) ما أمرت بتشييد المساجد: ((فرمود اكرم

  اليهود و النصاري، 
ه ام، ابن عبـاس مـي   من براي تشييد مساجد امر نشد: فرمود رسول اكرم: ترجمه
تشييد به معني تزيين است، همان گونه كه يهود و نصاري معابد را تزيين مي : گويد
  2.كردند

خواننده محترم دقت بفرما، احكام خداوند، چگونه بوسيله آراء مردم تغيير داده مي 
  . شوند

  )) نقدي بر ادعاي شيعه داير بر اينكه توسل به قبور شرك نيست((
عرض كردم كه علماي سعودي دست ماليـدن بـر قبـور و    : مي گويدآقاي تيجاني 

صدا كردن صالحان و تبرك جستن به آنان را شرك مي دانند، نظر شما در اين باره 
اگر دست ماليـدن بـر قبـور و صـدا كـردن      : چيست؟ جناب سيد باقر صدر گفت

رك صاحب قبر قصد اين باشد كه آنان مالك نفع و ضرر هستند، بي ترديد اين شـ 
است، لكن مسلمانان، موحد هستند و خوب مي دانند كه تنها خداوند مالك نفـع و  

بخاطر ايـن اسـت كـه آنـان     ) عليهم السالم(ضرر است و صدا كردن اوليا و ائمه 
مسـلمانان  . وسيله هستند براي نزديك شدن به خداوند، و اين هرگز شـرك نيسـت  

ن مطلب اتفاق نظـر دارنـد، بجـز    تا به حال بر اي سني و شيعه از زمان رسول اهللا
وهابي ها يعني همان علماي سعودي كه تو به سوي آنان اشاره كـردي و آنـان بـا    
اجماع مسلمانان مخالفت مي كنند و در پرتو مخالفت با اجماع مسلمين مي خواهند 
مذهب نوين خود را در قرن حاضر رونـق دهنـد، و آنـان در پرتـو ايـن عقيـده،       
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روبرو ساخته، فتواي كفر عليه آنان صادر كـرده انـد و ريخـتن     مسلمانان را با فتنه
خون آنان را مباح قرار داده اند ـ آنان حجاج سـالخورده را صـرفاً بخـاطر گفـتن      

مورد ضرب و شتم قرار مي دهند و كسـي را نمـي   )) السالم عليك يا رسول اهللا((
ين باره بـا آنـان   گذارند كه به ضريح مبارك رسول اهللا دست بزند و علماي ما در ا

ولي آنان اصرار ورزيده و از پذيرفتن حق منكـر  ) ؟ ؟(بحثها و مناظره ها داشته اند 
   1؟))!شده اند

  : چنين پاسخ مي دهم!!! به اين موحد
اين گفته آقاي صدر كه صدا كردن صالحان و نيكان كـه در گذشـته انـد، شـرك     

كه آنان مالك نفـع و ضـرر    نيست بدليل اينكه متوسل به آنان، معتقد به اين نيست
بلكه صدا كردن آنان بخاطر اين است كه آنان وسيله اي باشند براي رسيدن . هستند

اين، عيناً همان دليلـي اسـت كـه    . به خداوند، و چنين چيزي شرك گفته نمي شود
أَال (: مشركان گذشته مي گفتند و خداوند، اين دليل آنان را چنين نقل كـرده اسـت  

نُ الْخَالص والَّذينَ اتَّخَذُوا منْ دونه أَولياء ما نَعبدهم إِلَّا ليقَرِّبونَـا إِلَـى اللَّـه    للَّه الدي
    بكَـاذ ـوـنْ هي مدهال ي فُونَ إِنَّ اللَّهخْتَلي يهف ما هي مف منَهيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز

آگاه باشيد، دين و عبادت خالص از آن خداوند است و كساني ) (الزمر -3) (كَفَّار
ـ ما آنها را پرسـتش  : كه اوليا و دوستاني بجز خداوند بر مي گزينند ـ و مي گويند 
خداونـد روز قيامـت   . نمي كنيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك گردانند
دروغگوي كفر پيشه را درباره آنچه كه اختالف دارند، داوري خواهد كرد، خداوند 

چه تفاوتي وجود دارد ميان اينكه، اهل قبـور وسـيله باشـند و    .)) هدايت نمي كند
و براي مزيد اسـتدالل، ديـدگاه آقـاي    ! ميان اينكه، آنان عامل نزديك كننده باشند؟

كه از جمله كتـب مرجـع و معتبـر    )) مجمع البيان((فضل طبرسي را كه در كتاب 
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مـا   (گان محترم خواهم كرد ـ آقاي طبرسي در تفسير آيـه  شيعه است تقديم خوانند
   1))اي ليشفعوا لنا إلي اهللا: ((مي گويد) نَعبدهم إِلَّا ليقَرِّبونَا إِلَى اللَّه زلْفَى

  .)يعني تا نزد خداوند براي ما شفاعت كنند(
ب را شگفت آور اينكه آقاي محمد جواد مغنيه بخشي از سخنان محمد بن عبدالوها

) محمد بن عبدالوهاب(او : ((نقل مي كند و مي گويد)) كشف الشبهات((از كتاب 
ما شـرك نمـي كنـيم، بلكـه     : بگويند) شيعه(اگر آنان : ((مي گويد 110در صفحه 

گواهي مي دهيم كه آفريدگار، رازق، مالك نفع و ضرر تنهـا ذات يگانـه حضـرت    
. فع و ضرر خودش هم نيسـت حق است و محمد فرستاده خداوند است، او مالك ن

البته من توسط صالحين و نيكوكاران نزد اهللا و بوسيله آنان از خداونـد يـاري مـي    
با آنان قتال كرد و عليـه آنـان    آناني كه رسول اهللا: جويم، در جواب بايد بگوييد

جنگيد، به همه آنچه كه شما ذكر كرديـد، اعتـراف داشـتند و مـي پذيرفتنـد كـه       
اختيار تدبر امور را ندارند بلكه آنان معتقد بودند كه بتها ) بتها(نان معبودين باطله آ

و معبودان باطل روز قيامت آنان شفاعت خواهند كرد، آقاي محمد جواد مغنيه بعد 
انتظار شفاعت را دارد،  آيا كسي كه از محمد: از نقل اين سخنان چنين مي گويد

آري اين است تحقيـق و  . . . . . . مانند كسي است كه از بتها طالب شفاعت است؟
من مايل نيستم كـه بـه ايـن كـج     !)) ؟2موشكافي و اين است ايمان واقعي و عميق

در حـال حيـاتش و بعـد از     انديشي و كج فهمي كه ميـان طلـب از رسـول اهللا   
وفاتش، تفاوتي قابل نيست، پاسخ يا توضيحاتي بدهم، البته مي خواهم آنچه را كه 

والَّذينَ اتَّخَذُوا منْ  (:او مي گويد. ه مذكور گفته است، نقل كنمخود او در تفسير آي
اءيلأَو هونلْفَى: (و قالوا) دز ونَا إِلَى اللَّهقَرِّبيإِلَّا ل مهدبا نَعتا نزد خداونـد بـراي   ) ((م

 آيا تضاد و تناقضي روشن تر از اين يافته مي شـود؟ نـابود   3))؟!آنان شفاعت كنند
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شوند كساني كه دين خداي عزوجل را چنين تحريف نموده و آن را به باد تمسخر 
اين عمل عيناً مانند آن است كه خداوند از مشركان نقل كرده، . و استهزا مي گيرند

اؤُنَا ويعبدونَ منْ دونِ اللَّه ما ال يضُرُّهم وال ينْفَعهم ويقُولُونَ هؤُالء شُفَع(: مي فرمايد
عنْد اللَّه قُلْ أَتُنَبئُونَ اللَّه بِما ال يعلَم في السماوات وال في الْأَرضِ سـبحانَه وتَعـالَى   

و بجز خداوند، كساني را عبادت مي كنند كه به آنها ((  )18:يونس) (عما يشْرِكُونَ
. نندگان ما نزد خداوند هستنداينها شفاعت ك: نفع و ضرري نمي رساند و مي گويند

آيا خداوند را از چيزهايي با خبر مي سازيد كه خداوند در آسمانها و زمين از : بگو
وجود آنها خبر ندارند؟ خداوند پاك و باالتر است از آنچه مشركان با وي شـريك  

  )) قرار مي دهند
ه اين قبور قادر من معتقد به اين نيستم ك: ((با بودن اين آيه، كسي نمي تواند بگويد

زيـرا  )) به دفع ضرر يا جلب نفع هستند بلكه من طالـب شـفاعت از آنهـا هسـتم    
مـي  )) ويقُولُونَ هؤُالء شُفَعاؤُنَا عنْـد اللَّـه  : ((خداوند به نقل از مشركان مي فرمايد

ما ايـن  : مي گفتند) كفار(آنان . خداوند از شرح حال اين كفار خبر مي دهد: گويد
آري، بعد از آگاه  1.عبادت مي كنيم تا آنها نزد خدا در حق ما سفارش كنند بتها را

كه به پند و انـدرزي  . شدن و كسب اطالع پيرامون اين مطالب، الزم بنظر مي رسد
خطاب به  رسول اكرم. به حضرت ابن عباس فرمود، عمل شود كه رسول اكرم

ن، هرگاه كمك و ياري مي هرگاه سوال مي كني، از خدا سوال ك: ابن عباس فرمود
  . نه از ائمه، آنطور كه آقاي صدر مدعي است 2.طلبي، از خدا بطلب

تمام مسلمانان، بجز فرقه وهابي بـر شـرك نبـودن آن    : ((بعد آقاي صدر مي گويد
مسـلمانان  ! خداوند پدرش را بيـامرزد چقـدر دروغگـو اسـت    )). اتفاق نظر دارند

زيرا قاطبه . بر عكس آنچه كه گفته شد اجماع دارند، اين سخن صحيحي است ولي
هر كس ميان خود و ميان اهللا واسـطه اي را  : ((اهل علم اتفاق نظر دارند بر اين كه
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در نظر بگيرد و بر اتكال كند، او را صدا كند و از او بخواهد، بـه اتفـاق همـه، او    
ـ . زيرا اين تصور و عقيده مانند تصور و عقيده بت پرستان اسـت . كافر است اني آن

اين بتها و صاحبان قبور، نزد خداوند براي ) هؤُالء شُفَعاؤُنَا عنْد اللَّه: (كه مي گفتند
  . ما شفاعت خواهند كرد

در پايان به كليه كساني كه اولياء را براي رسيدن به اهللا وسيله و واسطه قـرار مـي   
مورد مطالعه  دهند، مي گويم، بندگان كج انديش خداوند، اين گفته خدا را به دقت

وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَـإِنِّي قَرِيـب أُِجيـب    (: و تحقيق قرار بدهيد كه مي فرمايد
  .  )186:البقرة) (دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا لي ولْيؤْمنُوا بِي لَعلَّهم يرْشُدونَ

ـ من نزديكم و دعاي دعا كننـده  : ، ـ بگو و چون بندگانم از تو درباره من پرسند((
پس آنان هم دعوت مرا اجابـت  . را هنگامي كه مرا به فرياد خواند، اجابت مي كنم

  )). كنند و به من ايمان بياورند تا هدايت شوند
  ))ستفترق أمتي إلي ثالث و سبعين فرقه((معني حديث 

بنـي  : ((فرمـوده اسـت   در آن حديثي را كه رسول اكرم: آقاي تيجاني مي گويد 
اسراييل به هفتاد و يك فرقه تقسيم شد، نصاري به هفتاد و دو فرقه تقسـيم شـد و   
امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهد شد، همه آنها، بجز يك فرقـه در دوزخ  

  . خواندم)) خواهند بود
دامـه  شگفت آور اينكه هر فرقه، تنها خودش را فرقه ناجيه مي داند، حال آنكه در ا

آن فرقه ناجيه كدام اسـت؟  ! اي رسول خدا: همين حديث آمده است كه سوال شد
آيا فرقـه اي وجـود   )). آن است كه به روش من و اصحاب من عمل كند: ((فرمود

نباشد؟ آيا فرقه اسـالمي هسـت    دارد كه متمسك به كتاب اهللا و سنت رسول اهللا
وحنيفه، شافعي و احمد بـن حنبـل   كه غير اين را مدعي شود؟ اگر از امام مالك، اب

سوال شد، آيا از ميان آنان كسي پيدا مي شود كه متمسك به قرآن و سنت صحيحه 
نباشد؟ آري، اين مذاهب چهار گانه اهل سنت هستند و اگر فرقه شيعه كه من قـبالً  
معتقد به انحراف و فساد آن بودم، در كنار اين مـذاهب قـرار داده شـود، آن نيـز     



به كتاب اهللا و سنت صحيحه بر گرفته از اهـل بيـت پـاك و مطهـر     مدعي تمسك 
صاحب خانه بهتر )) (أهل البيت أدري بما فيه((است، و طبق ضرب المثل معروف 

آيا ممكن است كه تمام اين فرقه ها حق باشند، همان ) مي داند كه در خانه چيست
يث مسـتفاد  طور كه خودشان مدعي هستند؟ امكان ندارد، زيرا آنچـه كـه از حـد   

است، عكس اين است، مگر اينكه حديث را موضوع و دروغ تلقي كنم، ايـن نيـز   
زيرا حديث نزد شيعه و سني به درجه تواتر رسيده است، يـا اينكـه   . ممكن نيست

به دور و بسيار بعيـد   حديث مصداق و مدلولي ندارد؟ و از رسول اكرم: بگوييم
مـا  ((زيرا رسول خدا . نداشته باشد است اينكه سخني بگويد كه مصداق و مدلولي

با توجه بـه  . تمام سخنان او حاوي حكمت ها و اندرزها هستند)) ينطق عن الهوي
اين، چاره اي ندارم بجز اينكه اعتراف كنم كه از ميان هفتاد و سه فرقه، تنهـا يـك   

  1.فرقه حق و بقيه بر باطل اند
  : مي گويم

  
دين نيست، همـه آنـان در اصـول ديـن      اختالف ائمه اربعه، اختالف در اصول -1

اختالف ميان آنان در فروع دين اسـت و آن نيـز علـل و اسـبابي     . اتفاق نظر دارند
مثالً تفاوت درك و فهم در ارتباط با نصوص حديث و قرآن و فاصله زمـاني  . دارد

هجري در گذشته است امام مالـك در سـال    150مثالً ابو حنيفه در سال . ميان آنان
هر كـدام بـر   . فوت كرده اند 241و امام احمد در سال  204فعي در سال ، شا179

بنـابر  . اساس متن و نصوصي كه از قرآن و حديث به او مي رسـيد، فتـوا مـي داد   
بنابر همـين اصـل،   . همين اصل، فتواهاي امام ابوحنيفه به او مي رسيد، فتوا مي داد

د چون امام ابوحنيفه، زمانش با فتواهاي امام ابوحنيفه، بيش از فتاواي ديگران هستن
امـا  . زمان صحابه نزديك تر بوده و به متون و روايات كمتري دسترسي داشته است

زيرا زمـان او متـاخر بـود و اغلـب     . امام احمد اغلب بوسيله احاديث فتوا مي داد
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اينجـا  . احاديث در زمان او تدوين شده و او به احاديث دسترسي بيشـتري داشـت  
ئمه اختالف فتوا وجود داشت هر كدام روي حديثي كه به او رسيده است كه ميان ا

اختالفـي كـه در   . بود تاكيد ورزيد و پيروانش را به تبعيت از آن دعوت مي كـرد 
  . حديث مورد بحث بدان اشاره شده است، اختالف در اصول است نه در فروع

  
زيـرا در  . يگانه فرقه متمسك به قرآن و سنت، فرقه اهل سنت و جماعت است -2

و بجـز اهـل   ) ما أنا عليه و أصـحابي (حديث پيرامون معرفي آن فرقه آمده است، 
سنت و جماعت هيچ گروهي يافت نمي شود كه به تمام معني متمسك به روشها و 

به همين خاطر روافض طبعـاً درهـاي آتـش را    . منشهاي رسول اهللا و يارانش باشد
در كتـاب خـود، همـه اش صـحابه را     آقاي تيجاني . براي اهل سنت باز مي كنند

صرفاً بخاطر محبتي كه اهل سنت بـا  . مطعون قرار داده و بر اهل سنت تاخته است
با توجه به اين وضعيت طبعاً روافض، بيش از سـاير فـرق، از فرقـه    . صحابه دارند

  ؟ !فاصله دارند) رستگار(ناجيه 
  ))نقدي بر تحريف حديث رسول اهللا از جانب آقاي تيجاني((

را كـه در مسـجد   ) مرد دهاتي(اجازه بفرماييد تا داستان اعرابي : تيجاني مي گويد
و در محضر پيامبر و يارانش با كمال بـي شـرمي ادرار كـرد، برايتـان      رسول اهللا

وقتي تني چند از ياران بلند شده بر وي شمشير كشـيدند تـا او را بـه    . تعريف كنم
ـ    قتل برسانند، رسول اهللا بگذاريـد او را و موجـب   : رد و فرمـود آنـان را منـع ك

زيرا شما مامور هستيد تـا بـا   . ناراحتي ادرار او نشويد و روي ادرار او آب بپاشيد
اسباب نفرت و دوري مردم : مردم سختگيري بكنيد، امور را براي مردم آسان بگيريد

 رسـول اهللا . صحابه چاره نداشتند جز اينكه از وي تبعيت كننـد . را فراهم نسازيد
مرد اعرابي را خواست، او را كنار خود نشاند و به او خوش آمد گفت، با نرمـي و  
مالطفت با وي برخورد كرد و به وي فهماند كه مساجد، خانه خداوند هستند، نبايد 

مرد اعرابي به آغوش اسـالم در آمـد و بعـد از آن، مرتـب و پـاكيزه      . آلوده شوند



رست فرمـوده اسـت، وقتـي در قـرآن     همواره به مسجد مي آمد ـ آري، خداوند د 
) ولَو كُنْت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّـوا مـنْ حولـك    (:خطاب به رسول اهللا مي فرمايد

    1)).اگر تو خشن و سنگ دل مي بودي، حتماً از اطراف تو پراكنده مي شدند((
  : مي گويم

با تعبيري شبيه آن نقـل گرديـده   داستان اعرابي قطعاً با اين الفاظ نيامده است بلكه 
يك مرد باديه نشين بلند شد : بخاري از ابوهريره آن را چنين نقل كرده است. است

او را : فرمـود  رسـول اكـرم  . مردم او را بد و بيراه گفتند. و در مسجد ادرار كرد
همانـا خداونـد شـما را    . بگذاريد و يك دلو آب بر محلي كه ادرار كرده، بپاشـيد 

اما آقاي تيجـاني در صـدد    2.ده تا بر مردم آسان بگيريد و سختگير نباشيدمامور كر
بر آمده است تا زخمهاي روحي و رواني خود را كه در اثر حسد نسبت به صحابه 
در او بوجود آمده است تخفيف دهد، لذا دست به تحريف روايت زده، چنين گفته 

ه مي خواسـتند او را بـه   تني چند از صحابه شمشيرها را از غالف كشيد: (( (است
ايـن جملـه بـه    . ؟ تمام روايات خالف اين دروغ سخن مي گويند) ))!قتل برسانند

بعضي از حاضرين عليه ) قام عليه بعض الناس(مانند . تعبيرهاي متعددي آمده است
مردم در برابر ايـن عمـل او سـر و صـدا بـه راه      ) صاح به الناس. (او قيام كردند

مـردم او  ) فتناوله الناس(مردم به طرف او شتافتند ـ  ) ناس اليهفاسرع ال(انداختند ـ  
نگذاريـد،  : ياران رسـول اهللا فرمودنـد  ) فقال اصحاب رسول اهللا مه، مه. (را گرفتند
اين همه روايات مورد پسند آقاي تيجاني واقـع نشـدند و او دسـت بـه     . نگذاريد

و قصدي به جز  تحريف حديث زد تا ثابت كند كه صحابه خشن و تندخو هستند،
  . وال حول وال قوه إال باهللا. قتل  و كشتار نداشتند

با مـرد   رسول اكرم: ((آقاي تيجاني در ادامه هذيان و ياوه گويي خود، مي گويد
باديه نشين به مالطفت و نرمي برخورد كرد و او مسلمان شد و بعـد مرتـب و بـا    
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مرد باديه نشين كافر بود كه  به به، مگر آن)). لباس و بدن پاكيزه به مسجد مي آمد
در سنن ابو داود ! او در اثر مالطفت رسول اهللا مسلمان شد؟: آقاي تيجاني مي گويد

مردي باديه نشين وارد مسجد شـد، رسـول   : در اين باره آمده است از ابي هريره
پروردگارا، . آن مرد دو ركعت نماز خواند و بعد چنين دعا كرد. نشسته بود اكرم

چيز وسيع و : فرمود پيامبر. محمد رحم كن و بجز ما بر احدي رحم نكن بر من و
ديري نگذشت كه آن مـرد در گوشـه مسـجد    . گشاده اي را محدود و تنگ كردي

: جلوي آنان را گرفـت و فرمـود   رسول اهللا. مردم به طرف او شتافتند. ادرار كرد
: بعـد فرمـود  . ي نكنيدخداوند شما را امر كرده تا بر مردم آسان بگيريد و سختگير

فقام إليـه  . ((و در روايت احمد با اين الفاظ آمده است 1.يك دلو آب بر آن بپاشيد
رسـول  )) إنها بني هذا البيت لذكر اهللا و الصاله و أنه ال يبال فيه: فقال رسول اهللا

همانا اين خانه براي ياد خدا و نماز ساخته شده : به طرف او رفت و فرمود اكرم
بعد يك دلو آب خواست و آن را روي . ز آلودگي بايد دور نگاه داشته شودا. است

: آن مرد صحرايي بعد از اينكـه متوجـه شـد، گفـت    : راوي مي گويد. محل پاشيد
و به من بد و بيراه . پدر و مادرم فداي او شود. بلند شده نزد من آمد رسول اكرم

        2.نگفت، مرا عتاب نكرد و مرا نزد
  ؟ !او مسلمان شد؟: ني چگونه مي گويدآقاي تيجا

از كجا مي داند كه آن مرد صحرايي بعد از آن با تن و لباس پـاكيزه وارد مسـجد   
  !!! بار خدا يا، او را دكتر مي گويند! مي شد؟

  
  
  
  ))نقدي بر ديدگاه آقاي تيجاني درباره عبداهللا بن عمر((
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مر، او نيز از جمله كساني بود كـه  يا از عبداهللا بن ع: ((. . . آقاي تيجاني مي گويد

از امام علي فاصله مي گرفت و بعد از اينكه مردم با امام علي بيعت كردنـد، او بـا   
ابوبكر، عمر و  امام علي بيعت نكرد و درباره اينكه، بهترين مردم بعد از رسول اهللا

حديث عثمان هستند، و بعد از آن كسي بر كسي برتري ندارد و همه با هم برابرند، 
معني اين حديث، اين است كه عبداهللا بن عمر، امام علي را بـا تـوده   . بيان مي كرد

مردم و مردم كوچه و بازار برابر مي دانست، مانند يك فرد عادي كـه هـيچ گونـه    
عبـداهللا چقـدر بيگانـه و    . فضل و فضيلتي نداشته باشد، او را به حساب مـي آورد 

اي بزرگ امت و ائمه درباره فضيلت امام علي ناآشنا است، درباره واقعياتي كه علم
رواياتي كه پيرامون فضيلت علـي وارد شـده انـد، چنـان مسـتند و      . بيان كرده اند

آيا عبداهللا بـن  . معتبرند كه اين گونه روايات درباره هيچ يك از صحابه نيامده است
د عمر حتي يك روايت درباره فضيلت امام علي نشنيده است؟ آري، به خدا سـوگن 

او درباره فضيلت امام علي زياد شنيده است، و زيـاد دانسـته، امـا سياسـت و مـا      
    1.ادراك ما السياسه، سياست حقايق را وارونه مي كند و شگفتي مي آفريند

  : مي گويم
  
، عبداهللا بن عمـر خـرده گيـري مـي كنـد      آقاي تيجاني بر صحابي رسول اهللا -1

ايت كرده است و گمان مي كنـد كـه ايـن    صرفاً بخاطر اينكه او اين حديث را رو
در حـالي كـه او   . حديث طعن بر امام علي است و او متوجه اعمال خـود نيسـت  

احاديث را تحريف مي كند و برخي ديگر را صـرفاُ بخـاطر اينكـه ايـن احاديـث      
او بي گمان هدف خـود را پـاك و   . مشتمل بر مدح صحابه هستند، تجليل مي كند

قصد خرده گيـري و عيبجـويي امـام     ندارد كه ابن عمرمقدس مي داند اما مي پ
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علي را داشته است و پيرامون فضيلت ابوبكر، عمر و عثمان دست به وضع احاديث 
  ! آفرين بر اين گمراهي. زده است

  
قصد ابن عمر هرگز مطعون كردن امام علي يا اينكه او را بدون فضيلت جلـوه   -2

و بهتري مقيد به امور مربوط به خالفت در حديث مذكور، خوبي . دهد نبوده است
همان گونه كه ابن عساكر از عبداهللا بن يسار و او از سالم و او از ابـن عمـر   . است

، ابوبكر، عمر و إنكم لتعلمون أنا كنا نقول علي عهد رسول اهللا: ((نقل كرده است
سـول  يعني، شما بخوبي آگاه هستيد كه مـا در زمـان ر  )). عثمان، يعني في الخالفه

هم چنين در اصل حـديث  . ابوبكر، عمر و عثمان يعني در خالفت: مي گفتيم اهللا
كنا ((كه از طريق عبداهللا عن نافع عن ابن عمر نقل شده است نيز چنين آمده است 

، من يكون أولي الناس بهذا األمر؟ چه كسي شايسته تـر  نقول في عهد رسول اهللا
بحـث و    حيات مبـارك رسـول اكـرم    براي خالفت است، در اين باره در زمان

  1.تبادل نظر داشتيم و مي گفتيم، نخست ابوبكر و سپس عمر
 اگر عبداهللا بن عمر فضيلتي براي امام علي قايل نبـود، چگونـه از رسـول اكـرم    

روايت مي كرد كه حسن و حسين سردار جوانان اهل بهشت هسـتند، و حضـرت   
عـالوه بـر    2ود افضل و بهتر استاز فرزندان خ. علي كه پدر حسن و حسين است

شخصي نـزد ابـن   : ((اين امام بخاري از حضرت سعد بن عبيده نقل كرده است كه
ابن عمر از خوبيهاي عثمـان بـراي او بيـان    . عمر آمد و درباره عثمان از او پرسيد

ممكن است تو از شنيدن تعريف او ناراحت شـدي؟ آن  : كرد، بعد ابن عمر پرسيد
بعد دربـاره علـي سـوال    . خدا تو را ذليل كند: ن عمر گفتآري، اب: شخص گفت

خانـه او وسـط   . او آن اسـت : بعد گفت. ابن عمر خوبيهاي علي را بيان كرد. كرد
ممكـن اسـت تـو از    : بعد ابن عمر گفت. ساخته شده است خانه هاي رسول اهللا
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 خدا تو را ذليـل : آري، ابن عمر گفت: شنيدن تعريف علي ناراحت شده اي؟ گفت
در روايت نقـل شـده از عطـاء     1.برو و هر چه مي خواهي در حقم انجام بده. كند

خداونـد تـو را   : من او را نمي پسندم، ابن عمـر گفـت  : آن مرد گفت((آمده است 
آيا اين همه روايات دال بر اين هستند كه ابن عمر فضيلتي براي امام علي  2نپسندد

فقط با يك چشم نگاه مي كند و بجز  قايل نبود؟ واقعيت اين است كه آقاي تيجاني
إن بيتـه أوسـط   : و معني قول ابـن عمـر  . معايب و نقايص چيزي ديگر را نمي بيند

  3أحسنها بناء: ، أيبيوت النبي
  
عباس قمـي،  . زياد است البته داليل براي فضيلت، جايگاه و تقواي ابن عمر -3

معرفـي شخصـيت ابـن     پيرامـون )) الكني وااللقاب((محدث اماميه در كتاب خود 
ابن عبدالبر در : عبداهللا بين عمر صحابي نامداري است: ((چنين آورده است عمر

ـ از اهل تقوي و علم و فضل است و به شـدت    . استيعاب درباره او گفته است
با . در فتوا دادن بسيار محتاط بود. پيروي مي كرد از آثار و روشهاي رسول اكرم
خطاب به همسرش حفصـه، خـواهر    رسول اكرم. تحزم و احتياط سخن مي گف

برادرت عبداهللا مرد بسيار شايسته و خوبي است، اگر نماز شـب را  : ((عبداهللا فرمود
 4.مي خواند بعد از آن ابن عمر هرگز ابن عمر هرگز سـحر خيـزي را تـرك نكـرد    

 به روايات ابن 5))الخصال((در كتاب خودش . آري، اين است امام ابن بابويه قمي
و هم چنين آقاي محقق كتـاب روايـات   . عمر استدالل مي كند و آنها را مي پذيرد

  ؟ !وي را مي پذيرد، آري اين است ابن عمر از ديدگاه اماميه اثنا عشريه
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نقدي بر ديدگاه تيجاني پيرامون جايگزين كـردن صـحابه سپاسـگزار بـه جـاي      ((
  ))صحابه منقلبين

را  ين، آناني كه عهد و پيمـان رسـول اهللا  صحابه شاكر: ((آقاي تيجاني مي گويد
نقض نكردند، مانند عمار بن ياسر، سلمان فارسي، ابي ذر، مقداد بن اسود خزيمـه  
بن قابت و ابي بن كعب و غيره، جاي صحابه متقلب و مرتد مانند، معاويـه، عمـرو   

برابر خدا را در . بن عاص، مغيره، ابوهريره، عكرمه، كعب االحبار و غيره را گرفتند
  ؟؟1اين بينش و آگاهي سپاس مي گويم

  : مي گويم
گناه معاويه چيست كه در رديف مرتدان قرار گيرد؟ معاويه مگر همان كسي نيست 
كه امام معصوم، حسن بن علي با وي مصالحت كرد و خالفـت را بـه وي سـپرد؟    
عمرو بن عاص چه گناهي را مرتكب شده است؟ اگر او بخاطر حمايت از معاويـه  

رود است، بايد بدانيم او كسي بود كـه از طـرف امـام حسـن و امـام حسـين       مط
كانديداي خالفت تعيين شده بود، اگر او بخاطر حمايت از معاويه بزه كـار اسـت،   
چرا امام حسن و امام حسين او را براي خالفت كانديـدا كـرده بودنـد؟ در واقـع     

تيجـاني  . ن روشن نيستمجرم بودن مغيره بن شعبه، عكرمه و كعب االحبار براي م
البته آنچه كه ظـاهر و آشـكار   . از اين سه تن خالفت يا تخلفي را نقل نكرده است

است، اين است كه آقاي تيجاني دري از انقالب و ارتداد را باز كرده، از هر كـس  
كه دل خوشي نداشته باشد، او را داخل آن قرار مي دهد و دليل ارتداد اين صحابه 

زيرا مي ترسد كه ماهيت ناهنجارش نسبت به بهترين مـردم روي   را بيان نمي كند،
اما ابوهريره، تنها جرمش اين است كه فضيلت ابوبكر و عمـر را  . زمين آشكار شود

  . بيان مي كند ـ اين جرم به تنهايي براي مرتد بودن او كافي است
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  )) اهل سنت و جماعت((نقدي بر ديدگاه تيجاني پيرامون واژه ((

را )) اهـل سـنت و جماعـت   ((چه كسي اصطالح يا واژه : تيجاني مي گويدآقاي 
در تاريخ پيرامون اين مطلب مطالعات و پژوهش زيـادي انجـام   ! رواج داده است؟

آنچه كه بدان دست يافته ام اين است كه سالي كه معاويه در آن خالفـت  . داده ام
دلـيلش  . ت ناميده شديعني سال جماع)) عام الجماعه((را بدست گرفت، به اتفاق 

نيز اين بود كه امت بعد از به قتل رسيدن عثمان به دو گروه تقسـيم شـد، حاميـان    
امام علي و پيروان معاويه ـ وقتي امام علي به شهادت رسيد و معاويه بعد از صلح  
با امام حسن خالفت را به تمام معني در دست گرفت و اميرالمومنين شد، آن سـال  

بـا  )) اهل سنت و جماعت((بدين ترتيب واژه . موسوم گرديد)) سال جماعت((به 
مسمي شدن به اين اسم، دال بر تبعيت و پيروي كردن از روش و مـنش معاويـه و   

هرگز به معني پيـروان سـنت رسـول    )) اهل سنت و جماعت((اتفاق بر آن است، 
   1.نمي باشد اهللا

  : مي گويم
ـ  ت در لغـت، بـه ضـد تفرقـه     سنت در لغت، به معني روش و سيره است و جماع

تعريـف  . است)) اهل سنت و جماعت((اين تعريف لغوي واژه . معرفي شده است
و  ، عبارت است از پيروي كـردن از روش و مـنش پيـامبر   ))سنت((اصطالحي 

عالمه ابـن حـزم اهـل سـنت را چنـين      . ، رفتار، گفتار و اعتقاد2ياران او، در عمل
حق اند و غير آنان، اهل بدعت نام دارند ـ   اهل سنت همان اهل: ((تعريف مي كند

و پيروان آنان از تابعين هستند ـ و بعـد اصـحاب     اهل سنت اصحاب رسول اهللا
حديث و پيروان آنان از فقهاي از زمان گذشته تا عصر حاضر، و كليـه كسـاني از   
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توده مردم در شرق و غرب گيتي كه از روش صحابه، تـابعين، محـدثين و فقهـاي    
   1.گفته مي شوند)) اهل سنت و جماعت((ند، تاسي كن

تبعيـت   بدين ترتيب، اهل سنت، به كساني گفته مي شود كه از سنت رسـول اهللا 
و . يعني گروهي كه تابع و پيرو حـق هسـتند  )) جماعت((كنند و معني اصطالحي 

در پاسخ كسي كه  منظور آن، گروه صحابه مي باشد ـ همان طور كه رسول اكرم 
ما أنا عليه و أصحابي ـ در روايتـي ديگـر    : ه رستگار سوال كرد، فرموددرباره گرو

بنـابراين، ابوشـامه مـي    )) هي الجماعه: ((اين مطلب به صراحت، چنين آمده است
هر جا حكم به لزوم تبعيت از جماعت آمده است، منظور از آن لزوم تبعيت : گويد

بـال روان باطـل بيشـتر    از حق است، هر چند كه تبعيت كنندگان از حق كمتر و دن
زيرا حق همان است كه نخستين جماعت، يعني پيامبر و صحابه بر آن عمـل  . باشند

لذا جماعت، به معني پيروي  2مي كردند، كثرت اهل باطل بعد از آنان مالك نيست
كردن از پيامبر و ياران او مي باشد و هر كس كه از سيره و روش پيامبر و ياران او 

ابـن  . عمل كرده است و حق است ولو اينكه يـك نفـر باشـد    پيروي كند، بر حق
إن الجماعه مـا و افـق الحـق، وإن    : . . . در اين باره چنين فرموده است مسعود

كنت وحدك، جماعت يعني كساني كه با حق موافق باشند ولـو اينكـه يـك نفـر     
عـت،  و جما. ، بنابراين، سنت به معني پيروي كردن از كتاب اهللا و سنت است3باشد

هـر كـس از   . عبارت است از آنچه كه صحابع بر آن اتفاق و اجماع كـرده باشـند  
كتاب، سنت و اجماع صحابه سخن بگويد و آنها را مالك و معيار حـق بدانـد، از   
اهل سنت و جماعت مي باشد، اين است تعريفي كه اهل سنت از واژه و اصطالح، 

ني مبني بر اينكه منظور از سنت لذا ادعا آقاي تيجا. دارند)) اهل سنت و جماعت((
اسـت، دال بـر    متبعه، همان سنت معاويه، به معني ناسزا گفتن به حضرت علـي 
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دربـاره دوازده امـام و اسـامي     نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه رسول اهللا((

  ))صريح فرموده استآنان ت
  

شما چگونه و بنابر چه دليلي، از اماماني تقليد مي كنيد كه : آقاي تيجاني مي گويد
دستگاه حكومت اموي يا عباسي بخاطر اغراض سياسي آنان را منسوب كرده است 

درباره تعداد و نام آنان بـه صـراحت سـخن گفتـه      و اماماني را كه رسول اكرم
را بـه معنـي    ه از كساني تقيلد مي كنيد كـه پيـامبر  است، رها مي كنيد ـ چگون 

به منزلـه   واقعي كلمه شناخته اند و كسي را كه باب علم است و براي رسول اهللا
و )) بخاري((هارون براي حضرت موسي است، ترك مي كنيد ـ بعد او در حاشيه،  

   1.را به عنوان ماخذ و منبع ذكر مي كند)) ينابيع الموده((
  : مي گويم

  
منظور آقاي تيجاني از تعيين عدد ائمه اشاره به روايتي است كه امام بخاري آن  -1

از رسـول  : در صحيح بخاري حضرت جابر بن سمره مي گويد. را ذكر كرده است
بعـد  . دوازده امير خواهـد بـود  )) يكون اثنا عشره أميراً: ((شنيدم كه فرمود اكرم

بعـد از آن جملـه اول،    رسول اكرم يعني)) قال كلمه لم اسمعها: راوي مي گويد
كلمه اي را ذكر كرد كه جابر مي گويد من آن را خوب متوجه نشدم ـ بعـد پـدر    

كلهـم  ((آن كلمه كه تو اي جابر متوجه نشده اي، اين بود، . جابر يعني سمره گفت
شگفت آور ايـن اسـت    2.يعني تمام دوازده امام از قريش خواهند بود)) من قريش
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ني از حديثي استدالل مي كند كه در واقـع آن حـديث بزرگتـرين و    كه آقاي تيجا
؟ زيـرا منظـور او از دوازده   ))!ولكنه ال يشعر((مستندترين دليل عليه خود او است 

امير، از فرزندان حضرت علي است و آنچه كه روشن و متفق عليه است، اين است 
ه است، بجز خـود  كه هيچ كدام از فرزندان حضرت علي به امامت و امارت نرسيد

حتي حضرت امام حسن نيز امارت را براي حضرت معاويه رها كرد . حضرت علي
و به نفع او دست بردار شد و بقيه دوازده نفر قبل از اينكه به امارت برسند، فـوت  

آقاي تيجاني بر مبناي چه دليلي حديث را براي خود دليل و ! كردند يا شهيد شدند
زيرا امراء كـه  . قع اين حديث دليل اهل سنت استمستمسك قرار مي دهد؟ در وا

بعد نيز كساني ديگـر عمـالً بـه    . نخستين آنان خلفاي اربعه هستند، از قريش بودند
مانند معاويه، حداكثر آنچه كه . امارت و خالفت رسيدند و آنان نيز از قريش بودند

امـارت   از حديث مذكور استفاده مي شود، اين است كه دوازده نفر از قـريش بـه  
فرموده است ليكن محال و بسـيار بعيـد    خواهند رسيد، همان طور كه رسول اهللا

است كه منظور از آنان همان دوازده امامي باشند كه شيعه از آنان استدالل مي كند، 
بجز امام قائم، . زيرا همگي آنان قبل از مستولي شدن بر منصب امارت فوت كردند

ه اهل تشـيع در سـن پـنج سـالگي داخـل      محمد بن حسن عسكري كه طبق عقيد
عالوه بر اين، اگر . سرداب شده و در يك وقت و زمان مشخصي ظهور خواهد كرد

عدد و آمار امراء را به دوازده منحصر و محدود كنيم، اين خودش مساله اي اسـت  
زيرا آنان مدعي هسـتند كـه نخسـتين    . كه با اعتقاد شيعه موافقت و همساني ندارد

ان دوازده امام، علي بن ابي طالب است و به اين ترتيب، تعداد ائمـه بـه   امام، از مي
؟ در صورتي كه شيعه روي دوازده امام تاكيد دارد ، !سيزده مي رسد، نه به دوازده

كه نزد اماميـه، كتـاب بسـيار    )) اعالم الوري باعالم الهدي(طبرسي در كتاب خود 
ر بن عبداهللا االنصاري نقل مي كنـد  معتبر و مستندي است، از ابي جعفر و او از جاب

نزد فاطمه زهراء رسيدم، تخته اي كه نام اوصـياء از فرزنـدان   : ((ـ جابر مي گويد
آن نامهـا را  : جابر مي گويـد . وي در آن نوشته شده بود، در جلوي او گذاشته بود



م از ميان آنان سه نفر محمد نـا . دوازده بودند و آخرين آنان، امام قائم بود. شمردم
از ابـو  : و از زراره مروي است، مـي گويـد   1داشت و چهار نفر علي مسمي بودند

از اوالد حضـرت محمـد دوازده نفـر محـدث     : ((جعفر عليه السالم، شنيدم فرمود
و از فرزندان علي بـن ابـي طالـب     خواهند بود، همه آنان از فرزندان رسول اهللا

د ـ با توجه به آنچـه كـه    و حضرت علي هر دو پدر هستن هستند پس رسول اهللا
) اثنا عشري(ذكر شد، توصيه من به آقايان شيعه، اين است كه بجاي دوازده امامي 

و در غيـر ايـن صـورت    !! مسـمي كننـد؟؟  ) ثالثه عشري(خود را به سيزده امامي 
  ؟ !مسلك آنان مخالف با اعتقاد آنان خواهد بود

  
مهاي ائمـه تصـريح نمـوده و    درباره نا اين گفته آقاي تيجاني كه رسول اكرم -2

بطور معين آنها را ذكر كرده است، دروغي آشكار است و از هيچ دليلي صـحيح و  
شگفت آور اينكه آقاي خويي، مرجع بزرگ شيعه . روشن چنين چيزي ثابت نيست

خـويي در جـواب   . منكر اين اسـت )) مسائل و درود((كتاب خود  125در صفحه 
روايات متواتره كه از طريق خاص و عام به ما (: (يكي از سوال كنندگان مي گويد

منتقل شده اند، تعداد ائمه را دوازده ذكر كرده اند ولي در مورد نام آنان ذكـري و  
سخني به ميان نيامده است به گونه اي كه بعد از رحلت امام سابق، شك و ترديدي 

شاهده مي كني خواننده ي محترم م. . . باقي نمانده باشد) بعدي(درباره امام الحق 
عالوه بر اين، آقايان شيعه ! كه چقدر تضاد و تناقض در معتقدات شيعه وجود دارد

عده اي ائمه را از فرزندان حسين مي دانند تـا  . در تعيين اسماء ائمه اختالف دارند
يك فرقه امامت را به موسي بن جعفر . بعد به سه فرقه تقسيم مي شوند. امام جعفر

فرقه دوم امامـت را از آن اسـماعيل   . د را اماميه مي گويداختصاص مي دهد و خو
و فرقه اي امامت را از آن محمـد  . بن جعفر مي داند و خود را اسماعيليه مي گويد

نوشته نـوبختي  )) فرق الشيعه((براي كسب اطالع بيشتر به . . . بن الحنيفيه مي داند
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صوص برايتان آشكار مراجعه شود تا نهايت سرگرداني و سردرگمي آنان در اين خ
اسامه ائمه را به  بايد گفت كه ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه رسول اكرم. شود

  . صراحت بيان كرده است، سخني بسيار بي ارزش و بدون دليل است
  
  )) نقدي بر ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه صحابه قاتل علي هستند((

ياران موسي عليه السالم عليه هارون عليـه  اگر پيروان و : ((جناب تيجاني مي گويد
 السالم توطئه كردند و نزديك بود او را به قتل برسانند، بعضي از اصحاب محمد

بـراي دسـتگير   . نيز هارون محمد را كشتند و فرزندان و حاميان او را تعقيب كردند
كردن آنان زير هر سنگ و داخل هر پالسي رفتند و نام آنـان را از ليسـت خـارج    

  1!براي فرزندان خود منع كردند؟)) علي((كردند و مردم را از اختيار كردن نام 
  : مي گويم

قاتـل، حضـرت    آيا مي توان يك كتاب را پيدا كرد در آن، اصحاب رسـول اهللا 
آري، دقت بفرماييد، جهالت چگونه جـاهالن را وامـي   ! معرفي شده باشند؟ علي

حقيقت مسلمه نزد شيعه و سـني ايـن   ! ؟دارد كه با واقعيات تاريخي مخالفت كنند
توسط خـوارج بـه شـهادت رسـيده اسـت و قاتـل وي        است كه حضرت علي

آيا از ديـدگاه آقـاي تيجـاني خـوارج جـزء صـحابه       . عبدالرحمن بن ملجم است
مـردم را  )) علي((؟ درباره اين گفته تيجاني كه صحابه از اختيار كردن اسم !هستند

اضح و آشكاري است كه نياز به دفاع نـدارد و بـراي   منع مي كردند، چنان دروغ و
من مقدر نيست كه تفسير يا تبصره اي پيرامون آن بنگارم بجـز اينكـه مـن از ايـن     

  !! هدايتي كه نصيب آقاي تيجاني شده است پناه مي جويم
  ))را تحريف مي كند آقاي تيجاني حديث رسول اهللا(( 
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در نقل كردن حديث، ثقه و قابـل   اهللابعضي از ياران رسول : ((تيجاني مي گويد
بسياري احاديث را كه مطابق ميل آنان نبودند، باطل تلقي نموده اند . اعتماد نبودند

بودند و موقع بيماري و  و علي الخصوص احاديثي را كه مورد وصيت رسول اهللا
در . وفات رسول اهللا گفته شدند ـ بطور مثال مي توان حـديث زيـر را ذكـر نمـود     

موقع رحلت سـه مطلـب را توصـيه     ري و مسلم آمده است، كه رسول اكرمبخا
يكي اينكه مشركين را از جزيره عرب بيرون كنيد ـ دوم اينكه وفد اسـامه را   : كرد

مطلـب سـوم را فرامـوش    : بعد راوي مي گويد. . . امضا كنيد، يعني آن را بفرستيد
صحابه كه حاضر در جلسـه  آيا اين معقول است و عقل آن را مي پذيرد، . كرده ام

از وي شنيده اند، دو تـا را   بودند و هر سه وصيت را در بيماري موت رسول اهللا
ياد كرده و سومي را فراموش كنند حال آن كه آنان به قدري تيـز هـوش و داراي   
يادداشت قوي بودند كه قصيده و اشعار بسيار طوالني را بعد از يك بار شـنيدن از  

البته سياست آنان را واداشت تا . باور كردني و پذيرفتني نيست بر مي كردند؟ هرگز
آن بخش از وصيت را فراموش كنند و سخني از آن گفته نشود، اين نيز يكي ديگر 

چون اين بخش از وصيت بي گمان در مورد جانشيني علي . از اباطيل صحابه است
   1.بن ابي طالب بوده است، راوي آن را عنداً ذكر نكرده است

  : وابج
  
مصيبت روز ((اين حديث، بخشي از آن حديث است كه آقاي تيجاني آن را به  -1

ذكر اين جز از حديث در اينجا و عدم ذكـر آن در بحـث   . ياد مي كند)) پنج شنبه
مذكور، آشكارا حديث از اين دارد كه آقاي تيجاني چقدر دارد با احاديـث بـازي   

رزيـه يـوم   (ث در مباحـث سـابق   دليل مطرح نكردن اين بخش از حـدي . مي كند
اين است كه اين بخش از حديث، مبين ايـن مطلـب اسـت كـه رسـول      ) الخمس

و مهمتـر از  . صحابه را از نزد خود بيرون نرانده و آنان را طرد نكرده است اكرم
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اين توصيه ها را بعد از اينكه از نوشتن مكتوب منصـرف   همه، اينكه رسول اكرم
، اين خودش دليل روشن و بسيار واضحي است مبني بر كرد شده بود، به صحابه

مي خواست بنويسد، مطلب ضروري و مهمي نبود  اينكه آنچه را كه رسول اكرم
  . مي انديشيد يك امر اختياري بود بلكه همان طور كه حضرت عمر

  
سعيد بن جبير، تـابعي  ) سومي را فراموش كرده ام(گوينده اين جمله و كلمات  -2

از ) و سكت عن الثالثه او قالهـا فانسـيتها  (وايتي ديگر چنين آمده است در ر. است
ذكر توصيه سومي خاموشي اختيار كرد يا اينكه او آن را گفته و من آن را فراموش 

. بنابراين فراموش كننده سعيد بن جبير است و او تابعي است نه صـحابي . كرده ام
صحابه حاضر در جلسـه وصـاياي   آيا عقالني است كه (لذا اين گفته آقاي تيجاني 

دال بـر جهالـت و بـي علمـي او     ) رسول اهللا را شنيده و سومي را فراموش كنند؟
زيرا كه صحابه حديث را فراموش نكردند بلكه كسي كه از صحابه روايـت  . است

لذا آقاي تيجاني مسئوليت فرامـوش كـردن يـك    . مي كند، او فراموش كرده است
را فراموش كرده است، چگونه به گردن صحابي  راوي را كه بخشي از يك حديث

مي اندازد ـ باز هم فرضاُ اگر بپذيريم كه صحابه بخشي از حديث حتي تمام يـك   
حديث را فراموش كرده است، شگفت آور نيست، زيرا صحابه مانند ساير انسـانها  
هستند بعضي امور را فراموش مي كنند و بعضي را بخاطر مي سپارند آنان از چنين 

يزي معصوم نيستند ـ ولي همان طور كه در مباحث گذشته خاطر نشـان كـردم،    چ
عصمتي كه آقاي تيجاني آن را براي علي و فرزندانش قايل اسـت، او را بـر ايـن    
گمان واداشته است كه هر گونه خطا، فراموشي حتي سبقت كساني كه از صـحابه  

فنسأل اهللا النقمه لعقده . صورت گيرد، آن را يك عيب و گناه در حق آنان تلقي كند
  ! العصمه لدي الرافضه

  
  



  
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه اختالف ميان ائمه اربعه دال بر مخالفت آنان ((

  )) با قرآن و سنت است
  

بدليل اينكه در مذاهب اربعه اختالف زيـادي وجـود دارد،   : آقاي تيجاني مي گويد
زيرا رسول اهللا بـا قـرآن   . و رسول او نيستندلذا آن مذاهب بر گرفته از سخنان خدا 

  1.مخالف نيست و سخني خالف خالف قرآن نمي گويد
  : جواب

مـي  . قصد دفاع از ائمه اربعه يا قصد بيان موجبات اختالف فقهـي آنـان را نـدارم   
خواهم توضيحاتي درباره ي گفته آقاي تيجاني داير بر اينكـه اخـتالف ميـان ائمـه     

 كه آن مذاهب بـر گرفتـه از سـخنان خـدا و رسـول اهللا      اربعه نشانگر اين است
آقاي تيجاني اگر اختالف ميان مـذاهب دال بـر ايـن اسـت كـه آن      . نيستند؟ بدهم

مذاهب غير الهي و باطل هستند، ناچارم سخنان ابي جعفر طوسي، شيخ طايفه اثني 
ثنـا  اختالف ميان مذاهب ا: جناب طوسي مي گويد. عشريه را براي هدايت نقل كنم

عده (او در كتاب خود . عشري، بيش از اختالف ميان مذاهب اربعه اهل سنت است
بـيش از هـزار   )) استبصار و تهذيب االحكام((در كتاب : چنين مي گويد) االصول

و در اكثر آنها، . حديث مختلف و مختص به فقه از ائمه عليهم السالم، نقل كرده ام
و اين اخـتالف  . دن به آنها يادآور شده امرا درباره عمل كر) شيعه(اختالف طايفه 

را دربـاره احكـام بـه    ) اثنا عشري(حتي اگر اختالف طايفه . بر احدي پنهان نيست
دقت مورد مطالعه قرار بدهي، آن را بيش از اختالفي كه ميان ابوحنيفـه، شـافعي و   

  2؟!!مالك وجود دارد، مي بيني
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ي مذهبي كـه بـر حسـب فكـر و     بنابراين آقاي تيجاني را بخاطر هدايت شدن بوس
انديشه كج او بدليل وجود اختالفات فقهي، مذهب غيـر الهـي و آسـماني اسـت،     

  . تبريك مي گويم
  ) راهنمايي حق(نقدي بر سخنان تيجاني پيرامون مبحث 

ذكر كرده است كه )) راهنمايي حق((تيجاني داستان بسيار طوالني را تحت عنوان 
يك زن و يك مرد با هـم ازدواج  : رم خواهد شدخالصه آن تقديم خوانندگان محت

بعد از ازدواج خانواده زن و شوهر مطلع مي شوند كه زني در اوان شـير  . مي كنند
دفعه و پستان  3و هر كدام سه. خوارگي اين همسر و شوهر، آنها را شير داده است

 اين مساله به عنـوان يـك مشـكل   . زن شير دهنده را در دهان گرفته و مكيده است
و . بزرگ در خانواده همسر و شوهر و حتي ميان تمام مردم محله مطرح مـي شـود  

و نـزد فقهـاي و مراجـع    . آنان در صدد راه حل اين معضل خانوادگي بر مي آينـد 
) عالمـه (باالخره آنان به . اكثر آنان به حرمت ازدواج فتوا مي دهند. ديني مي روند

را بوسيله فتوايي از فتاواي علي بـن  تيجاني مراجعه مي كنند، او اين معضل بزرگ 
ابي طالب حل مي كند و مي گويد كه امام علي بن ابي طالب بعد از مكيدن پانزده 

بعـد آقـاي   ! با ر به حرمت ازدواج يا ثبوت حرمت شير خوارگي فتوا داده اسـت؟ 
تيجاني موضوع را در دادگاه مطرح مي كند و با ارائه داليل از كتب شيعه و سـنت  

   1.ه خاتمه داده و پيروزمندانه از محكمه قضا بيرون مي آيدبه غائل
  : مي گويم

يك گـروه پـنج بـار    . فقهاي اهل سنت درباره تعداد مكيدن اختالف نظر دارند -1
امام شافعي، يك روايت از امام احمد و . مكيدن را موجب حرمت رضايت مي داند

ا و طـاوس، مويـد خمـس    فتواي عايشه، عبداهللا بن زبير، اسحاق، ابن مسعود، عطـ 
هستند گروه دوم مطلق شيرا را موجب حرمت مي دانـد،  ) پنج بار مكيدن(رضعات 

و علي بن ابـي  . خواه قليل باشد يا كثير و هيچ تفاوتي ميان قليل و كثير قائل نيست
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طالب، ابي عباس، ابن مسيب، حسن، مكحول، زهري، قتاده، حماد، مالك، اوزاعي، 
ديدگاه هستند و مطلق مكيدن شير را موجـب حرمـت مـي    ثوري و ليث مويد اين 

و . سه بار مكيدن موجب حرمـت اسـت  3گروه سومي معتقد به اين است كه . دانند
قول صحيح انشاء اهللا، اين اسـت   1ابوثور، ابوعبيد، داود و غيره: آنان عبارت اند از

ـ  . كه كمتر از پنج بار مكيدن، حرمت رضاعت را ثابت نمي كند ه در همان طـور ك
در قـرآن  : ((مي فرمايد حضرت ام المومنين، عايشه. احاديث صحيح آمده است

ده بار مكيدن شير موجب حرمت رضاعت بود ولـي بعـداً منسـوخ شـد و ده بـار      
خمـس  (رحلت كرد و اين  رسول اهللا. مكيدن به پنج باز مكيدن تقليل يافته است

  2.تالوت مي شد) پنج بار مكيدن) (رضعات
  
عاي تيجاني كه امام مالك حسب اميال و خواسته طبقه حكـام فتـوا مـي    اين اد -2

او حتي يك دليل براي اثبات مدعاي خـود ارائـه نـداده    . دروغ محض است 3داد،
او از كجا چنين سخني را مي گويد؟ اگر كسي از حكام از امام مالك تقليـد  . است

به تقليـد از خـود   زيرا امام كسي را امر . كرده است، اين عيبي محسوب نمي شود
همانا من بشري هسـتم  : ((نكرده است و از امام مالك به روايت صحيح ثابت است

و مانند ساير اوالد آدم جايز الخطا هستم، نسبت به فتاوا و آراء من دقت شود، هـر  
آنچه كه موافق با كتاب اهللا و سنت باشد، بدان عمل كنيد و آنچه كه با كتاب اهللا و 

  .4))ه باشد، آن را ترك كنيدسنت موافقت نداشت
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پانزده بـار  ) خمس عشر رضعات(اين گفته آقاي تيجاني كه علي بن ابي طالب  -3

زيرا فتواي حضـرت  . افرا و دروغ محض است 1مكيدن را موجب حرمت مي داند،
اين است كـه  . علي در اين خصوص، همان طور كه از روايات صحيح ثابت است

است، يعني مطلق مكيدن شـير را قطـع نظـر از     قليل و كثير رضاع، موجب حرمت
يعني پانزده بار ) قول بخمس عشر رضعات. (تعداد، موجب حرمت رضاع مي داند

اما شيعه دوازده امامي، در اين باره دچـار  . مكيدن از هيچ يك از علما ثابت نيست
  . سردرگمي بسيار شگفتي هستند

و فروع از كتب مرجع شيعه كه در اصول ) تهذيب االحكام(آقاي طوسي در كتاب 
در يـك روايـت   . محسوب مي شود، روايات مختلف و متناقضـي را آورده اسـت  

ما اهل : سوال كردم) ع(از ابي عبداهللا: عبيد بن زراره مي گويد. ((چنين آورده است
در مواقع خوشي يا غم همه ما گرد هم مـي آيـيم، زن و   . بيت، تعدادمان زياد است
بسا اوقات زنان از اينكه سرشان لخت شود، بدليل وجود . ندمرد با هم تجمع مي كن

مردان با شرم و حيا مواجه مي شوند و گاهي مردان نيز خجالت مي كشند از اينكه 
به طرف زنان نگاه كنند، حرمت رضاعت چگونه و با چند بار مكيـدن ثابـت مـي    

ه مقدار چ: همان مقدار كه گوشت و خون را توليد كند، عرض كردم: شود؟ فرمود
كه ده بار مكيدن مولد خـون  : مي گفتند: ((خون و گوشت را توليد مي كند؟ فرمود

با ده بار مكيدن حرمت رضاعت ثابت مي شود؟ : عرض كردم)) و گوشت مي شود
هر چه كـه از نسـب حـرام اسـت از     : ((و بعد فرمود)) اين فتوا را بگذار: ((فرمود

از شـير  : ((گر از ابي عبداهللا آمده استدر روايتي دي 2))رضاعت نيز حرام مي گردد
خوردن حرمت ثابت نمي شود مگر از خوردن همان مقـدار كـه موجـب تقويـت     
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ـ حتي ده بار ـ مكيـدن     3اما يك بار، دو بار و سه. استخوان و توليد گوشت باشد
   1.به صورت متفرق و جداگانه، اشكالي ندارد

بلكه پانزده بار مكيدن، موجـب  بعد آقاي طوسي روايت مي كند كه ده بار مكيدن 
شنيدم ده بار شير خـوردن  : از ابي عبداهللا مروي است، مي گويد. حرمت نمي گردد

: از ابـي عبـداهللا شـنيدم فرمـود    : عمر بن يزيد مي گويد. حرمت را ثابت نمي كند
   2.))پانزده بار شير خوردن موجب حرمت نمي گردد((

متعارضه راه توفيـق و تطبيقـي را    سپس آقاي طوسي مي خواهد ميان اين روايات
اين همه روايات و آنچه كه مشابه اينهـا اسـت،   : پيدا كند و در اين راستا مي گويد

در صورتي موجب حرمت رضاعت نمي گردد كه متفرقه باشند اما اگر پشـت سـر   
روايت هـارون بـن   . هم و پي در پي و بدون وقفه باشند، حرمت را ثابت مي كنند

اهللا كه قبالً بيان گرديد مشتمل بر اين توجيه و تطبيـق اسـت و آن   مسلم از ابي عبد
سـخن بـه ميـان    ) عشر رضـعات (اينكه وقتي كه ابي عبداهللا از ده بار شير خوردن 

يعني ده بار بصورت وقفه و جداگانه، )) ال باس به اذا كن متفرقات: ((آورد، فرمود
كـه اگـر شـير    اين سخن دال بـر ايـن اسـت    . موجب حرمت رضاعت نمي گردد

آري، شـيخ الطائفـه    3خوردنها متوالي و بدون وقفه باشند، حرمت را ثابت مي كنند
تاكيد دارد كه ده بار مكيدن متوالي و بدون وقفه موجب حرمت رضاعت اسـت و  
آقاي تيجاني تاكيد دارد كه پانزده بار شير خوردن پي در پـي و تـا سـير خـوردن     

ببـين چقـدر تعـارض و تنـاقص وجـود      موجب حرمت مي گردد، خواننده محترم 
  ؟ !دارد

  
بخاري را باز كـردم و در آن روايتـي از   : اين سخن آقاي تيجاني كه مي گويد -4

پنج بار مكيدن يا بيش از پنج بـار   عايشه ديدم و در آن آمده بود كه رسول اكرم
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زيرا بخاري . ، اين سخن آقاي تيجاني دروغ است1را موجب حرمت گردانيده است
بلكه امام مسلم حديثي شبيه اين حـديث را نقـل   . حديثي را نقل نكرده است چنين

  . كرده است و حديث در پاراگراف گذشته بيان گرديد
 سنت اهل كتابهاي مرد و زن ازدواج صحت اثبات براي قضيه اين در تيجاني - 5 

 آنهـا  به قضات راكه كتابهايي و شلتوت شيخ فتاوي و رشد ابن مسلم صحيح مانند
 جريـان  ايـن  كه دانم نمي من. است كرده ذكر دليل و گواه عنوان به كنند مي استناد
  . آنهاست براي دليلي و حجت چه
 نفـر  يك حتي قضات، و علما اين همه ميان از كه كنم باور توانم مي سختي به - 6
 شـير  وعـده  پـنج  از كمتـر  كه كند مي ثابت صحيح داليل كه است دانسته نمي هم

 حـال  هـر  به. شود نمي ازدواج تحريم موجب[ مادرش غيراز زني از طفل] خوردن
 واضـح  آن دليـل . باشـند  شده جهل نوعي دچار[ امر اين در] آنها همه است ممكن
 و قرآن از پيروي كه است جماعت و سنت اهل روش از آنها شدن دور آن و است
 اثبـات  يبـرا  تيجـاني  استدالل روش كه مذموم تقليد نه و داند مي واجب را سنت

 و وآلـه  عليـه  اهللا صـلي ( خدا رسول سنت به استناد هنگام در كه است ادعاهايش
 وارد سـنت  اهـل  بـه  ايـرادي  چه حالتي چنين در پس. است گرفته پيش در) سلم

  !است؟
 نـوعي  بـه  حاضـر   كتاب خواندن با سني يا باشد شيعه خواه گرامي خواننده شايد

 تيجـاني  كه است علت بدان اين. ايدنم آن عبارات بودن خشن و تندروي احساس
 از را پـا ) سـلم  و وآلـه  عليه اهللا صلي( خدا رسول اصحاب مقابل در كتابهايش در

 نزده سر آنها از كه را اعمالي زشت، و بزرگ دروغهاي با و نهاده فراتر خود حدود
 يگرام خوانندگان از بنابراين. دهد مي نسبت آنها به اند، نگفته كه را سخناني و است
  .بپذيرند باره اين در مرا عذر كه خواهم مي
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  مĤخذ و منابع
  ـ كتاب اهل سنت ـ



دكتر إبراهيم علي شـعوط، المكتـب   : أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ، تاليف -1
  ,1988هـ  1408: اإلسالمي، چاپ

الرحمن الزرعـي، دار األقـم، الكويـت،    عبـد : أبوهريره و أقالم الحاقدين، بقلم -2
  . م1984هـ  1405. چاپ

إتحاف ذوي النجلبه بما في القرأن و السنه من فضايل الصحابه، تـأليف محمـد    -3
  . م1985هـ  1405العربي بن التياني المغربي، چاپ 

اسـتاد محمـد بـن    : اإلتقان في علوم القرآن، تاليف جالل الدين سيوطي، تعليق -4
  . م1987هـ ـ 1407مكتبه المعارف، الرياض، چاپ شريف سكر، 

دكتـر علـي سـالوس، چـاپ     : أثر اإلمامه في الفقه الجعفري و أصـوله، تـاليف   -5
  . م1982هـ ـ1402

امام بدر الدين زركشي، : اإلجابه إليراد ما استدركته عائشه علي الصحابه، تاليف -6
  . م1985هـ ـ 1405سعيد افغاني، المكتب اإلسالمي، چاپ : تحقيق

محمـود ارووط،  : شيخ اإلسالم ابن تيميه، تحقيـق : األحاديث الموضوعه، تاليف -7
  . م1988هـ ـ 1408مكتبه دار العروبه للنشر و التوزيع، كويت، چاپ 

وهبي سـليمان غـاوجي، دار القلـم،    : أبوحنيفه النعمان إمام األئمه الفقها، تاليف -8
  . م1987هـ ـ 1407دمشق، چاپ 

محمد ناصر الـدين آلبـاني، مكتبـه المعـارف،     : لجنائر و بدعتها، تاليفأحكام ا -9
  . م1992هـ ـ1412رياض، چاپ 

أبي الحسن علي بن محمد بغدادي : األحكام السلطانيه والواليت الدينيه، تاليف -10
  . الماوردي، دار الكتب العلميه، بيروت

مام عبداهللا بن مسلم بـن  ا: األختالف في اللفظ والرد الجهميه والمشبهه، تاليف -11
  . م1985هـ ـ 1405قتيبه دينوري، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ 



دكتر : أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ـ استخالف أبي بكر الصديق، تاليف  -12
جمال عبدالهادي، دكتر وفاء محمد رفعت جمعه، دار الوفاء للطباعه والنشر، مصـر،  

  . م1989هـ ـ 1409چاپ 
عمـر بـن إبـراهيم    . د: اء المستشرقين حول القرآن الكريم و تفسيره، تـاليف أر -13

  . م1992هـ ـ 1413رضوان، دار طيبه، رياض، چاپ 
إرشاد الغبي إلي مذهب أهل البيت في صحب النبي، تاليف امـام محمـد بـن     -14

هــ ـ   1413مشهور سلمان، دار المنار للنشر، رياض، چـاپ  : علي شوكاني، تحقيق
  . م1992

يحيـي إسـماعيل   : جالل الدين سيوطي، تحقيق: أسباب ورود الحديث، تاليف -15
  . م1984هـ ـ 1404أحمد، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ 

عصـام حميـدان، دار   : علي بن أحمد و احدي، تخريج: أسباب النزول، تاليف -16
  . م1991هـ ـ 1411اإلصالح، دمام، چاپ 

بـديع لحـام، دار الهجـره،    : الدين سيوطي، بعنايهجالل : أسباب النزول، تاليف -17
  . م1990هـ ـ 1410بيروت، چاپ 

أبي عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالبر، : االستيعاب في معرفه األصحاب، تاليف -18
  . م1992هـ ـ 1412علي محمد بجاوي، دار الجيل، بيروت، چاپ : تحقيق

محمد : مال علي قاري، تحقيق: األسرار المرفوعه في األخبار الموضوعه، تاليف -19
  . م1985هـ ـ 1405بن لطفي صباغ، المكتب اإلسالمي، بيروت، چاپ 

إحسان إلهي ظهيـر، إداره ترجمـان سـنه،    : اإلسماعيليه تاريخ و عقائد، تاليف -20
  . م1986هـ ـ 1406الهور باكستان، چاپ 

علـي محمـد    :ابن حجر عسقالني، تحقيـق : اإلصابه في تمييز الصحابه، تاليف -21
  . م1992هـ ـ1412بجاوي، دار الجيل، بيروت، چاپ 

عمر سليمان اشقر، مكتبه الفالح، دار النفائس كويت، . د: أصل االعتقاد، تاليف -22
  . م1990هـ ـ 1410چاپ 



ناصر بن عبداهللا قفـاري، دار  . د: أصول الدين عند األئمه األربعه واحده، تاليف -23
  . هـ1414الوطن چاپ 

ناصر بن . د: ول مذهب الشيعه اإلماميه اإلثني عشريه عرض و نقض، تاليفأص -24
  . م1993هـ ـ 1414عبداهللا قفاري، چاپ 

محمد امين بن محمـد مختـار   : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تاليف -25
  . م1992هـ ـ 1413شنقيطي، مكتبه ابن تيميه ـ القاهره، چاپ 

عمـر  . د: اهب رافضي االحتجاج بالسنه النبويه، تـاليف األضواء السنيه علي مذ -26
  . م1992هـ ـ 1412سليمان اشقر، دار النفائس ـ عمان، اردن، چاپ 

محمـد  : ابن قـيم الجوزيـه، ترتيـب   : أعالم الموقعين عن رب العالمين، تاليف -27
  . م1991هـ ـ 1411عبدالسالم إبراهيم، دار الكتب العليمه، بيروت، چاپ 

محمد سليمان اشـقر،  : و داللتها علي األحكام الشرعيه، تاليف الرسولأفعال  -28
  . م1988هـ ـ 1408موسسه الرساله، بيروت چاپ 

عبدالمنعم صالح عزي، دار المنطلق، دبي : أقباس من مناقب أبي هريره، تاليف -29
  . م1991هـ ـ 1412ـ اإلمارات العربيه المتحده، چاپ 

إبراهيم قيسي، المكتبه اإلسالميه ـ  . د: حيي يبع، تحقيقأمالي المحاملي، روايه ي -30
  . م1991هـ ـ 1412دار ابن القيم، دمام، چاپ . عمان

اإلمام الجوزجاني و منهجه في الجرح و التعديل، مع تحقيق كتابيه الشجره في  -31
عبـدالعليم بسـتوي، حـديث أكـادمي ـ      . د: أحوال الرجال و إمارات النبوه، تحقيق

  .م1990هـ ـ 1411دار الطحاوي ـ رياض، چاپ . ، باكستانفيصل أباد
: سيف الدين آمدي، تحقيـق : اإلمامه من أبكار األفكار في أصول الدين، تاليف -32

  . م1992هـ ـ 1412محمد زبيدي، دار الكتاب العربي، چاپ 
علـي  . د: أبي نعيم اصفهاني، تحقيق: كتاب اإلمامه و الرد علي الرافضه، تاليف -33
  .  م1987هـ ـ 1407محمد فقيهي، مكتبه العلوم والحكم ـ مدينه منوره، چاپ بن 



عبدالرحمن بن يوسف افريقي، : األنوار الرحمانيه لهدايه الفرقه التيجانيه، تاليف -34
إسماعيل انصاري، دار البحـوث العلميـه و اإلفتـاء و الـدعوه و اإلرشـاد ـ       : تعليق

  . هـ1404رياض، چاپ 
شـيخ قاسـم   : في تعريفات األلفاظ المتداولـه بـين الفقهـاٌ تـاليف     أنيس الفقهاٌ -35

أحمد بن عبدالرزاق كبيسي، دار الوفاء للنشر و التوزيـع، جـده،   . د: قونوي، تحقيق
  . م1986هـ ـ 1406چاپ 

أبـي محمـد   : أوجز الخطاب في بيان موقف الشـيعه مـن األصـحاب، تـاليف     -36
  . م1993هـ ـ 1413حسيني، چاپ 

علي أحمد سـالوس،  . د: لتطهير بين أمهات المومنين و أهل الكساٌ، تاليفأيه ا -37
  . م1993هـ ـ 1413چاپ 

محمد بن لطفي صباغ، المكتب اإلسالمي . د: بحوث في أصول التفسير، تاليف -38
  . م1988هـ ـ 1408ـ بيروت، چاپ 

يد يسـري سـ  : بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن قيم الجوزيه، جمـع و تخـريج   -39
  . م1993هـ ـ 1414محمد، دار ابن الجوزي، چاپ 

معروف مصطفي : امام ابن قيم جوزيه ـ تحقيق و تخريج : بدائع الفوائد، تاليف -40
دار . زريق، محمد وهبي سليمان، علي عبدالحميد بلطه جي، دار الخـاني ـ ريـاض   

  . م1994هـ ـ 1414الخير ـ بيروت، دمشق، چاپ 
علـي  . أحمد أبو ملحـم، د . د: حافظ لبن كثير، تحقيق: اليفالبدايه و النهايه، ت -41

عطوي، فواد سيد، مهدي ناصر الدين، علي عبدالساير، دار الكتب العلميه، بيـروت،  
  . م1985هـ ـ 1405چاپ 

عبداهللا جميلي، مكتبـه  : بذل المجهود في إثبات مشابهه الرافضه لليهود، تاليف -42
  . 1994هـ ـ 1414چاپ الغرباء األثريد ـ مدينه منوره ـ 

: البرهان في أصول الفقه، تـاليف إمـام حـرمين أبوالمعـالي جـويني، تحقيـق       -43
  . م1992هـ ـ 1412عبدالعظيم محمود ديب، دار الوفاء ـ منصوره، مصر، چاپ



هـ 1406محمود زعبي، چاپ، : البينات في الرد علي أباطيل المراجعات، تاليف -44
  . م1986ـ 
إحسان إلهي ظهير، إداره ترجمان سنه، الهـور  : أهل السنه، تاليفبين الشيعه و  -45

  . م1986هـ ـ 1406باكستان، چاپ 
علي سالوس، . د: بين الشيعه و السنه دراسه مقارنه في التفسير و أصوله، تاليف -46

  . دار االعتصام، قاهره
 حسن نور حسـن، دار : في ضوء الكتاب و السنه، تاليف التأدب مع الرسول -47

  . م1991هـ ـ 1412المجتمع ـ جده، چاپ 
عبدالرحمن بن خلدون، دار الفكر ـ بيروت، چـاپ   : تاريخ ابن خلدون، تاليف -48

  . م1981هـ ـ 1401
محمـود شـاكر، المكتـب    : التاريخ اإلسالمي، جزء الخلفاء الراشدون، تـاليف  -49

  .م1985هـ ـ 1405اإلسالمي، چاپ 
محمـد بـن جريـر طبـري، دار     : تاليف) الملوك تاريخ األمم و(تاريخ الطبري  -50

  . م1988هـ ـ 1408الكتب العلميه ـ بيروت، چاپ 
بكـر أبوزيـد،   : تحريف النصوص من مĤخذ أهل األهواء في االستدالل، تاليف -51

  . هـ 1412دار العاصمه ـ رياض، چاپ 
امـام محمـد عبـدالرحمن    : تحفه األحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي، تـاليف      -52

  . م1990هـ ـ 1410وري، دار الكتب العلميه ـ بيروت، چاپ مباركپ
محمـد آمحـزون، دار طيبـه، دار    . د: تحقيق مواقف الصحابه في الفتنه، تاليف -53

  . م1994هـ ـ 1415العاصمه ـ رياض، چاپ 
  . تذكره الحفاظ، تاليف امام ذهبي، دار الفكر العربي -54
هـم أحاديـث النبـي عليـه الصـاله و      تصحيح األخطاء و األوهام الواقعه في ف -55

هـ ـ  1414زائد بن صبري بن أبي علفه، رمادي للنشر ـ دمام، چاپ  : السالم، تاليف
1994 .  



إحسان  إلهي ظهير، إداره ترجمـان سـنه،   : التصوف المشاء و المصادر، تاليف -56
  . م1986هـ ـ 1406الهور ـ باكستان، چاپ 

محمد أحمد تركماني، دار عمار للنشر : ليفتعريف بمذهب الشيعه اإلماميه، تا -57
  . م1986هـ ـ 1406و التوزيع ـ عمان، چاپ، 

: امام حسين بن مسـعود بغـوي، تحقيـق   : تاليف) معالم التنزيل(تفسير البغوي  -58
هــ ـ   1414محمد نمر، عثمان جمعه، سليمان الرحض، دار طيبه ـ ريـاض، چـاپ    

  . م1993
امام محمد طاهر بن عاشـورا، الـدار التونسـيه    : ليفتفسير التحرير و التنوير، تا -59

  . للنشر
محمـد عبـدالرحيم، دار   . د: تفسير الحسن البصري، جمع و توثيـق و دراسـه   -60

  . الحديث ـ قاهره
تفسير القرآن العظيم، تاليف امام حافظ ابن كثير، دار المعرفه ـ بيروت، چـاپ    -61

  . م1987هـ 1407
د، مطفي مسلم : مام عبدالرزاق بن همان صنعاني، تحقيقا: تفسير القرآن، تاليف -62

  . م1989هـ ـ 1410محمد، مكتبه الرشد ـ رياض، چاپ 
دار الكتب العلميه ـ بيروت، چاپ  ) جامع البيان في تاويل القرآن(تفسير طبري  -63

  . م1992هـ ـ 1412
ره، چاپ محمد حسين ذهبي، مكتبه وهبه ـ قاه . د: التفسير و المفسرون، تاليف -64

  . م1989هـ ـ  1409
سيد جليمي، صبري شـافعي، مكتبـه السـنه ـ قـاهره،      : تفسير النسايي، تحقيق -65

  . م1990هـ ـ 1410چاپ 
أحمد بـن حجـر عسـقالني، دار الكتـب العلميـه، ـ       : تقريب التهذيب، تاليف -66

  . م1993هـ ـ 1413مصطفي عبدالقادر عطا، چاپ : بيروت، تحقيق



بكر أبـو زيـد، دار الرايـه ـ ريـاض، چـاپ       : وم ابن القيم، تاليفالتقريب لعل -67
  . هـ 1411

: محمد بن يحيي مالقي، تحقيق: التمهيد و البيان في مقتل الشهيد عثمان، تاليف -68
  . م1985هـ ـ 1405محمود يوسف زايد، دار الثقافه ـ الوحده، چاپ . د

امام ابن عبـدالبر  : ألسانيد، تاليفالتمهيد و البيان لما في الموطا من المعاني و ا -69
  . م1992هـ ـ 1412سعيد أحمد أعراب، چاپ، : اندلسي، تحقيق

علي بن محمد : تنزيه الشريعه المرفوعه عن األخبار الشنيعه الموضوعه، تاليف -70
عبدالوهاب عبداللطيف، عبداهللا محمد الصديق، دار الكتب العلميه ـ  : كناني، تحقيق
  . م1981 هـ ـ1401بيروت چاپ 

امام جالل الـدين سـيوطي، المكتبـه    : تنوبر الحوالك شرح موطا مالك، تاليف -71
  . م1988هـ ـ 1408الثقانيه ـ بيروت چاپ 

امام محي الدين بن شرف نووي، دار الكتـب  : تهذيب األسماٌ و اللغات، تاليف -72
  . العلميه ـ بيروت

ـ : تهذيب تاريخ الخلفاء، تاليف -73 شـيخ نـايف عبـاس، دار    : هامام سيوطي، هذب
  . م1990األلباب ـ بيروت ـ دمشق، چاپ 

حافظ جمال الـدين يوسـف مـزي،    : تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تاليف -74
  . م1993هـ ـ  1413بشار عواد معروف، موسسه الرساله ـ بيروت، چاپ . د: تحقيق

  . علي بن محمد دخيل، دار طيبه، رياض: التيجانيه، تاليف -75
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