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 عیانات

 اين كتاب داستانى است!.مرا با 
 دورتر بازگردم: اىام در تحقيق و نوشتن آن بپردازم، ناچارم به گذشتهقبل از آن كه به بيان انگيزه

ر سه سالگى پدرم را مذهب، در ايران متوّلد شدم.. ددر يك خانواده مسلمان سّنى 1399در اوايل سال 
 پرورش يافتم. -چكترين آنها بودم كه خود كو -و در ميان خواهران و برادرانى  از دست دادم.

ائت قرآن كريم واداشتند.. دوران برادرانم مرا به مدرسه فرستادند و از همان كودكى، مرا به حفظ و قر
كودكى، بسيار عاّدى گذشت و چيز قابل ذكرى نداشت، جز آنكه در اين دوران، به قرائت و استماع نواى 

آنكه مراد يا شارحى داشته باشم مند بودم، بىانگيز قرآن و همچنين مسائل دينى، بسيار حريص و عالقهروح
د!.. فقط ميل و عالقه ذاتى و انگيزه درونى، عامل راندنم به سوى قرآن كه در اين راه كمك و ياورى برايم باش

ام نداشتم.. در طول اين مّدت، آنچه برايم ممكن و تالوتش بود، و هيچ هدفى جز ارضاى تمايالت درونى
 بردم!.ليكن با تكرار آن لّذت مىآنكه چيزى از آن را بفهمم! و بود، از آياتش حفظ كردم، بى

وجوانى، در همان اوايل تحصيل در دبيرستان بود كه با آشنايى با برخى از دوستان و معّلمان در دوران ن
كشيده « سّنى»و « شيعه»از جانب آنان به بحث و مناظره در مورد  -و بعد دانشجويان و علمايشان  -شيعى 

شدن، مرا بسيار تشويق و هشدم، بدون آنكه اّطالع و شناختى كافى در اين زمينه داشته باشم. آنان در امر شيع
ورزيدند و هرچند از هيچ كوششى دريغ نمى -كه برايشان هدفمند بود! -نمودند و در اين راه ترغيب مى

دادند؛ از جمله كتابى كه بر آن بسيار وقت يكبار، كتابهايى را براى مطالعه و معّرفى مذهب تشّيع به من مى
كيد داشتند، كتاب  از صوفيهاى  -« محّمد تيجانى سماوى»، تأليف «هدايت شدم آنگاه»« ثّم اهتديت»تأ

بود كه به آن بسيار پشتگرم و مفتخر بودند! نتيجه آن بحثها، نشستها، و مطالعه آن كتابها،  -تيجانّيه تونس 
گاهى و نداشتن علم كافى، امر بر من مشتبه گرديد و به طور كّلى در چيزى كه بر آن  اين شد كه به عّلت ناآ

، مشكوك شدم. تا اواخر دوران دبيرستان، در همين حالت شّك و ترديد باقى بودم و در پى يافتن بودم
 دادم.، به بحثهايم ادامه مى«حقيقت»

 ... روزى در حين تالوت قرآن كريم، به اين آيه برخورد كردم:
ي َمثَل   ﴿

يلنَّاسي مين ُكل ء  َوََكَن  َولََقۡد ََصَّۡفنَا ِفي َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءاني ل ۡكََثَ ََشۡ
َ
نَسَُٰن أ ]الكهف:  ﴾٥٤َجَدٗلا  ٱۡۡلي

٤٥]. 
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هاى ما در اين كتاب براى مردم، هرگونه مثلى را )كه در امور دين و دنيا بدان نيازمند باشند( به شيوه»
و( بيش  ايم )تا از آنها پند بگيرند( ولى انسان )طبيعتًا دوستدار جّر و بحث استگوناگون بيان و تكرار نموده

 .«پردازداز هر چيز به مجادله مى
مجادله و مناقشه دورى جويم و فقط به قرآن  در مفهوم اين آيه، خيلى فكر كردم و نتيجه گرفتم كه از

كريم اعتماد كنم و مطالعه كتابهاى مفيد را پيشه خود سازم تا حقيقتى را كه برايم ناشناخته بود، بيابم و از 
 -متعال  -دلى و تمايالتى كه دائمًا در نوسان بود، رهايى يابم! به خواست خداوند اين حالت سرگردانى و دو

از طرف يكى از دوستان به دستم رسيد؛ با « مال محّمد ربيعى»تأليف « آيينه اسالم»صفحاتى از كتاب پاره
اى حثهاى فرقهمطالعه آن چند صفحه، بسيارى از مسائل برايم روشن شد و فهميدم كه دين اسالم، فراتر از ب

، دو سرچشمه اصيل و «سّنت»و « قرآن»، تنها «اسالم»است.. و مبناى شناخت حقيقى « سّنى»و « شيعه»
 .هاى منتسب به آن!اّول آن است؛ نه جوامع كنونى اسالمى! و نه فرقهدست

ا غافالنى ام و سرگرم منازعه بارزشى بودهبا خود گفتم: به راستى تا كنون درگير چه مسائل پوچ و بى
ديدم كه انگار از وجود عقرب خطرناكى كه در لباسم پنهان شده ام!.. خود را طورى مىهمچون خود گشته

گاه شده  .پرانم!!ام و مگسها را از روى ديگران مىام، ولى با اين حال، بادبزنى برداشتهآ
اى بسيار كوچك از محدودهمطالعه آن چند صفحه، تحّولى عميق در من ايجاد كرد؛ زيرا پى بردم كه در 

گاهى به سر مى در من قّوت « حقيقت اسالم»برم. از اين رو، انگيزه جستجو و تحقيق در درك روح و علم و آ
ام. به همين جهت، به مطالعه اى براى انجام اين مهم به دست آوردهالعادهگرفت و احساس كردم نيروى فوق

مام فّعالّيتهاى خود را در قالب مطالعه و خواندن قرآن و كتب مشغول شدم.. ت« اسالم»دار و پيگير دامنه
برم.. هر چيزى در هر فرصتى به بردم و مىمختلف منحصر كردم؛ طورى كه از نفس خواندن، لّذت مى

 خوانم.خواندم و مىرسيد، مىمى دستم
و « لى شريعتىدكتر ع»شروع كردم.. كمى بعد، به كتابهاى « امام محّمد غزالى»نخست با كتابهاى 

كشيده شدم.. مطالعه كتابهايشان، به من آن آرامشى را كه « عّباس محمود عقاد»و « مصطفى محمود»
، «محّمد غزالى المصرى»، «دكتر يوسف القرضاوى»، «حسن البّنا»خواستم، نداد! آنگاه با كتابهاى مى

خويش دست نيافتم!.. سرانجام،  رو شدم، وليكن بازهم به خواستهروبه« سعيد حوى»و « أبوالحسن ندوى»
يافتم.. در طول « شهيد سّيد قطب»، و «محّمد قطب»، «أبواألعلى مودودى»گمشده خود را در كتابهاى 

تأثيرات معنوى زيادى گرفتم.. تفّكر و انديشه  -به ويژه شهيد سّيد قطب  -مطالعات خود، از اين اشخاص 
انديشمندان، شت و در حال حاضر نيز، از ميراث اسالمى اين اين دعوتگران اسالمى، در من تأثير بسزايى دا

 گيرم.بهره زيادى مى
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، آن چيزى نيست كه «اسالم»در پى اين مطالعات عميق، اين حقيقت برايم كاماًل روشن شد كه 
اى به نام اكنون در جوامع منتسب به آن رواج دارد!.. اسالم، تنها مباحثى فقهى نيست كه منحصرًا طبقههم

جال دين! گرداننده آن باشند!.. اسالم، فقط نام يك ُمشت عقايد و نظريات و سنن و روايات نيست، بلكه ر
هاى گيرد.. و هريك از جنبهاالطراف كه زندگى درونى و بيرونى افراد را دربرمىنظامى است كامل و جامع

به معناى واقعى « انسان»تن آن به ديگر جوانبش منوط و مربوط است و همه اين جوانب با هم در پى ساخ
 .1در زمين هستند« عبد»و « خليفه»كلمه 

دانم، اين است كه: رو آن هستم و خويشتن را در قبال آن موّظف مى...به هر حال، مكتبى كه خود دنباله
وارد و تمّسك به كتاب و سّنت، با هر گونه خرافات و بدعتى كه به نام اسالم،  -سبحان  -با اّتكاء به خداوند 

 ردم را به اسالم واقعى دعوت كنم.و رايج در اين دين پاك شده، برخورد كنم و م
 ه است...و اين كتاب، اّولين كوشش من در اين راه بود

ام آن را از ليست كتابهايم حذف كنم و به چاپ آن اقدام نكنم! با اينكه به خوبى بارها و بارها خواسته
دامنه انتشار آن از ديگر كتابهايم بسيار وسيعتر خواهد  -به چاپ برسد اگر چنانچه  -دانستم اين كتاب مى

اى با به گونه -كه روزى همچون بنده  -بود! همچنين اينكه بيشتر خوانندگان آن، جوانانى خواهند بود 
ول اند و يا احتمااًل در طهاى اين صوفى تونسى افتادهاند و در دام گفتهسروكار داشته« تيجانى»كتابهاى 

 .اند!زندگى خود، به بحثهاى شيعه و سّنى كشيده شده
كردم، اّما باز هم خواستم كه آن را از ليست ديگر آرى! با اينكه خألچنين كتابى را به خوبى احساس مى

تأليفاتم حذف كنم و به چاپ نرسانم! زيرا موضعگيرى من در روش نوشتن اين كتاب نسبت به زمان قبل از 
گاهانه تغيير. - 2سال داشتم 13كه  -تأليف آن  اى بود.. دفاع از حقيقت!.. نمود.. روشى كه بيشتر حماسه آ

اش دفاع!.. اّما امروز در وجود خود ديدگاه و موضعى غير از گرايش قبلى دفاع از مؤمنان حقيقى!.. همه
ش، مستحّق كنم كه جواب به اشخاصى همچون تيجانى و پرداختن به موضوعات كتاببينم.. احساس مىمى

پر از اباطيل و تناقض و دروغ محض  -اى بودنش گذشته از كليشه -چنين كوششى نيست!.. موضوعاتى كه 
اش از هرگونه عيبى به تالش ما انسانهإ؛در جهت تبرئه« حقيقت»نمايد كه باشد!.. گويى چنين مىمى

گيرد و به هيچ ز خود قرار نمىهرگز در جايگاه اّتهام براى دفاع ا« حقيقت»احتياج دارد! در حاليكه 
آنها را به « كتاب خود»مدافعى نيز جهت تبرئه خود احتياج ندارد!.. همچنين كسانى كه تيجانى در وكيل

                                           
يۡلَمَلَٰٓئيَكةي إيّنلي َجاعيل  ﴿ -1 ۡرضي َخلييَفةا  ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك ل

َ
َۡعُبُدوني ﴿[. 96: ة]البقر ﴾ِفي ٱۡۡل  ِلي

نَس إيٗلَّ نَّ َوٱۡۡلي َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلي
 [.90]الذاريات:  ﴾٥٦

 اّولين بار كه آن را نوشتم. -2
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كفر و ارتداد و ديگر صفتهاى زشت مّتهم كرده و نسبتهاى ناروايى بدانها وارد ساخته، در قفس مّتهمين قرار 
« دادگاه خود»، آنها را در 1احتياج داشته باشند! و اگر تيجانى -ثال بنده ام -اند كه به دفاع مدافعين نگرفته

مورد تهاجم و اّتهام « كتاب تيجانى»مّتهم كرده، ما از بنياد دادگاهش را منكريم! زيرا همان كسانى كه در 
 .رده است!!اند و خود خدا از آنها دفاع كمورد ستايش و تمجيد واقع گشته« كتاب خدا»اند، در قرار گرفته

ييَن َءاَمنُو  ﴿ َٰفيُع َعني ٱَّلَّ َ يَُد  .[٨٣]الحج:   ﴾ا  إينَّ ٱَّللَّ
 ..«كندبه راستى خداوند از مؤمنان دفاع مى»
 .به همين جهت، با خود گفتم: بگذار تيجانى و امثال او به كار خود بپردازند!! 

َُٰقوا  ﴿ َٰ يَُل  .[٣٨]الزخرف:  ﴾فََذرُۡهۡم ََيُوُضوا  َويَلَۡعُبوا  َحَّتَّ
 .«ور گردند و سرگرم بازى )خود( شوند!...آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه»

ونَ ﴿  .[١١١]األنعام:  ﴾فََذرُۡهۡم َوَما َيۡفََتُ
 .«پس بگذار دروغها به هم ببافند»

 .[٣٨]الزخرف:  ﴾٨٩فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل َسَلَٰم ۚٞ فََسوَۡف َيۡعلَُموَن ﴿
 .«پوشى كن و بگو: بدرود! بعدها خواهند دانستآنان روى بگردان و چشم پس از»

ا﴿  .[٣٨]الفرقان:  ﴾ِإَوَذا َخاَطبَُهُم ٱۡلَجَٰهيلُوَن قَالُوا  َسَلَٰما
گويند: بدرود! )و آنان را به حال خود دهند، مىو هرگاه افراد نادان، آنها را مورد خطاب قرار مى»
 .«گذارند(وامى

را به خاطر آوردم كه در اين حادثه خداوند چگونه « إفك»در كارم بهتر انديشيدم، جريان  اّما زمانى كه
نعوذ بالّله  - همسر پيامبر« عايشه»مسلمانان را به خاطر سكوت و عدم واكنش در برابر منافقين مدينه كه به 

يكه مسلمانان دهد؛ در حالتهمت ناروا زده بودند، به شّدت هرچه تمامتر مورد سرزنش قرار مى -
 .ندارد!« حقيقت»اند، پاك است و تهمتى كه بدو وارد كرده لدانستند كه عايشه مى

كند؛ مسلمانان گوشزد مى خداوند چند مطلب مهم را به - 2كه در سوره نور آمده است -در اين حادثه 
 ودند.. و آن اينكه:به همان كسانى كه در مقابل اين دروغ شاخدار و اين تهمت بزرگ سكوت اختيار كرده ب

دهد كه هرگاه در چنين حوادثى، تير تهمت از طرف كسى يا كسانى به يكى از شما نشان مى -1
مسلمانان نشانه رفت، هرگز فكر نكنيد كه اينگونه حوادث برايتان بد است، بلكه برايتان خوب 

                                           
 و امثال او. -1
 .10تا  11آيات  -2
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عظمت و برترى  است؛ زيرا منافقان كوردل از مؤمنان مخلص جدا، كرامت بيگناهان و پاكان پيدا،
كه به  -سلول در آن روز و تيجانى در امروز همچون عبدالّله بن أبى -آنها هويدا و نهايتًا كسانى 

 .شوند!زنند، رسوا مىدروغ تهمت مى
ي ٱۡمريي   بَۡل ُهَو َخۡي   ا لَُّكم  َٗل ََتَۡسبُوهُ َشلا ﴿

ثۡمي  لَُّكۡمۚٞ ليُكل ا ٱۡكتََسَب ميَن ٱۡۡلي يۡنُهم مَّ  .[١١]النور:  ﴾مل
زنند( خيال نكنيد كه اين برايتان بد است، بلكه آن برايتان خوب است و هركدام از آنان )كه تهمت مى»

 .«شودبه گناِه كارى كه كرده است، گرفتار مى
دهد كه در هركجا كه باشند و در هر زمانى كه به سر برند، هرگاه چنين سپس به آنان هشدار مى -1

العمل نشان دهند و سكوت لمانى مورد تهمت قرار گيرد، از خود عكساى رخ دهد و مسحادثه
 فرمايد:اختيار نكنند.. خداوند در همين حادثه به آنان مى

يم  َولَۡوَٗل  إيۡذ َسميۡعُتُموهُ ﴿ يَهََٰذا ُسۡبَحََٰنَك َهََٰذا ُبۡهَتٌَٰن َعظي َم ب
ن نَّتَََكَّ

َ
ا يَُكوُن ََلَا  أ  .[١٣]النور:  ﴾قُلُۡتم مَّ

گفتيد: ما را نسزد كه زبان بدين تهمت بگشاييم، سبحان شنيديد، مىبايستى وقتى كه آن را مىنمى چرا»
 .«الّله! اين بهتان بزرگى است

زنندگان كارى نكنند، گرفتار كند كه اگر سكوت كنند و در مقابل تهمتو نهايتًا به آنها گوشزد مى -9
 1 عذاب دنيا و آخرت خواهند شد:

يٌم َولَۡوَٗل ﴿ فَۡضتُۡم فييهي َعَذاٌب َعظي
َ
ُكۡم ِفي َما  أ َرةي لََمسَّ ۡنيَا َوٱٓأۡلخي ي َعلَۡيُكۡم َورَۡۡحَتُُهۥ ِفي ٱدلُّ فَۡضُل ٱَّللَّ

 .[١٥]النور:  ﴾١٤

حال شما  اگر تفّضل و مرحمت خدا در دنيا )با عدم تعجيل عذاب( و در آخرت )با مغفرت( شامل»
 .«گرديدن در كار تهمت، عذاب سخت و بزرگى گريبانگيرتان مىشد، هرآينه به سبب فرورفتنتانمى

 اين بود كه خود را بر سر دوراهى ديدم!..
گفتم: كار او آن قدر پوچ و سخيف است كه كردم، به خود مىزمانى كه به پوچى كتاب تيجانى نگاه مى

د ساخته و به جواب كتابش دانم كه او را مخاطب خوتر از آن مىبه راستى وقت خود را عزيزتر و باارزش
 .پرداخته و پيگير چنين مسائلى شوم!!

در  -افتاد و خود را مخاطب انذارهاى الهى انديشيدم، لرزه بر اندامم مىاّما زمانى كه به حادثه إفك مى
 .ديدم!!مى -صورتى كه ساكت بنشينم 

                                           
 آمده است!.« سبحانك!»به خداوند تهمت شرك زده شده كه با لفظ  -العياذ بالّله  -مسأله به قدرى بزرگ است كه انگار  -1
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خدا توّكل كردم.. آرى! باالخره  به همين جهت، پس از استخاره، بر خود آمدم و راه دوم را برگزيدم و بر
همچنين نشر اكاذيب  -و به طور كّلى در برابر خرافات و بدعتها  -الزم ديدم كه در مقابل تهمتهاى تيجانى 

تأّمل « حق»سكوت اختيار نكنم و در گفتن  -شود كه در بين عوام به حساب اسالم گذارده مى -و اباطيلش 
 و درنگ ننمايم..

رساندن آن، مزيد بر عّلت شد و لذا به تحريض بسيارى از دوستان، در به چاپدرخواست مكّرر و 
 1«عيانات»كشيده شدم و نامى بهتر از  -يعنى شيوه تهاجمى؛ نه تدافعى!  -بازنويسى آن به شيوه جديد 

 برايش نيافتم.
م به خرافات ، بلكه جهت تهاج«حقيقت»تالشى است متواضعانه، نه براى دفاع از « عيانات»از اين رو، 

كه در « محّمد تيجانى»ها و پريشانگوييهاى و اباطيل.. و به عبارتى واضحتر، نقدى است بر نوشته
 .آورده است! -« آنگاه هدايت شدم»از جمله  -كتابهايش 

هايى است به برخى از دوستان شيعى كه از اين ناگفته نماند كه قسمت عمده اين كتاب، جواب نامه
كرديم، و چون مكتوبات ايشان برگرفته از كتابهاى تيجانى و چند كتاب ديگر بوده، و ىطريق با هم بحث م

هايشان، داراى جزئيات بيشتر و با بحثهاى كتابم نيز كاماًل ارتباط داشته، و همچنين جوابهاى بنده به نامه
 ام.آورده -وان مكّمل آن به عن -ها را در اين كتاب ترى بوده، لذا قسمتهايى از آن نامهمحتواى ريز و دقيق

و « سّنى»و « شيعه»دانم كه موضع خود را نسبت به اّما قبل از پرداختن به مباحث كتاب، الزم مى
گاهى خوانندگان گرامى  -آنها « مآخذ و منابع»خصوصًا  در همين مقّدمه روشن سازم تا عرايض  -جهت آ

ديدم كه فرستادند، مىهايى كه دوستان شيعى برايم مىنامهبنده مورد سوء تفسير قرار نگيرد؛ چون حّتى در 
 -كردند، هرآنچه را كه سّنيان بگويند مرا سّنى قلمداد نموده و تصّور مى -هاى خود طى نامه -به طور كّلى 

رد  -اگر چه درست هم باشد  -پذيرم و هرچه را كه شيعه اماميه بگويد مى -هرچند نادرست هم باشد 
 .كنم!مى

دارم كه: موضع اينجانب، موضع يك مسلمان آزاد محّقق، راى اّطالع خواننده محترم، معروض مىب
بنابراين هر مطلب  2اى است.و عارى از هرگونه تعّصب فرقه صپيامبر « سّنت»و « قرآن»مّتكى به 

                                           
 يعنى: مسّلمات، بديهّيات؛ چيزهايى كه آن قدر عينى و روشن است كه به دليل نياز ندارد!.. -1
اهل سّنت و »اين بوده كه خوانندگان بدانند كه اين كتاب براى دفاع از « عيانات»اب عنوان يكى ديگر از داليل انتخ -2

و يا هيچ فرقه ديگرى كه به اسالم منتسب هستند، نوشته نشده است؛ زيرا اسالم تنها يك صورت حقيقى دارد و « جماعت
ل آن را اعالن داشت و غير از آن هرچه باشد و سال بدان دعوت نمود و در پايان، اكما 19بس كه محّمد بن عبدالّله مّدت 
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مآخذ  تطبيق نمايد، چه در كتب سّنى و چه در صصحيحى را كه با قرآن كريم و سّنت قطعى رسول خدا 
شده پذيرم و انحراف از اين اصل را در هيچ يك از آنها قبول ندارم و از اين نظر، اقوال روايتشيعه باشد، مى

و... برايم « حّلى»يا « تيميهإبن»، «كلينى»يا « بخارى»، «جعفر صادق»يا « شافعى»، «على»يا « عمر»از 
 .يكسان است!

اى راستين مسلمانان و تقريب قلوبشان مؤّثر افتد و وسيله ، در اّتحاد و اّتفاق«عيانات»اميد است كه 
، و خداى ناكرده موجب سوء تفاهم نگردد، و اگر چنانچه در جايى «حقيقت»ترشدن باشد در هرچه روشن

ود، پيشاپيش عذرخواهى موردى باشد كه خوشايند خوانندگان عزيز واقع نش -بر اثر نقص كتابت  -از آن 
 نمايم!.مى

گويم و سپاس مى نگيزه من در نوشتن اين كتاب، انگيزه رحمانى باشد، پروردگارا! تو را حمد و...اگر ا
گاهترى و بازگشت همه امور به اگر غير از آن باشد، از تو طلب مغفرت مى نمايم و البته تو به درون هركس آ

 ويندگان راه حق را مددكار باشد!.سوى توست!.. خداوند همه پ
رييُد إي ﴿

ُ
نييُب إيۡن أ

ُ
ُۡت ِإَوَِلۡهي أ يۚٞ َعلَۡيهي تََوَّكَّ يٱَّللَّ  ب

 ٱۡۡليۡصَلََٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتۚٞ َوَما تَوۡفييِقي  إيٗلَّ
 .[٣٣]هود: ﴾ٗلَّ

 ابراهيم محّمدى
 هجرى قمرى 1916رمضان 

                                                                                                               
هم « حقيقت»هرچقدر هم تالش شود كه با اسالم پيوند داده شود، باطل است! و همانگونه كه اشاره شد، دفاع از 

 است كه به دفاع احتياج ندارد!.« عيان»هيچگاه الزم نيست؛ چون به قدرى 





 
 

 تیجانى و كتابش

 -به قول خودش:  -بهتر است قبل از هر چيز كمى درباره شخص تيجانى سخن بگوييم.. كسى كه  
كشف نوينى نموده؛ البته نه در جهان اختراعات و ابتكارات تكنيكى و فيزيولوژيكى، بلكه در جهان عقايد »

 (19)ص «. هاى دينى!و در ميان سيلى از مكتبهاى مذهبى و فلسفه
كند از ش! را در كتاب نخستش آورده است.. در همان كتاب است كه اّدعا مىاو، داستان اين كشف

 -« تيجانيه»التحصيل گشته است.. و داراى عقايد صوفيگرى بوده كه به فرقه تونس فارغ« الزيتونه»دانشگاه 
كند، و پس منتسب بوده و سپس به عربستان سعودى جهت زيارت خانه خدا سفر مى -از طريقتهاى صوفيه 

كند و نهايتًا يك هايشان، به عقايد وّهابّيت تمايل پيدا مىاز مالقات با علماى سعودى و شنيدن سخنرانى
( و 19كند كه مسلمانان ديگر نيز اين عقيده را داشتند! )ص شود؛ چنانچه آرزو مىصرف مى« وّهابى»

و در مساجد شهر، شروع به نشر  وآمد نمودهرفت« المسلميناخوان»گردد، با گروه زمانى كه به تونس برمى
خواهد از طريق نمايد، اّما اين بار مىكند.. پس از چندى مجّددًا قصد حج مىوّهابّيت و انكار تصّوف مى

( 96ليبى به مصر و سپس از راه دريا به لبنان و آنگاه به سوريه، اردن و عربستان برود.. او خود در )ص 
خواستم عمره را به جاى آورم و اهاى ديگر مورد نظرم بود كه هم مىآنجا )عربستان( بيش از ج»گويد: مى

هاى محّصلين هم تجديد عهدى با وّهابّيت بنمايم؛ همان وّهابّيتى كه خود مبّلغ و مرّوج آن در ميان توده
 «.وآمد داشتند، بودمالمسلمين بيشتر رفتمدارس و در مساجدى كه اخوان

، به همين سفرهايش اختصاص داده است.. به هر حال «آميزموفقّيتمسافرت »تيجانى فصلى را با نام 
از شيعيان عراق  -« ُمنعم»كند، بر روى كشتى، با فردى به نام زمانى كه با كشتى از مصر به بيروت سفر مى

ه اللّ آيت -كند و با علماى بزرگ شيعه شود و تحت تأثير او واقع گشته و همراه او به عراق سفر مىآشنا مى -
كند و به قول خودش، پس از تحقيق عميق و تالش بسيار، به ديدار مى -خويى و محّمد باقر صدر 

 .شود!امامى مىرسد و نهايتًا شيعه دوازدهمى« حقيقت»
گيرد.. تيجانى پس از شود كه امواج آن تمام جهان تشّيع را فرامىاين عمل تيجانى، همچون انفجارى مى

نويسد كه تا مى« سّنتاهل»پردازد؛ از اين رو كتابهايى رادر رّد عقايد تبليغ آن مى شدن، بالفاصله بهشيعه
گاهان بپرسيد»، «همراه با راستگويان»، «آنگاه هدايت شدم»كنون چهار كتابش به نامهاى  و « از آ

 اند.ترجمه و چاپ شده« سّنت واقعىاهل»
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خصوصًا خلفاى راشدين و  صانقدر پيامبر شان، مالحظه كردم كه به اصحاب گربنده پس از مطالعه
توهين كرده و با اشاره و كنايه، يا به تصريح مطلب، آنها را كافر و مرتد و منافق و گمراه و  شعايشه و حفصه 

 خائن و غاصب و... خوانده است!.. به طور خالصه خواسته به خوانندگان بفهماند كه:
همگى  -دانند! گاهى سه و يا چهار نفر مى كه -به جز تعداد كمى  صتمامى اصحاب پيامبر  -1

گذارند، كنند و به آنها حترام مىسّنت از آنها پيروى مىاند و چون اهلمرتد شده صپس از پيامبر 
 .پس آنها نيز كافرند!

 - صروى برگرداند و فقط از خاندان پيامبر  -اسرائيل مانند! گناهكار و بنى -بايستى از اصحاب  -1
پيروى كرد.. كسانى كه شارع دين و  -اشتباه كوچك و بزرگ معصوم و مصون هستند كه از هر گونه 

 .مرجع اختالفات و برگزيدگان و منصوبان الهى در زمين هستند!
 -متأّسفانه  -تركيز يافته و  صاش روى همين قضّيه، يعنى طعن اصحاب پيامبر تمام كتابهاى چهارگانه

به هر وسيله ممكن متوّسل شده است؛ چنانكه كتابهايش  -عيان گرفته كه از شي -اش براى اثبات اين نظريه
پر از دروغ محض، اباطيل، تدليس، عيبجويى و تهمت است!! و اگر تيجانى در اّدعاى خويش صادق، و 

كه رسيدن  -بايست دروغ بگويد و شايسته هم نبود، هدفش را واقعًا در جستجوى حقيقت بوده است، نمى
 .با وسايلى دروغين و غير واقعى به تحّقق برساند! - بوده« حقيقت»به 

افراد زيادى هستند كه  1تشّيع نيزاين هم چيز عجيبى نيست كه شخصى شيعه شده باشد.. در ميان اهل
كه  -از علماى پاكستان  -« محّمد عبدالشكور لكهنودى»اند؛ مانند: از تشّيع دست برداشته و سّنى شده

از علماى  -« عاّلمه برقعى»ا پس از تسّنن، در رّد عقايد شيعه نوشته است.. يا ر« باقيات صالحات»كتاب 
هاى زيادى عليه معتقدات شيعه تأليف و شاگردان زيادى هم تربيت كرده كه كتابها و رساله -مشهور ايران 

احب ص« احمد كسروى»دهند.. همچنين آقاى ادامه مى -اكنون نيز در سراسر ايران هم-كه افكارش را 
از علماى  -« موسى موسوى»كه قربانى همين راه هم گرديد و به شهادت رسيد!.. يا « شيعيگرى»كتاب 
يكى ديگر از علماى نجف  -« حسين موسوى»و همچنين «.. الشيعه و التصحيح»صاحب كتاب  -نجف 

نًا آخرينشان هم نيستند و توان نام برد كه به راستى نه اّولين و يقيرا مى« لّله.. ثم للتاريخ!»مؤّلف كتاب  -
 .نخواهند بود!

                                           
اش كه خود را يكى از علماى بزرگ كاماًل معذورانه بوده است! زيرا بر خالف گفته -به نظر بنده  -شدن تيجانى البته شيعه -1

سّنى دانسته، داراى مذهب تصّوف و مسلك دراويش بوده و دگرگونى از يك مذهب منحرف، به يك مذهب منحرف ديگر، به 
اند و بر سّنت رسول ور شدهسّنت و جماعت مشهراستى چيز عجيبى نيست! و هيچ ارتباطى هم با مسلمانانى كه به اهل

 .و جماعت اصحابش هستند، ندارد صخدا
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رسد صّحت داشته باشد! مثاًل در فصل اّما در كتاب تيجانى، بعضى مسائل آمده كه بعيد به نظر مى 
 -چنانكه خواهيم ديد  -سخن گفته است و « سّيد محّمد باقر صدر»از ديدارش با « آميزمسافرت موّفقّيت»

شود از اينكه تيجانى، صدر را سيار غير منطقى است و انسان مشكوك مىاز قول او استداللهايى آورده كه ب
اى نبرده است! چون واقعًا استداللهايش غير منطقى و از اسالم هيچ بهره« صدر»مالقات كرده باشد و يا 

 داند كه چه اندازه نادرست است!..دار است و هركس هم مىخنده
ات عقيدتى كه تيجانى در كتابش آورده، وارد شويم، بلكه ما در اين فصل، سعى نخواهيم كرد به موضوع

اش در روايت حديث و تاريخ، انگارىتنها به بعضى از دروغها و تناقضها و پريشانگوييها، و نيز سهل
پردازيم و نقد و بررسيهاى عقيدتى را به همچنين استناد نابجا و غلطش به بعضى از آيات قرآن كريم مى

 يم.گذارر وامىفصلهاى جداگانه ديگ
* * * 

 دروغها و پريشانگوييهاى تيجانى:

« ثم اهتديت»شود.. نخستين كتاب تيجانى اّولين دروغ تيجانى، در همان عنوان كتابش آشكار مى
« چگونه شيعه شدم»، «شدنم به چه معناست شيعه»، «آنگاه هدايت شدم»باشد كه به نامهاى مختلفى: مى

منتشر شده است و همانند طوفانى سهمگين، سراسر ايران را فراگرفته و حّتى در بعضى ترجمه و « يافتهراه»و 
 .شود!نشين، به طور رايگان به جوانان داده مىاز شهرها، خصوصًا مناطق سّنى

نه تنها ضّد وحدت مسلمانان است، بلكه نام و عنوان آن هم  -و ديگر تأليفاتش  -محتواى اين كتاب 
« شيعه»مسلمانان است؛ زيرا معنى عنوان كتاب تيجانى اين است كه تنها و تنها  بزرگترين توهين به

ابلهانه است كه ديگر مسلمانان را گمراه و باطل  و اين بسيار 1يافته است و مابقى مسلمانان گمراهند!هدايت
 -اند كه امروزه علماى شيعه پرچمداران آن شده -خواند و از طرف ديگر از برادرى و وحدت اسالمى 

 .سخن گفت!
كتاب تيجانى، بزرگترين عيبش اين است كه در دل مسلمانان به خاطر مطالب دروغين و ناحقش، كينه 

 كننده صهيونيسم و صليبّيت!.شحالپسند.. و خوكند.. كتابى است شيطانو عداوت ايجاد كرده و مى

                                           
، يعنى تنها شيعيان «همراه با راستگويان»عنوان كتابهاى ديگرش نيز به همين صورت، منافقانه و زننده است؛ مثاًل  -1

گاهان بپرسيد»راستگويانند و مسلمانان ديگر، دروغگو!..  گاه هستند و«از آ بقّيه جاهلند!..  ، يعنى تنها شيعيان آ
هستند و ديگران كه خود را اهل سّنت  ص، يعنى شيعيان تنها گروهى هستند كه پيرو سّنت پيامبر «سّنت واقعىاهل»

 اند!.نامند، مّدعيانى دروغينمى
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 «َثمَّ »واژه  -« محّمد جواد مهرى» -اب را برايش برگزيده كه مترجم كت «َثمَّ اْهَتَدْیت  »تيجانى، عنوان 
باشد!.. به هر مى« آنجا كه هدايت شدم»)آنگاه( اشتباه گرفته است! و در واقع ترجمه آن  «إَذا»)آنجا( را با 

 .حال بدون شك، معنى و مفهومش، بسيار سخيفانه و منافقانه است!
كه كتاب را « بنياد معارف اسالمى قم»تيجانى با انتخاب عنوان مذكور و علماى قم، يعنى گردانندگان 

گوييم: چگونه اند؛ زيرا خطاب به آنان مىاند، حماقت خود را با پخش و نشر آن، اثبات نمودهچاپ كرده
خوانيد و از طرفى اين مى« برادران مسلمان»شود، اهل سّنت را صحبت مى« وحدت اسالمى»شما وقتى از 

دانيد؟ آيا وحدت با گمراهان و كافران، توهين به مى -آن هم بدون دليل  -چنين آنها را كافر و منافق و گمراه 
تان دروغ محض و تقّيه است! يا عنوان كتاب تيجانى خودتان نيست؟! خالصه، يا شعار وحدت اسالمى

 .احمقانه است!
 گويد:( كتابش مى166مثاًل در )ص 

اند، از خود ام كردهرا كه بر آن احاطهشوم و گرد و خاك تعّصب از اين روى بر خود چيره مى»... 
يابم و زبان زدايم و از تمامى قيود و زنجيرهايى كه بيش از بيست سال ما را در آن بسته بودند، رهايى مىمى

و احترامم  دانستند كه خداوند مرا آمرزيد و عّزتاى كاش قوم من مى»گويد: حالم به آنها همواره مى
 «.بخشيد...

فرموده است. آنگاه « حبيب نّجار»سوره يس است كه خداوند از قول  19و  10مه آيه اين عبارت ترج
نيز  -ُمهرى  -خود را به توحيد دعوت نمود، ولى آنها وى را به قتل رساندند! مترجم كتاب « مشرك»كه قوم 

آيه مذكور درباره  داند كه به كاربردنعمدًا در زيرنويس، از سوره و شماره آيه نام نبرده است؛ چون او هم مى
 ديگر مسلمانان، به معنى مشرك و كافر خواندن آنهاست!.

اين عبارت نيز ترجمه «. گويند آنچه در قلبشان نيست...آرى! با زبان مى»نويسد: ( مى103يا در )ص 
 وصّيات منافقين بيان فرموده است.باشد كه خداوند متعال درباره خصسوره آل عمران مى 109آيه 

شوند.. در سراسر كتابش از مسلمانان اهل سّنت به تعابير ها در كتابش فراوان يافت مىاينگونه نمونه
گمراه، باطل، مشرك و منافق و... بدون دليل ياد كرده است، و به دليل اينكه خلفاء و بسيارى از اصحاب 

 داند.مرتّد مىخواند، پيروان آن بزرگواران را نيز كافر و را كافر و مرتّد مى شكرام 
اى نظران شيعه از چنين نّيت ناپاك و انديشه متحّجرانهكنيم تمامى علماء و صاحبما گمان نمى

اسرار آل »، «شبهاى پيشاور»برخوردار باشند. ولى چاپ و نشر كتاب تيجانى و كتابهايى ديگر مانند: 
اندركاران تشيع نيز كه اكنون دست مسؤوالن و»و... اين تصّور را كه: « المّتقين حليةضميمه »، «محّمد
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اّدعاى بى چون و چراى واليت فقيه و سرپرستى امور مسلمين را دارند، مانند تيجانى و امثال او 
 .، در ذهن مسلمانان به تصديق و يقين مبّدل كرده است!«انديشندمى

در بينشان زندگى  متأّسفانه طورى كه -ما ترديدى نداريم كه خواهان وحدت اسالمى در ميان شيعيان 
دانيم كه بودجه بسيارند! هر چند مى -عادتًا  -كم، و شيفتگان تفّرق  -ايم كرده و از نزديك لمس نموده

صرف و خرج « هفته وحدت!»هنگفتى على الّدوام براى تبليغ شعار توخالى وحدت اسالمى، مخصوصًا در 
يابيم.. البته شرح اين درد، با نشان دادن صدها شود، ولى در مقام عمل به جز تفّرق روزافزون چيزى نمىمى

 سند و دليل زنده و ملموس، خود به كتابى جدا و مستقّل نياز دارد!..
كند كه از جمله پريشانگوييهاى فراوان تيجانى يكى اين است كه نخست خود را دانشمندى معّرفى مى

و قرآن و احاديث بسيارى را از حفظ  اندمصر، بعضى از علماء در جلسات بحثش حاضر شده« األزهر»در 
( و باالخره از وى 91اند! )ص دانسته و ردخور نداشته تعّجب كردهداشته و از آن همه دليل و برهانى كه مى

و چنين پنداشتم كه »...گويد: آورند؛ چنانچه مىدعوت به عمل مى« األزهر»براى تدريس در دانشگاه 
دادند و از آنها و چرا نباشم كه علماى أزهر شريف بدان گواهى مى راستى من يك دانشمند و عالم هستم،

 (91)ص «. يكى به من گفته بود: تو بايد در اينجا، در األزهر باشى و...
به قول تيجانى كودكان  -ساله عراقى  19-10هاى اّما همين دانشمند بلندمرتبه!! وقتى در برابر طلبه 
آيات و احاديث و براهينى را كه علماى  گيرد، به يكباره، آنف قرار مىدر حوزه علمّيه نج - 1ساله!! 10-19

و  99گذارد!.. )ص أزهر از آن ُمعجب بودند، از ياد برده و ضعف و بيسوادى و نادانى خود را به نمايش مى
زيرا ماندم؛ اى كاش با دوستم )يعنى منعم( بيرون رفته بودم و با اين كودكان نمى»گويد: ( چنانچه مى91

( و 99)ص «. هيچ يك از آنان سؤالى از من در فقه يا تاريخ نكرد، مگر اينكه از پاسخگويى عاجز ماندم
اى و پنداشتم كه عقلهاى اين كودكان خيلى بزرگتر از عقلهاى آن استادان سالخورده»دهد: چنين ادامه مى

 (90)ص «. نا شدماست كه در األزهر مالقات كردم و يا علمايى كه در تونس با آنها آش
خواهد به خوانندگان چنين بفهماند كه آن دانشمندان سّنى سروته و نامرتبط، مىتيجانى با اين سخنان بى

گفتنى را ساله شيعى، توان هيچگونه سخن 19-10كه لياقت تدريس در األزهر را دارند، در برابر كودكان 
 .ندارند!

كارى نداريم و يكراست به سراغ دانشمندان مشهور  -تيجانى به قول  -ساله  19-10البته ما با كودكان 
رفته و گفتگويشان را با تيجانى، نقد و بررسى « الّله خويىآيت»و « سّيد محّمد باقر صدر»شيعى، يعنى 

                                           
 گويى اوست!.گزافهخوانده است؟! اين نشانه مبالغه و « كودك»دانيم به چه دليل تيجانى، نوجوانان و جوانان را ما نمى -1
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و بياناتش و از جمله مباحثه وى با خويى و باقر صدر  تا روشن شود كه يا سرگذشت تيجانى 1كنيممى
اند!.. انديش و بيسواد بودهواقعًا بسيار ساده -و ديگر علماى شيعه  -آقاى صدر و خويى ساختگى است و يا 

پردازى خود، شخصّيت علمى علمايشان را زير ناگفته نماند كه اين تيجانى و علماى قم هستند كه با خيال
 .اند؛ نه ما!!سؤال برده

شود؛ و به عبارت اى نجف بود كه شيعه مىبه هر حال، تيجانى در همين جريان ديدار با كودكان! و علم
شود!.. كه ما در صفحات كننده خوانندگان مىپرداز و اغفالگو، داستانزننده، تناقضدقيقتر: دروغگو، تهمت

دادن بارزترين دروغها و تهمتها و تنها به نشان -به حكم ُمشت، نمونه خروار است!  -اين كتاب 
كردن قضايا ضافه اينكه انحرافش را نيز از چگونگى روش علمى در مطرحايم. باهايش، اكتفا كردهتدليس

 ايم.پليد و ناپاكش نيز برداشته ثابت كرده و پرده از جهل و نادانى و نّيت
اين نام برده  مردم شهر مرا حاجى لقب دادند و از آن روز، هر جايي»گويد: ( مى19تيجانى در )ص 

 «!!.شتگها فقط متوّجه من مىذهنشد، مى
اين معلوم است كه دروغ است! زيرادر هر شهرى، دهها و صدها حاجى وجود دارد و تنها او نبوده كه 

 .متوّجه او شوند!« فقط»ها ذهن
نظرش )يعنى منعم( را پسنديدم و در جاى خلوتى رفتيم كه من وضو بگيرم »...گويد: ( مى93در )ص 

خواند و آنگاه خودم نماز را اعاده ايشش كنم، چگونه نماز مىو او را براى نمازخواندن جلو انداختم كه آزم
 «.كنم

شمردن آن داللت دارد نّيتش و توهين به امر نماز و كوچكاين سخن تيجانى صحيح است! زيرا بر ُخبث
آيد! هيچ مؤمن خداترس و پارسايى جرأت انجام چنين كه از اشخاصى همچون تيجانى به سادگى برمى

 .دهد كه نمازى را به پادارد كه معتقد به بطالنش است!به خود اجازه نمى كارى را ندارد و
گويد كه با ُمنعم نماز مغرب را به پاداشتم، سپس ( مى93پريشانگويى ديگر تيجانى اينكه در )ص 

نماز عشاء را نيز »دهد كه: ( ادامه مى96و در )ص «... با هم به سوى رستوران روانه شديم»گويد كه، مى
اند؛ يعنى ؛ زيرا شيعيان، اوقات پنجگانه نماز را به سه وقت تقسيم كرده«سرش به جماعت خواندم پشت

خوانند، و در سفر و حضر، با هم جمع كرده و در يك وقت مى -همچون ظهر و عصر  -مغرب و عشاء را 
انى دروغ دانند.. پس از دو حالت خارج نيست: يا تيجدر حالت سفر، جمع و قصر نماز را واجب مى

 .تقّيه نموده است!! -كه در سفر بوده  -گويد و يا منعم مى

                                           
 ايم.در فقرات و فصلهاى بعدى آورده -1
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باشد، همانا عبدالقادر سرور اولياء و اگر محّمد سرور و ساالر پيامبران مى»گويد: ( مى91در )ص 
همه مردم هفت »است و پيامبر، او را بر تمام اولياء مقّدم دانسته و اوست )يعنى شيخ عبدالقادر( كه گفته: 

ها و چادرهايم طواف كنند و اّما من، خانه )منظورش كعبه است( گرداگرد خيمهار گرداگرد خانه طواف مىب
كردم او )يعنى ُمنعم( را قانع سازم كه شيخ عبدالقادر نزد برخى از مريدان و محّبانش و تالش مى« كند!مى

 «.گشايد و...ىهايشان را مكند و گرهآيد و بيماريهايشان را درمان مىآشكارا مى
نشان  -اگر چنانچه راست گفته باشد!!  -اين نيز انحراف شديد عقيدتى تيجانى را قبل از تشّيعش 

وجود دارد، و هر دو صورتى « تصّوف»و « تشّيع»اى بسيار قوى بين سازد كه رابطهدهد و ما را مؤّكد مىمى
 .از يك عمل هستند!

نزد  -اعم از صالحين يا غيره  -لقادر گيالنى يا ديگر مردگان در اسالم، هركس معتقد باشد كه شيخ عبدا
روند و بيماريهايشان را شفا داده و حوايجشان را برآورده آيند و مىمريدان و دوستدارانشان، آشكارا مى

به تفصيل سخن « توّسل»چون و چرا از اسالم خارج گشته است.. در فصل سازند، مشرك است و بىمى
 ايم..گفته

كنند و اّما خود همه مردم، گرد كعبه هفت بار طواف مى»اى كه از زبان عبدالقادر آورده: نين جملههمچ
، جمله كفرآميزى است كه هرگز از زبان شيخ عبدالقادر گيالنى بيرون «چرخد!هايم مىكعبه، گرد خيمه

م خاليق تالش كنند كه به اگر تما»بينيم: نيامده و ثابت هم نشده است! و برعكس اين جمالت را از او مى
توانند! و اگر جملگى جمع شوند تا به كسى نفعى برسانند، در حالى كه خداوند نخواسته باشد، هرگز نمى

آمده  1سعباسكسى ضررى برسانند، در حاليكه خداوند مقّدر نفرموده باشد، همانگونه كه در روايت إبن
 .2«توانند!است، نمى

بر توست كه تنها از خدا بترسى و به »كند: ود، به فرزندش چنين وصّيت مىيا زمانى كه در بستر مرگ ب
هيچ كس غير از او اميد نبندى، و تمام حوايج خود را متوّجه او سازى و بر كسى غير از او تكيه و توّكل 

                                           
لَْت  إِذا»فرمود:  بعّباسبن  به عبدالّله صمنظورش روايتى است كه رسول خدا  -1

َ
َعنَْت  وإذا، اهلل فَاسألِ  سأ  استَ

ن   واعلمْ ، باهلل فاستَِعنْ 
َ
ةَ  أ نْ  ىلع اجتَمَعْت  لو األم 

َ
 اهلل َكتَبَه قَدْ  بيشء إِل   َينَْفُعوكَ  لم، بيشء   َينَْفعوكَ  أ

نْ  ىلع اجتَمُعوا ولو، لََك 
َ
وكَ  أ وكَ  لم، بيشء يَرضُّ بَهُ  قَدْ  بيشء   إِل   يَرُضُّ  .«َعليَك  اهلل َكتَ

هر گاه طلب و درخواستى داشتى، از خدا بخواه، و هر گاه يارى و استعانت طلبيدى، از خدا بجوى، و بدان كه اگر تمام » 
براى رساندن نفعى به تو جمع شوند، جز نفعى كه خدا برايت مقّرر فرموده، نصيبت نخواهد شد، و بدان كه اگر تمام مردم 

 «.مردم براى رساندن زيانى به تو اّتفاق نمايند، جز زيانى كه خداوند برايت نوشته است، به تو نخواهد رسيد
 ، بيان عذاب.1الغنية، شيخ عبدالقادر گيالنى، ج -2
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توحيد را ننمايى و درخواستهايت را تنها از او بخواهى. به احدى غير از خدا اطمينان و ثقه نكن و خالصه راه 
هيچ كس در چيزى از ملك، با او شريك نيست. هيچ »گويد: و يا مى«.. برگير؛ توحيد خالص و كامل را!

كننده و كننده نفع و سودى، هيچ مريضكننده بال و مصيبت و جلباى، هيچ دفعدهندهضرررساننده و نفع
در ظاهر و باطن  -گز خود را با خلق اى جز او نيست! پس هردهنده و شفادهندهاى، هيچ عافيتمبتالكننده

 .1«نياز سازد و از عذابش نجات دهد!تواند تو را از خدا بىمشغول مساز كه هيچ كس نمى -
دانستم و نه زياد؛ ولى در حقيقت از تاريخ اسالم نه كم مى»...گويد: ( مى99و  90تيجانى در )ص 

كردند كه اين تاريخ سياه و كردند و اّدعا مىتاريخ منع مىزيرا معّلمان و استادان ما همواره ما را از خواندن 
 «.اى در خواندنش نيستتاريكى است و هيچ فايده

كند كه علماى أزهر ( اّدعا مى91اش را بنگريد!.. در )ص گويىحافظه است!! اين تناقضدروغگو، كم
، «أحمد أمين»كه كتابهاى  گويد( هم مى90و  99از علم و كثرت دانشش، متحّير شده بودند و در )ص 

 -كه كتابهايى در مورد تاريخ اسالم هستند  -را « ظهراإلسالم»و « اإلسالمضحى»و « فجراإلسالم»يعنى 
كند، تاريخ اينجا گذشته از اينكه بيسوادى خود را نسبت به تاريخ اسالم افشاء مى اّما در 2خوانده است،

 .كند!دار مىفايده لّكهاسالمى را نيز به عنوان تاريخى سياه و بى
اند، بلكه به دورانهاى طاليى و شكوفاى تاريخ اين سخن را حّتى مستشرقين ُمغرض هم تا به حال نگفته

اند.. اگر چنانچه اساتيد و معّلمان تيجانى از تاريخ اقرار داشته -خصوصًا دوران خلفاى راشدين  -اسالمى 
فايده را گوييم! اگر تيجانى تاريخ سياه و بىا بر خالف آن را مىاند، ماسالمى، تاريخ سياه و پوچ نام برده

 آيا 3اند؟!خواهد، بهتر است به تاريخ تشّيع نظرى بيفكند تا ببيند كه آيا تا به حال، اسالم را يارى كردهمى
هم، انداختن جنگهاى داخلى، با دشمنان خارجى نظر از راهاند؟! در حالى كه، صرفسرزمينى را فتح كرده

                                           
 .93الغيب، مقاله فتوح -1
به منعم گفتم: براى اينكه شما مسلمان »آورد: ( مى99است. در )ص در آنجا نيز دروغهايى را به كتاب أحمد أمين نسبت داده -2

پرستند، رسالت و پيامبرى حضرت روهاى شما كه خدا را مىپرستيد و خوبان و ميانهابيطالب را مىبننيستيد؛ زيرا على
گويند و معتقدند كه او به امانت الهى، خيانت ورزيد و به جاى اينكه رسالت الهى قبول ندارند و جبرئيل را ناسزا مىمحّمد را 

اإلسالم و گويد: اين معلومات را از كتب تاريخ، مثل فجراإلسالم و ضحىسپس مى«.. را به على برساند، به محّمد رساند!
در  -اصاًل  -ر حاليكه اين دروغ آشكار است! چون احمد امين، چنين حرفى را ام؛ دظهراإلسالم تأليف احمد امين گرفته

تحريف »و « علم غيب ائمه»و « رجعت»هيچ يك از كتابهايش نگفته است، بلكه تنها مطالبى را درباره اباطيلى همچون: 
و ظهراإلسالم،  116-116، ص9اإلسالم، جآورده است.. )نگاه شود به ضحى« ارتداد اصحاب غير از سه نفر»و « قرآن

 (.119، ص9ج
 ايم.ما مختصرى از آن را در فصل آخر آورده -3
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جنگى  -در گذشته و امروز  -اند و اگر چنانچه اند.. هرگز دشمنى را دفع نكردهبارها و بارها، همدست شده
 .اند، با ديگر مسلمانان بوده است!هم داشته

اين را در تاريخ از  -پا كردند بگذرد از بلواهايى كه در دوران خالفت على و پس از آن به -در گذشته 
 خوانيم:آنها مى

انداختن فساد در در اشغال و تصّرف بغداد، و سپس راه -لشگريان هالكوخان  -مك به مغوالن تاتار ك
وزيران دولت  -از راه تقّيه  -نصير طوسى كه العلقمى و خواجهآن از طريق بزرگانشان همچون: محّمدبن

بردن كتابهايشان، وزيران نسّنت و از بيجانبه اهلعام همهعّباسى بودند و پس از همكارى مخفيانه و قتل
 .1دولت هالكوخان شدند!

 .2كمك به مسيحيان در جنگهاى صليبى و بازكردن مرزها برايشان
جنگ و درگيرى دايمى با عثمانيها و برپايى مجالس و محافل شادى، به هنگام شكست لشگريان 

 .3عثمانى از روس
 و اّما در حال حاضر: 4دن حجاج رسانبردن حجراألسود پس از به قتلاز جاكندن و به تاراج

نصير طوسى و گذرد و ستودن خواجهسخنان رهبران و بزرگانشان مبنى بر اينكه راه قدس از عراق مى
 .5جمعى در بغداد توّسط تاتار بودندالعلقمى، كسانى كه باعث كشتار دستهيقطين و إبنإبن

، «زادهاحمد مفتى»، «ناصر سبحانى»ايران؛ مثل: سّنت در رساندن علماء و دعوتگران اهلترور و به قتل
، «مولوى عبدالملك موالزاده»، «دكتر احمد سّياد»، «مظفريان»، «احمد كسروى»، «شيخ محمد ضيائى»
و... كه « مال محّمد ربيعى»، «مولوى جمشيدزهى»، «استاد عبدالعزيز بچد»، «استاد فاروق فرساد»

 .برند!به سر مى -بودن به جرم سّنى -نيز در زندانهاى ايران  اكنونبسيارند و بماند آنهايى كه هم
را پيرامون فتوحات سرزمين فارس  -يكى از علمايشان  -« احقاقى حائرى»و كافى است اين گفتار 

 سدر زمان خالفت عمر  -را كه  صتوّسط مسلمانان بشنويم، كه در كتاب خود، اصحاب گرامى پيامبر 

                                           
، 19كثير، ج، إبن«البداية والنهاية»يا  36، سّيد حسين موسوى، ص«لّله ثّم للتاريخ»براى تفصيل آن رجوع شود به  -1

 .119-119-199ص
 .99ة، تأليف وليد األعظمى، صالخمينّية وريثة الحركات الحاقدة و األفكار الفاسد -2
 106اإلعتداءات الباطنية على المقدسات اإلسالمية، كامل سالمة، ص -3
 . 09بروتوكوالت آيات قم، عبدالّله غفارى، ص - 4
 داند!... خمينى اقدامات آنها را بزرگترين خدمت به دين اسالم مى191الّله خمينى، صالحكومة اإلسالمية، تأليف آيت -5
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نشين و اوباش، كسانى كه بنده شهوات و تشنه زنان فارس و ند، عربهايى باديهبالد فارس را فتح كرد -
 .1برد!ناموسشان بودند، نام مى

به  سدانيم عّلت اصلى عناد و كينه شيعيان نسبت به عمرآييم؛ زيرا مىها به شگفت نمىما از اين گفته
هاى افراد زيادى به اسارت گرفته و جاريه 2و گردد! در زمان خالفت او بود كه ايران فتح گرديدهمين جا برمى

دختر يزدگرد، پادشاه ساسانى بود « شهربانو»ها، بسيارى در بين اصحاب تقسيم شد كه يكى از همين جاريه
 3درآورد. آرى! تشنگان ناموس و عّفت ب« بن علىحسين»او را به همسرى  سكه عمربن خّطاب

كه در كتاب خود بر ناموس و عّفت  -دانيم، امثال احقاقى حائرى مىاند!! اصاًل نفارسيان، همين افراد بوده
با  -گريند، در حالى كه خود، عّفت زنان و دختران مردم را براى كدام عّفتى مى -كند زنان فارس گريه مى

 .4دانند!مباح مى -ُمتعه 
به همين جا  - سو نه فرزندان حسن -همچنين عّلت تعظيم و تقديس فرزندان حسين به تنهايى  

بيت محسوب فارس بوده است، در حالى كه اگر فرزندان حسين اهل سگردد؛ زيرا همسر حسينبرمى
 .اند!رسد كه نزد شيعيان از اين حق، محروم شدهشوند، قاعدتًا اين حق به فرزندان حسن نيز مى

گردد؛ زيرا نيز به همين جا برمى -هاى ديگر غير از صحابه - ستعظيم و احترام زياد به سلمان فارسى
اند: به سلمان نيز باشد! و به جايى رسيده كه حّتى گروهى گفتهبودنش مىبرترى او نسبت به ديگران، فارس

 .5شده است!وحى مى

                                           
 919، احقاقى حائرى، ص«رسالةاإليمان»نگاه شود به  -1
و باالخره توّسط يكى از همين ايرانيان هم به شهادت رسيد.. أبولؤلؤ فيروز مجوسى بود كه او را در نماز ترور كرد.. ايرانيان  -2

لقبى است كه به أبولؤلؤ، به  -« الّدينمرقد باباشجاع»به عنوان  -از شهرهاى ايران  -برايش، قبرى خيالى در باغ فين كاشان 
و « مرگ بر أبوبكر! مرگ بر عمر! مرگ بر عثمان!»اند: اند و بر ديوارهاى آن نوشتهدرست كرده -اند خاطر قتل عمر داده

اندازند و شود و نذورات و صدقات خود را در ضريح آن مىزيارتگاهى شده كه همه روزه از طرف ايرانيان زيارت و طواف مى
هاى پستى ارت ارشاد ايران، توسعه و تجديد بناى آن را به عهده گرفته و منظره آن را بر تمبرهايى هم جهت ارسال نامهحّتى وز

 ..99، سّيد حسين موسوى، ص«كشف األسرار وتبرئةاألئمة األطهار»چاپ كرده است!! )نگاه شود به 
، تحت عنوان 131عنبة، فصل، صطالب، إبنأبى عمدةالطالب فى أنساب -913، ص99بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -3

 .9و9، ص16ناسخ التواريخ، ميرزامحّمدتقى سپهر، ج -909، ص1اصول كافى، كلينى، ج -«عقب الحسين»
دانند!! الّله خمينى، متعه با دختران چهارپنج ساله و حّتى شيرخوارگان را نيز مباح مىبعضى از مجتهدان شيعه از جمله آيت -4

)نگاه شود «. و تقبيالً  -أى يضع َذَكَره بين فخذيها  -ال بأس بالتمتع بالرضيعة ضمًا و تفخيذًا »نكه در كتابش آورده است: چنا
 (. 11، مسأله شماره 191، ص1به كتابش تحريرالوسيلة، ج

 .11رجال الكشى، ص -5
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« كسرى»درباره اند كه روايت كرده سابيطالببنو يقينًا همين دليل هم بوده كه در كتابهايشان از على
 .1«خداوند او را از عذاب جهنم نجات داد و آتش جهنم بر او حرام شده است»پادشاه ساسانى گفته است: 

در آنجا غيرت وّهابّيت در من به جوش آمد كه فورًا به دكتر گفتم: پس »گويد: ( مى01تيجانى در )ص 
 «.به وجود اولياى الهى نيستند! تو اى حضرت دكتر، وّهابى هستى؛ زيرا آنها هم مانند تو معتقد

توّسط تيجانى از باب عيبجويى و طعنه است.. « وّهابّيت»به « سّنتاهل»بايد گفت: اّواًل نامگذارى 
« عبدالوّهابمحّمدبن»ثانيًا اينكه گفته آنها معتقدند كه اولياى خدا وجود ندارند، دروغ محض است! حّتى 

دوستى اولياء و پيروى و اطاعت از آنها، و اقرار به كرامتشان بر »يد: گومى -كه وّهابّيت منتسب به اوست  -
كند، مگر گمراهان و بدعتگزاران در دين.. دين خدا تو واجب است.. هيچ كس كرامات اولياء را انكار نمى

 .2«كند و نه تفريطرو است. نه افراط مىميانه
نمود كه اين مطلب نامد، ذكر مىرا وّهابى مى شايسته بود تيجانى تنها يك كتاب از كتب كسانى كه آنها

 .در آن موجود باشد! -نادرست  -
وقتى كتابهايشان )يعنى شيعه( را ورق زدم و مقدارى از آنها را مطالعه »گويد: ( مى09و  09در )ص 

دم؛ زيرا كردم، آنقدر احترام و تقدير نسبت به پيامبر ديدم كه هرگز در كتابهاى خودمان چنين چيزى نديده بو
سّنت و جماعت باشند در حاليكه ما اهلشدن مىبودن پيامبر، حّتى قبل از مبعوثآنها معتقد به معصوم

 «.معتقديم كه او تنها در تبليغ قرآن معصوم است و...
گويد، در حاليكه نه قبل از تشّيعش از آنها بوده و نه سّنت سخن مىتيجانى چه با جرأت از طرف اهل

 صيعنى عصمت پيامبر  -سّنت را كه اين گفته است از او بخواهيم كه تنها يك مرجع از اهلبعدش! كافى 
سّنت، به طور كّلى تمامى انبياء را در امر تبيلغ معصوم در آن موجود باشد، بياورد.. اهل -تنها در تبيلغ قرآن 

 -هم، در تبليغ اسالم  ص دانند؛ حال اين تبليغ چه در كتبشان باشد و چه در سخنانشان.. رسول خدامى
معصوم است؛ زيرا هم قرآن وحى است و هم سّنت، و تنها فرق آن اين است كه قرآن  -يعنى قرآن و سّنت 

 ى كه در اينجا مجال بحث آن نيست.كالم خدا و سّنت، كالم پيامبرش است و ديگر فرقهاي
كه عادت  -روى در مدحش زيادهبستن و ، با غلو و دروغصهمچنين احترام و تقدير نسبت به پيامبر 

 ايم.آورده« توّسل»و « عصمت»هاى كند.. اين موضوع را به تفصيل در فصلفرق مى -شيعيان است! 

                                           
 .19، ص91بحاراألنوار، ج -1
 .111ل دهم، صعبدالوّهاب، فصكشف الشبهات، محّمدبن -2
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الزم به يادآورى است، تواضع و احترام شديدى كه در كوفه شاهد بوديم، چرا »گويد: ( مى96در )ص 
سالم كردند و گويا دوستم بسيارى از آنان را كه بر هيچ جماعتى نگذشتيم مگر اينكه برخاستند و بر ما 

 .«!شناختمى
اند و اند، گويى همه بيكار بودهاين صحنه را در ذهن خود مجّسم كنيد! در شهر كوفه جماعتهايى نشسته

فقط منتظر بوده كسى وارد شود و آنها برايش بلند شوند!! و انگار كار مردم كوفه، در نشستن و برخاستن براى 
الصه شده است! و اين بسيار مسخره است! گذشته از اين، نشستن و برخاستن براى افراد را، همديگر خ

نزد  صتوان تواضع و احترام دانست! و اين عادت اسالم نيست؛ چنانچه زمانى كه رسول خدا نمى
 جماعتى رفت و آنها به احترام او برخاستند، فرمود:

 .1«عضال تقوموا كما تقوم األاعجم يعّظم بعضها ب»

 .«ها را بزرگ كنندخيزند تا بعضى بعضيها به پاى هم برمىپاى هم برنخيزيد همانگونه كه عجم به»
در حرم على( به هر طرف كه نگاه »)گويد: ( مى91و91به صحنه ديگر توّجه كنيد! تيجانى در )ص 

و برخى ديگر هم گوش به سخنان يافتم كه مشغول نماز بودند كردم، مردم را در ايوانها و رواقهاى حرم مىمى
شنيدم ها را مىكردند و گويا ناله بعضىدادند كه بر فراز منبر رفته و مردم را موعظه مىخطباء و واعظان مى

كنند و بر سر و سينه خود ديدم كه گريه مىكردند، و گروههايى از مردم را مىكه با صدا گريه مى
 .«!زنند...مى

كند كه اى برپا بوده است! انسان تعّجب مىشنگهخود مجّسم كنيد كه چه علم اين صحنه را نيز در ذهن
هايى را به نمايش گذاشته كه بيشتر به تيمارستان! يا سالنهاى تمرين گويى، صحنهاين بنده خدا از فرط مبالغه

يب سخن ماند، تا به حرم! مگر در يك مكان چند منبر وجود دارد و چند خطها مىتئاتر و نمايشنامه
اند در آن همه شلوغى مخاطبانشان را بيابند و برايشان اند كه توانستهگويند؟! و چه خطباى ماهرى بودهمى

 .اند!!سخن بگويند و چه مخاطبان شنوايى هم داشته
نظر دانى كه تمام گروههاى اسالمى، صرفآقاى خويى( گفت: آيا مى»)گويد: ( مى99تيجانى در )ص 

شان، در مورد قرآن كريم اّتفاق نظر دارند و قرآنى كه نزد ماست، همان قرآنى است كه نزد از اختالف مذاهب
 «.باشد؟شما مى

                                           
 ماجه.سنن أبوداود و إبن -1
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كه داراى روايتهاى زيادى داّل بر تحريف قرآن هستند  -شان الّله خويى، با كتب احاديثاين سخن آيت
تناقض  -يف و دستكارى قرآن دارند كه اقرار به تحر -و حّتى با سخنان خود او و بسيارى از علماى شيعه  -

 .دارد!!
گويد: گويد، ولى در جايى ديگر برخالف آن؛ مثاًل در تفسير خود مىخويى در اينجا اين چنين مى

ها مغايرت دارد، هيچ قطعًا در وجود مصحف اميرالمؤمنين عليه الّسالم كه با قرآن موجود در ترتيب سوره»
آن بدون هيچ تكّلفى در اثبات آن اّتفاق نظر دارند.. قرآن على عليه شّكى نيست و علماء همگى بر وجود 

گويد:( اين رسد به آنجا كه مىالّسالم شامل مطالب زيادى است كه در قرآن موجود نيست...)تا مى
 .1«!!اضافات، تنزيلى است از جانب خدا براى شرح آنچه كه مراد است

ردانش كه كادر تدريس حوزه نجف بودند، چنين به شاگ -به هنگام احتضار  -و در وصّيت خود 
 .2«!!بر شما باد عمل به اين قرآن، تا آنگاه كه مصحف فاطمه ظاهر شود»گويد: مى

روايات زيادى از ائمه هدى وارد شده كه قرآن موجود دستكارى شده است.. و »گويد: شيخ مفيد نيز مى
 .3«تيهايى كه در آن ننمودند!ستمگران چه كارهايى كه با قرآن نكردند! چه كم و كاس

اين قرآن، بعد از رسول خدا تغييراتى پيدا كرد و بسيارى از كلمات و آياتش »گويد: أبوالحسن فتونى مى
 .4«حذف شده و اقرار به اين موضوع، از ضرورّيات مذهب تشّيع است

رى روايات و درستى اين موضوع )يعنى تحريف قرآن( پس از پيگي»گويد: أبوالحسن عاملى نيز مى
بررسى در آثار، نزد من كاماًل روشن و آشكار است و حكم به وجود آن، از ضرورّيات مذهب تشّيع است، و 

 .5«يقينًا بزرگترين هدف اين كار، غصب خالفت بوده است
تحريف و تغيير قرآن، از مسّلمات است و فرقه برحق، بر تحريف آن »گويد: عدنان بحرانى نيز مى

 .6«و اقرار به اين موضوع، از ضرورّيات مذهب برحق استاجماع دارند 
 .7«اين قرآن كه در دست مردم قرار دارد، تمام آن قرآن نيست»گويد: أبوالقاسم على كوفى نيز مى

                                           
 .111الّله خويى، صتفسير البيان، آيت -1
 ..96نقل از كشف األسرار وتبرئة األئمة األطهار، سّيد حسين موسوى، ص -2
 .39أوايل المقاالت، ص -3
 .90مرآة األنوار، مقّدمه دوم، ص -4
 .93، ص9فصلمقّدمه البرهان فى تقسير القرآن، بحرانى،  -5
 .110مشارق الشموس الدرية، ص - 6
 .19فصل الخطاب فى اثبات تحريف الكتاب، ص -7
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بنابراين، يا  1سّيد نعمةالّله جزائرى هم رّدى بر كسانى كه قائل به عدم تحريف قرآن هستند، نوشته است
 .و يا آقاى خويى تقيه نموده است!! حرف تيجانى دروغ است،

مسلمانان همه برادرند، چه شيعه باشند و چه »گويد: ( ادامه سخنان خويى را مى93تيجانى در )ص 
 «.شان هم يكى است و...پرستند و قرآنشان يكى، پيامبرشان يكى و قبلهسّنى و همه خدا را مى

گويند كه با اين بسيار متناقض است! در مىاّما علماى ديگر شيعه و كتب احاديثشان، چيز ديگرى 
روايتهاى شيعه آمده كه با غير شيعيان مخالفت كنيد، اگر چه حق با آنان باشد! مثاًل شيخ صدوق روايتى را 

 .2خالف آن را برگير، اگر چه حق در آن باشد»با همين مضمون آورده است: « امام رضا»از 
يعيان ما، آنهايى هستند كه تنها تسليم امر ما هستند و فقط گفتار ش»اند: باز هم از امام رضا روايت كرده

 .3«كنند.. هركس چنين نباشد، پس از ما نيستگيرند و با دشمنان ما مخالفت مىما را برمى
كند از شيعيان ماست، در دروغ گفته آن كسى كه خيال مى»اند: از امام جعفر صادق نيز روايت كرده

 .4«ما هم اطمينان و وثوق كند حاليكه به چيزى غير از
م جواز العمل بما یوافق عد»، بابى تحت عنوان «وسائل الشيعه»شيخ حّر عاملى، در كتاب خود 

یقتهمالعامة و  به همين موضوع اختصاص داده و روايتهاى زيادى را ذكر نموده است؛ مثاًل از  «یوافق طر
 اين روايتها را وارد كرده: س جعفر صادق

آنچه را «.. »ديث مختلف بر شما وارد شدند، آن يكى را برگيريد كه مخالف ديگران باشدهرگاه دو ح»
به خدا قسم! «.. »كه با غير ما مخالف است، برگير و فرمود: در آنچه كه مخالف ديگران است، هدايت است

هستيد. پس با آنان شما بر آن چيزهايى نيستيد كه آنها هستند و آنها هم بر آن چيزهايى نيستند كه شما بر آن 
هركس با آنان در گفتار يا عملى موافقت و سازش «.. »انداى نبردهمخالفت كنيد؛ زيرا آنان از حق بهره

 «.نمايد، نه او از ماست و نه ما از او
والّله ما بقی فی أیدیهم »: اينكه -اند! كه به دورغ به امام جعفر صادق بسته -ترين روايت و متناقض

مگر در استقبال  5به خدا قسم! آنها چيزى از حق در دست ندارند »؛ «إال استقبال القبلة شیء من الحق
 .!!«قبله

                                           
 .999، ص1األنوار النعمانية، ج -1
 .199، ص1عيون أخبار الرضا، ج -2
 .119الفصول الـمهمة، حّر عاملى، ص -3
 همان مأخذ.  -4
 .919-910، ص«الفصول الـمهمة»نگاه شود به  -5
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اند؛ بنابراين اين روايات از حّد تواتر گذشته»گويد: و نهايتًا شيخ حّر عاملى درباره اين روايات مى
همچنين «!.. ستندكنند كه اينها اخبارى واحد هعجيب است كه بعضى از متأّخرين شيعه گمان مى

شود، بطالن قواعد اساسى است كه در كتب پس بدان، آنچه از اين روايات متواتر فهميده مى»گويد: مى
 .1«!سّنت( وجود داردديگران )يعنى اهل

هركس امامت يكى از ائمه »گويد: علماى شيعه نيز نظرى برخالف خويى دارند؛ مثاًل فيض كاشانى مى
 .2«اشته باشد، درست به منزله انكار نبّوت همه انبياء عليهم الّسالم استگانه را قبول نددوازده

سّنت، بر يك خدا و يك پيامبر و يك امام، جمع ما با اهل»گويد: سّيد نعمةالّله جزائرى نيز مى
اش أبوبكر، پروردگار ما نيست و آن پيامبر شويم؛ زيرا پروردگارى كه پيامبرش محّمد باشد و خليفهنمى
اجماع علماى شيعه اماميه، كافرانى نجس هستند و از  3قطعًا آنان، به»گويد: و يا مى«!! پيامبر ما نيست هم،

 .4«!!يهود و نصارى بدترند
و به همين جهت،  5«!!زاده هستندتمام مردم غير از شيعيان، ولدالزنا و حرام»كند: كلينى نيز روايت مى

آنها حالل الدم هستند، »اند كه: چنانچه از امام صادق روايت كردهدانند؛ سّنت را مباح مىخون و مال اهل
وليكن مواظب باشيد! اگر توانستى، آنها را از ديوار پرت كنى يا در آب غرق نمايى، اين كار را بكن تا بر عليه 

 .6«!!تو شهادت ندهند
الشان بردارى، بردار و به اگر توانستى از م»الّله خمينى بر همين روايت، چنين تعليقى نوشته است: آيت

سّنت در عامالن قتل عام اهل - 7يقطين و طوسى و علقمىيا در جايى ديگر إبن«. عنوان خمس نزد ما بياور!
 .8كند!را خدمتگزاران دين معرفى مى -بغداد 

                                           
 .910فصول الـمهمة، صال -1
 .99النجاة، صمنهاج -2
والعلة التى من أجلها يجب األخذ بخالف ما « دين اإلمامية»، باب نور فى حقيقة 199، ص1األنوار النعمانية، جزائرى، ج - 3

، دينى جداى «شيعه»داند! و اين جز اينكه مى« دين شيعه»را « مذهب شيعه»تقوله العامة.. ببينيد اين عالم شيعه، حّتى 
 رساند!!.اسالم است، هيچ معنى ديگرى را نمى

 .160-169همان، ص -4
 .199، 9روضةالكافي، شيخ كلينى، ج -5
 .191، ص19بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج - 909، ص19وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج -6
 .93كشف األسرار وتبرئة األئمة األطهار، ص -7
 191، خمينى، صالحكومةاإلسالمية -8
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به نفر سّنى را در زندان  966كه  -وزير رشيد خليفه عباسى  -« يقطينبنعلى»جزائرى نيز در كتابش از 
 .1ستايد!قتل رساند، به عنوان مردى شجاع ياد كرده و او را بسيار مى

شود، اين است كه آنچه در آخرت بر و نهايتًا آنچه كه از روايات ائمه فهميده مى»گويد: يا ممقانى مى
 .2«!آيد كه دوازده امامى نيستندآيد، فقط بر سر آنهايى مىسِر كافران و مشركان مى

اى حق با ر صدر نيز در جواب كسى كه از او پرسيده بود: اگر فرض كنيم كه در مسألهسّيد محّمد باق
آرى! واجب است با آنان »دهد: آنهاست، آيا باز هم بايستى با آنان مخالفت كرد؟! چنين جواب مى

 مخالفت شود؛ زيرا مخالفت با آنان، اگر چه اشتباه هم باشد، گناهش كوچكتر از موافقت با آن حقيقتى
 .3«!!است كه نزدشان است

 .تقيه نموده است!! -طبق معمول  -گويد، يا خويى دهد كه يا تيجانى دروغ مىپس باز هم نشان مى
« تربت حسينى»كنند و آن را آنگاه از اين تربتى كه بر آن سجده مى»گويد: ( مى36تيجانى در )ص 

كنيم و هرگز بايد بدانيم كه ما بر خاك سجده مى نامند، )از باقر صدر( پرسيدم، پاسخ داد: قبل از هرچيزمى
 «..كنيمبراى خاك سجده نمى

رسد كه آقاى صدر خود را به نادانى زده است! زيرا مسأله باالتر از آن است! اگر چنين است، به نظر مى
گويد: مى« موسى موسوى»شود؛ چنانچه چرا تربت حسينى اين همه مورد تعظيم و تقديس واقع مى

دانند و چه بسا كمى از خاك كربال را براى برند، آن را متبّرك مىرى از كسانى كه بر خاك سجده مىبسيا»
خورند!! و سپس از اين خاك، ُمهرهايى با اشكال مختلف درست كرده و در جيبهايشان حمل شفا مى

ظيمانه با آن برند و خالصه كارهاى بسيار مقدسانه و تعكنند يا به هنگام سفرهايشان با خود مىمى
و نه امام  صدانم كه اين بدعت، چه موقع وارد شيعه شده است؛ زيرا نه رسول خدا كنند... و من نمىمى

 .4«اندعلى و نه ائمه بعد از او هيچ كدام بر چيزى كه اسمش خاك كربالست، سجده نكرده
ه مشركان جاهلى اين بخشد همانگونه كشيعيان حّتى معتقدند كه تربت حسين، هر بيمارى را شفا مى

 .5دادندويژگى را براى سنگهاى خود قائل بودند و همان رفتار را در سفر و حضر با آنها انجام مى

                                           
 969، 9األنوار النعمانية، ج -1
 169، ص1تنقيح المقال، ممقانى، ج -2
 .90، ص«كشف األسرار و تبرئة األئمة األطهار»نقل از  -3
 .119الشيعة والتصحيح، موسوى، ص -4
 ، از خود مؤّلف رجوع شود.«توّسل»به كتاب  -5
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دهند كه گفته است: نسبت مى سست كه به امام جعفر صادقااز روايتهايشان در مورد خاك حسين  
عله رزقا الّله وبالّله، الّلهم اجبسمخاك قبر حسين، شفاى هر دردى است و هرگاه از آن خوردى، بگو: »

 .1«علما نافعا وشفاء کل داءواسعا و 
خاك قبر حسين، شفاى هر درد و بيمارى و آرامش »دهند كه گفته است: يا به امام محّمد باقر نسبت مى

 .2«هر ترسى است، آنگاه كه شخص از آن برگيرد
مجلسى، باب كاملى را در كتابش اند؛ چنانچه شيخ روايات زياد ديگرى در اين مورد آورده

 .است!به تربت حسين اختصاص داده« بحاراألنوار»
خوانى برايش، و عزادارى و نوحه ببن على ( سؤال ديگرى درباره گريه بر حسين31تيجانى در )ص 

آورد، كه آقاى صدر نخست حديث گريه خوانى مىپرسد و حديثى را مبنى بر تحريم نوحهاز باقر صدر مى
داند، اّما بر عزاى حسين بدون شك درست مى -گويد: رجعت به جاهلّيت است كه مى -مردگان را بر 

خوانى كند و طى سخنانش، نوحهتر، همين سخن خود را فورًا فراموش مىداند و چند سطر پايينمنطبق نمى
ايش را نه گناه، بلكه داند و خودكشى و انتحار بربراى عبدالناصر مصرى را هم با حديث قابل انطباق نمى

هفته گذشته، گزارشى رسمى از حكومت مصر به مناسبت مرگ »گويد: داند! چنانكه مىحّتى اشتباه هم نمى
جمال عبدالناصر خواندم كه در آن گزارش آمده بود: بيش از هشتاد حادثه خودكشى به اين مناسبت شده 

گروهى از باالى ساختمان خود را به پايين پرت  اند،است كه آنها با مجّرد شنيدن خبر، خودشان را كشته
اند وو...!! و اّما مجروحان و زخميها بسيارند. من اين مثالها را كرده و گروهى خود را جلوى قطار انداخته

رسد كه اينان با كنم كه متوّجه شويد، احساسات اگر بر افراد طغيان كند و فائق آيد، كار به اينجا مىذكر مى
مسلمان هستند براى خاطر جمال عبدالناصر كه تازه با مرگ طبيعى هم مرده است، خودشان را  اينكه حتماً 

اند و آنها هم سّنت حكم كرد كه در اين موارد حتمًا اشتباه و گناه كردهشود بر اهلكشند. بنابراين، نمىمى
كنند؛ چراكه اينها گناه مى حق ندارند بر برادران شيعه خود حكم كنند كه اينها در گريه بر سّيدالشهداء

 (31)ص «. مصيبت امام حسين را با جان و دل ديدند و...
گويد: خودكشى اى است! زيرا هيچ انسان عاقلى نمىسخن فوق نه تنها يك فتوا، بلكه يك شوخى بيمزه

بگويد كسانى تواند كسى نمى»گويد: داند، ولى آقاى صدر مىگناه نيست، و اسالم آن را از گناهان كبيره مى
و در ادامه «... انداند، مرتكب گناه و يا اشتباه شدهكه به خاطر مرگ جمال عبدالناصر خودكشى كرده

وانگهى خود حضرت رسول بر فرزندش حسين گريه كرد و جبرئيل از گريه آن حضرت، گريه »گويد: مى
                                           

 .113، ص39بحاراألنوار، ج -1
 .191صهمان،  -2
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و به قول  -علم عاقل و اهل گويد؟! معلوم است كه انسان( آيا انسان عالم چنين سخنى مى31ص «!)كرد
 كند.اين چنين استدالل نمى -«!! الذكراهل»تيجانى 

از ما نيست كسى كه به صورت خود بزند يا جامه پاره كند يا به جاهلّيت »فرمايد: اين حديث كه مى
حك هيچ استثنايى را قائل نشده و بر مصيبت هركس قابل انطباق است.. ما اين استدالل ُمض« دعوت نمايد

 -دهيم تا روشن شود كه انسان در برابر مصيبتها البالغه و سخنان خود أئمه تطبيق مىصدر را با قرآن، و نهج
 چه بايد بكند: -و به خصوص بزرگترين مصايب 

 فرمايد:خداوند در قرآن كريم مى -
ييَن ﴿ َِٰبي ي لصَّ ي يبَة   ١٥٥َوبَّشل صي َصَٰبَۡتُهم مُّ

َ
ييَن إيَذا  أ ُعونَ نَّا قَالُو ا  إي  ٱَّلَّ ي ِإَونَّا  إيَِلۡهي َرَٰجي َّ َلَٰٓئيَك َعلَۡيهيۡم  ١٥٦ َّللي و 

ُ
أ

َٰت   َلَٰٓ  َصلََو و 
ُ
ۖٞ َوأ يهيۡم َورَۡۡحَة  بل ين رَّ  .[١٤١-١٤٤]البقرة:  ﴾١٥٧ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدوَن  ئيَك مل

خداييم و به  گويند: ما از آِن رسد، مىان مىو به صابرانى مژده بده كه به هنگامى كه بال و مصيبتى بديش»
گردد و گرديم. آنان كسانى هستند كه الطاف و رحمت و مغفرت خدايشان شامل حالشان مىسوى او بازمى

 .«يافتگان هستندمسّلمًا آنان همان هدايت
به صبر و  -بدون استثناء  -ما را به هنگام برخورد با هر مصيبتى  -متعال  -بينيد كه خداوند مى

 .كنددارى دعوت مىخويشتن
در هنگام  صبه سند معتبرى از امام محّمد باقر روايت كرده است كه رسول خدا« إبن بابويه» -

 فرمود: لوفات خود به فاطمه 
اى فاطمه! چون من بميرم روى خود را براى من مخراش و گيسوى خود را پريشان مكن، و واويال مگو »

 .1«گران را دعوت مكنو بر من نوحه مخوان و نوحه
رضب املسلم يده ىلع فخذه عند املصيبة »: صقال: قال رسول الله عبداللهعن أبی  -

كند كه در وقت مصيبت، دست زدن بر زانو نقل مى صاز پيامبر  جعفر صادق». 2«إحباط ألجره
 .«كنداجر و ثواب مسلمان را تباه مى

دترين جزع شدي»فرمايد: چنين مى« جزع چيست؟»در پاسخ به اين پرسش كه  امام جعفر صادق -
زدن و موهاى پيشانى را كندن  با شرر و فغان و به صداى بلند واويالكردن و سينه و صورت خود را

است، و هر كس كه مجلس ماتم را برگزار نمايد، به تحقيق او صبر را ترك كرده و خالف روش آن 

                                           
 ، چاپ تهران.31، ص 1جالء العيون مجلسى، ج -1
 .119، ص 1اصول كافى، ج -2
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مؤمن سبقت  صبر و مصيبت، هر دو به سوى»، و به دنبال آن روايت شده است: «رفتار نموده است
رسد كه او شكيباست و همانا جزع و مصيبت به سوى كافر برند. مصيبت در حالى به وى مىمى

 .1«كننده استرسد كه وى بسيار جزعبرند، پس مصيبت در حالى به وى مىسبقت مى
راستى كدام مصيبت از تمام مصيبتها بزرگتر است و به هنگام مصيبت بزرگ چه بايد كرد؟ بهتر  -

را از  صبشنويم. آن بزرگوار، مصيبت وفات پيامبر  اب اين سؤال را از امام جعفر صادقاست جو
دارى توصيه و سفارش فرموده تمام مصايب بزرگتر دانسته و به هنگام مصيبت به صبر و خويشتن

چون »اند كه فرمود: و ديگران به سند معتبر از او روايت كرده« شيخ طوسى»است. چنانچه 
را كه به مردم هرگز چنين مصيبتى  صو رسيد، به ياد بياور مصيبت رسول خدا مصيبتى به ت

 .2«نرسيده و نخواهد رسيد
 در برابر بزرگترين مصيبت )رحلت پيامبر( چگونه رفتار كرده است: س و اينك ببينيم على

 ولوال أنك أمرت بالصبر ونهیت»فرمايد: با غم و اندوه مى صدر هنگام غسل پيامبر  سعلى  -
 .3«عن الجزع ألنفدنا علیك ماء الشئون

كردى و نهى از ناله و فغان و زدن، نفرموده بودى، به تحقيق )در فراق و اگر به صبر و شكيبايى امر نمى»
 .«كرديم!هاى اشك چشم را )با گريه( خشك مىتو( سرچشمه

به  قبل از آغاز جنگ سبه خواهرش زينب: حسين ساين هم آخرين وصّيت خود حسينو  -
دهم كه بر مصيبت و مفارقت من اى خواهرم! تو را به حّق خود سوگند مى»فرمايد: خواهرش مى

صبر كن و هر گاه كشته شوم، هرگز روى خود را براى من مخراش و موهاى خود را از پريشان و 
او به  پراكنده مساز و از بيخ مكن و گريبانت را پاره مكن؛ زيرا تو دختر فاطمه هستى. همانطورى كه

صبر نمود، تو نيز در وقت مصيبت من صبر پيشه  -و السالم  ةعليه الصال -هنگام مصيبت جّدم 
 .4«كن

زنى و زنجيرزنى و مجلس توان سينهبا وجود آن همه داليل قطعى و مدارك معتبر شيعه، به هيچوجه نمى
نخستين، مردم به هنگام برخورد با  خوانى را بدعت و حرام ندانست. در اّيام جاهلّيتماتم و عزادارى و نوحه

                                           
 ، چاپ تهران.111و  119، كتاب الجنائز، ص 1اصول كافى، ج -1
 .39، ص 1جالء العيون مجلسى، ج -2
 .110، كالم 9نهج البالغه، شرح فيض اإلسالم، جزء  -3
 .13. همچنين تاريخ يعقوبى، ص 191كربال، ص جالء العيون شيخ مجلسى، باب قضاياى  -4
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زدند. ِگل بر سر كردند. بر سر و سينه خود مىپرداختند و گريبانشان را پاره مىخوانى مىمصايب، به نوحه
كندند و... اّما اسالم اين روّيه را خراشيدند و موهاى خود را مىريختند و صورت خود را مىزدند و مىمى

 ى پيشه كند.دارمقابل دستور داده شده كه مسلمان، صبر و خويشتن ناپسند و حرام دانسته و در
خوانى و سر و سينه زدن و... به حال، آقاى صدر اگر بر خالف قرآن و سّنت و سخنان ائّمه به تأييد نوحه

گفتيم: دلش هواى جاهلّيت كرده است! ولى وقتى كه از انتحار و كرد، مىهنگام برخورد با مصايب اكتفا مى
 .دانيم به او چه بگوييم!!دكشى دفاع و آن را تأييد نموده، ديگر نمىخو

چرا شيعيان قبر اولياء و امامان خود را مزّين به طال و »پرسد: ( باز هم از صدر مى31تيجانى در )ص 
اين امر منحصر به شيعه »دهد: ، كه آقاى صدر چنين پاسخ مى«كنند و اين در اسالم حرام است؟نقره مى

سّنت نيز در عراق و چه در مصر يا تركيه يا باشد؛ زيرا مساجد اهلو هيچ حرمتى در آن نمى نيست
 «.اندكشورهاى اسالمى مزّين به طال و نقره

سّنت به عدم ُحرمت تزيين قبور فتوا داده است! و البته جهت از طرف اهلآقاى صدر بدون دليل و بى
گاهى سّنت و شيعه است؛ زيرا داليل قطعى در ز كتب فقهى اهلاش اهمين گفتارش دليلى قوى بر عدم آ

نمايد؛ بودن تزيين قبور و ساختن گنبد و ضريح و بارگاه را اثبات مىسّنت وجود دارد كه حرامكتب اهل
ايم، اّما در اينجا، تنها براى نمونه به مدارك زير اشاره بحث كرده 1به تفصيل« توّسل»هرچند در فصل 

 كنيم:مى
َص الَقْبر   صَقاَل: َنَهی رسول  الله »ر چنين روايت شده است: از جاب - َجصَّ ْقَعَد أن ی  ، وأْن ی 

ْبَنی َعَلْیهِ  ْیِه ، َوأْن ی   .2«َعَل
از گچكارى و تزيين قبور، و نشستن بر آن و ساختن بنا و بارگاه  صروايت شده كه: پيامبر  ساز جابر»

 .«بر روى آن نهى فرموده است
َعْن » خوانيم:ساختن بناى روى قبور نمود. چنانچه مىرا مأمور ويران سى، علصرسول خدا  -

ْیِه  َعَثِنی َعَل َك َعَلی َما َب ْبَعث 
َ
الَّ أ

َ
ِبی َطاِلٍب أ

َ
َسِدیِّ َقاَل َقاَل ِلی َعِلیُّ ْبن  أ

َ
اِج األ ِبی اْلَهیَّ

َ
أ

ِه  ول  اللَّ ْن اَل َتَدَع ِتْمَثااًل ِإالَّ َطَمْسَته   صَرس 
َ
َته  أ ْی ْشِرًفا ِإالَّ َسوَّ ْبًرا م   .3«َواَل َق

                                           
 تأليف ديگر مؤّلف رجوع كنيد.« توّسل»از كتاب « تعظيم قبور صالحان»توانيد به فصل در اين مورد مى -1
 صحيح مسلم. -2
 صحيح مسلم. -3
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مرا بدان كار  صبه من فرمود: آيا تو را براى كارى نفرستم كه رسول خدا  سطالبعلى بن أبى»
اى را ترك نكنم مگر اينكه آن را محو و نابود سازم، و هيچ قبر بلند فرستاد؟! و آن اينكه هيچ تمثال و مجّسمه

 .«ر اينكه آن را با خاك يكسان نمايمو مشرفى را وانگذارم مگ
ل ََتَْعلُوا ُبيُوتَكم قُبورا، ول ََتَْعلوا َقْْبِي ِعيدا، وَصلُّوا لََعَ  ، » فرمايد:مى صرسول خدا  -

 .1«فَإِن  َصالتَُكم َتبْلُُغين َحيُث ُكنْتُم
من درود و صلوات بفرستيد، وآمد قرار ندهيد، و بر هايتان را قبرستان نكنيد، و محّل زيارت و رفتخانه»

 .«رسد!همانا درود و صلواتتان هر جا كه باشيد، به من مى
گويد: ائمه را در مّكه ديدم شافعى در كتاب األّم مى»گويد: امام نووى؛ در حاشيه ارشاد سارى مى -

كه  صكه به نابودكردن آنچه روى قبور ساخته بودند، دستور دادند و شافعى سخن پيامبر 
 .2«كندكردن را تأييد مىاين ويران «ول قْبا مرشفا...»فرمايد: مى

 باشد.اين سخن امام نووى؛ است كه از فقهاى بزرگ شافعى مى
كه بعد از امام نووى؛ از بزرگترين فقهاى  -نيز  «تحفة المحتاج»حجر هيثمى؛ صاحب إبن -

اقدام به نابودى »گويد: ى قبور چنين مىدر مورد هدم و نابودكردن گنبد و بارگاه رو -شافعى است 
ضررشان « ضرار»بنا و ضريح و نيز قبه و بارگاههاى روى قبور واجب است؛ زيرا آنها از مسجد 

اند؛ چون رسول خدا بنا شده صبيشتر است. به دليل اينكه گنبد و بارگاه بر نافرمانى رسول خدا 
بردن قنديل و چراغ امر فرموده است. پس، از بينكردن بناى قبور از آنها نهى فرمود و به ويران ص

 .3«روى قبور واجب است...
تا اينجا معلوم شد كه آقاى صدر واقعًا بدون دليل تزيين و بناى روى قبور را از طرف اهل سّنت جايز 

 داند.مى
دهيم تا اثبات بودن بناى روى قبور ارائه مىاكنون مداركى از كتب معتبر شيعه امامّيه را نيز درباره حرام

 شود كه سخن آقاى صدر با ادّله شيعه نيز به هيچوجه موافقت ندارد:

                                           
 داود.سنن أبى -1
 .969تا  961، ص 9شرح مسلم، امام نووى، ج -2
 .111ن حجر هيثمى، جلد اّول، ص الزواجر عن اقترف الكبائر، إب -3
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أن  صنهی رسول الله »اند: روايت كرده -هر دو  -« شيخ حّر عاملى»و « شيخ طوسى» -
 .1«یجصص القبور

 .«نهى فرمود كه قبرها را گچكارى و تزئين كنند صرسول خدا »
أن یصلی علی القبر  صنهی رسول الله »نيز چنين نقل شده است:  ساز امام جعفر صادق -

 .2«أو یقعد علیه أو یبنی علیه

از اينكه بر قبرى نماز بگزارند، يا بر آن بنشينند و يا بر آن بنا و ضريح بسازند، نهى فرموده  صپيامبر »
 .«است
عن البناء علی سألت أبا الحسن »نيز روايتى آمده كه چنين است:  /جعفر بناز موسى -

القبر والجلوس علیه هل یصلح؟ قال ال یصلح البناء علیه وال الجلوس وال تجصیصه 
 .3«وال تطیینه

گويد: از أبالحسن در مورد بناى بر قبور و نشستن بر روى آن پرسيدم كه آيا اين مى جعفربنبرادر موسى»
ضريح بر قبور و نشستن بر آن و  درست و سزاوار است؟ فرمود: خير! سزاوار و صحيح نيست. بناء و

 .«گچكارى و گلكارى و تزيين آن درست نيست
ال تبنوا علی القبور وال تصوروا »نيز به نقل از جراح مدائنى فرموده است:  سامام صادق -

 .4«کره ذلك صسقوف البیوت فإن رسول الله 
 صها را از مجّسمه و تصوير پر نكنيد؛ چرا كه رسول خدا بر قبور، ضريح و بنا نسازيد و سقف خانه»

 .«اين كارها را ناپسند شمرد
إلی المدینة فی هدم القبور وکسر  صبعثنی رسول الله »گويد: نيز مى سو اّما خود على -

 .5«الصور
 .«ها و بتها فرستادكستن مجّسمهها و شمرا به شهر براى خراب كردن مقبره صرسول خدا »

                                           
 شيخ حّر عاملى.« وسائل الشيعة»شيخ طوسى و « تهذيب» -1
، «وسائل الشيعة»شيخ طوسى و « تهذيب»، شيخ صدوق )إبن بابويه(، باب مناهى پيامبر، همچنين «من ال يحضره الفقيه» -2

 شيخ حّر عاملى.
 شيخ طوسى نيز اين روايت را آورده است.« تهذيب»فن. از أبواب د 99، شيخ حّر عاملى، باب «وسائل الشيعة» -3
 شيخ حّر عاملى.« وسائل الشيعة»شيخ طوسى و « تهذيب» -4
 .163، شيخ حّر عاملى، چاپ سنگى قديم، جلد اّول، صفحه «وسائل الشيعة» -5
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 صروايت كرده است كه او مردى را ديد در كنار قبر پيامبر  سحسينبننيز از على« أبويعلى» -
كرد. نزد او رفت و او را از اين كار نهى نمود و گفت: آيا حاضر هستى براى رفع مشكالتش دعا مى

چنين  صه است، بشنوى؟ پيامبرشنيد صسخنى را كه پدرم از جّدم، و او هم از رسول خدا 
ْينََما ُكنْتُم»فرمود: 

َ
 .1«ل َتت ِخُذوا َقْْبِي ِعيًدا، َول ُبيُوتَُكْم ُقبُوًرا، فَإِن  تَْسِليَمُكْم َيبْلُُغيِن أ

هايتان را قبرستان نكنيد. پس بر من سالم و درود بفرستيد. وآمد قرار ندهيد، و خانهقبرم را محّل رفت»
 .«رسدكجا كه باشيد، به من مى سالم شما هر

بناى بر قبور را  صسّنت و خود شيعه، رسول خدا شود كه بر طبق مدارك معتبر و موّثق اهلمالحظه مى
از اين نظر مستثنى ننموده و مرقد خود او و امامان و اولياء نيز در زمان ايشان ساخته نشده، بلكه سالها پس 

توّسط ديگران ساخته و پرداخته گرديده و گنبد و ضريح و بارگاه بر  - و بر خالف تعاليمشان! -از وفاتشان 
 .اند!چشمى پرداختهاى كه انگار در تزيين آنها به رقابت و چشم و هماند! به گونهآنها نهاده شده

خالصه، سخنان آقاى صدر به دو دليل كّلى كاماًل باطل است: اّواًل وجود قبرهاى مزّين و بناشده در 
 .دليل عدم حرمت آن در جاهاى ديگر نيست!جايى، 

ثانيًا تزيين قبور و ايجاد گنبد و بارگاه طبق مدارك معتبر شيعه و سّنى، باطل و حرام است.. ضمنًا 
گاهى از منابع شيعه و مشّخص مى شود كه يا سخنان تيجانى افسانه و دروغ است، و يا آقاى صدر بدون آ

اند كه سخنان گزافى را به نام او در م با آقاى صدر دشمنى داشتهسّنى سخن گفته است، و شايد علماى ق
 .كنند!چنين سطح وسيعى پخش كرده و مى

جستن به آنان، دست بر قبر كشيدن و توّسل به صالحين و تبّرك»پرسد: ( مجّددًا مى31تيجانى در )ص 
كنند، اولياء و ائمه را دعا مى شرك به خداست! نظر شما چيست؟ سّيد محّمد باقر صدر پاسخ داد: ... اينكه

 «.اى نزد خدا باشند، و اين هرگز شرك نيستبه اين خاطر است كه وسيله
به تفصيل مورد نقد و  -« توّسل»فصل  -هاى صدر را در فصلى جداگانه ما جواب اين سؤال و گفته

سرايى ت كه يا واقعًا تيجانى افسانهپردازيم.. فقط اين را بايد گفايم و لذا در اينجا به آن نمىبررسى قرار داده
گاهى و تحقيق از منابع شيعه و سّنى سخن گفته است!.. در هر صورت، كتاب كرده و يا آقاى صدر، بدون آ

تيجانى فاقد ارزش است و بايستى براى علماى قم تأّسف خورد كه چنين كتابى را با چنان قلمى در دفاع از 
 .اند!عقايد خود، چاپ و منتشر كرده

                                           
به نقل از پدرش و  سالعابدينزين، أبوعبدالّله حافظ مقّدسى اين روايت را از «مختار»و همچنين « سنن سعيد بن منصور» -1

 آورده است. سجّدش على 
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گويند، مگر اينكه قباًل دهند و سخنى نمىعلماى ما هرگز فتوايى نمى»گويد: ( مى33تيجانى در )ص 
كند يا عزل اند، و دولت هم هركه را خواست نصب مىنظر حكومت را تأمين كنند؛ چراكه مزدبگير دولت

 «.نمايدمى
مگر براى ارضاى حكومتهايشان،  گويندآرى!.. اين را راست گفته است؛ زيرا علماى صوفّيه! سخن نمى

سّنت است، به راستى كه دروغ گفته و تهمت زده است.. داستان امام و اگر تيجانى قصدش علماى اهل
جعفر منصور، داستان شافعى با بن عبدالملك، داستان امام مالك و أبوحنيفه با أبىزهرى با هشام

رسد به داستان تيميه با ناصر قالوون و... تا مىإبن حنبل با معتصم، داستانالرشيد، داستان احمدبنهارون
سّيدقطب با جمال عبدالناصر... براى همه مشهورند.. اينان علماى ما هستند كه در برابر حكومتهاى وقت 

اى از خود نشان ندادند. نفاق و تقّيه در برابر حكومتها و قدرتمندان، تنها مقاومت كردند و هيچ نفاق و تقّيه
نيز « تقّيه»برند.. در مورد ات شيعه است كه حّتى علماى شيعه با خود شيعه هم به كار گرفته و مىاز معتقد

 ايم.در اين كتاب شرح داده
، «صحيح مسلم»، «صحيح بخارى»گويد: به پايتخت رفتم و در آنجا ( مى113تيجانى در )ص 

 «.بهاى مشهور را خريدم و...و ديگر كتا« موّطأ امام مالك»، «صحيح ترمذى»، «مسند امام احمد»
زده شده و از او دعوت به ( كه علماى األزهر از علم او شگفت91گرديم به اّدعاى تيجانى در )ص برمى

شدن و بازگشتش به تونس، چقدر ناشيانه اند تا در األزهر تدريس كند، اّما در اينجا پس از شيعهعمل آورده
را از  -قّصه قلم و دوات  -« شنبهحادثه پنج»سّنت به پايتخت رفتم تا گويد: براى خريد كتابهاى اهلمى

مذهب بوده، حّتى موطأ امام مالك را هم نداشته است! كند، مالكىالبالى آنها پيدا كنم! او كه خود اّدعا مى
را خوانده باشد، قّصه قلم و دوات را شنيده  صو گذشته از آن، هر مسلمانى كه يك بار هم سيره پيامبر 

 كند!..وغها و تناقضها و پريشانگوييهاى تيجانى را اثبات مىاست! به هر حال تمام اينها، در
سّنت را نيز به اشتباه نوشته است! در حّتى اسامى كتابهاى اهل -به قول خودش  -اين عالم بلندمرتبه!! 

شان )يعنى زندگى صحابه( به تفصيل لذا در گذشته بحث درباره آنها و روش زندگى»گويد: ( مى119)ص 
و « معرفة الصحابة اإلصابة ىف»و « أسدالغابة ىف متييز الصحابة»ر اين زمينه كتابهايى مانند اند و دكرده

سّنت و جماعت، بيوگرافى اصحاب را مورد نقد و بررسى و ديگر كتابهايى كه از نظر اهل« ميزان اإلعتدال»
 «.دهند، مورد نگارش و تأليف قرار دادندقرار مى

اى! زيرا اى، اشتباه كردهگوييم: تمام كتابهايى كه نام بردهمى -اين عالم جاهل!  -در اينجا به تيجانى 
 «اإلصابة فى تمييز الصحابة» اإلصابة،است! و اسم  «ُأسد الغابة فى معرفة الصحابة»، الغابةاسم 

ما در اين كتاب، تنها از ضعف »يد: گواش مى، امام ذهبى، خود در مقّدمه«ميزان اإلعتدال»باشد! و اّما مى
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اش را نقد و بررسى كرده باشد، و حّتى نام يك صحابى را هم نياورده كه زندگى 1«ايمراويانشان بحث كرده
 .توان كتابى باشد كه به نقد و بررسى زندگى اصحاب پرداخته باشد!پس چگونه مى

برند، ى، شكايت از معاويه نزد عمر مىكنندگان زيادرغم اينكه شكايتعلى»گويد: ( مى191در )ص 
 «.او )يعنى عمر( حّتى يكبار هم براى اعتراض به كارهاى معاويه، او را مالمت و سرزنش نكرد

باال گرفت، علي  سخوانيم: وقتى كه شكايت مردم از عثمان اين نيز دروغ است! چنانچه در تاريخ مى
اى، قبول ه كن! آنها فرماندارانى را كه انتخاب كردهبه درخواست مردم توّج »رفت و گفت:  سنزد عثمان  س

عثمان «.. ها متوّجه معاويه استبيشتر گاليه»گفت:  س؟ علي «كدام يك را»پرسيد:  سعثمان «.. ندارند
تو را به خدا قسم »على فرمود: «! ام، بلكه عمر او را گماشته استولى من او را بر شما نگماشته»گفت:  س
گفت: چرا  س؟! عثمان «ترسيدغالم عمر، بيشتر از او مى« يرفأ»دانى كه معاويه از دهم! مگر نمىمى
 .2«دانممى

البالغه ثبت شده و ما در فصل نهجكه در منابع شيعه از جمله  سدر مدح عمر  سو ديگر سخنان علي 
 ايم.آورده« مناقب خلفاء»

زد كه بدنش ُپر پرسيد، آنقدر او را مىاگر كسى سؤالى از آيه قرآنى از عمر مى»گويد: ( مى199در )ص 
 .«!شداز خون مى

 بدون -بسته به هم بافته و چشم -شخصًا  -اين نيز از جمله دروغهاى آشكارى است كه تيجانى خود 
 سرايى كرده است!.داستان -استفاده از سند و مدركى! 

نويرة و پيروانش در حجةالوداع با على در روز غدير بنكند كه مالك( اّدعا مى109و  109يا در )ص 
 اند!.خم بيعت كرده

كند كه جنگ مسلمانان در تر اينكه تيجانى دائمًا تالش مىاين نيز از اكاذيب تيجانى است! و عجيب
ارزش قلمداد نمايد و سپس اين بى -شوند كه از مرتّدين محسوب مى -ن أبوبكر با مانعين زكات را زما

كند! و در جاهاى زيادى از كتابش، مطالبى را نويره و پيروانش دفاع مىبندروغها را سر هم كرده و از مالك
ات جنگيد و آنها هم مرتد نبودند و در همين مورد آورده كه أبوبكر با مرتدين جنگ نكرد، بلكه با منكرين زك

كه على هم جزو آنان بوده و در تمام جنگهاى مرتدين و مانعين زكات با أبوبكر و ساير  -أبوبكر و يارانش 

                                           
 .1ميزان اإلعتدال، ص -1
 .199، ص1خلدون، جإبن -109-103، ص9البداية والنهاية، ج -90، ص9االثير، جإبن -939، ص9الطبرى، ج -2
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(.. تفصيل آن 199تا199خود با آنها جنگيدند و آنها را بيگناه كشتند!! )ص بى -مسلمان همراه بوده است 
 .آمده است« مناقب خلفاء»در فصل 

حال اگر از فضايل بگذريم و به سّيئات و بديها روى آوريم، يك گناه يا سّيئه »گويد: ( مى199در )ص 
يابيم در صورتى كه براى ديگران بديها و تبهكاريهاى زيادى در ابيطالب در كتابهاى دو گروه نمىبنرا از على

 «.ريمو كتابهاى سيره و تاريخ سراغ دا« صحاح»سّنت مانند كتابهاى اهل
ساله شيعه در  19-10اين انصافش را زمانى كه شاگردِى كودكان  -اين عالم بزرگ!!  -شايد تيجانى 

ساله سّنى  19-10اى را هم نزد كودكان كرد، از آنها گرفته باشد! چه خوب بود كه يك دورهنجف را مى
 .آموخت!!علم مى -ودش به قول خ -شد و به خوبى از اين كودكان گذراند تا كاماًل منصفانه مىمى

سّنت از بزرگان صحابه، از خلفاى راشدين و از ائمه هدى است، ولى از معصومين نزد اهل سعلي 
اعتراف  سنيست.. همچون تمامى صحابه ديگر، هم حسنات داشته و هم اشتباه.. چنانچه خود علي 

 كند:مى
 .1«ء وال آمن ذلك من فعلیفإنی لست  فی نفسی أن أخطی»
 .!!«دانم كه خطا نكنم و كارم نيز از خطا در امان نيستخودم را باالتر از آن نمىمن »

و برخالف سخن تيجانى، هم در كتب سّنى و هم در كتب شيعه، روايتهاى زيادى وجود دارد كه 
ام، چند نمونه از آنها دهد.. و ناچارم برخالف ميل باطنىو عدم معصومّيتش را نشان مى ساشتباهات علي 

سّنت را عنوان كنم تا دروغ تيجانى را نشان دهم.. البته آن دسته روايتهايى كه در اين بابت در كتب اهل
ه در اين مورد فراوان هم ك -توان با روايتهاى شيعه مقارنه نمود؛ زيرا در روايتهاى شيعه موجود هستند، نمى

 .آور، اسائه ادب و هتك حرمت شده است!به طور شرم -و همسر و فرزندانش  -به على  -هستند 
 اند:سّنت آمدهو اّما بعضى از روايتهايى كه در مآخذ اهل

« أبوداود»و « ترمذى»و « بخارى»در مسأله سوزاندن مرتّدين؛ چنانچه  بعّباس به على ايراد إبن
عباس رسيد، وى گفت: من هم آنان را على گروهى از مرتّدين را سوزاند. اين خبر به إبن»اند: آورده

كشتم؛ زيرا رسول خدا فرمود: هركس دينش را تغيير داد و مرتّد شد، بُكشيد!.. ولى من آنها را مى
به على رسيد  فرمود: با عذاب خدا، كسى را مجازات نكنيد!.. اين سخن صسوزاندم؛ زيرا رسول خدا نمى

                                           
همانا من از »؛ «ءلسُت آمن أن أخطى فإنى»در اصول كافى چنين آمده است:  -110اإلسالم، كالم البالغة، شرح فيضنهج -1

 ، چاپ بيروت(190، ص1)نقل از أعيان الشيعة، محسن أمين، ج«. خطاكردن، در امان نيستم!



 35  تیجانی و کتابش

 

 

شبى بر من و فاطمه  صرسول خدا »كند: روايت مى سخود علي  1«!گويدعّباس راست مىو فرمود: إبن
خوانيد؟ گفتم: اى رسول خدا! ما در دست خداييم، هر گاه وارد شد و در زد و فرمود: مگر نماز شب نمى

برگشت و روى برگردانيد و  ص، پيامبر شويم! همين كه اين حرف را زدمبخواهد ما را بيدار كند، بيدار مى
 .2«ء جدلواكن اإلنسان أكرث ىش»گفت: زد، از او شنيدم كه مىرفت، و در حالى كه به ران خود مى

بن با اهل حديبيه صلح كرد، على صزمانى كه رسول خدا »نيز روايت شده است:  س از براءبن عازب
محّمد رسول خدا. مشركان گفتند: ننويس رسول خدا!  بينشان قراردادى بدين صورت نوشت: سطالب أبى

فرمود: آن را پاك كن! على  سبه علي  صجنگيديم! پيامبر دانستيم، با شما نمىاگر ما او را رسول مى
 اين روايت را .3«آن را پاك كرد صكند! پس خود پيامبر گفت: من، آن كسى نخواهم بود كه آن را پاك مى

آمد و به او گفت: أبوطالب ُمرد!  صروايت شده كه نزد پيامبر  سباز هم از علي . 4اندكتب شيعه نيز آورده
فرمود: برو و  صفرمود: برو و خاكش كن!.. على گفت: اّما او مشرك بود كه ُمرد! پيامبر  صپيامبر 

 .5«خاكش كن!
گفتند: چگونه زد، تيجانى و شيعيان مىحال اگر چنين رفتارى از عمر و أبوبكر يا ديگر صحابه سر مى

 .دانند كه او رسول خدا است؟ و...؟!كنند؟ مگر نمىرا اجرا نمى صامر رسول خدا 
وارد شدند و عباس گفت: اى اميرالمؤمنين! بين من و  -كه خليفه بود  - سبر عمر  بعلى و عباس 

 .6قضاوت كن! پس على به عّباس ناسزا گفت و...! -كه بر سِر فدك دعوا داشتند  -اين 
از دختر أبوجهل خواستگارى نمود و فاطمه  سعلي »همان روايت مسوربن مخرمة كه حاكى است:  يا

را از اين كار منع  سعلي  صاز على شكايت كرد و پيامبر  صاز اين كار ناراحت شد و نزد پيامبر 
ده آم« مناقب خلفاء».. شرح اين روايت، در فصل 7اين روايت در كتب شيعه نيز آمده است«.. فرمود

 .8است..

                                           
 .99، ص9التاج الجامع لألصول فى أحاديث الرسول، ج -1
 .1119 فتح البارى، شرح صحيح بخارى، كتاب التهّجد، باب تحريض النبى على قيام الليل، حديث شماره -2
 1039البارى، شرح صحيح بخارى، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فالن، حديث شماره فتح -3
 .919، ص99بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج - 4
 .39، ص1مسند امام احمد، ج -5
 .9699نضير، حديث شماره البارى، شرح صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب حديث بنىفتح -6
 .39-30صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، شماره  -19، ص9بخارى، ج صحيح -7
 شيخ مجلسى نيز در كتابش جالءالعيون آورده است. -، چاپ نجف 199-190بابويه، صعلل الشرايع، إبن -8
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خواهم؛ چرا كه از بس اّما مآخذ شيعه! كه به راستى از ذكر اينگونه روايات از خدا طلب آمرزش مى
 .آور هستند!!باطل و پوچ و شرم

در سفر بودم و هيچ خادمى غير از من نداشت و تنها  صبا پيامبر »گويد: از على روايت شده كه مى
خوابيد.. لحافى غير از آن بر بين من و عايشه مى ص. پيامبر يك لحاف هم داشت. عايشه نيز با او بود

روى ما نبود. زمانى كه براى نماز شب برخاست، با دست خود لحاف را از وسط، بين من و عايشه پايين 
 .1!!«كشيد تا جايى كه لحاف به زيراندازى كه زير ما بود رسيد

آورتر از آن، از على روايت كنند! و شرمو على و عايشه توهين مى صببينيد چگونه به رسول خدا 
صبح زود بر من و فاطمه وارد شد در حالى كه ما با هم مشغول بوديم! گفت:  صپيامبر »اند: كرده

عليكم! عليكم! ولى ما ساكت مانديم و شرم كرديم و از جايمان تكان نخورديم! باز هم گفت: سالمسالم
 -آن هم دو بار  - صممكن است از جواب سالم به پيامبر  2چگونه«!! ساكت مانديم ولى ما همچنان

 .خوددارى كنند؟!
رفتم و أبوبكر و عمر نيز آنجا بودند. پس من بين  صمن نزد پيامبر »اند كه: باز هم از على روايت كرده

 .3نكردى؟!پيامبر و عايشه نشستم! تا جايى كه عايشه گفت: جايى غير از راِن من پيدا 
وارد شد، و رازى را براى او بازگو كرد  صبر جّدش رسول خدا  ÷بن على حسن»روايت شده كه: 

دگرگون شد، سپس برخاست و به منزل فاطمه رفت... سپس على آمد و  صكه در آن هنگام چهره پيامبر 
او را با دستش گرفت و تكانش داد و به او گفت: اى أباالحسن! مواظب باش كه ديگر فاطمه را  صپيامبر 

 .4«شوند!شوند و با رضايتش، راضى مىخشمگين نسازى! زيرا مالئكه با غضب فاطمه، غضبناك مى
كنان من، جنبى از خدا، و كلمه و قلب او و بابى از او هستم، پس سجده»روايت شده:  ساز علي 

كنم و به وسيله من و با دست من، بخشم و بر نيكوكاران زياد مىداخل اين باب شويد، خطاهاى شما را مى
 .5«شود و من اّول و آخر و ظاهر و باطن هستم!قيامت برپا مى

                                           
 .1، ص96بحاراألنوار، ج -1
 .91، ص99بحاراألنوار، ج -2
 .193، ص«بن قيس هاللىسليم»همچنين كتاب  - 119ص، 9البرهان فى تفسير القرآن، بحرانى، ج -3
 .91، ص99بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -4
 . 999، ص93همان، ج -5
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از آن،  سبه راستى پس براى خدا چه مانده است؟! شك نيست كه اين كالم كفر صريح است و علي 
 .پاك و بيزار است!

اى اش به جمجمهزمانى كه على نماز ظهر را تمام كرد، توّجه»اند كه: روايت كرده س جعفر صادق از
جلب شد، پس با آن سخن گفت.. و با آن جمجمه مشغول شد، تا جايى كه خورشيد غروب كرد! على با سه 

گردم! نه! برنمىفهمند! خورشيد گفت: حرف از انجيل با خورشيد سخن گفت؛ زيرا عربها سخنانش را نمى
و لذا پنهان شد.. پس على از خدا خواست تا آن را برگرداند و نماز عصرش را بخواند.. خداوند هفتادهزار 
فرشته همراه با هفتادهزار زنجير فوالدى فرستاد تا در گردن خورشيد قرار دادند و آن را بر روى صورتش 

 .1«كشيدند تا جايى كه با نور سفيد و صافى برگشت!
ى نيست كه اين گونه روايات، جعلى و خرافى هستند، ولى در كتابهاى معتمد شيعه فراوان يافت شكّ 

 .شوند!مى
اى در برابر اميرالمؤمنين على كه بر روى منبر سخن زن بدكاره»اند: باز هم از امام صادق روايت كرده

دراز! اى اه كرد و گفت: اى زبانگفت، ايستاد و گفت: اين )على( قاتل عزيزانم است! پس على به آن نگمى
شوى! اى كسى كه بر گستاخ! اى فّحاش بددهن! اى زن مردنما! اى كسى كه همچون زنان ديگر حيض نمى

 .2«فرجش، چيز دراز و آشكارى است!
 .كردند!!پا مىها قيامت بهنوشتند، تيجانىچنين مى سبه راستى اگر درباره عمر 

على در بين يارانش بود كه مردى نزد او آمد و گفت: اى »اند: دهباز هم از امام صادق روايت كر
ام، مرا پاك گردانيد! پس على او را دو بار رد كرد و بار سوم به او فرمود: اميرالمؤمنين! من با غالمى لواط كرده

اب در چنين مواردى، سه حكم صادر فرموده، پس بين يكى از آنها را انتخ صاى فالنى! همانا رسول خدا 
كرد كردن از كوه، و يا سوزاندن با آتش.. سپس ايستاد در حالى كه گريه مىزدن با شمشير، يا پرتكن: گردن

كشيد! پس و در گودالى كه اميرالمؤمنين برايش كنده بود، نشست و آتش را ديد كه در اطرافش زبانه مى
ات را پذيرفت! پس برخيز و ديگر چنين هاميرالمؤمنين گريه كرد و به او گفت: اى فالنى! همانا خداوند توب

  .3«كارى را تكرار نكن!

                                           
 .100، ص91بحاراألنوار، ج -1
 .139، ص91بحاراألنوار، ج -2
 .161، ص9كافى، ج -3
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سّنت در كتب اهل سآيا اين تعطيل يكى از حدود الهى نيست؟! اگر تيجانى چنين كارى را از عمر 
 .گفت؟!يافت، چه مىمى

د كه اش بود، نزد عمر آورده شزنى كه متعّلق به يك انصارى و معشوقه»از امام صادق روايت شده كه: 
مرغ بر روى لباسش و بين رانهايش ريخته شده بود، پس على بلند شد و بين رانهايش را نگاه كرد سفيده تخم

 .1«و او را مّتهم نمود!
كنند؟! و از سر زده باشد؟! آيا شيعيان در فقه خود، اين كار را مى سچطور ممكن است اين كار از علي 

 سّنت؟!.اند؟! كتب شيعه يا اهلهيئات على را نوشتپرسيم: كيست كه اشتباهات و ستيجانى مى
 كنيم..بسيارند و ما به همين مقدار بسنده مى -آميز توهين -اينگونه روايات 

يا  2ازدواج پس از وفات فاطمة، پس از گذشت تنها نه روز! -طبق رواياتشان  -يا از اشتباهات ديگر على 
اى كه ، همچنين بر سِر اينكه على با جاريه3أبوجهل از دختراختالفش با فاطمه، به خاطر خواستگارى على 

يا اختالفش با  4 اش خلوت كرده و او آن دو را با هم ديده بود!بود، در حجره برادرش جعفر به او اهداء كرده
عقبه، يا اختالفش با حسن به خاطر اينكه زدن وليدبندر جنگ صفين و يا در مسأله شالق س پسرش حسن

 توان نام برد.و... را مى 5برى؟!گفت: چرا مركز خالفت را به كوفه مىبه على مى
اند؛ مثاًل به نكاح درآوردن دخترش هاى مختلف تعبير كردهو يا روايتهاى ديگرى كه شيعيان به گونه

انش، زمانى كه به پوشى از خالفت! ندادن فدك به فرزندم با عمر! ترك امر خدا و پيامبر و چشمكلثوأم
 خالفت رسيد و..

 .گويد!تيجانى كاماًل بدون مدرك سخن مى -بينيم همانگونه كه مى -پس 
هرگز بيعت درستى در تاريخ اسالم از عهد خلفا تا عهد كمال آتاتورك كه »گويد: ( مى193در )ص 

الفت اسالمى را از بين برد، صورت نگرفته است، به اين معنى كه اجماع مسلمين در آن باشد و هيچ زور خ
و قدرتى در آن وجود نداشته و امرى ناگهانى و غيرمترّقبه هم نباشد؛ جز در مورد اميرالمؤمنين 

 «.ابيطالببنعلى

                                           
 .969، ص9بحاراألنوار، ج -1
 .31، ص91بحاراألنوار، ج -2
 .199-190بابويه، صالشرايع، إبنعلل  -3
 ، چاپ نجف.109بابويه، صعلل الشرايع، إبن -، باب كيفية معاشرتها مع على 169، ص93بحاراألنوار، ج -4
 .169-169، ص91و بحاراألنوار، ج 91، ص1أمالى، شيخ طوسى، ج -5
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رسيد و هيچ كس از بيعت با او  به خالفت -با اجماع مسلمانان  -چه دروغ آشكارى! زيرا أبوبكر 
اى هم رخ نداد و خالفت عمر و عثمان نيز به همان ترتيب.. اّما خالفت على، خوددارى نكرد و هيچ منازعه

اهل شام به سركردگى معاويه از بيعت با او خوددارى كردند و به مرحله جنگ و خونريزى و حّتى شهادت 
و فصل آخر، به طور « امامت و خالفت»در فصلهاى  هم كشيده شد!.. هرچند اين موضوع را سعلي 

 سايم، ولى در اينجا براى احتجاج با اين سخن تيجانى به اين سخن علي مفّصل مورد بحث قرار داده
كنيم كه پس از اينكه مسلمانان مدينه و مكه و... با او بيعت كردند و شام به سركردگى معاويه از بسنده مى

اى به معاويه، بيعت مردم با خلفاى پيشينش را، بيعتى كاماًل صحيح و الگو ل نامهبيعتش سرباز زد، در خال
 خوانيم:داند. چنانچه مىمى

أن  عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلیس للشاهدبایعوا أبابكر وعمر و إنه بایعنی القوم الذین »
ین و یختار و  ا علی رجل األنصار فإن اجتمعو ال للغائب أن یرد، وإنما الشوری للمهاجر

وسموه إماما کان ذلك لله رضی فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلی ما خرج 
 .1«.منه فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین..

همانا كسانى با من بيعت كردند كه با أبوبكر و عمر و عثمان نيز بر سر همان شرايط بيعت كرده بودند. »
)بيعت( بوده، نبايد ديگرى را )براى خالفت( اختيار كند، و كسى كه غايب بوده، حق پس كسى كه شاهد 

كننده امام و خليفه، ندارد رأى ايشان )بزرگان اصحاب شورا( را نپذيرد و جز اين هم نيست كه شوراى تعيين
ن كار موجب رضاى حّق مهاجرين و انصار است. بنابراين اگر بر مردى اّتفاق كرده و او را امام ناميدند، اي

گردانند و اگر از گردد. پس كسى كه به سبب طعن و بدعت از امر ايشان بيرون رفت، او را برمىخدا مى
 .«جنگند كه غير راه ديگر مؤمنان را پيروى كرده است...بازگشت خوددارى كرد، با او مى

* * * 

 ت احاديث و تاريخ:انگارى در روايسّنت و سهلاستناد تيجانى به مآخذ و منابع اهل 

اش انگارىسّنت و سهلرسد به دروغهاى تيجانى در به كارگيرى و استناد به منابع و مآخذ اهلنوبت مى
در روايت احاديث و گزارشهاى تاريخى.. تيجانى بسيارى از موضوعات كتابش را از منابع و كتابهاى 

 نها بهره برده است.هايش از آفتهنشاندن گسّنت آورده است و براى به كرسىاهل
دانيم كه در كتابهاى تاريخ اسالم، روايتهاى نادرستى وجود دارد كه خود موّرخان نيز به آن اقرار ما مى

ام، ثبت و ضبط من آنچه را از افراد مورد اعتمادم شنيده»گويد: اند؛ مثاًل طبرى در مقّدمه تاريخش مىكرده

                                           
 .13حم، ص. وقعةالصفين، نصربن مزا0، نامه 9البالغه، فيض اإلسالم، جزءنهج -1
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كردند يعنى آنها، اخبار را به عنوان امانت ثبت و حفظ مى«.. شدام و شايد مطالب نادرست هم در آن باكرده
 و بنابراين، مطالب و گزارشهاى ساختگى نيز در كتبشان وجود داشته است.

هم احاديث نادرست و دروغين، بسيارند.. هم « حديث»طور.. يعنى در كتب درباره احاديث هم همين
از قول « صيدالخاطر»در كتاب « بن جوزىعبدالرحمن»سّنت.. چنانچه در كتب شيعه و هم در كتب اهل

دادم، جز اگر من احاديث مسندم را مورد تحقيق و بررسى قرار مى»آورده است: « امام احمدبن حنبل»
 «.ماند!اندكى باقى نمى

سخن امام احمد، بيانگر همان دوره ضبط و ثبت و حفظ و امانت است؛ نه تحقيق و بررسى و نقد و 
 -و سقم آن.. حال، اگر كسى به اين نكته توّجه نداشته باشد، و كتابهاى تاريخ و حديث را سنجِش صّحت 

 .رود!مطالعه نمايد، به بيراهه مى -دانستن آن با قطعى
يكى از ايرادهاى اساسى كتاب تيجانى همين است كه او به اين مطلب مهم، ابدًا توّجهى نداشته و به 

گاهانه  -نوشتن آن اقدام نموده است و  بسيارى از احاديث ساختگى را كه محّققان و محّدثان  -آگاهانه و ناآ
ى كه ملحدين و فرسايى نموده است.. كاراند، جمع كرده و درباره آن قلماسالمى مردود اعالم كرده

 كنند.مستشرقين مى
و اخبار  كردن مطالبملحدين و مغرضين، عالوه بر اين كار نادرست، از تحريف و دستكارى و قيچى

 كنند؛ مثاًل:تاريخى هم دريغ نمى
 .شود!كنند كه اصاًل در هيچ كتاب تاريخى پيدا نمىمسايلى را عنوان مى -1
 .آميزند!گاهى تحليل و برداشت نادرست خود را با تاريخ درهم مى -1
 .كنند تا به مقصود پليدشان برسند!گاهى هم تاريخ را به طور ناقص نقل مى -9
كنند كه انسان واقعًا از حماقت اين نابكاران، ين كه به آياتى هم استناد مىتر او از همه مسخره -9

 .1گيرد!اش مىخنده
اند!.. و اين در حالى متأّسفانه تيجانى هم درست همين كار را كرده و از همان راهى رفته كه آنها رفته

ث طوالنى و دشوار وارد و با خود پيمان بستم، حال كه در اين بح»گويد: ( مى116است كه خود در )ص 
شوم، احاديث صحيحى كه مورد اّتفاق شيعه و سّنى است، مدرك قطعى قرار دهم و احاديثى كه يك فرقه مى

 «.ديگر فرق، اعتماد كرده، بگذارممنهاى 

                                           
خيانت »و همچنين كتاب « محّمد غزالى مصرى»از « جنايات غربى در شرق»، «محاكمه گلدزيهر»براى مثال به دو كتاب  -1

 مراجعه شود.« مصطفى حسينى طباطبايى»از « در گزارش تاريخ
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نظر كنم جز در مواردى كه همه بر آن اّتفاقپس من به هيچ چيز اعتماد نمى»گويد: ( مى119يا در )ص 
 «.صًا در تفسير قرآن و احاديث صحيح از سّنت نبوىدارند، خصو

من از آغاز بحث، بر خود الزم دانستم كه استناد نكنم جز به مطالبى كه »گويد: ( مى119يا در )ص  
 «.مورد اعتماد هر دو گروه است و آنچه را كه يك گروه سواى گروه ديگر معتقد است، كنار گذارم

دهم جز روايتهايى كه هر دو مچون گذشته، مورد استناد قرار نمىو من ه»گويد: ( مى193يا در )ص  
 «.نظر دارندگروه بر آن اجماع و اّتفاق

بينيم؟! آيا به عهدش وفا كرده است؟! مسّلمًا خير! هم به احاديث جعلى و اّما آيا چنين چيزى را از او مى 
با تحليل و برداشت نادرست، مقصودش دروغين استناد كرده و هم احاديث و روايات را ناقص آورده و هم 

نشان منافق سه چيز »فرمايد: را بيان كرده و هم در ذكر منابع و عنوان كتب، دروغ گفته است! رسول خدا مى
كند و هرگاه امانتى بدو اى دهد، خالف آن عمل مىگويد و هرگاه وعدهاست: هرگاه سخن بگويد، دروغ مى

إَِذا لَْم تَْستَِح فَاْصنَْع »آنجا كه فرمود:  ص. و چه راست گفت، پيامبر 1«كند!سپرده شود، در آن خيانت مى
 .«هرگاه شرم نكردى، هرچه كه بخواهى انجام ده!» .2«َما ِشئَْت 

 -يعنى دروغها و خيانتهايش در گزارش روايت و تاريخ  -به چند نمونه از اين تصّرفات نابجاى تيجانى 
 كنيم:توّجه مى

ام، اطاعتم كن، تو را فرمايد: بندهو مگر خداوند در حديث قدسى نمى»گويد: مى (99تيجانى در )ص 
 «.، انجام پذيرد«ُكن»دهم كه به هرچه بگويى مانند خودم قرار مى

در هيچ يك از كتب حديث وجود ندارد و اين، از  -كند آن گونه كه تيجانى اّدعا مى -اين حديث قدسى 
 .باشد كه تيجانى بر اساس آن ساخته و پرداخته شده است!ّيه مىهاى صوفسرايى و كفرگويىياوه

آن قدر  «إحبث عن دينك حىت يقال عنك جمنون»و رسول خدا فرمود: »گويد: ( مى161در )ص 
 .و به صحيح بخارى نسبت داده است!« در جستجوى دينت بگرد تا جايى كه تو را ديوانه بخوانند

اند و در هيچ كتب و نه ديگران چنين حديثى را روايت نكردهاين نيز دروغ است! زيرا نه بخارى 
نيز به اين مسأله پى برده كه  -مترجم كتاب  -شود.. مثل اينكه آقاى ُمهرى سّنت هم يافت نمىاهل

نظر از اينكه، متن حديث را هم به زيرنويس تيجانى را ترجمه نكرده و از ذكر آن خوددارى كرده است! صرف
 .است!! غلط ترجمه كرده

                                           
 صحيح مسلم و بخارى. -1
 .9999مرأة ترضع ابنها، حديث شماره صحيح بخارى، شرح فتح البارى، كتاب أحاديث األنبياء، باب بينما ا -2
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گويند: اكثر بهشتيان، رود اين حديث هم از طريق صوفّيه درست شده باشد؛ كسانى كه مىگمان مى
 .كنند!!ديوانگان هستند! و لذا همگى راههاى جذبه و از خودبيخود شدن را تجربه مى

ابل بيت( را بر هر مسلمانى در مقو محّبت و موّدتشان )يعنى اهل»گويد: ( مى110تيجانى در )ص 
ۡس ﴿ و به اين آيه استناد كرده است:« پاداش رسالت محّمدى واجب دانسته است

َ
لُُكۡم َعلَۡيهي قُل ٗلَّ  أ

ةَ ِفي ٱلُۡقۡرَبَٰ  ۡجًرا إيٗلَّ ٱلَۡمَودَّ
َ
 .[19]الشورى:  ﴾أ

نيست، بلكه مصدر  صپيامبر « بيتخويشان و اهل»به هيچ وجه  ﴾ٱۡلُقۡرَبَٰ ﴿ در اينجا، منظور از
است يا حّداكثر به همان معنى است كه در « قرب الهى»و منظورش « قرابت و نزديكى»است و به معنى 

و اين زمانى بود كه گروهى از « و مسلمانان صدوستى در قرابت بين پيامبر »عباس آمده، يعنى روايت إبن
انجام  -از قبيل محافظت و پاداش  -ى او ، كارهايى را براصمسلمانان خواستند در مقابل دعوت پيامبر 

خواهم، تنها اين كه در قرابت و دوستى با من پايدار فرمود: من هيچ چيزى از شما نمى صدهند كه پيامبر 
 .1بمانيد!

گويد و سخن مى صنيز، آنگاه كه درباره اصحاب پيامبر  -العابدين ملّقب به زين - س بن حسينعلى
چنين اشاره « قرابت و دوستى مسلمانان با شخص پيامبر»ه همين موضوع يعنى كند، ببرايشان دعا مى

 كند:مى
د خاصة، الذین أحسنوا الصحابة، فاذکرهم منك بمغفرة ورضوان الّلهم وأصحاب محّم »

الذین أبلوا البالء الحسن فی نصره، وکانفوه وأسرعوا إلی وفادته، وسابقوا إلی دعوته، و 
 .2«...حجة رسالته، وفارقوا األزواج و واستجابوا له حیث أسمعهم

پس آنها را با مغفرت و رضوان خود، ياد كن! پروردگارا! عموم اصحاب محّمد را مشمول رحمت »
اش، به خويش فرما! مخصوصًا آنان كه حّق مصاحبت و همراهى او را به خوبى اداء كردند و در يارى

دادند و از او حمايت و جانبدارى كردند و صميمانه به سوى بالهاى بسيار مبتال گشتند و آزمايش نيكو پس 
ندا و پيامش شتافتند و به قبول دعوتش، از ديگران سبقت گرفتند و چون دليل و حّجت رسالتش را به گوش 
آنان رسانيد، استجابت كردند و در راه آشكارساختن سخن پيامبر و اعالى كلمه خدا، از همسران و فرزندان 

و براى تثبيت نبّوتش، با پدران و پسران خود جنگيدند. كسانى كه تمام پيوندهايشان را رها  خود جدا شدند
 .«كردند و )به مدينه( هجرت كردند و هرگونه قرابت و نزديكى را غير از قرابت پيامبر، نفى كردند...

                                           
 .9919صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب إال العودة فى القربى، حديث شماره  -1
 ، چاپ كلكته هند.19صحيفه سّجادّيه، ص -2
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يكانش غايت و هدف نهايى از رسالت خود را، دوستى و موّدت در نزد صچطور ممكن است، پيامبر 
ام تا مردم را به دوستى در نزديكانم دعوت كنم! آيا امكان دارد بداند؟! يعنى اينكه بگويد: من برانگيخته شده

اند؟! در نخواسته ‡در مقابل رسالت خويش، چيزى از مردم بخواهد كه ساير پيامبران  صپيامبر 
؟! چنانچه در آيات زيادى «با خداست خواهيم؛ زيرا اجر ماما چيزى از شما نمى»اند: حاليكه همگى گفته

كيد شده است:  تأ
ۡجر  قُۡل ﴿

َ
يۡن أ ۡۡلُُكم مل

َ
ۡجريَي إيٗلَّ لََعَ ٱ َما َسأ

َ
ي َفُهَو لَُكۡمۖٞ إيۡن أ  .[٥١]سبأ:  ﴾َّللَّ

بگو: هر اجرى كه )در قبال دعوت و رسالتم( از شما خواسته باشم، براى خودتان؛ زيرا اجر و پاداشم »
 .«بر خداست و بس

ۡس ﴿
َ
يهيس َسييياا قُۡل َما  أ َذ إيَٰىَٰ َربل ن َيتَّذي

َ
ۡجرإ إيٗلَّ َمن َاا َء أ

َ
 .[٤١]الفرقان:  ﴾٥٧ لُُكۡم َعلَۡيهي ميۡن أ

خواهم، تنها پاداش من اين است كه بگو: من در برابر ابالغ اين دين، هيچگونه پاداشى از شما نمى»
 .«ش گيردراه به سوى پروردگارش در پي -اگر خواست  -كسى 

نازل  صباشد، مّكى است و بنا به اعتقاد شيعه و سّنى در مّكه بر پيامبر اين آيه كه در سوره شورا مى
 س در مدينه، بعد از غزوه بدر ازدواج كرده و حسن بدانيم كه على با فاطمه گشته است، و همگى مى

آيه سالهاى متعّددى قبل از ازدواج  اند.. ايندر سال چهارم به دنيا آمده س در سال سوم هجرى و حسين
در مّكه نازل شده، پس چگونه ممكن است  بو قبل از وجود حسن و حسين  بعلى و فاطمه 

چيزى از مردم بخواهد كه هنوز اّتفاق نيفتاده و وجودى برايش محّقق نشده است؛ يعنى مردم را  صپيامبر 
 .نان موّدت داشته باشند؟!اند، امر كند تا بدانسبت به كسانى كه هنوز خلق نشده

و « مگر دوستى و عالقه به نزديكى و قرابت ﴾إيٗلَّ ٱلَۡمَودَّةَ ِفي ٱۡلُقۡرَبَٰ ﴿ فرمايد:همچنين خداوند مى
بی»نفرموده:  .. در حاليكه در تمام مواضع قرآن «مگر دوستى و عالقه به نزديكان» «إال المودة لذوی القر

ىف »ياد شده، نه « ذوى القربى»و ساير انسانها، با لفظ  صدر توصيه به حقوق خويشان و نزديكان پيامبر 

 فرمايد:؛ چنانچه مى«القربى

نَّ ﴿
َ
يي ٱۡلُقۡرَبَٰ َوٱِۡلََتََٰمَٰ فَأ يلرَُّسولي َوَّلي ي ُُخَُسُهۥ َول َّ  .[٥١]األنفال:  ﴾َّللي

 .«پنجم آن )اموال غنايم( متعّلق به خدا و پيامبر و خويشان پيامبر و يتيمان استيكپس »
يي ٱۡلُقۡرَبَٰ َوٱِۡلََتََٰمَٰ ﴿ يلرَُّسولي َوَّلي  .[١]الحشر:  ﴾فَليلَّهي َول

 .«... پس براى خدا و پيامبر و نزديكان و يتيمان است»



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     44

 

ََ َف ﴿ ُهۥ َوٱلۡميۡسكي  .[٨٣لروم: ]ا ﴾اتي َذا ٱۡلُقۡرَبَٰ َحقَّ
 .«و حق خويشاوندان و بينوايان را بده»

يۡني إيۡحَسانا ﴿ َ َٰدلي يٱۡلَو  .[٣٨]البقرة:  ﴾ا َوذيي ٱۡلُقۡرَبَٰ َوٱِۡلََتََٰمَٰ َوب
 .«و نسبت به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان نيكى كنيد»

خواست، دوستى نزديكان و خويشان خود را مى صبود و پيامبر اگر چنانچه اّدعاى تيجانى صحيح مى
نزديكانش كه فقط على و فاطمه و فرزندانش نبودند، بلكه عمويش عّباس و فرزندانش، عقيل و فرزندانش، 

نيز بودند! حّتى أبوطالب  -رضى الّله عنهم أجمعين  -اش زبير و همسرانش... جعفر و فرزندانش، پسرعّمه
د؛ زيرا هيچ استثنايى قائل نشده است! و اگر تنها دوستى على و فاطمه و شوو أبولهب را نيز شامل مى

 ن ساير نزديكانش تميز داده شود!.شد، تا بيخواست، بايستى قيدى ذكر مىفرزندانش را مى
جعفر عقيل و آلعباس و آلعلى و آلاز همسران و آلاعم - صبيت پيامبر شّكى نيست كه محّبت اهل

 .1شود!اّما وجوب آن، از اين آيه ثابت نمى امرى واجب است، -
را آورده و گفته كه عمر مخالف « اصحاب و صلح حديبّيه»( ماجراى 199تا  119تيجانى در )ص 

به رسم و روش ملحدين و مغرضين، اين داستان را نيز ناقص و  -همچون هميشه  -قطعنامه بود! و 
 ايم.مورد نقد و بررسى قرار داده« اءمناقب خلف»كند كه ما در فصل ريخته نقل مىدرهم

را آورده و روايت دروغين قلم و دوات را « اصحاب و مصيبت روز پنجشنبه»( ماجراى 199در )ص 
اى را به نفع على بنويسد و لذا قلم و خواسته نامهدر اواخر عمر شريفش، مى صمتذّكر شده كه پيامبر 

هم  صگويى مّتهم كرد و پيامبر و او را به هذيان دواتى خواست كه عمر مانع نوشتن اين وصّيت شد
 ناراحت شد و همگى را از منزل خود بيرون كرد!..

 ايم.نقد و بررسى كرده« قب خلفاءمنا»ما اين روايت دروغين را به تفصيل در فصل 
گفته و بعضى از روايات ساختگى را متذّكر « اصحاب در سپاه اسامه»( هم از ماجراى 196در )ص 

ناراحت بودند و حاضر نشدند تحت فرماندهى  سزيد از فرماندهى اسامه بن سكه أبوبكر و عمر شده 
قرار گرفتند! در حالى كه  صخداساله، انجام وظيفه نمايند و لذا مورد لعنت و نفرين رسول 19جوانى 

 ايم.آورده« مناقب خلقاء»در فصل چنين نبود.. ما تفصيل اين ماجرا را نيز 

                                           
 ايم.سخن گفته« بيتروايت ثقلين و اهل»، به تفصيل در فصول «بيتاهل»در مورد  -1
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زدن خانه فاطمه و مجبوركردن على براى بيعت با أبوبكر و نيز روايت دروغين آتش (136ص در )
ورد نقد و بررسى قرار گرفته م« مناقب خلفاء»خوردن فاطمه از عمر و... را آورده كه اين نيز در فصل سيلى
 است.

ه، و هركه مرا فرمود: هركه على را دشنام دهد، مرا دشنام داد صپيامبر »گويد: ( چنين مى199در )ص 
دشنام دهد، خدا را دشنام داده و هركه خدا را دشنام دهد، خداوند او را با صورت به آتش جهّنم خواهد 

 «.انداخت
اند! هرچند حاكم آن را در مستدركش آورده است، بسته صاين حديث نيز دروغ است كه بر پيامبر 

تواى حديث درست است و نبايد به هيچ سّنت صحيح و ثابت نيست.. اگرچه قسمتى از محولى نزد اهل
توهين نمود، اّما از لحاظ روايتى ساقط است؛ زيرا از طريق أبوإسحاق سبيعى و  صيك از اصحاب پيامبر 

ت و دومى مشهور اس 1سعد عوفى و أبوعبدالّله جدلى روايت شده است كه اّولى به تدليس و عنعنهمحّمدبن
اند و سومى هم به بدعتگزار و او را ضعيف و ُپراشكال دانسته هم كسى است كه خطيب و ذهبى و دارقطنى

 .بودن مشهور است!شيعه
هايى از آورده و نمونه« گواهى شيخين عليه خودشان»( مطالبى را با عنوان 191و  196تيجانى در )ص 

ت رسانده تاريخ سخن ديگرى را از او به ثب»گويد: مى سسخنانشان را آورده از جمله اينكه درباره عمر 
شدن و زيارت دوستانش، مرا اى كاش گوسفندى بودم كه هرگاه بخواهند مرا فربه كنند تا پس از فربه»است: 

خوردند و چون كردند و سپس مرا مىُكشتند و قسمتى از گوشتم را كباب كرده و قسمتى را خشك مىمى
زاييد! اى كاش اى كاش مادرم مرا نمى» گويد:و نيز درباره أبوبكر مى«.. شدم و بشر نبودممدفوع خارج مى

 «.كاهى در الى خشتى بودم...
اند، اگر بيرون آمده باين سخنان از زبان عمر و أبوبكر  گذشته از اين كه كسى ثابت نكرده كه

پس چرا أبوبكر و »كند: خواهد ثابت كند؟! تيجانى اّدعا مىچنانچه ثابت هم بوده، مگر چه چيزى را مى
 (.199)ص « كنند كه اى كاش از بشر نبودندعمر آرزو مى

نَيَٰلَۡيتَِني ميتُّ َقۡبَل َهََٰذا َوُكنُت نَۡسيا ﴿مگر مريم )عليها السالم( نيز نفرمود:  يلا ا مَّ  .[19]مريم:  ﴾اسي
 .«اى بودم!شدهارزش و فراموشُمردم و چيز بىاز اين مى اى كاش! قبل»

كند: روايت مى ساز علي  -كه نزد شيعيان بسيار معتمد است  -« بحاراألنوار»شيخ مجلسى در كتاب 
شدم و اسم آتش را كرد! اى كاش! هرگز از مادرم زاييده نمىپاره مىاى گوشتم را پارهاى كاش! گرگ درنده»

                                           
 دروغ بگويد.« اين شنيدم و او نيز از فالنى شنيد و... الخاز »گويند: كسى كه در اينكه مى -1
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فت: واى بر من! بعد از كنان گشنيدم! سپس على دستش را بر سرش زد و بر روى آن گذاشت و گريهنمى
اى »كند كه: نيز روايت مى ساز سلمان فارسى .1«شود! واى بر من از كمى توشه سفر قيامت!سفرم چه مى

كردند و هرگز نام آتش تكه مىخوردند و پوستم را تكهام گوسفندى بودم كه از گوشتم مىكاش! براى خانواده
زاييد و نام اى كاش! مادرم عقيم و نازا بود و هرگز مرا نمى»كند: نيز نقل مى س.. يا از أبوذر«شنيدم!را نمى

اى در جايى بدون سكنه و اى كاش! پرنده»كند: .. از مقداد نيز چنين روايت مى«خورد!آتش به گوشم نمى
 .2«شنيدم!آب و علف بودم و بر من هيچ حساب و عقابى نبود و هرگز نام آتش را نمى

كنند كه بشر اى كه مورد احترام شيعه هستند، آرزو مىو ديگر صحابهاگر چنين است، چرا على 
 .نبودند؟!

فاطمه پاره تن من است، هر »كند: نقل مى ص( اين حديث جعلى را از پيامبر 199تيجانى در )ص 
 «.كه او را به خشم آورد، به تحقيق مرا به خشم آورده است

َفاِطَمة  » ن شيعه اين است كه اين حديث ساختگىاز جمله كارهاى نادرست تيجانى و ديگر نويسندگا
ي...! اذّيت و شكستن »و « آزار فاطمه از جانب أبوبكر بر سِر فدك!»و روايت ساختگى  .«َبْضَعٌة ِمنِّ

گيرند كه أبوبكر را در كنار هم گذاشته و نتيجه مى« پهلويش توّسط عمر در جريان بيعت اجبارى با أبوبكر!
إن اّلّل يغضب بغضب »اند؛ زيرا طبق روايت ا و رسولش واقع گشتهمورد غضب خد بو عمر 
 .!!«شودخداوند با غضب فاطمه، خشمگين و با خوشنودى فاطمه، خوشنود مى» .«فاطمة...!

آورده است، در حالى كه اين « صحيح بخارى»تيجانى، اين حديث را به عنوان حديث مستقّلى از 
آمده است:  - 3و حّتى خود كتب شيعه -ست كه در صحيح بخارى عبارت، مستقّل نيست.. جريان چنين ا

اين جريان را شنيد، خدمت پيامبر  -همسرش  -كند. وقتى فاطمه على از دختر أبوجهل، خواستگارى مى
شوى در حالى كه اين على گويند كه تو هرگز براى دخترانت، خشمگين نمىرفت و گفت: همه مى ص

ِبی َجْهٍل ، َفَسِمَعْت ِبَذِلَك »كند!.. استگارى مىجهل خواست كه از دختر أبى
َ
ا َخَطَب ِبْنَت أ ِإنَّ َعِلیًّ

                                           
 ..93، 99بحاراألنوار، ج -1
 همان. -2
جالء »، چاپ نجف، شيخ مجلسى نيز، همين روايت را در كتاب فارسى خود 199-190بابويه، صعلل الشرايع، إبن -3

 ايم.آورده است.. تفصيل روايت شيعه را در فصل مناقب خلفاء آورده« العيون
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ِه  وَل اللَّ َتْت َرس 
َ
، َفأ َناِتَك ، َهَذا َعِلیٌّ َناِکٌح  صَفاِطَمة  َب َك اَل َتْغَضب  ِل نَّ

َ
َك أ م  َقْوم  َفَقاَلْت َیْزع 

ِبی َجْهٍل...
َ
 .1«ِبْنَت أ

ي...» در حق فاطمه فرمود: صپس پيامبر  . آرى! طبق خود روايات شيعه، .«َفاِطَمة  َبْضَعٌة ِمنِّ
كه نامش جويرية بود و اسالم آورده و  -دختر أبوجهل را  ساين جمله را زمانى فرمود كه علي  صپيامبر 

 خواستگارى كرده بود. -نيز بيعت كرده بود  صبا پيامبر 
در جاى ديگرى نيز آورده و  -ارت خواستگارى على و خشم فاطمه جدا از عب -بخارى، اين عبارت را 

دانيم، در روش محّدثين، تقطيع تيجانى خيال كرده اين دو مطلب از هم جدا هستند، در حالى كه مى
ي...»باشد و مسّلمًا عبارت حديث و نقل به معنى آن نيز معمول مى در هر دو جا،  .«َفاِطَمة  َبْضَعٌة ِمنِّ

 .نموده است! نقل« مسوربن مخرمة»هر دو جا از در  -همواره -بوده و بخارى نيز يك مضمون 
و اّما چون اقدام على براى خواستگارى از جويرية، عّلت غضب فاطمه شده است، پس شيعيان كه 

خشمگين بوده است! هرچند در  سكنند، بايد قبول نمايند كه او از شوهرش علي حديث مذكور را نقل مى
قهر كرده و فاطمه به منزل پدرش  سروايتهاى زيادى آمده كه فاطمه با على  -عالوه بر اين  - كتب شيعه

كشيده شده و آنها را با هم آشتى داده است! كه ما بعضى از اين  صرفته و كار به مداخله خود پيامبر 
ي...»روايات را همراه با روايت  به تفصيل مورد نقد و « مناقب خلفاء»در فصل  .«َفاِطَمة  َبْضَعٌة ِمنِّ

 ايم..وبررسى قرار داده
بودن او )يعنى همچنانكه آيه تطهير نيز داللت بر معصوم»گويد: ( مى136و  193تيجانى در )ص 

و در زيرنويس آورده كه « فاطمه( دارد كه درباره او و همسرش و دو فرزندش به گواهى عايشه نازل شده است
 .سلم نقل كرده است!از صحيح م

 -طبق روايت مسلم از عايشه  -اين نيز دروغ است! تيجانى خواسته كه به خوانندگان بگويد كه اين آيه 
درباره فاطمه و على و حسن و حسين نازل گشته است، در حالى كه كاماًل دروغ است؛ زيرا در حديث 

اين آيه را نيز  صاست، بلكه آمده كه پيامبر  مسلم نيامده كه اين آيه به طور خصوص درباره آنها نازل گشته
كرد تا هرگونه پليدى را آنها را دعوت مى صخواند.. در واقع مضمون حديث اين بوده كه پيامبر بر آنها مى

از آنها دور سازد و پاك گرداند و به عبارت ديگر: آنها نيز جزو مّتقيانى باشند كه خداوند پليديها را از آنها 
 به تفصيل آمده است.« عصمت»شان گردانيده است.. توضيح اين آيه در فصل زدوده و پاك

                                           
 19، ص9صحيح بخارى، ج -1
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اند و پيشاپيش يابى كه قاتلين عثمان در درجه اّول، خود اصحاب بودهدرمى»گويد: ( مى131در )ص 
گفت: پير داد و با اعالم روابودن ريختن خونش مىالمؤمنين عايشه بوده است كه دستور به قتلش مىآنان ام

عايشه( از مّكه بازگشته بود كه در راه به او »)گويد: ( مى139و در )ص«.. دان را بكشيد كه كافر شده استنا
خبر دادند عثمان كشته شد، از اين خبر خيلى خوشحال و خرسند گشت، ولى هنگامى كه فهميد مردم با 

آيد و آن را بپوشاند پيش از اند، خشمگين شده گفت: آرزو داشتم كه آسمان بر زمين فرود على بيعت كرده
 «.ابيطالب به خالفت برسدبنآن كه على

« سيف بن عمر التميمى»سبحانك! هذا بهتان عظيم! چه دروغهاى شاخدارى! اين دو روايت از طريق 
گويد: او بسيار دروغگو است! اند كه به دروغگويى مشهور است؛ مثاًل نسايى در موردش مىروايت شده

گويد: بسيارى از روايتهاى دروغين و جعلى روايت كرده و ثابت گشته كه از زنادقه بوده حبان نيز مىإبن
 .1است!

بكر و ديگر مشهورين از أبىبينيم طلحه و زبير و محّمدبنو همچنين مى»گويد: ( مى131در )ص 
 «.سازنداند كه مجبور به استعفايش اصحاب، او را محاصره كرده، حّتى از آشاميدن آب منعش نموده

گويد، كجاست سند آن؟! در كدام باشد! اگر تيجانى راست مىاين نيز از اّولين و آخرين دروغهايش نمى
بكر از مشاهير صحابه بوده، در أبىگويد: محّمد بنسّنت آمده است؟! و دروغ ديگرش اينكه مىكتاب اهل

ه است! اّما مشهورترين صحابه را به دنيا آمد صالوداع سه ماه قبل از وفات پيامبر حجةحالى كه در 
البالغه نيز آمده بينيم كه با دو فرزندش تا آخرين دم هم از عثمان دفاع كردند.. آرى! همانگونه كه در نهجمى

على و حسن و حسين از او دفاع كردند و حّتى فرزندش حسن و غالمش قنبر نيز در اين ماجرا مجروح 
 .2شوند!مى

اى مردم! همانا چنين كارى كه با او انجام »فرمود:  ساز او منع كردند، علي  زمانى كه شورشگران آب را
گيرند و طعام و آب هم ماند و نه به كافران! فارسيان و روميان، اسير مىدهيد، نه به كار مسلمانان مىمى
آب همراه دهم كه آب را از اين مرد، قطع نكنيد! و سپس سه ظرف پر از دهند. شما را به خدا قسم مىمى

 .3«هاشم برايش فرستاد!فرزندانش و چند نفر از بنى

                                           
 «.ميزان اإلعتدال»و « تهذيب التهذيب»نگاه شود به كتابهاى رجال از جمله  -1
آزار ، دكتر بى«مشعل اّتحاد»همچنين « محاصرة عثمان ومنعه الـمـاء»الحديد شيعى، تحت عنوان أبىالبالغه، شرح إبننهج -2

 «.عثمانحمايت از »تحت عنوان  19-10شيرازى، ص
 آمده است.  03، ص9، بالذرى، ج«أنساب األشراف»و مثل آن در  -991، ص1التواريخ، ميرزامحّمدتقى سپهر، جناسخ -3
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على و طلحه  -طبق روايت شيعه  -اش ريختند و او را به شهادت رساندند و زمانى كه شورشيان به خانه 
و زبير و سعد و چند نفر ديگر از مهاجرين و أنصار، خود را رساندند، ديدند كه حسن و حسين و چند نفر از 

زند: عثمان كشته شد! در اين كنند و همسر عثمان نيز فرياد مىاند و گريه مىبر باالى سرش ايستاده امّيهبنى
چطور گذاشتيد كه اميرالمؤمنين كشته شود، در حاليكه شما جلوى »به فرزندانش فرمود:  ÷موقع، على 

 .1«عتاب قرار داد!در بوديد! آنگاه حسن و حسين و محّمد پسر طلحه و عبدالّله پسر زبير را مورد 
دهند كه خود اصحاب بودند كه نويسان به ما خبر مىو تاريخ»دهد: ( چنين ادامه مى131در )ص 

« بدون غسل و كفن دفن كردند« حّش كوكب»نگذاشتند جسدش در قبرستان مسلمانان دفن شود و او را در 
 .و سپس در زيرنويس آورده كه از طبرى روايت كرده است!

« بن يزيدالهذلىعبدالّله»و او هم از « عمر واقدىمحّمدبن»ايت جعلى را از طريق طبرى اين حك
 روايت كرده است.

داند! و أبوحاتم و نسايى نيز عمر واقدى همان كسى است كه امام احمدحنبل او را كّذاب مىو محّمدبن
 .اند: جاعل حديث است!گفته

اش گفته: داند و نسايى هم دربارهو را از زنادقه مىبن يزيد هذلى هم كسى است كه بخارى او عبدالّله
 .موّثق نيست!

رسد كه مثاًل در حّش كوكب بدون غسل و حال به فرض صّحت اين خبر، مگر چه ضررى به عثمان مى
زمانى كه به شهادت رسيد، شبانه دفن نگرديد و برايش بيشتر از يك قبر  سكفن دفن شده باشد؟! مگر علي 

  2كنده نشد تا خوارج مكانش را پيدا نكنند؟!
دانست، تا به شهادت رسيد، هيچ كس حّتى محّل دفنش را هم نمى بعلى بنيا زمانى كه حسين

ود كه قبرش در آنجاست! مگر او نيز شاكنون نيز گذشته از عراق، در مصر و سوريه نيز اّدعا مىجايى كه هم
 شان خشنود باد!.خداوند از همگى كند؟!..بدون غسل و كفن دفن نشد؟! آيا اين ارزشى از آنها را كم مى

 سهمراه با فرزندانش و گروهى از مردم بر عثمان  سگذشته از اين در منابع شيعه آمده است كه علي 
 .3نماز خواندند

كند، آن گروه باغى را كه بر عليه عثمان شوريدند، يجانى همواره تالش مىاّما نكته اصلى اين كه ت
و حمايت از  -معّرفى كند! همان گروهى كه على و فرزندانش حسن و حسين، در مقابلشان « اصحاب»

                                           
 ، چاپ لبنان.999، ص1الذهب، مسعودى شيعى، جمرّوج -1
 .991-999، ص9البداية والنهاية، ج -2
 ، چاپ بيروت.139، ص1الحديد شيعى معتزلى، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج -3
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از دفنش در بقيع جلوگيرى كردند و مردم را از غسل  -به قول خودش  -ايستادند! همان گروهى كه  -عثمان 
گذشته از اين، طبرى درتاريخش، در اين مورد دو روايت آورده است: اّولى همان  1منع كردند!و كفنش 

كوكب دفن شده، و در حّش  سروايت جعلى است كه تيجانى ذكر كرده و حاكى از آن است كه عثمان 
دانسته  دانيم كه تيجانى بر چه اساس، اّولى را صحيحروايت ديگر اينكه در بقيع مدفون شده است! و نمى

 .است!
بلكه آن هنگام كه خبر وفات على را به او )يعنى عايشه( دادند، »گويد: ( مى139تيجانى در )ص 

أثير و تمام موّرخينى كه حوادث سال و در زيرنويس آن آورده كه از طبرى و إبن« سجده شكر به جاى آورد
 .اند، نقل كرده است!هجرى را نگاشته 96

خن تيجانى از دو جهت دروغ است: يكى اينكه خود اين داستان، از اصل و باز هم دروغ است! اين س
اش دروغ است و از جهت ديگر، در سندى كه در پاورقى آورده نيز دروغ گفته است! اين روايت را نه بنيه

اند! كثير و خليفةبن خياط، هيچكدام در تاريخشان نياوردهاثير، نه ذهبى و مسعودى، نه إبنطبرى و إبن
 .دانيم آن موّرخينى كه اين دروغ بزرگ را به آنها نسبت داده، چه كسانى هستند!!مىن

ولى طلحه و زبير پنجاه نفر را آوردند و پس از اينكه به آنها چيزى »گويد: ( مى139باز هم در )ص 
ا بصره نيست و بدينسان او مسير خود را ت« حوأبآب»دادند، آنان هم براى عايشه قسم خوردند كه اينجا 

و سپس در پاورقى به تاريخ طبرى و « اين اّولين شهادت زورى بود در اسالم»اند: ادامه داد، و موّرخان نوشته
 .است!اند، ارجاع دادههجرى را نگاشته 90نويسانى كه حوادث سال أثير و ديگرتاريخإبن

 -شيعه و سّنى -زد هر دو گروه آورم كه نكجاست آن اّدعاى تيجانى كه گفته بود: تنها روايتهايى را مى
سرايى كه چنين سخنى را گفته باشد؟!.. كجاست آن موّرخانى كه از ثابت و مقبول باشد؟!.. كجاست آن ياوه

ذكر  -فرضًا  -آنها نام برده است؟!.. نه طبرى و نه هيچ كدام از اين موّرخان، چنين خبرى را ذكر نكرده و اگر 
 .ثابت و مقبول است؟! -بنا به اّدعاى تيجانى  -سّنت است؟! آيا نزد اهلهم كرده باشند، آيا مگر مسند 

عايشه( حّتى نگذاشت كه جنازه حسن، سرور جوانان بهشت، كنار »)گويد: ( مى130تيجانى در )ص 
 «.ام نكنيد كسى را كه دوستش ندارمجّدش رسول خدا دفن شود و گفت: وارد خانه
دار كردن اصحاب براى لّكه -كه از آنان به عاريت گرفته  -تيجانى نيز همچون ساير نويسندگان شيعه 

از هر وسيله ممكنى استفاده كرده است!.. اين روايت نيز از دروغها و تهمتهاى ديگر تيجانى  صپيامبر 
 است!.

                                           
 ايم.در فصل آخر، جريان قتل عثمان را آورده -1
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و مورد اطمينان چگونه او )يعنى معاويه( را يكى از اصحاب عدول »گويد: ( مى133در )ص 
 «.بن على سّيد جوانان اهل بهشت، زهر داد و او را كشت؟شمارند در حالى كه به حسنمى

 ز دروغ است و ثابت و مسند نيست!.ترك عادت، موجب مرض است!.. اين ني
پس از اينكه انصار با أبوبكر بيعت كردند، سعد گفت: به خدا قسم با شما »گويد: ( مى110در )ص 

ام با شما كنم تا اينكه هرچه تير در تركش دارم به سوى شما پرتاب نمايم و همراه با خاندان و قبيلهبيعت نمى
كارزار كنم. نه! به خدا سوگند اگر جن و انس با شما هماهنگ شوند، با شما بيعت نخواهم كرد تا خدايم را 

 «.وآمد نداشت و...با آنها رفتشد و خواند و در مجالسشان حاضر نمىدريابم، و لذا با آنها نماز نمى
روايت شده  -كه شيعه است  -يحيى مخنف لوطبناين نيز دروغ است! زيرا اين روايت از طريق أبى

تيميه او را معروف به الحديث دانسته است. إبنداند. أبوحاتم او را متروكمعين او را موّثق نمىاست! إبن
پرداز روايات دانسته.. زبيدى نيز او را شيعه و متروك و دروغدروغگويى دانسته.. إبن حجر او را سازنده 

 دانسته است!.
سّنت قبول دارند، صحيح است كه امام احمد در مسند خود از عفان از أبوعوانه از داودبن روايتى كه اهل 

ين وفات يافت و أبوبكر در ب صعبدالرحمن روايت كرده كه گفت: رسول خدا األودى از حميدبنعبدالّله
ات پدر و مادرم فدايت باد! زنده و مرده»مردم بود و بر سِر او آمد و پرده از رويش كشيد و بوسيد و گفت: 

اى »... گويد: رسد به آنجا كه أبوبكر به سعد مىسپس قّصه سقيفه را آورده تا مى«.. چقدر خوشبو است!
طرف بروند و انصار به طرف ديگر،  فرمود: اگر مردم همه به يك صدانى كه رسول خدا سعد! تو خود مى

فرمود و تو آن موقع نشسته  صدانى كه رسول خدا شوم.. اى سعد! تو خود خوب مىمن با انصار روانه مى
كارترين مردم از كنند و گناهدار اين امر هستند. نيكوكارترين مردم از بهترينشان تبعّيت مىبودى: قريش عهده

 .1«!د.. سعد گفت: راست گفتى! ما وزير باشيم و شما اميركننشان پيروى مىگناهكارترين
اى كه به معاويه نوشت و در آن متذّكر شده بود: كه تو حق ندارى دليل ديگر، همان سخنان على در نامه

اند.. تحت همان شرايطى كه قباًل با أبوبكر و عمر و با من بيعت نكنى؛ زيرا همه مردم با من بيعت كرده
دند و هيچ كس هم مخالفت ننمود و اگر كسى به عنوان امام انتخاب شد، اين خشنودى عثمان بيعت كر

شده بيعت نكرد و مخالفت نمود، رساند! پس اگر كسى از روى طعن و بدعت، با امام منتخبخدا را مى
 -اش به خاطر سرپيچى -بايستى مسلمانان او را برگردانند و اگر باز هم مخالفت نمود، بايستى با او 

 .2«بجنگند و...
                                           

 .9، ص1مسند احمد، ج -1
 . 0البالغه، نامه نهج -2
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دانيم، هيچ جايى ذكر نشده كه مسلمانان با سعد جنگيدند و يا او را به بيعت با أبوبكر و چنانچه مى
مجبور ساختند!.. گذشته از اين، محتواى خود روايت نيز دروغ است؛ زيرا در روايت آمده كه سعد قسم 

كند و اش را بسيج مىجنگد و تمام قبيلهمى كند و با آنها تا آخرين نفسشخورد كه با آنها بيعت نمىمى
شان، در جنگهايشان، و به طور كّلى در هيچ يك از خالصه در نمازهايشان، در مشورتهايشان، در حج

كّفاره  -به خاطر بجانياوردن سوگندش  -اجتماعاتشان شركت نخواهد كرد!.. در كدام روايت آمده كه سعد 
كرد؟ يا به نماز جماعت و آمده كه سعد در مشورتهايشان شركت نمى قسمش را داده است! در كدام روايت

آمده « امامت و خالفت»كرد؟! و...؟ تفصيل آن در فصل رفت؟ آيا به تنهايى حج مىهايشان نمىخطبه
 است.

هر كس اين مصيبت )يعنى اختالف فاطمه با أبوبكر بر سر فدك( را با »( آورده است: 119در )ص 
كند كه أبوبكر عمدًا بنا بر اذّيت زهرا تمام جوانبش را مورد بررسى قرار دهد، يقين پيدا مى كنجكاوى بنگرد و

و تكذيبش داشت تا اينكه آن حضرت با روايتهاى غدير و ديگر روايتها بر أبوبكر احتجاج نكند، درباره 
نگاران ه تاريخخالفت شويش و پسرعمويش على، و قرائن زيادى بر اين امر داللت دارد، از جمله آنچ

شد و از آنان درخواست يارى و بيعت براى پسرعمويش اند كه آن حضرت بر مجالس انصار وارد مىنگاشته
 «.نمود و...مى

اى!! فدك را از فاطمه گرفت تا با روايتهاى غدير و ديگر روايتها بر او گانهچه سخن زشت و سخيف و بچه
شد و از آنان درخواست يارى و كه فاطمه بر مجالس انصار وارد مىتر از آن، اينگانهاحتجاج نكند؟! و بچه

 .نمود و...!!بيعت براى على مى
اند كه: كنند! چنانچه در روايتهايشان آوردهچه اهانتهايى كه نمى صببينيد كه به دختر رسول خدا 

در بين همه مردم سخن گفت  فاطمه نزد أبوبكر و عمر رفت تا فدك را از آنها بگيرد و با آنها مشاجره نمود و»
« اصول كافى»و يا شيخ كلينى در كتابش «!! و فرياد كشيد، و لذا مردم همگى به طرف او جمع شدند

 .1«!!اى كه او را به خود چسبانيدكشيد به گونه فاطمه، گريبان عمر را»آورد: مى
دارى، بدان كه موهاى سرم را فاطمه، أبوبكر را تهديد كرد و گفت: اگر از على دست برن»اند: يا آورده

كجاست آن قول پروردگار كه تيجانى و شيعيان بر  2«!كنمكنم و پيراهنم را پاره مىپريشان و پراكنده مى
 فرمايد:كنند؟! خداوند مىعايشه احتجاج مى

يُكنَّ َوقَۡرَن ﴿  .[٨٨]األحزاب:  ﴾ِفي ُبُيوت
                                           

 .199قيس، صبنكتاب سليم -1
 .199، 9، ج«فروع كافى»و شبيه آن در  09، ص1تفسير العياشى، ج - 2
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. يا اينكه اين آيه فقط به عايشه اختصاص دارد، آنگونه كه «بمانيد و بيرون نياييد! هايتانشما زنان در خانه»
 .دهند؟!مستمسك خود قرار مى -دائمًا  -تيجانى و امثال او 

در  -آميز است كه داستانى مغالطه -« قضّيه فدك»، و پيرامون «امامت و خالفت»در اين مورد در فصل 
 ايم.به تفصيل سخن گفته« ب خلفاءمناق»فصل 

و اّما خالفت عثمان يك مسخره تاريخى است، چراكه عمر، شش نفر را براى »گويد: مى( 199در )ص 
خالفت انتخاب كرد و آنان را مجبور ساخت كه بايد يك نفر را از ميان خود برگزينند و گفت: اگر چهار نفر 

در طرفى ديگر، پس نظر داشتند و دو نفر مخالفت كردند، آن دو را بكشيد و اگر دو گروه شدند، سه نفر اّتفاق
هاست، اولوّيت دارد و اگر مّدتى گذشت و هر شش نفر به بن عوف با آنآن گروه سه نفرى كه عبدالرحمن

 «.اى نرسيدند، همه را بكشيد!! و اين داستانى است عجيب و غريبىنتيجه
آن همان  گوييم: اين داستانى است عجيب و غريب و همچنين دروغ و ساختگى!! راوىآرى!.. ما هم مى

اش را قباًل ذكر كرديم.. و نقد و بررسى متن اين علم دربارهيحيى أبومخنف است كه گواهى اهللوط بن
 ايم.آورده« مناقب خلفاء»را در فصل  -نفره يعنى ماجراى شوراى شش -ماجرا 

دو  دهم جز روايتهايى كه هرو من همچون گذشته، مورد استناد قرار نمى»گويد: ( مى193در )ص 
َها»نظر دارند، از جمله اين احاديث: حديث گروه بر آن اجماع و اّتفاق اب  َنا َمِدیَنة  اْلِعْلِم َوَعِليٌّ َب

َ
 .«أ

اند.. بخارى سّنت، صحيح نيست و فقها و علمايشان آن را مردود و جعلى دانستهاين حديث از نظر اهل
فته: هيچ اصل و اساسى ندارد!.. أبوزرعة گفته: أبوحاتم گ .1گفته: هيچ صورت صحيحى ندارد و منكر است!

. عقيلى گفته: چيز 3ترمذى گفته: اين حديث غريب و منكر است! .2بسيار مفتضح و ُپراشكال است!
 4حبان گفته: اين چيزى است كه اصل و اساسى ندارد!.. دارقطنى گفتهنيست!.. إبن صحيحى در متن آن

امام نووى گفته: جعلى  .5اى ندارد!زى گفته: صحيح نيست و پايهجوحديثى پريشان و ناصحيح است!.. إبن

                                           
 .196المقاصد الحسنة، سخاوى، ص -1
 .169، ص11تاريخ بغداد، ج -. 199، ص1كشف الخفا، ج -2
 . 9919صحيح ترمذى، كتاب المناقب، باب مناقب على، شماره  -3
 .196، ص9الضعفاءالكبير، ج -4
 .993، ص1الموضوعات، ج -. 199، ص9العلل، ج -5
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.. ذهبى گفته: ساختگى است!.. و باالخره البانى نيز گفته: 1تيمّيه گفته: موضوع و ساختگى است!است!.. إبن
 .2كذب و ساختگى است!..

كجا و  گويد: علم من و علم اصحاب محّمدعباس است كه مىو اين إبن»گويد: ( مى196در )ص 
 «.اى در هفت دريا باشدعلم على كجاست جز اينكه قطره

 ز هم در اّدعايش دروغ گفته است!.اين نيز كذب محض است و كسى آن را نپذيرفته است!.. تيجانى با
 را آورده است. «ىلععىن إل أنا و ل يؤّدىىلع مىن وأنا من ىلع، و»( حديث 422در )ص 

( 199باز هم در )ص  3گردد كه به تدليس مشهور است!سبيعى برمىإسحاق اين حديث نيز به أبى
كنى، آنچه پس اى على، تو هستى كه براى اّمتم بيان مى»روايت دروغين ديگرى را با اين متن آورده است: 

 «.اش اختالف كننداز من درباره
 .4بودن مشهور است!« كّذاب»گردد كه به صرد برمىاين روايت نيز به ضراربن

 دانند!.ّثق مىمعين و نسايى نيز او را دروغگو و غير مونإب
بدين صورت آورده است: پيامبر « حديث دار، در روز انذار»( حديث ديگرى را با عنوان 199در )ص 

 .«وصىي وخليفىت من بعدى، فاسمعوا هل وأطيعوا!إن هذا أىخ و» اشاره به على فرمود: ص اكرم
و جانشين من بعد من است، پس به او گوش فرادهيد و از او اطاعت نماييد!.. اين  اين برادر من، وصّى من،»يعنى: 

 .«حديث نيز از احاديث صحيح و درست است كه...
اند! اين حديث سّنت آن را متواتر ندانسته، بلكه همگى آن را جعلى و دروغين دانستهنه تنها فقهاى اهل

بودن و دروغگويى مشهورند.. گردد كه به تشّيع و متروكىبن عبدالقدوس برمو عبدالّله به أبومريم كوفى
مدينى و ديگران نيز او را متروك و دروغگو و شيعه است!.. إبن ،5القاسم أبومريمكثير گفته: عبدالغفاربنإبن

. 6گويد: او رافضيبن عبدالقدوس مىمعين نيز درباره عبدالّلهاند!.. إبنبه وضع و جعل حديث معّرفى كرده
  .7يث است!خب
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اّما سومين »اين چنين آورده است: « داستان خالدبن وليد»( مطلبى را با عنوان 193تيجانى در )ص 
اى كه در اوايل خالفت أبوبكر، برايش اّتفاق افتاد و با عمر مخالفت ورزيد و برخى از آيات و روايات حادثه

را ظالمانه به قتل رساند و در همان شب با همسر  نويرهبنوليد بود كه مالكرا تأويل كرد، داستان خالدبن
گفت: اى دشمن خدا! يك نفر مسلمان را كشتى، آنگاه بر مالك زناى به عنف كرد. و عمر به خالد مى

 «.كنمهمسرش شبيخون زدى. به خدا قسم سنگسارت مى
انع زكات بوده و م صدر تمام كتب تاريخ آمده كه پس از وفات پيامبر « نويرهبنمالك»ماجراى مشهور 

بودنش از شده بود، ولى روايت مانع -زنى كه اّدعاى پيامبرى نموده بود  -طبق روايت ديگر، او تابع سجاح 
مورد نقد و بررسى قرار به تفصيل « مناقب خلفاء»پرداخت زكات مشهورتر است.. اين ماجرا را در فصل 

 ايم.داده
مثل اهل بيت »فرمود:  ص آورده كه پيامبر خدا« حديث كشتى»( حديثى را با عنوان 109در )ص 

« من، مثل كشتى نوح است در قومش، هركه در آن سوار شد نجات يافت و هركه از آن تخّلف كرد، غرق شد
است كه هركه در آن داخل شد،  اسرائيلمثل اهل بيت من، در ميان شما، مثل باب حّطه بنى»و فرمود: 

 است.ارجاع داده« جمع الزوايد هيثمىم»و در زيرنويس به « آمرزيده گشت
گفت: تنها سّنت نيست.. پس كجاست آن اّدعاعى تيجانى كه مىاين احاديث نيز مورد قبول علماى اهل

 ه مورد اّتفاق هر دو گروه باشد!.شوم كاحاديثى را يادآور مى
 اند!.انستهو البانى و وادعى و... همگى مردود و ساختگى د 1كثيرحديث اّول را ذهبى و إبن

اند.. صالح كه بخارى و أبوحاتم او را منكر الحديث دانستهبنمفضل -1راويان اين حديث عبارتند از: 
اند: چيزهايى به على حبان او را غير موّثق دانسته و گفتهحنش الكنانى كه بخارى و نسايى و إبن -1

 .اند!دّلس دانستهأبوإسحاق سبيعى كه او را م -9اختصاص داده كه صحيح نيستند.. 
اّما حديث دوم را كه تيجانى به عنوان حديث صحيحى از كتاب هيثمى آورده است، هيثمى در همان 

آورده و راويانى را ذكركرده كه هيچ كدام از آنها را « الصغيرجامع»طبرانى در »صفحه يادآور شده كه 
اش، زندگى خواهد زندگىكه مىحديث كسى »( حديث ديگرى را با عنوان 196در )ص  2«!!شناسمنمى

رسول خدا فرمود: هركه خوش دارد كه مانند من زندگى كند و بميرد و در بهشت »آورده است: « پيامبر باشد
برينى كه پروردگارم آماده كرده، ساكن شود، پس واليت على را پس از من بپذيرد و دوستدارانش را دوست 

 «.بدارد و...
                                           

 .109، ص9ميزان اإلعتدال، ج -1
 . 109، ص3مجمع الزوايد هيثمى، ج -2
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اند يعلى األسلمى روايت شده كه همگى او را ضعيف و غيرموّثق دانستهبناين حديث نيز از طريق يحيى
در اسناد اين حديث نام »آورده كه او نيز به اشتباه آورده است: « حجر عسقالنىإبن»و تيجانى به غلط از 

(.. در حالى كه 196)ص « يعلى محاربى آمده است كه آدم ُسست و غير مورد اطمينانى استبنيحيى
اند! و به آن اسلمى است؛ نه محاربى كه موّثق است و بخارى و مسلم، او را مورد اطمينان دانستهراوى 

به جاى اسلمى،  -بن يعلى هستند! هر دو يحيى -حجر نيز به خاطر تشابه اسمى احتمال زياد، اشتباه إبن
 .محاربى آورده است!

و مسلم نيز در صحيح خود در « وصايا»بخارى در صحيح خود در كتاب »گويد: ( مى199در )ص 
 «.اند كه در حضور عايشه ذكر شد كه پيامبر، سفارش على را كرده استنقل كرده« الوصّية»كتاب 

كند!! اين گويد و هم روايتها را ناقص نقل مىواقعًا تيجانى بسيار باجرأت است! هم آشكارا دروغ مى
گفت: آن احتجاج فرد يهودى است كه مى درست همانند -كه آن را قيچى كرده!  -روايت تيجانى 

ۡو نََصََٰرىَٰ ﴿ خداونددر قرآن فرموده:
َ
هيچ » يعنى:. [111: ة]البقر ﴾لَن يَۡدُخَل ٱۡۡلَنََّة إيٗلَّ َمن ََكَن ُهوًدا أ

به منزله آن فرد قاديانى است كه منكر نماز  يا. 1«شود مگر اينكه يهودى باشد يا مسيحى!!كس وارد بهشت نمى
ةَ ﴿ گفت: خود خدا در قرآن فرموده كه به نماز نزديك نشويد!!مىبود و  لَوَٰ  .[٥٨]النساء:  ﴾َٗل َتۡقَرُبوا  ٱلصَّ

تيجانى نيز در اينجا تالش كرده كه آن كار فرد يهود و قاديانى را تجربه كند!! روايت را تا اينجا نقل 
ولى از ادامه آن خوددارى كرده « ستدر حضور عايشه ذكر شد كه پيامبر، سفارش على را كرده ا»كند: مى

در »يزيد روايت نموده است: است تا به مقصود پليد خود برسد! كامل آن بدين صورت است كه أسودبن
سفارشهاى خود را به او  صحضور عايشه ذكر شد كه على وصى است. عايشه گفت: چه موقع پيامبر 

ه سينه من تكيه داده بود كه يك تشت آبى خواست گاهش بودم و او بنموده است؟! من )زمان احتضار( تكيه
ام، احساس كردم بدنش نرم و سست شد و اصاًل نفهميدم كه مرده است، پس ِكى و ناگهان در همان حجره

 .2«به او سفارش نموده است؟!

                                           
َمانييُُّهۡمٰۗ قُۡل َهاتُوا  ﴿در حالى كه كامل آن چنين است:  -1

َ
يۡلَك أ ٰۗ ت ۡو نََصََٰرىَٰ

َ
َوقَالُوا  لَن يَۡدُخَل ٱۡۡلَنََّة إيٗلَّ َمن ََكَن ُهوًدا أ

ََ بُۡرَهََٰنكُ  قي شود مگر اينكه يهودى گويند: كسى داخل بهشت نمىو مى»[. يعنى: 111]البقرة:  ﴾١١١ۡم إين ُكنُتۡم َصَٰدي
 «.گوييد!باشد! بگو: دليل خود را بياوريد اگر چنانچه راست مىباشد يا مسيحى! اين از آرزوهايشان مى

 . 13، كتاب الوصّية، شماره «صحيح مسلم»و  1991، كتاب الوصايا، حديث شماره «صحيح بخارى» - 2
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از  «السیاسةاإلمامة و »از كتاب  -همچون روايت فوق به طور ناقص  -( نيز روايتى را 199در )ص 
چون فاطمه از أبوبكر )بر سر فدك( خشمگين شد، أبوبكر به مردم »كند كه: به بدين صورت نقل مىقتيإبن

 .«نيازى نيست! بيعتم را رها كنيد! -اى مردم  -گفت: مرا به بيعتتان 
تيجانى، اين روايت را تا اينجا آورده و از بقّيه آن، خوددارى كرده است! هر چند در روايت كه آمده 

خواسته استعفاء دهد، به خاطر خشم فاطمه نبوده است و هيچ چيزى در اين مورد ذكر نشده أبوبكر مى
در حالى كه كامل آن، اش را نوشته است.. گيرى غلط، خواستهاست، اّما تيجانى به زور تحريف و نتيجه

پا داشت و در آن سه روز كار را به مردم چون بيعت با أبوبكر به اتمام رسيد، سه روز را به»چنين است: 
واگذاشت و گفت: بيعتم را واگذاشتم! آيا كسى هست كه از اين كارم ناراضى باشد؟! آيا كسى هست كه با 

رخاست و گفت: سوگند به خدا! نه تو را حكومت من مخالف باشد؟ پس على اّولين كسى بود كه ب
تو را براى دين ما برگزيد  صخواهيم كه اين كار را رها كنى! پيامبر گذاريم و نه هرگز از تو مىوامى

 1«!)منظورش امام جماعت نماز است(، چگونه ما از تو براى كار دنياى خود )يعنى خالفت( راضى نباشيم
گويد! اگر اين روايت را قبول دارد، كه روايت تا آخر ضرر خود سخن مىاش، به تيجانى با اين كار ناشيانه

گفت: هيچ بيعت درستى در تاريخ ( مى193گويد و تمام اّدعاهاى تيجانى را كه مثاًل )در صچنين مى
اسالم از عهد خلفاء تا عهد كمال آتاتورك كه خالفت اسالمى را از بين برد، صورت نگرفته است، به اين 

ه اجماع مسلمين در آن باشد و هيچ زور و قدرتى در آن وجود نداشته و امرى ناگهانى و غير مترّقبه معنى ك
 .سازد! و اگر روايت را قبول ندارد، پس چرا در كتابش آورده است؟!، باطل و افشاء مى«هم نباشد...
ب حّتى در نماز اصحا»(، روايت ديگرى را نيز از صحيح بخارى و مسلم، مبنى بر اين كه 199در )ص 
را در نماز تغيير داد، شخص خليفه  صاّولين كسى كه سّنت پيامبر »گويد: آورده و چنين مى« تغيير دادند

سپس براى اينكه اين خواسته پليدش را ثابت كند، روايت را چنين ناقص نقل «. عفان بودبنمسلمانان عثمان
كر هم پس از او چنين كرد و عمر هم پس از أبوبكر و پيامبر در ِمنى دو ركعت نماز خواند، أبوب»كند: مى

 .!«عثمان هم در اوائل خالفتش ولى بعدًا عثمان چهار ركعت خواند
گويد: اى كه هركس بخواند، مىكند به گونهببينيد كه تيجانى چگونه ملحدانه روايت را ناقص نقل مى

قبل از خود را تغيير دهد؟!.. در حالى  و دو خليفه صبه خود جرأت داد كه سّنت پيامبر  سچطور عثمان 
به هنگام سفر حج )از مدينه به  صپيامبر »كه در همان صحيح بخارى و مسلم كامل آن چنين آمده است: 

                                           
والّله! ال نقيلك وال ». متن سخنان على بدين صورت است: 10قتيبه دينورى، ص، إبن«اإلمامة والسياسة»تاريخ الخلفاء يا  -1

 «.لذى يؤّخرك لتوجيه دنيانا!نستقيلك أبدًا! قد قّدمك رسول الّله لتوحيد ديننا، من ذا
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مّكه( در منى دو ركعت خواند )يعنى نمازهاى چهارركعتى را قصر نمود( أبوبكر هم پس از او قصر نمود. 
هم دو سال اّول خالفتش را قصر نمود، اّما سال سوم خالفتش در عمر هم پس از أبوبكر قصر كرد. عثمان 

منى، چهار ركعت خواند! در آن هنگام، مردى برخاست و به عثمان گفت: اى اميرالمؤمنين! چرا چهار 
ام و در اينجا منزل دارم و پيامبر گفت: بدانيد كه من امسال در مّكه زن گرفته سركعت خواندى؟! عثمان 

 «.من اآلن در حضر هستم؛ نه سفر! ست: در منزل، نمازهايتان را كامل بخوانيد!هم فرموده ا ص
بيت( پيشى نگيريد كه هالك حضرت فرمود: بر آنان )يعنى اهل»گويد: ( مى136تيجانى در )ص 

 «.شويد و به آنان ياد ندهيد چراكه آنان از شما داناتر هستندشويد و از آنان تخّلف نجوييد كه هالك مىمى
روايت  ساند! و جالب اينكه خود شيعيان از علي بسته صين حديث نيز دروغ است كه بر پيامبر ا
هر كس به من حرفى بياموزد، در »يعنى:  «من عّلمنی حرفًا، فقد صّیرنی عبداً »كنند كه گفته است: مى

 .!!«واقع مرا برده خود ساخته است
رده كه امام احمد او را ضعيف و منكرالحديث، بن جبير روايت كاين حديث را هيثمى از طريق حكيم

اش گفته: از اينكه درباره او سخن دارقطنى او را متروك، جوزجانى نيز او را دروغگو دانسته، و شعبة درباره
 .1«ترسم!بگويم، از آتش مى

 و باالخره تيجانى، بعضى از احاديث صحيحى را ذكر كرده و با تحليل و برداشت نادرستى كه باز هم
فرسايى كرده و مقصود قلم -بدون ذكر مقّدمات تاريخى و شرايط جنبى آن  -سّنت نيست مورد قبول اهل

است « حديث منزلت»و « حديث غدير»نادرست خود را با آن اثبات نموده است!.. از جمله اين احاديث، 
« امامت و خالفت»در فصل كه آن معنايى كه تيجانى و علماى شيعه به آن اعتقاد دارند، بنا به داليلى كه 

 ايم، معتقد نيستيم..آورده
* * * 

بر  -اين بود كار تيجانى!.. و اين بود عهدى كه بارها و بارها در كتابش عنوان كرده بود!.. ديديم كه 
كشد سّنت نيست، به رخ آنها مىكارش اين بوده كه بعضى از احاديث را كه مورد قبول اهل -خالف قرارش 

انگار چيز عجيبى را  -كندو با تعّجب و شگفتى تمام استناد مى -به عنوان احاديث صحيح  -و به آنها 
گونه هستند سّنت وجود دارد و آنها اينگونه و آنب اهلگويد: بله! اين حديث در فالن كتامى -كشف كرده! 

 .و...!!

                                           
 09-09، ص3مجمع الزوايد، ج -1
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ن اين حديث را در م»گويد: ( درباره همان جريان ساختگى قلم و دوات، چنين مى119مثاًل در )ص 
در »گويد: رسد كه مىتا اينجا مى«... الدين( مطالعه كردم)نوشته عبدالحسين شرف« المراجعات»كتاب 

ام افزونتر شد وقتى ديدم آن آغاز پنداشتم كه اين روايت در كتابهاى شيعه است، ولى تعّجب و شگفتى
كند و به نقل مى« صحيح مسلم»و « خارىصحيح ب»الّدين(، اين روايت را از روحانى شيعى )يعنى شرف

 .«!داشت..خود گفتم: اگر اين روايت را در صحيح بخارى يافتم، قطعًا نظر ديگرى خواهم
همچون من كه  -شنويد، نظرتان را خواهد بگويد: شما هم كه اين سخن را از من مىدر واقع تيجانى مى

سّنت اين طور تغيير دهيد؛ چون در كتاب اهل -! عالم بزرگى هستم و لياقت تدريس در األزهر را دارم!
شناسى است.. به هر اش، بيانگر جهل او نسبت به موضوع اساسى حديثنوشته شده است! اين خواسته

به پايتخت رفتم و در آنجا صحيح بخارى و صحيح مسلم، مسند امام احمد، »دهد: حال چنين ادامه مى
 (.113)ص «.. سّنت( را خريديمكتابهاى مشهور )اهلصحيح ترمذى، موّطأ امام مالك و ديگر 

كند، هيچ كدام از كتابهاى حديث اين عالم بزرگ!! كه در اوايل كتابش خود را با همين عنوان ياد مى 
نه داشته و نه  -كه به قول خودش مالكى بوده  -سّنت را نداشته است! حّتى موّطأ امام مالك را نيز اهل

را نيز همراه با آن كتابها تهّيه كرده باشد!! از « قرآن كريم»ايد هم در همان روز، مطالعه كرده است! و ش
يعنى نوشتن  -طرفى اگر كسى يكبار هم كتب احاديث و تواريخ را مطالعه كرده باشد، با اين داستان جعلى 

اند، ن ياد كردهاز آ« حادثه روز پنجشنبه»را كه بعضى از كتب به عنوان  -نامه و قّصه قلم و دوات وصّيت
ديگر كتابهاى مشهور را خريدم و اصاًل »دهد: رو شده و شنيده است!.. به هر ترتيب، چنين ادامه مىروبه

منتظر نماندم كه به منزل برسم، بلكه در همان راه تونس و قفصة، در اتوبوس عمومى، كتاب بخارى را 
رغم ميل به اميد اينكه آن را پيدا كنم و على در البالى كتاب گشتم« حادثه روز پنجشنبه»گشودم و دنبال 

«! الّدين در كتابش نقل كرده بودام روايت را يافتم. چند بار آن را خواندم، همانگونه بود كه سّيد شرفباطنى
 (.113)ص 

القمر كرده است!.. اين همه جّوسازى و دهد! گويى شّق وتابى ِكش مىببينيد كه مطالبش را با چه آب
باشد گرى مىتنها براى سخن آخرش است كه متأّسفانه سفسطه و مغالطه -آن هم به اين شيوه  - طول كالم
تالش كردم حادثه »گويد: خودترين نوع استدالل است! و اّما ببينيم كه در ادامه چه مىترين و بىو سخيف

شود انكار ، ولى مگر مىپروراندهرا منكر شوم و خيلى بعيد دانستم كه عمر چنان نقشه خطرناكى در سر مى
دانيم و به سخنش سّنت و جماعت است و خود را متعّهد نسبت به آن مىكرد آنچه را كه در صحاح اهل

ايم و اگر شك در آن داشته باشيم يا برخى از آن را تكذيب نماييم، مستلزم اين است كه از كتاب گواهى داده
 (.113)ص «! از عقايدمان برداريم نظر كنيم و اين باز مستلزم اين است كه دستصرف
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 -و نه علماى قم  -آقاى ُمهرى  -دهد كه واقعًا نه خود او و نه مترجم كتاب اين اّدعاى تيجانى نشان مى
اى ندارند و هيچ يك حيثّيت خود را بهره« علم حديث»هيچ كدام از  -گردانندگان بنياد معارف اسالمى قم 
دهند كتاب اند! و إاّل چگونه به خود اجازه مىخود را به تصوير كشيده دوست نداشته و با اين كار، حماقت

تيجانى را ترجمه كرده و در چنين سطح وسيعى منتشر سازند و حّتى در بعضى از شهرها به طور رايگان به 
 .دست جوانان بدهند!

بول كنند و اگر هم سّنت موجود است، سّنيان بايد همه را قكند كه هرچه در صحاح اهلتيجانى اّدعا مى
اين اّدعا، بسيار ناشيانه  عقايد خود بردارند!.بعضى را نپذيرفتند، بايد كّل كتاب را رّد نمايند و نهايتًا دست از 

سّنت، احاديث جعلى هم در كتب شيعه و هم در كتب اهل -همانگونه كه گفتيم  -و ابلهانه است؛ چون 
 اند.كرده و محّدثين، آنها را ردبسيارى وجود دارند 
حق ندارد بگويد كه: نبايد احاديث نادرست را مردود اعالم كرد!  -از شيعه و سّنى  -اساسًا هيچ كس 

همچنين حق ندارد بگويد: به دليل وجود احاديث نادرست در كتابى، بايد كّل كتاب رّد شود!.. مترجم 
و بايستى كجرويهاى تيجانى را نيز به اند كتاب و علماى قم، اين استدالل جاهالنه تيجانى را منتشر كرده

اند و بسيار بستى است كه تيجانى و علماى قم براى خودشان درست كردهگردن بگيرند!.. به راستى اين بن
 .اند!!گانه قلم برداشته و هم خود و هم عقايدشان را رسوا ساختهناشيانه و بچه

ام، و به ام مطرح كردهى كه با دوستان شيعىهايمناسبت نيست كه آن قسمت از جواب نامهدر اينجا بى
 اختصاص دارد، عينًا بياوريم: -يعنى احاديث موضوعى  -همين موضوع 

* * * 

 «:مآخذ شيعه و سّنى»ها در رابطه با جواب نامه

ترين صحاح سّته سّنت، صحيح بخارى را صحيحعلماى اهل»ايد: نامه خود آورده 3در صفحه 
و به « داندخود او كتابش را مطلق نمى»ايد كه: در صفحات بعدى ذكر كرده« كلينى»و در مورد « دانندمى

سّنت را از اهلداند؟ و بعد چند روايت غلطى ام: كلينى كتابش را مطلق مىايد كه چرا گفتهبنده ايراد گرفته
 ايد!.گوشزد كرده

نيست، اّما اين يكطرفه سّنت خالى از خرافات )جواب(: آرى! ما هم قبول داريم كه كتب اهل
اند كه بايد  -عشرى و اسماعيلى و زيدى اعم از اثنى -باشد.. به نظر بنده اين سّنيان و شيعيان نمى

جوابگوى مجعوالت كتبشان باشند.. مآخذ شيعه و سّنى، در عين آن كه هريك مطالب صحيحى دارند، از 
مآخذ را براى تمييز حق از ناحق، با قرآن و سّنت  اند و بايد هر دو دسته ازاحاديث غلط نيز انباشته شده

 تطبيق داد. صقطعى رسول خدا 



 60  تیجانی و کتابش

 

 

و دعاهاى « البالغهنهج»بسيارى از مطالب سودمند هم در آثار شيعى هست؛ مانند مطالب ُپرمغز 
شود! مالحظه مى« البالغهنهج»، ولى متأّسفانه مطالب خرافى نيز در همان «دعاى كميل»دلپذيرى چون 

زخم چشم». «السحر حق... والعدوی لیست بحقالعین حق والرقی حق و »گويد: د آن كه مىمانن
 .1«نيست! و افسونها و جادوها حق است... ولى واگيرى بيمارى از شخصى به شخص ديگر، درست

شيعيان دارند! در فقه هم  -« جامعه كبيره»همچون دعاى  -آميز و خالف توحيد نيز و أدعيه شرك
جانبه به كتب ديگر فرق بتازيم و آثار يك فرقه را است.. بنابراين سزاوار نيست ما به صورت يكهمينطور 

سّنت داشته دربست قبول كنيم؛ زيرا همان اعتراضى كه مثاًل به عنوان يك شيعه ممكن است به كتب اهل
نماها! را از اسالم ت سّنىباشيد، عينًا بر خود شما وارد است! چنانچه اگر جنابعالى سّنى بوديد، من انحرافا

 -شمردم، اّما چون شيعه هستيد، برخى از مطالب عجيب و غريب را از كتب اّولّيه شيعه براى شما برمى
در اينجا بياورم تا بلكه به خواست خداوند همه به سوى  -ايد زنان آوردههمانند شما كه در نامه خود طعنه

 اعتدال برويم:
دانسته و در « كافى»ناميده، شيخ كلينى، كتابش را « صحيح»كتابش را  -به قول شما  -اگر بخارى 

دارد كه اين كتاب گردآورى شده از آثار صحيح از امامان راستين اسالم است!.. اش تصريح مىمقّدمه
خواهم كتابى داشته باشم كه تمام قسمتهاى دين در آن باشد كه دانشجوى را وگفتى كه مى»... نويسد: مى
خواه باشد و كسى كه علم دين و عمل به اخبار صحيح امامان صادق و سّنتهاى ز كند و مرجع هدايتنيابى

را از روى كتاب انجام دهد،  صثابته مورد عمل را خواهد از آن كتاب برگيرد و واجبات خدا و سّنت پيامبر 
و توفيق خويش، برادران و  و گفتى كه اگر چنين كتابى باشد، اميدوارم خدايتعالى به وسيله آن و به يارى

مذهبان ما را اصالح كند و به هدايتشان متوّجه كند. پس بدان اى برادر!... خدا را شكر كه تأليف كتابى را هم
اند كه زمانى كه كلينى كتابش را كامل نمود، آن را به امام دوازدهم و حّتى آورده .2«كه خواستى، ميّسر كرد!

كافى » .«الكافی کاف لشیعتنا!»است، نشان داد و امام دوازدهم گفت:  در سردابش كه در سامراء واقع
 .3«براى شيعيان ما كافى است!

                                           
 .931اإلسالم، كلمات قصار، شماره البالغه، شرح فيضنهج -1
 .9، ص1بيت، جاصول كافى، چاپ دفتر نشر فرهنگ اهل -2
 .19نگاه شود به مقّدمه كافى، ص -3
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، جاى سخن دارد! كتاب كافى كه «داندخود كلينى، كتابش را مطلق نمى»بنابراين، گفته جنابعالى كه: 
و « شيخ مفيد»جمله هزار حديث است، خود شيخ كلينى همراه با برخى از علماى ديگر شيعه از 10شامل 

 .1معتقدند كه بدون عيب و ايراد است!« أسترآبادى»و « عباس قمى»و « فيض كاشانى»
دكتر محّمد باقر »و نيز « فرزندش»و « شهيد ثانى»اّما طبق گفته برخى ديگر از علماى شيعه مثل 

فى وجود دارد! شما اند، معتقدند هزاران حديث نادرست در كابعد از تحقيقاتى كه انجام داده« بهبودى
شمسى با دكتر محّمدباقر بهبودى را مطالعه 1909مهرماه « كيهان فرهنگى»توانيد مصاحبه روزنامه مى

معتقد است  -شناسى تجربه دارد سال در حديث 96از محّدثين معاصر شيعه كه  -نماييد كه آقاى بهبودى 
حديث را درست دانسته و  9999و تنها هزار آن جعلى هستند 11هزار حديث كافى، بيش از 10از ميان 

 آورده است!.« صحيح الكافى»ه نام همين تعداد حديث را در كتابى ب
شيعيان »ايد كه و خاطرنشان ساخته« دانندبرخى از علماى سّنى، مآخذشان را صحيح مى»ايد: فرموده

 «.قابل قبول دارندمآخذ خود را مطلق ندانسته و براى تشخيص حديث صحيح از غلط، موازين مطمئن 
)جواب(: در حاليكه اّواًل در مورد سّنيان چنين نيست و آنان نيز مآخذشان، شارحان متعّددى داشته و 

 .كتبشان توّسط خودشان نقد شده است!
اند؛ به عنوان نمونه عالوه بر دانسته« صددرصد صحيح»ثانيًا برخى از اكابر فقهاى شيعه كتب خود را 

قصد كردم در اين كتاب كه ايراد كنم آن »نويسد: مى« من ال يحضره الفقيه»در مقّدمه « بابويهإبن»كلينى، 
كنم و معتقدم كه اين آثار، حّجت ميان من و دهم و به صّحت آنها حكم مىآثارى را كه بر طبق آنها فتوا مى

 «.خدايم است
الفقيه و تهذيب، همگى متواتر اليحضرهكافى و استبصار و من»گويد: الّدين موسوى نيز مىسّيد شرف

ترين ترين و بهترين و متقنهستند و صّحت در مضامين آنها، كاماًل قطعى است.. و البته كافى قديمى
 .2«!آنهاست

كتابش را صحيح و گردآورى شده از آثار صحيح ائمه  -چنانكه گذشت  -بارى! در حالى كه كلينى 
 بينيم:داند، چنين احاديثى را در آن مىمى

به او گفت: اى رسول خدا! پدر و مادرم فدايت باد!  - صاالغ پيامبر  -از على روايت است كه: عفير »
همانا پدرم از پدرش، و او هم از جّدش، و او هم از جّد چهارمم چنين نقل كرده است: او با نوح در كشتى 

همين االغ، االغى به دنيا بوده است و نوح در كنار او ايستاده و دست بر پشتش كشيد و گفت: از صلب 

                                           
 .39، ص9الكنى و األلقاب، شيخ عّباس قمى، ج -1
 .913، ص116الدين، مراجعهالمراجعات، عبدالحسين شرف -2
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شود! پس حمد و ستايش براى خدايى كه اين االغ آيد كه سرور پيامبران و خاتمشان بر روى آن سوار مىمى
 .1«!!را برايم قرار داد

كند و از جّد مى صزند و پدر و مادِر االغش را فداى پيامبر عجب از اين االغى كه حرف مى
كنند كه تنها چهار پشت آن به نوح وده است! مگر االغها چند سال عمر مىكند كه با نوح بچهارمش نقل مى

 .برسد!
شير بود، أبوطالب آن حضرت را به متوّلد شد، چند روزى بى صامام صادق فرمود: چون پيامبر » -

پستان خود افكند، خدا در پستان أبوطالب شير جارى ساخت و تا چند روز پيامبر از آن شير 
 .2«!!خوردمى

گويد: به امام باقر گفتم: آيا شما قادريد كه مردگان را زنده نماييد و كورمادرزاد و بوبصير مىأ» -
مبتالى به بيمارى پيسى را شفا بخشيد؟ فرمود: بله به اذن خدا، سپس به من گفت: نزديك شو اى 
 ابامحّمد! پس نزديك شدم و بر صورت و چشم من دست كشيد، ناگهان خورشيد و آسمان و زمين

ها و تمام آنچه كه در شهر بود، در يك نگاه ديدم! سپس به من گفت: آيا دوست دارى همين و خانه
گونه بمانى يا به تو ببخشم آن چيزهايى كه مردم دارند و در آن صورت بر تو باشد آن چيزهايى كه 

 - در روز قيامت بر آنها است، يا تو را به همان وضع سابق برگردانم و در آن صورت بهشت
برايت باشد؟! گفتم: دوست دارم همچون سابق برگردم! پس بر چشمم دست كشيد و  -خالصانه 

حمزه گويد: أبوبصير از امام صادق پرسيد و من بن أبىعلى» 3«!!به همان شكلى كه بودم، برگشتم
و  حاضر بودم، عرض كرد: قربانت گردم! پيامبر را چند مرتبه به معراج بردند؟ فرمود: دو مرتبه،

در مقامى نگه داشت و گفت: در جايت بايست اى محّمد! زيرا در جايى  خجبريل او رإ؛ثثگ
اى كه هرگز هيچ فرشته و پيغمبرى در آنجا نايستاده است. همانا پروردگارت مشغول نماز ايستاده

 فرمايد: سّبوٌح قّدوس، منم پروردگارگذارد؟ گفت: مىاست! فرمود: اى جبريل! چگونه نماز مى
 .4«!!مالئكه و روح، كه رحمتم بر غضبم پيشى دارد

طلحه گفت: از امام صادق از قورباغه پرسيدم، فرمود: پليد است و همه انواعش از حيوانات بنعبدالّله»
شده است، و چون لمس نمودى بايد غسل كنى! آنگاه فرمود: پدرم )يعنى امام باقر( زمانى در حجره مسخ

                                           
 .199، ص1اصول كافى، ج -1
 .19، حديث شماره999، ص1همان، كتاب الحجة، باب مولد النبى، ج -2
 .996، ص1فروع كافى، ج -3
 .19همان مأخذ، حديث شماره  -4
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كند! پدرم گفت. ناگاه وزغى ديد كه با زبانش ولوله مىمردى بود كه با او سخن مىنشسته بود و در كنارش 
گويد: به خدا سوگند! اگر عثمان را به دشنام ياد كنيد، من نيز تا اين مرد فرمود: اين وزغ سّنى است و مى

ميرد، مگر اينكه ه نمىاّميدهم!... و نيز پدرم فرمود: هيچ يك از بنى)يعنى باقر( اينجاست، على را دشنام مى
 .1«!!به صورت وزغى مسخ شود

دانى كه خدا اش كه نگران آخرتش بود، فرمود: مگر نمىامام صادق به أبوبصير از اصحاب خاصه»
كند! أبوبصير پرسيد: فدايت گردم! چگونه دارد و از پيران شما حيا مىجوانان شما شيعيان را گرامى مى

دارد از اين كه عذابشان كند؟ فرمود: خدا جوانان را گرامى مىز پيران شرم مىدارد و اجوانان را گرامى مى
كند از اين كه از آنها حساب پس گيرد! أبوبصير پرسيد: فدايت گردم! آيا اين مقام تنها كند و از پيران حيا مى

مخصوص ما شيعيان است يا عموم اهل توحيد و يكتاپرستان؟ فرمود: مخصوص شماست؛ نه همه 
 .2«!!ردمم

از امام صادق روايت شده است كه فرمود: نگاه به عورت زن غير مسلمان، همچون نگاهت به عورت »
 .3«!!يك االغ است

وضو بر جنازه جايز است، فرمود: بله! اشكالى امام صادق در جواب كسى كه از او پرسيد: آيا نماز بى»
 .4«!!ندارد

همچنين علماى ديگر -داند ى خود را خالى از هرگونه نقص مىهاكه او هم نوشته« بابويهإبن»و در آثار 
 بينيم:چنين احاديثى را مى -شيعه 
اى از أجّنه ربيع شامى فرمود: با ُكردها آميزش و مخالطه نكنيد؛ زيرا كردها طايفهامام صادق به أبى» -

 .5«!!شوند..ده مىهستند كه خداوند عّزوجّل پرده از رويشان برداشته است و به شكل انسانها دي
خوابيده بود در حالى كه سرش در  صاز أسماء دختر عميس روايت شده كه گفت: روزى رسول خدا »

دامان على بود. پس على نماز عصر را از دست داد تا آن كه خورشيد غروب كرد. پيامبر پس از آن كه بيدار 
است! بنابراين خورشيد را بر او برگردان! شد، گفت: خدايا! على در حال فرمانبرى از تو و از رسولت بوده 

گويد: به خدا سوگند! خورشيد را ديدم كه غروب كرد و سپس بعد از غروب، طلوع نمود و هيچ أسماء مى

                                           
 .99، حديث القباب، ص1روضه كافى، جزء -1
 .99، ص1همان، جزء -2
 .961، ص0فروع كافى، كتاب الزى و التجّمل، ج -3
 .196، ص1، ج«الفقيهاليحضرهمن»همچنين  -199، ص9همان، ج -4
 .103الفقيه، كتاب المعايش و المكاتب، چاپ سنگى، صاليحضرهمن -5
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كوه و دشتى باقى نماند مگر اين كه خورشيد بر آن طلوع كرد تا آنجا كه على برخاست و وضو گرفت و نماز 
 .1«!!ردعصر را گزارد، سپس خورشيد غروب ك

نبايد فكر كند كه مسلمانان، كار و زندگى دارند و بايد سر به زانوى  صجا دارد بپرسيم كه آيا پيامبر 
دهد، در توهين را چنين كودكانه جلوه مى صكسى گذاشته و ساعتها بخوابد؟! آيا اين روايت كه كار پيامبر 

به عالوه، از دو حالت خارج نيست: يا على به او كمتر از روايت خواستگارى على از دختر أبوجهل نيست؟! 
كه  -و طبق روايت در حال فرمانبردارى از خدا و رسولش بوده!!  -را بيدار نكند  صوظيفه داشته تا پيامبر 

در اين صورت تكليف نماز بر او نبوده است! پس چرا نظم جهان تغيير كند و خورشيد دوباره برگردد؟ و يا 
به  سكه الزم بود نمازش را نشسته به جاى آورد و يا او را بيدار كند! اّما علي اى نداشته، بلچنين وظيفه

كرد و چرا نظم عالم به كرد و نمازش را قضا مىوظيفه خود عمل نكرده و در اين حالت نيز بايد توبه مى
ماز خاطر كوتاهى يك نفر به هم بريزد؟! و اگر شيعيان اين روايت را قبول دارند، چرا همچون على ن

 .خوانند، آنگونه كه در روايت آمده است؟!عصرشان را جدا از نماز ظهر نمى
ۡنَعَم ﴿امام رضا در تفسير آيه: »كند كه: بابويه همچنين از امام رضا روايت مىإبن

َ
يي  أ يَّلَّ ِإَوۡذ َتُقوُل ل

ُ َعلَيۡ ٱ ۡنَعۡمَت  هي َّللَّ
َ
ۡك  َعلَۡيهي  َوأ ۡمسي

َ
َ  َوٱتَّقي  َزوَۡجَك  َعلَۡيَك  أ َك  ِفي  َوُُتۡفي  ٱَّللَّ ُ َما َنۡفسي يهي  ٱَّللَّ  ﴾...ُمۡبدي

خواست، نمود كه حارثه در امرى كه مىقصد خانه زيدبن صگويد: رسول خدا چنين مى .[99]األحزاب: 
 .2!!«سبحان الذی خلقكدر آن هنگام چشمش به همسر زيد، زينب افتاد، پس به او گفت: 

هر كس قبر حسين را زيارت كند، بهشت بر او »كند: چنين روايت مى صشيخ مفيد نيز از پيامبر 
 .3«!!شودواجب مى

اگر نتوانست به زيارت قبر حسين برود، برايش به خاطر »كند: شيخ مجلسى نيز از امام باقر روايت مى
د، بخششود مگر اينكه خداوند گناهانش را مىشهادتش گريه كند! هيچ قطره اشكى از چشمش خارج نمى

 .4«!!و لو اينكه به اندازه دريا هم باشد
گفته شد: چرا رفتارى با فاطمه دارى كه با هيچ يك از  صاز امام باقر روايت شده است كه: به پيامبر »

دخترانت ندارى؟! فرمود: همانا جبريل نزد من آمد درحالى كه سيبى از بهشت برايم با خود آورده بود، پس 

                                           
 ، چاپ جديد.016، حديث شماره169، ص1الفقيه، جاليحضرهمن -1
 در كتابش آورده است!.« سلمان رشدى».. همين روايت را 119بابويه، صعفر الصدوق إبنعيون أخبار الرضا، أبوج -2
 .191إرشاد، شيخ مفيد، ص -3
 .909، ص1جالءالعيون، شيخ مجلسى، ج -4



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     66

 

با آن تغيير يافت و سپس نزد خديجه رفتم و او هم فاطمه را حامله شد. پس من من آن را خوردم. آب پشتم 
 .1«!!كنمبوى بهشت را از او احساس مى

اى دارد كه نامش خرقائيل است كه از امام سجاد نيز روايت شده است كه فرمود: خداوند فرشته»
 .2«!!هزار بال دارد و بين هر دو بالش، پانصد سال فاصله است19

كه از كتب بسيار معتبر شيعه است و ادعيه آن را دقيقًا از امام سجاد « صحيفه سجادّيه»ين در همچن
بيت، تا قيام از ميان ما اهل»اش چنين حديثى آمده است: شمارند، در مقّدمهاند و سندش را معتبر مىدانسته

كومتهاى باطل، قيام نكرده و بردن ظلمى و يا احقاق حّقى جهت براندازى حقائم ما، هيچ كس براى از بين
نتيجه خواهد بود و جز به بال و مصيبت و غم و اندوه ما، چيزى اضافه قيام هم نخواهد كرد، مگر اينكه بى

 .«!!كندنمى
پدرم مرا از پدرش و جّدش و باالخره از على روايت »آمده است: « صحيفه امام صادق»همچنين در 

بكى درربود و در رؤيا ديد كه چند بوزينه از منبرش باال و پايين كرد كه رسول اكرم را بر منبر خواب س
روند، ناگهان از خواب بيدار شد و در آن هنگام جبرئيل اين آيت را از آسمان بدو وحى نمود كه... مى
اميه هزار ماه بر مردم حكومت كنند و چنان باشد كه اگر كوههاى جهان در برابرشان به سرافرازى و بنى

 .«!!برخيزند، اين قوم بر كوههاى جهان چيره و پيروز شوندگردنكشى 
شان بر دانست تا قيام قائم هر كس از خانوادهكه مى سعلي بنحسين -بنا بر اين دو حديث  -نتيجتًا 

چنانكه  -امّيه هزار ماه ماند، و اينكه بنىعليه باطل قيام كند، جز غم و اندوه و مصيبت برايش چيزى نمى
جهت بر بر مردم حكومت خواهند كرد، بى -ان نيز تاب قيام و مقاومت در برابرشان را ندارند كوههاى جه

گاه بوده و لذا با آنان  س عليه آنان قيام كرد! شايد صلح امام حسن هم به اين خاطر بوده كه او از اين مطلب آ
 .از سِر جنگ درنيامد!!

موسى در بيابان آن قدر علف خورد كه سبزى »است:  آمده« البالغهنهج»و اين را هم اضافه كنم كه در 
 .3«!!علفها در داخل شكمش از پشت شكمش پيدا بود

دهان «! جوك»به راستى اگر چنين سخنى را يكى از سردمداران فعلى درباره ديگرى بگويد، به صورت 
 .بپذيريم؟! ساى را از قول علي به دهان خواهد گشت و آن وقت آيا سزاوار است كه ما چنين مبالغه

                                           
 .199، ص1بابويه، جعلل الشرايع،إبن -1
 .919، ص1البرهان فى تفسير القرآن، بحرانى، ج -2
  .193البالغه، خطبه نهج -3
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خورد و ما به ترين كتب شيعه به چشم مىكه در اساسى -شمار آن را توان خرافات فوق و امثال بىآيا مى
 عنوان متنى از دين خدا پذيرفت؟!.به  -خاطر ترس و حيا از خدا، تنها به بعضى از آنها اشاره كرديم 

اند: معاويه، عمروعاص، سّنى را پر كرده ايد كه با دروغهاى عجيب و غريب، كتباى را نام بردهعّده
ما باور نداريم اينان براى آموختن دين خدا و سّنت »ايد: شعبه، عكرمه نردباز و... فرمودهأبوهريره، مغيره بن

 «.ح باشندرسول، راستگو و صال
يست كه ما اند، اصواًل راه آموزش دين خدا اين ننظر از اينكه، اينان چگونه افرادى بوده)جواب(: صرف

 .بيابيم و سپس عناِن عقل و انديشه را به دست سخنهايشان بسپاريم!« راوِى پاكدل»اى عّده
خداوند به ما كتاب داده و عقل ارزانى فرموده است تا در درجه نخست، راه هدايت را از كتابش بيابيم و 

 -همه  -است، و ااّل انسانها  چگونه بوده صبا تحقيق و بررسى منصفانه دريابيم كه سّنت واقعى رسول او 
به حكم انسانّيت، محدود و در معرض اشتباهند، و هر چند بزرگوار و بلندمرتبه هم باشند، الأقّل در مظاّن 
سهو و نسيان قرار دارند.. تنها راه رسيدن به حقيقت، اين است كه همگى، اقوال يكديگر را نقد و بررسى 

 د.و با معيارهاى اساسى تطبيق دهنكنند 
از كسانى كه با دروغهاى عجيب و غريب، كتب «! دروغگويان سّنى»بارى! جنابعالى در برشمردن 

رجال عاّلمه »ايد! و اسامى اين گونه افراد در كتب رجال شيعى، مانند اند، غافل شدهاربعه شيعه را پر كرده
وانيد مالحظه فرماييد؛ تآمده است و خود مى« رجال كشى»و « رجال شوشترى»، «رجال ممقانى»، «حّلى

كه روايات متعّددى از « أحمدبن سّيار»كه از غالة بوده و از قم اخراج گرديد.. « زياد آدمىبنسهل»مانند: 
كه به قول عاّلمه « جعفر فزارىمحّمدبن»نقى و حسن عسگرى در تحريف قرآن آورده است.. امام على

كه روايتهاى زيادى را داّل بر « بن حكمهشام.. »حّلى احاديث عجيبى در توّلد مهدى نقل نموده است
كه روايتهايى را مبنى بر اينكه خداوند در شكل « بن سالم جواليقىهشام»تجسيم خداوند نقل كرده است.. 

فر تكوين يك جوان سى ساله است و بسيار تنومند است، نقل كرده است؛ همان اوصافى كه يهوديان در س
و امثال آنها كه « بن أحنففرات»كه اصاًل مسيحى بوده است.. «.. بن أعينةرارز» اند!.كتاب تورات آورده

 .بسيارند!
در كتب مشهور شيعه  -همچنان  -اند، ولى رواياتشان علماى رجال شيعى از اينان سلب اعتماد كرده

سّنت اهل شود! بنابراين، اگر در آثارها تدريس مىگيرد و در حوزههست و مرّتب مورد استناد قرار مى
هر  -آثار شيعى نيز مملو از خرافات و گمراهى است! شيعه و سّنى  -كه هست  -گمراهيهاى بسيارى هست 

اند و راه سالمت آن است كه اند، به خطا رفتههاى متناقض و مغلوطى كه گرد آوردهبه لحاظ مجموعه -دو 
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را انتخاب و « صحيح»ى منصفانه، و تحقيق و بررس« سّنت قطعى و ثابت»و « كتاب»از راه تطبيق با 
 را واگذاريم.« سقيم»

 «!.دانيد كه معاويه از رجال موّثق صحاح استالبد مى»ايد: فرموده
، «إسماعيل رزين»، «بخترىأبوبصيرليث بن»كنم: حتمًا خبر داريد كه )جواب(: بنده نيز عرض مى

كه كتب رجال شيعه، آنها را كّذاب و  -اينها و امثال « محّمد فزارىجعفربن»، «إسماعيل كوفىجعفربن»
روند و روايات فراوان از آنها در اين كتب ديده از راويان كتب شيعه به شمار مى -اند اهل غلو شمرده

 .شود!مى
گوييهاى بعضى از راوياِن دروغگو، پاك سازند؛ ولى آرى! سّنيان بايد كتب خود را ازخرافات و ياوه

و چه بسا اگر اين دو كار انجام شود، همه به  -اند مى را در مورد كتب خودشان نكردهشيعيان تا چنين اقدا
توانند بر آنها ُخرده بگيرند، و ااّل جا دارد سّنيان در برابر اين ايراد جنابعالى، آن نمى -وحدت برسند 

ه من سنگ اى است، به خانات شيشهتو كه خانه»گويد: المثل مشهور عرب را بياورند كه مىضرب
 «.ميانداز!

تواند به چنين كارى تواند به سّنى ايراد بگيرد.. كسى مىشيعه، با آن همه كتب پر از خرافاتش، نمى
 ها پاك ساخته است!.از همه فرقه دست زند كه خود را

اظهار عالقه كرده و آن « اعتقادات»به كتابش  -بابويه قمى إبن -نامه خود، از شيخ صدوق  9در صفحه 
 -صدوق، برايتان نقل كرده بودم « خصال»ايد و در رابطه با حديثى كه از كتاب را معّرف عقايد شيعه دانسته

دان معنى كه شما گمان خنثى ب»ايد: فرموده -شود! كه در آن آمده: شخص خنثى داخل بهشت نمى
 ايد.و مرا به كتب لغت رجوع داده« ايد، نيستكرده

آمده، موضوع كنم كه: اّواًل از جمله مطالب خرافى كه در كتاب اعتقادات صدوق )جواب(: عرض مى
گويد: رسول خدا فرمود: در مى «الرجعةباب األعتقاد فی»باشد.. در توجيه اين عقيده در مى« رجعت»

دهد. پس واجب است كه در اين اّمت ه، دقيقًا روى مىهمان چيزهايى كه در اّمتهاى پيشين رخ داد اين اّمت
بايد به آقاى صدوق گفت «!!.. نيز بازگشت مردگان به دنيا روى دهد؛ همان گونه كه در امم پيشين بوده است

شكافته شود و دهها  صبراى اّمت محمد  ÷ كه: الزمه اين سخن آن است كه دريا هم چون زمان موسى
بدون پدر متوّلد گردد  ÷ مبعوث شوند و كسى هم مانند عيسى -اسرائيل مانند پيامبران بنى -پيامبر هم 

بر آن بنا نهاده و كتابش را ظاهرًا « رجعت»وو... صدوق، چنان حديثى را صحيح دانسته و اصلى را به عنوان 
 .دانيد!جنابعالى حّجت مى
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كه در نقد اعتقادات صدوق نوشته، بسيارى از عقايد او را  «الّنكة اإلعتقادیة»كتب ثانيًا شيخ مفيد در 
كنيد؟ رّد كرده و آنها را مخالف قرآن و حديث صحيح دانسته است! جنابعالى كدام يك را انتخاب مى

وق( بابويه )صداعتقادات صدوق يا نظرات شيخ مفيد را؟ همين طور، دليل شما بر تقليد و تبعيت از إبن
 كدام است؟ وى چه برترى بر ديگران دارد؟

« تفاوتبى»جنابعالى در قرن بيستم زندگى كرده و اين لغت را به معنى « خنثى»ثالثًا در رابطه با واژه 
نه زن و »ايد!.. در زمان شيخ صدوق اين لغت، چنان معنايى نداشته و منظور صدوق از اين واژه همان گرفته

جز به اين معنى و برداشتى « خنثى»است.. در هيچ يك از فرهنگهاى لغت،« م مردهم زن و ه»يا « نه مرد
خنثى كسى است كه پيكره »گويد: مى« المنجد»كه در قرن بيستم از آن پيدا شده، نيامده است!! چنانكه 

 «.ان و زنان را با هم داشته باشدمرد
* * * 

ذكر مطالب نامه و خصوصًا احاديث فوق است گيرى من از و اين نتيجه -شود بدين ترتيب، مشاهده مى
خرافات و خطاهاى  -سواى مطالب سودمند و باارزش كه منكر آن نيستيم  -كه در معتبرترين كتب شيعه  -

سّنت نيز، به همين شكل.. و بايد مالك صّحت احاديث را به كار برد شود.. در كتب اهلبسيارى نيز ديده مى
همچون  -و مسّلمات تاريخ اسالم سنجيد؛ نه آن كه  صت قطعى رسول خدا و آنها را با كتاب خدا و سنّ 

اند، اين كار را فقط براى مآخذ سّنى الزم دانسته و هر آنچه در موافقت با اعتقادات شيعه گفته -تيجانى 
 .گرفته و بقّيه را به دور ريخت!

د: آثار منقول از ما را با كتاب و انچنانچه در خود كتب اماميه، روايات متعّددى آمده كه ائمه فرموده
پس آنچه كه با كتاب خدا موافق باشد، »روايت شده است كه فرمود:  سسّنت مقايسه كنيد؛ مثاًل از علي 

 .1«برگيريد و آنچه كه مخالف آن باشد، واگذاريد
از خدا بترسيد و هيچ حديثى از ما را نپذيريد كه با »نيز چنين روايت شده است:  س از جعفر صادق

قال قال الّله و گوييم: مخالف باشد، آنگاه كه مى صهاى پروردگار ما و سّنت پيامبرمان، محمد فرموده
 .2!«الرسول

* * * 

 استناد غلط به آيات قرآن:

                                           
 .199، ص1أمالى، شيخ طوسى، ج -1
 .139رجال الكشى، ص -2
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نشاندن افكار ين و مغرضين، براى به كرسىقباًل اشاره كرديم كه يكى از روشهاى مسخره ملحد
پليدشان، استناد غلط به آياتى از قرآن كريم است.. در اينجا، تنها به چند مورد از آياتى كه تيجانى به رسم و 

 كنيم:آورده، بررسى مى -نمودن ارتداد اصحاب است كه اثبات -اش روش ملحدين براى اثبات خواسته
در امر  - صشود كه اصحاب از رسول خدا جريان حديبيه، مّدعى مى( بعد از تحريف 191در )ص 

در قضّيه صلح حديبيه است و  ساطاعت نكردند و دليلش اعتراض عمر  -تراشيدن سر و قربانى گوسفند 
 كند:سپس بدون هيچ ارتباطى به اين آيه استناد مى

يَك َٗل يُ ﴿ َٰ  مينُونَ ؤۡ فََا َوَربل يُموكَ  َحَّتَّ هيمۡ  ِفي   ََييُدوا   َٗل  ُثمَّ  بَيۡنَُهمۡ  َاَجرَ  فييَما ُُيَكل نُفسي
َ
ا قََضۡيَت َحرَجا  أ يمَّ ا مل

ا  يُموا  تَۡسلييما  .[٣٤]النساء:  ﴾٦٥َويَُسلل
آورند تا تو را در اختالفهاى خود، حاكم قرار دهند، آنگاه در نه، به خدايت سوگند! اينها ايمان نمى»

)ص  .«چون و چرا تسليم فرمانت گردنداى نيابند، و بىكردهدرون خودشان هيچ ماللى از آنچه تو حكم 
191.) 

كه با  -تيجانى با استناد به اين آيه ثابت كرده كه تا چه اندازه از فهم و درك قرآن به دور است؛ زيرا اين آيه 
بر گويد؛ همانهايى كه در زمان پيامدرباره منافقين سخن مى -پنج آيه قبل و يك آيه بعدش مرتبط است 

هاى آنها اين است كه نماز و حال حاضر، ظاهرًا ايمان دارند ولى در دل و باطن، ايمان ندارند.. نشانه ص
كنند و ولى جان خود را در راه خدا فدا نمى -هرچند از آن هم خوش ندارند! -دهند خوانند و زكات مىمى

ت شريعت خداوند و فرمانروايى قوانينش شوند و هرگز به حاكميّ در راه خدا از خانه و كاشانه خود دور نمى
ُمجرى آن بوده، راضى نيستند و از قوانين بشرى و منحرف جانبدارى  صكه در قرآن آمده و پيامبر 

 فرمايد:كنند.. چنانچه مىمى
لَمۡ ﴿
َ
يينَ  إيَٰى  تَرَ  أ نَُّهمۡ  يَزُۡعُمونَ  ٱَّلَّ

َ
يَما   َءاَمنُوا   أ نزيَل  ب

ُ
نزيَل  َوَما   إيَِلَۡك  أ

ُ
ن يُرييُدونَ  َقۡبليَك  مين أ

َ
 إيَٰى  َيَتَحاَكُمو ا   أ

 َٰ ميُرو ا   ُغوتي َوقَدۡ ٱلطَّ
ُ
ن أ

َ
يهيسۖٞ  يَۡكُفُروا   أ ۡيَطَٰنُ  َوُيرييدُ  ب ن ٱلشَّ

َ
لَُّهمۡ  أ ا  َضَلََٰاۢ  يُضي  قييَل لَُهمۡ ِإَوذَا  ٦٠بَعييدا

نَزَل  َما   إيَٰىَٰ  ا  لَوۡ َتَعا
َ
ُ  أ يَۡت  ٱلرَُّسولي  ِإَوَٰى  ٱَّللَّ

َ
ۡ  َرأ ََ ٱل ونَ  ُمَنَٰفيقي ا  َعنَك  يَُصدُّ  .[٣١–٣٦]النساء:  ﴾٦١ُصُدودا

كنند آنان بدانچه بر تو و پيش از تو نازل شده ايمان كنى از كسانى كه فكر مىاى پيامبر! آيا تعّجب نمى»
حكمش را به جاى حكم خدا  خواهند حكومت و داورى را نزد طاغوت ببرند )ودارند، )در حالى كه( مى

بپذيرند؟!( و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه )تنها به خدا ايمان داشته و فقط تن به حكم او 
دهند و( به طاغوت كفر بورزند )و حكمش را نپذيرند(... زمانى كه بديشان گفته شود: بياييد به سوى چيزى 



 70  تیجانی و کتابش

 

 

وريد )تا بين شما بر اساس قرآن حكم كه خداوند آن را )بر پيامبر( نازل كرده است، و به سوى پيامبر روى آ
 .«كنند...بينى كه سخت به تو پشت مىكند(، منافقان را مى

ييَن َيۡعلَُم ٱ﴿ َلَٰٓئيَك ٱَّلَّ و 
ُ
يهيمۡ أ ُ َما ِفي قُلُوب ۡعريۡض  َّللَّ

َ
 .[٣٨]النساء:  ﴾َعۡنُهمۡ  فَأ

كند(! پس شان فرق مىچيست )و باطنشان با ظاهر داند در دلهايشانآنها كسانى هستند كه خداوند مى»
 .«گيرى كن...از آنان كناره

رَۡسۡلنَا مين رَُّسولإ إيٗلَّ ﴿
َ
َُطاَع بيإيذۡ َوَما  أ ي  ني ِلي  .[٣٥]النساء:  ﴾ٱَّللَّ

 . «ايم مگر بدين منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت شود...و ما هيچ پيامبرى را نفرستاده»
يَك َٗل يُ ﴿ َٰ  مينُونَ ؤۡ فََا َوَربل يُموكَ  َحَّتَّ  .[٣٤]النساء:  ﴾بَيۡنَُهمۡ  َاَجرَ  فييَما ُُيَكل

آيند تا زمانى كه تو را در اختالفات خود به اّما، نه! به پروردگارت قسم! آنان مؤمن به شمار نمى»
 .«.حكمّيت و داورى نطلبند..

نَّا َولَوۡ ﴿
َ
ني  َعلَۡيهيمۡ  َكَتيۡنَا أ

َ
نُفَسُكمۡ  ٱۡقُتلُو ا   أ

َ
وي  أ

َ
ا ديَيَٰريُكم مين ٱۡخرُُجوا   أ  .[٣٣]النساء:  ﴾َفَعلُوهُ  مَّ

كرديم كه )در راه خدا به جنگ برويد و( خويشتن را به كشتن دهيد و يا اينكه و اگر ما بر آنان واجب مى»
 .«دادند)براى جهاد( از خانه و كاشانه خود بيرون برويد )و هجرت كنيد(، اين كار را انجام نمى

كنندگان در حديبيه كه زير گويد، به بيعتسخن مى -ديروز و امروز  -تيجانى اين آيه را كه از منافقين 
و شاگردانش « گلدزيهر»بيعت كردند، نسبت داده است.. همان روشى كه  صبا پيامبر « درخت رضوان»

 برند!.. درباره صلح حديبيه بايد به اين آيه استناد شود؛ نه آن:به كار مى
َ  َقدۡ لَّ ﴿ ُ  رَضي ََ  َعني  ٱَّللَّ يُعونََك  إيذۡ  ٱلُۡمۡؤميني َجَرةي  ََتَۡت  ُيبَاي يهيمۡ  َفَعليمَ  ٱلشَّ نَزَل  َما ِفي قُلُوب

َ
كييَنةَ  فَأ  ٱلسَّ

َثََٰبُهمۡ  َعلَۡيهيمۡ 
َ
ا َوأ  .[١٣]الفتح:  ﴾١٨ قَرييباا َفۡتحا

ت كردند. پس خداوند از آنچه همانا خداوند از مؤمنان راضى شد، آن هنگامى كه زير درخت با تو بيع»
خود را )پس از ناراحتى و  كنند( و لذا آرامشدر قلوبشان بود، دانست )و فهميد به چه دليل اعتراض مى

اعتراض به خاطر مفاد صلحنامه( بر آنان فرستاد و فتح نزديكى را )كه فتح خيبر و مّكه باشد( به آنان پاداش 
 .«خواهد داد

داند، نويد و وعده همچنين به ديگر آيات سوره فتح كه خداوند، به همانهايى كه تيجانى منافق و مرتد مى
 -أعاذناالّله  -پيروزى و فتح مبين و بهشتهايى كه زير درختانش نهرها جارى است، داده است.. آيا خداوند 

دهد؟!.. جريان گاه است، وعده بهشت مىآ -و از درون مؤمنان حديبيه  -به منافقينى كه كاماًل از درونشان 
 ببينيد.« مناقب خلفاء»را در فصل حديبيه 
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 آورده است:«! آيه انقالب يا بازگشت به عقب»( اين آيه را به عنوان 109در )ص 
ٌد إيٗلَّ رَُسول  ﴿ ۚٞ  َقۡبليهي  مين لَۡت قَۡد خَ  َوَما ُُمَمَّ يي ن ٱلرُُّسُل فَإ

َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
َٰٓ  ٱنَقلَۡبُتمۡ  قُتيَل  أ ۡعَقَٰبيُكۡمۚٞ  لََعَ

َ
 َوَمن أ

َٰ  يَنَقليۡب  َ  يَُضَّ  فَلَن َعقيبَۡيهي  لََعَ ٰۗ وََسَيۡجزيي ٱَاۡي  ٱَّللَّ ُ ا َٰكيرييَن ٱلَّللَّ  .[١٥٥]آل عمران:  ﴾١٤٤شَّ
اين آيه را چگونه ترجمه كرده  -كه او هم به ارتداد اصحاب ايمان دارد  -اّما ببينيد كه مترجم كتاب 

 است:
اند. پس اگر او نيز از اى از سوى خدا كه پيش از او نيز فرستادگانى درگذشتهنيست جز فرستادهو محّمد 

گرديد(، پس هر كس به عقب كنيد )و به جاهلّيت خويش بازمىگرد مىدنيا برود يا كشته شود، شما عقب
رگزاران را پاداش برگشت )و مرتد شد( هرگز به خداوند زيانى نخواهد رساند، و خداوند سپاسداران و شك

 (.109-109)ص «! خواهد داد
ۡو قُتيَل ﴿ در آيه آمده است:

َ
اَت أ يي ن مَّ فَإ

َ
، جمله، جمله پرسشى «پس آيا اگر او بميرد يا كشته شود؟  ﴾أ

گويا او نيز كار تحريف و دستكارى را از تيجانى ياد  -است، و همزه، همزه استفهامّيه است! ولى مترجم 
تبديل كرده و همزه استفهاميه را حذف نموده و نوشته « خبرى»را به « پرسشى»جمله همين  -گرفته است! 

پس اگر او نيز از دنيا برود يا كشته شود، )همچون ساير پيامبران كه بعد از رفتنشان، پيروانشان »است: 
كنيد و به جاهلّيت خويش گرد مىبرگشتند و كتابهايشان را تحريف كردند و...( شما نيز عقب

اى به اين واضحى را آشكارا پروا، آيهچقدر راحت!!..واقعًا مترجم باجرأتى است كه بى«!!.. گرديدازمىب
 كند!.. ترجمه صحيح آن بدين ترتيب است:غلط ترجمه مى

اند )بنابراين، او نيز اند و درگذشتهاى كه قبل از او نيز فرستادگانى آمده)و محّمد نيست جز فرستاده
گرديد؟! البته هر كس اهد ُمرد!(. پس آيا اگر بميرد يا كشته شود، شمابه جاهلّيت برمىهمچون آنان خو

 دهد(.رسد، و خداوند به زودى پاداش سپاسگزاران را مىبرگردد )و مرتد شود( هيچ ضررى به خدا نمى
محّمد » در قضاياى جنگ احد نازل شده است، آنجا كه شايع گرديد: -عمران و ديگر آيات آل -اين آيه 

بعضى از اصحاب با شنيدن اين شايعه، خون ديگر در بدنشان جريان «.. كشته شد! محّمد كشته شد!
كشته شده، اسالم نيز  صنگرديد و سست شدند و خيال كردند ديگر همه چيز تمام شد! و اكنون كه پيامبر 

بنا به اين  -ند و باالخره در جنگ احد سستى جست -متهّورانه  -ميرد!.. به همين جهت همزمان با او مى
 .1شكست خوردند! -دليل و داليل ديگر 

                                           
 عمران بجوييد.، شهيد سّيد قطب، سوره آل«فى ظالل القرآن»اين داليل را در  -1
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نيز همانند عيسى و موسى و ابراهيم و نوح و...:  صخداوند با نزول اين آيه به آنها فهماند كه: محمد 
اى بيش نيست.. همانگونه كه آنان برانگيخته شدند و مردم را هدايت كردند و سپس ُمردند، او نيز فرستاده

، باالخره رفتنى است! شما بايد هدفى را كه صبدانيد كه محمد  . يعنى1سرنوشت را خواهد داشت همين
آورده، زنده نگه داريد؛ نه اينكه خود او را هدف قرار دهيد!! بايد كه تنها براى خدا و براى تحّقق هدفى كه 

شما هدفتان را  -ميرد! كه مى - اش بود، بجنگيد.. پس آيا اگر او كشته شود و يا روزى بميردمحّمد آورنده
گرديد؟! و اگر چنين كنيد، بدانيد كه تنها به خودتان ضرر تان برمىبه جاهلّيت قبلى كنيد وفراموش مى

ران و ماندگار باشيد؛ زيرا خداوند به ماندگا -چه او باشد و چه نباشد  -رسانيد!.. بنابراين بر هدفتان مى
 دهد!.سپاسگزاران پاداش مى

نيز آيات را اشتباه ترجمه  -مترجم ناشى!!  -آيات را اشتباه آورده و ُمهرى  -مؤّلف ناشى!!  -ا تيجانى امّ 
پيامبرانى كه قبل از محمد »كرده و سياق و معنى واضح آن را به هم زده و با چنين مفهومى بازگو كرده است: 

ت را تحريف كردند و ديگر اوصافى كه اند، بعد از وفاتشان، قومشان مرتّد شدند و انجيل و توراآمده ص
اسرائيل در قرآن يادآور شده است.. و اين سّنت خداست!.. و پيامبر اسالم و قومش نيز، خداوند درباره بنى

گيرند و قرآن را اسراييل، راه ارتداد و كفر را در پيش مىاز اين قاعده مستثنى نيستند و ياران او نيز همچون بنى
را كه خود مرّبى و  صتوان اصحاب پيامبر گويند!!.. چطور مى. كه همين گونه هم مىكنند و..تحريف مى

هم آمده، به  3و اوصافشان، حّتى در تورات و انجيل 2معّلم آنان بود و خداوند آنها را برترين اّمتها دانسته
 .چنين نسبتهايى قياس كرد؟!

كنند، ديگر از قم، آشكارا قرآن را به غلط ترجمه مىوقتى اينان به نام اسالم و به نام بنياد معارف اسالمى 
توان داشت؟!.. و بعد هم با كمال و ماركسيستهاى ملحد، چه انتظارى مى« گلدزيهر»و « سلمان رشدى»

 كنند!!.لمان رشدى را هم صادر مىبرائت! حكم اعدام س
اين آيه كريمه، آشكارا و به : »آوردگويد؟!.. متعاقبًا مىاّما ببينيم تيجانى خودش در مورد آيه چه مى

گردند و جز اندكى فهماند كه اصحاب، پس از وفات پيامبر، فورًا مرتد شده و به عقب برمىروشنى مى
 (.109)ص «.. مانندپابرجا نمى

                                           
ين َقۡبليَك  َوَما َجَعۡلَنا لييََّش  ﴿فرمايد: خداوند به پيامبر مى -1 وَن مل ُ يتَّ َفُهُم ٱۡلَخَٰلي يي ن مل فَإ

َ
ۖٞ أ و [. »99]األئنبياء:  ﴾٣٤ٱۡۡلُۡلَ

 «.مانند؟ما براى هيچ بشرى قبل از تو عمر جاويد و ابدى قرار نداديم. آيا اگر تو بميرى، آنان زنده مى
خۡ َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿ -2

ُ
ةإ أ مَّ
ُ
يلنَّاسي  ريَجۡت  أ  [.116عمران: ]آل ﴾ل

َٰةي  َوَمَثلُُهۡم ِفي ...﴿ -3 يَك َمَثلُُهۡم ِفي ٱۡلَّۡوَرى َٰل جنييلي َذ  [.13]الفتح:  ﴾...ٱۡۡلي
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در مدينه منّوره  صگيرد كه با پيامبر پس آيه انقالب، مستقيمًا اصحابى را دربرمى»گويد: و يا مى
معاشرت داشتند و پس از وفات آن حضرت، ناگهان به عقب برگشته و دگرگون شدند، و احاديث پيامبر نيز 

ماند... و تاريخ نيز بهترين گواه است اين مطلب را توضيح داده است و هيچ جايى براى دودلى و ترديد نمى
«! قوع پيوست و جز اندكى از اصحاب، پابرجا نماندندبر اين دگرگونى و انقالبى كه پس از رحلت پيامبر به و

 (.109)ص 
همان: أبوذر و سلمان و عمار و مقداد  -طبق روايت شيعه  -« جز اندكى از اصحاب»منظور تيجانى از 

 آورد:داند و چنين دليل مىشان را مرتد مىباشند و بقيهمى
طليحه و سجاح »بر  -اند اين آيه ذكر شده كه در -شود مرتدان را براى حفظ مقام اصحاب، هرگز نمى»

مرتد و منقلب شدند و از اسالم  صتطبيق كرد، گو اينكه اينها در زمان حيات پيامبر « و اسود عنسى
شود اين آيه برگشتند و اّدعاى پيامبرى كردند و رسول خدا نيز با آنها جنگيد و بر آنان پيروز شد، و ضمنًا نمى

پيروانش تطبيق كرد؛ زيرا آنها در زمان أبوبكر به داليلى از پرداختن زكات به او بن نويره و را بر مالك
 (.109)ص «! خوددارى كردند...

تا اينجا مكثى كرده و اين مطالب را در ذهن خواهيم داشت تا بعد از توضيح مطلبى ديگر، به ادامه شرح 
 آن خواهيم پرداخت..

، اين آيات را در )ص صد اصحاب بالفاصله بعد از پيامبر تيجانى براى اثبات اّدعايش مبنى بر ارتدا
 آورد:( مى109و  100

ۡل  ا  ِإَون َتتََولَّوۡ ﴿ ُكمۡ  قَۡوًما يَۡستَۡبدي مۡ  يَُكونُو ا   َٗل  ُثمَّ  َغۡيَ
َ
 .[٨٣]محمد:  ﴾َثَٰلَُكمأ

 .«آورد كه مانند شما نباشندو اگر پشت كنيد، به جاى شما گروه ديگرى مى»
َها ﴿ يُّ

َ
يينَ َيَٰٓأ تي  فََسوَۡف  ديينيهيس َعن مينُكمۡ  يَۡرتَدَّ  َمن َءاَمنُوا   ٱَّلَّ

ۡ
ُ  يَأ ذيلَّةإ  ٱَّللَّ

َ
ۥ  أ بُّونَُه يَقۡوم  ُُييبُُّهۡم َوُيحي لََعَ  ب

ةإ لََعَ ٱلُۡمۡؤميني  عيزَّ
َ
َٰفيريينَ ََ أ ي  َسيييلي  ِفي  يَُجَٰهيُدونَ  ٱۡلَك يَك  لَۡوَمةَ  ََيَافُونَ  َوَٗل  ٱَّللَّ َٰل يم   َذ ئ

ي فَۡضُل ٱ َٗل  َّللَّ
ۚٞ  َمن تييهي يُؤۡ  ُ  يََشا ُء عٌ  َوٱَّللَّ  .[٤٥]المائدة:  ﴾٥٤ َعلييمٌ  َوَٰسي
آورد ايد، هركه از شما از دين خود برگردد و مرتد شود، خداوند گروهى را مىاى كسانى كه ايمان آورده»

اند، در راه خدا افران سرسختدارند، با مؤمنان متواضع و با كدارد و آنها او را دوست مىكه آنها را دوست مى
هراسند. اين كرم خداست كه به هركه خواهد دهد و اى نمىكنندهكنند و از سرزنش هيچ سرزنشجهاد مى

 .«بخش داناستخداوند وسعت
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كيد »گويد: و متعاقبًا چنين مى و اگر بخواهيم تمام آياتى را كه بر اين معنى )يعنى ارتداد اصحاب( تأ
اين تقسيم را كه شيعيان بدان اعتراف دارند، خصوصًا در مورد اين بخش از اصحاب،  دارند و به روشنى

 (.109)ص «! اى داردتوضيح دهيم، نياز به كتاب ويژه
 شوند و آن اينكه:تا بدينجا، اين مطالب از اّدعاهاى تيجانى دستگير مى

عّمار، مقداد، أبوذر و  كه در روايت شيعه عبارتند از: على، -ارتداد اصحاب جز چند نفر اندك  -1
 از اين آيات مشّخص شده است!. -ن سلما

همچون مسيلمه -توانند مانعين زكات و مّدعيان نبوت باشند؛ چون مّدعيان نبوت مرتّدان نمى -1
اعالم ارتداد كردند و خود پيامبر  صدر زمان خود پيامبر  -كذاب، سجاح، اسودعنسى و... 

مانعين زكات هم به هيچ وجه مرتد نشدند؛ زيرا در ندادن  هم با آنها جنگيد و پيروز شد!.. ص
زكات به أبوبكر مستحق بودند!.. بنابراين، اصحابى كه مرتد شدند و اين آيات هم درباره آنها نازل 

و پس از وفاتش، ناگهان شده است، همان مؤمنان مدينه بودند كه سالها با پيامبر معاشرت داشتند 
 برگشتند!.

شوند و خداوند گروهى را كه مانند آنها نيستند سوره مائدة، اصحاب مرتد مى 99يه بينى آطبق پيش -9
سازد دهد و بر آنان غلبه مىدر برابرشان قرار مى -كه به زعم تيجانى همان چند نفر اندك هستند!  -

شود!.. افرادى كه در جنگ با مرتدين از سرزنش و فضل خداوند، تنها شامل حال اين چند نفر مى
ين و كافران، دشمنى هراسند و خودشان با يكديگر مهربان و با مرتداى نمىكنندهيچ سرزنشه

 سرسخت هستند.
 صجنگ كردند و پيامبر  صاين اّدعاى تيجانى مبنى بر اينكه مّدعيان نبوت در زمان پيامبر 

ويره و پيروانش هم نبنهم جنگ با مرتّدين روى نداد و مالك صشان را شكست داد و بعد از پيامبر همگى
دانستند، از را غصب مى سدر غدير خم بيعت كرده بودند و خالفت أبوبكر  سبه خاطر اينكه با علي 

كه همه را از خود درآورده و براى اّولين بار، خود چنين تاريخى  -پرداختن زكات به أبوبكر خوددارى كردند 
دهد! و استنادش به اين آيات نيز، و را نشان مىدروغ محض و آشكار است و كّذابّيت و خباثت ا -نوشته! 

آورش، در باتالق و لجنزار هاى پوچ و شرمچاهى است كه خود براى خود كنده و خويشتن را با اين گفته
كند خالف اّدعايش را ثابت مى -دقيقاً -زند!! زيرا آيات متراكمى انداخته كه اكنون نيز در آن دست و پا مى

 بررسى خواهيم كرد: -ه يارى خداوند ب -كه ما در اينجا 
بعضى از مّدعيان نبّوت  صالموت پيامبر طبق تمامى تواريخ و تفاسير شيعه و سّنى، در هنگام مرض

توانند ميرد، آنها مىمى صپيدا شده و اعالم ارتداد و جنگ با مسلمانان كردند؛ با خيال اينكه چون پيامبر 
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دانيم كه آخرين جنگ پيامبر م را از بين ببرند!.. همه هم خوب مىجايش را بگيرند و از اين طريق اسال
 .1بود كه با روميان متجاوز درگير شد و مسلمانان بعد از مشكالت زيادى پيروز شدند« تبوك»، غزوه ص

را تدارك ديد تا به مرزهاى روم بروند،  سزيد هزار نفرى اسامةبناش بود كه سپاه سهزمان بيمارىدر همان
: به طور سو به قول عمر  -بالفاصله  سأبوبكر  .2كندرحلت مى صقبل از اعزامشان، پيامبر  اّما

شود؛ هرچند كه انتخاب مى صاز طرف شوراى سقيفه، به عنوانجانشين پيامبر  -و غيرمترّقبه  3ناگهانى
ضور نداشتند و در آن لحظه ح سناقص بود؛ زيرا همه بزرگان اصحاب از جمله علي  -در ابتدا  -اين شورا 

از بيعت با أبوبكر در همان لحظات نخستين  بباعث اعتراض آنها نيز شد؛ چنانچه على و زبير 
َنا ِإالَّ » خوددارى كردند و گفتند: وِل ِفي الَمشورة َما َغِضْب اِس ِبَها َبْعَد َرس  َحقَّ النَّ

َ
ْكٍر أ َبا َب

َ
ا َنَری أ نَّ ِإ َو

ِه  هِ  صاللَّ ول  اللَّ َمَره  َرس 
َ
ا َلَنْعِرف  َشَرَفه  َوِکَبَره  َوَلَقْد أ نَّ ِإ ْیِن َو َن ه  ِلَصاِحب  اْلَغاِر َوَثاِنی اْث نَّ  صِإ

َو َحیٌّ  اِس َوه  اَلِة ِبالنَّ آنچه كه ما را ناراحت ساخته، چيزى جز مشورت نيست )يعنى چرا ما را در ». 4«ِبالصَّ
خبر بوديم و اين امر بدون ما صورت گرفت( و إاّل ما أبوبكر را ا از تشكيل آن بىشوراى سقيفه شركت ندادند و م

بينيم؛ زيرا او يار غار پيامبر و همدمش بوده و ما مى دانيم كه از او سّنى ترين مردم به آن )يعنى خالفت( مىشايسته
م شود، در حالى كه خود زنده سفيد ماست( و رسول خدا نيز به او امر كرد كه امام جماعت مردگذشته )و ريش

 .«بود
و آن اينكه: از يك  -كرد اّما به هر حال، به خاطر خطر عظيمى كه از چند جهت اسالم را تهديد مى

طرف مّدعيان نبوت بودند كه به طرف مدينه، مركز مسلمانان، با هزاران نفر كه همگى هم مسّلح بودند، 
شدند كه ما را بايستى از قبايل مختلف به مدينه سرازير مى هايى ازرهسپار بودند و از طرف ديگر، نامه

 هزار نفرى اسامهپرداخت زكات معاف كنيد و ااّل خود را براى جنگ آماده سازيد، و از سوى ديگر، سپاه سه
به آنها سپرده  صمانده بودند كه چه كار كنند! آيا به مأمورّيتى كه پيامبر  ص، پس از رحلت پيامبر س

تمامى اصحاب و از جمله علي  -ا به خاطر اضطرارى كه پيش آمده، در مدينه براى دفاع بمانند؟! بروند، ي
 كند:بيعت نمودند.. شيخ طبرسى از امام باقر روايت مى سپوشى كرده و با أبوبكر از اعتراضشان چشم س

                                           
 .990-999، شريعتى، ص«شناسىاسالم»نگاه شود به  -1
 آمده است.« مناقب خلفاء»جريان سپاه اسامه در فصل  -2
 (. 0996)صحيح بخارى، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى، حديث شماره «... بكر فلتةكانت بيعة أبى» - 3
 .991، ص1الحديد، جأبىإبنالبالغة، شرح نهج -4
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هش از مدينه زمانى كه همراه سپا -داشت بسيار او را دوست مى صكه رسول خدا  -اسامه بن زيد »
به مأل أعلى پيوست. زمانى كه نامه به اسامه رسيد، از سفرش منصرف شد و  صخارج شد، رسول خدا 

 ÷طالب بن أبىاند، نزد علىهمراه با سپاهش به مدينه برگشت، آنگاه ديد كه مردم بر أبوبكر جمع شده
ت: آيا تو هم بيعت كردى! بينى! أسامه گفرفت و گفت: چه شده است؟ على فرمود: همين شده كه مى

 .1«فرمود: آرى!
أميرالمؤمنين على، زمانى كه ديد »كند: نيز چنين اقرار مى -از علماى بزرگ شيعه  -شيخ كاشف الغطاء 

از اين سرا به سراى آخرت ارتحال يافت، و ديد كه جماعتى از صحابه با او به خاطر سّن  صرسول خدا 
ريش او را دوست نداشتند، بيعت نكردند و خليفه اّول و دوم را نيز، اش يا اينكه بعضى از قكم و جوانى

 -و گسترش فتوحات اسالمى  صمجاهدينى تالشگر يافت كه در نشر كلمه توحيد و تجهيز جيوش پيامبر 
 .2«كنند، با آنها بيعت كرد و آنها را همراهى نموداز هيچ كوششى دريغ نكرده و نمى -آشكار و پنهان 
به قول  -كنندگان، اين شوراى ناقص! و ديگر صحابه به جرگه بيعت سب، با پيوستن علي و بدين ترتي

 رسد.و أبوبكر رسمًا به خالفت مىشود تكميل مى -تيجانى 
، سپاه صتأييد گرديد، به تبعّيت از پيامبر  -بدون استثناء  -از طرف همه  سپس از اينكه أبوبكر 

كند و خود نيز با بزرگان اصحاب، به طرف مرزهاى روم رهسپار مىرغم خواست بعضى از اسامه را على
مسعود و... براى جنگ با مرتّدين و اينكه با سابقين مهاجر و انصار از جمله على و عمر و طلحه و زبير و إبن

نشيند كه بعد از تبادل آراء، تصميم قطعى به جنگ مانعين زكات چه برخوردى بكنند، به تدبير و مشورت مى
 گيرند.مى -نبوت و مانعين زكات  يعنى مّدعيان -با هر دو گروه 

شود كه چه قبايلى مرتد بعد از اعزام سپاه اسامه به مرزهاى روم، اخبار گوناگونى به مدينه سرازير مى
 اند:آورده 3اند و چنانكه تمام تواريخشده و چه قبايلى به اسالم وفادار مانده

، «ُجهينه»، «ِغفار»، «ُمزينه»دينه و طائف اقامت داشتند، به اضافه قبايل قبايلى كه در بين مّكه و م
 وفادار ماندند.كه از حوزه اين سه شهر دور هم بودند، كاّلً به اسالم « ُخزاعه»و « أسلم»، «أشجع»، «بّكى»

                                           
 ، چاپ كربالء.96اإلحتجاج، طبرسى، ص -1
 ، چاپ دارالبحار بيروت.31أصل الشيعة وأصولها، كاشف الغطاء، ص -2
، 1، ج«هشامسيره ابن» -969، ص1، ج«اثيرابن» -1996-1991-1931-1993، ص9، ج«تاريخ طبرى»از جمله:  -3

ابوبكر » -9و9، ص1، دحالن، ج«فتوحات اإلسالمية» -916-911، ص0كثير، جابن، «البداية والنهاية» -999ص
 وو... 91، ص1كوب، ج، دكتر زّرين«بامداد اسالم» -33، ص1، حسنين هيكل، ج«صّديق
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در قلوبشان  غير از اين شهرها و قبايل، بقّيه قبايل عرب كه تازه مسلمان شده بودند و هنوز تعاليم اسالم
فته بودند، همگى از به خوبى رسوخ نكرده و از راه همرنگى با ديگران يا بيم و اميدهاى ماّدى، اسالم را پذير

 دين برگشتند.
در يمامه، قوم « مسيلمه»حنيفه به رياست در يمن، قوم بنى« أسود عنسى»مدلج به رياست قوم بنى

كه همگى اينان اّدعاى « طليحه خويلد»أسد به رياست ى، قوم بن«سجاح دختر حارث»تميم به رياست بنى
، قوم «زيدبنحطم»بكر به رياست ، قوم بنى«سلمه قشيرىبنةقر»نبوت كردند، و قبيله غطفان به رياست 

، هر يك با «بحرين»و « مهره عمان»، «عامر»، «هوازن»، و قبايل «فجاوةبن عبدباليل»سليم به رياست 
ى كه تمام قبايل كوچك ديگر را كه از دين برگشته بودند نيز، در خود جذب سپاهيان زيادى، در حال

 آرايى كردند.نگ با مسلمانان، صفكردند، براى حمله به مدينه و جمى
به رياست « يربوعبنى»در همين گزارشها بود كه از طرف قبايل مجاور مدينه از جمله قبيله 

رسد كه اگر ما را از هايى به أبوبكر مىپيمانانشان، نامهو هم« نُذبيا»و « َعبس»، و همچنين «نويرهبنمالك»
زكات معاف كنيد، ما با شما خواهيم بود و در غير اين صورت، در اسرع وقت با قبايل ديگر به مدينه حمله 

 .1كنيم!مى
 صمبر در زمان حيات پيا« أسدبنى»و « حنيفهبنى»و « مدلجبنى»هاى مرتدين، سه فرقه از اين فرقه 

مرتد شده و  سدر عهد خالفت أبوبكر  -تمامًا  -ها چند روز قبل از وفاتش اعالم ارتداد كردند، و بقّيه فرقه
 اعالن جنگ كردند.

شان، على و طلحه و زبير و پس از مشورت با ديگر اصحاب و تصميم جنگ با همگى سأبوبكر 
و به نيروهاى مسّلح  .2هاى مدينه مستقر نمودذرگاهرا، در رأس گروههايى امنّيتى در گ شمسعود بنعبدالّله

مستقر شوند و طولى نكشيد كه به  صدر مسجد پيامبر  -همواره  -باش نظامى دستور داد كه در حال آماده
 سشوند.. از اين رو، خود شخصًا همراه با علي خبر رسيد كه سپاه مرتدين به مدينه نزديك مى سأبوبكر 

 .3ين حمله كرد و با چندين حمالت ناگهانى و سخت، تمام آنان را به تسليم درآورد!در رأس سپاهى به مرتد

                                           
 .93حياة عمر، شبلى، ص -199، ص1أبوبكر صّديق، هيكل، ج -1991، ص9طبرى، ج -1
 . 96، ص1األثير، جإبن -1991، ص9، چاپ تبريز طبرى، ج191، ص9البالغة، جشرح نهج -2
 .911، ص0البداية، ج -91، ص1أثير، جإبن -1999، ص9طبرى، ج -3
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در  سمسلمانان مدينه از اين پيروزى زودهنگام كه به وسيله سپاه اسالم به فرماندهى أبوبكر 
 سهزار نفرى اسامهنصيبشان گشت، احساس شادى كردند و در همان موقع بود كه سپاه سه« القّصهذى»

 ادى مسلمانان را دوچندان نمودند.پيروزى كامل و غنايم بسيار، از مرزهاى روم به مدينه برگشتند و ش نيز با
دادن قبايل مجاور مدينه و برگشت پيروزمندانه سپاه اسامه، براى فرونشاندن پس از شكست سأبوبكر 

پا شده بود، بار ديگر با بزرگان در سراسر جزيرةالعرب به -به شرح سابق  -طوفان ارتداد و آشوبهايى كه 
رگ تقسيم كنند و اصحاب مشورت نمود و تصميم بر اين شد كه تمام نيروهاى اسالم را به دوازده سپاه بز

يازده سپاه را هر يك به فرماندهى يكى از مهاجرين ماهر و با سابقه، به سركوبى مّدعيان نبوت دروغين و 
در رأس دوازدهمين سپاه در خود مدينه  سجزيره اعزام نمايند و خود أبوبكر ساير مرتدين در تمام نقاط شبه

 .1باقى بماند
مورّيت خود رفتند و جنگ با مرتدين را آغاز نمودند، در حالى كه اين يازده سپاه، هركدام به محّل مأ

در ارتباط بودند و دستورات الزم را از خليفه دريافت  -پيما به وسيله شترسواران بيابان - سدائمًا با أبوبكر 
 .2كردندمى

منان شان، نيرومندترين دشاين جنگها، ماهها طول كشيد و پس از رشادت مسلمانان و مهارت جنگى
توبه نمود و اسالم را « طليحه»هزار نفر از طرفدارانش كشته شدند و 11با « مسيلمه كّذاب»اسالم، يعنى 

قبول كرد و بقيه يا تسليم شدند و يا از بين رفتند و يا به خارج از جزيرةالعرب فرار كردند، و نتيجتًا تمام نقاط 
ُقبا به نفر از مهاجرين و انصار و اهل1166بل، بيش از جزيره از لّكه كفر و ارتداد پاك گرديد و در مقاشبه

 .3شهادت رسيدند
... اين سرگذشت مرتّدين بود كه همگى مغلوب مؤمنين واقعى گشتند.. اّما تيجانى همين مؤمنان واقعى 

 -كه ضّد اّدعايش است!  -را به جاى مسيلمه و طليحه و سجاح و... اشتباه گرفته و سپس آن آيات را 
مرتد  -به جز چند نفر كه همانند آنها نيستند  -بينى كرده كه اصحاب گويد: خداوند پيشد و مىآورمى
 .شوند و...!!مى

مرتد  صآورندگان بعد از پيامبر بينى خداوند، بعضى از ايمانآرى!.. درست است!.. طبق پيش
ه در مدينه با او معاشرت ك صشوند، اّما اين مرتدين چه كسانى بودند؟! آيا اصحاب واقعى پيامبر مى

                                           
، 1أبوبكر صّديق، هيكل، ج -9اإلسالميه، احمددحالن، صفتوحات -91، ص1أثير، جإبن -1999، ص9طبرى، ج -1

199. 
 .199، ص1أبوبكر صديق، ج -2
 .19، ص1اإلسالمية، جفتوحات -99، ص1أثير، جإبن -1936-1991، ص9طبرى، ج -3
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داشتند يا آن قبايلى كه نام برديم؟!.. گويا تيجانى، اصاًل معنى و مفهوم واقعى اصحاب را درك نكرده است!.. 
ايمان آورده و او را درك كرده، با او  صگوييم كه در زمان پيامبر ما به طور كّلى به كسى صحابى مى

 ان ايمان از دنيا رفته باشد.ا هممعاشرت داشته و بعد از رحلتش نيز، ب
بينى خداوند در اين آيات، شواهدى را كه در مورد مرتّدين بيان كرديم، با آيات و حال با توّجه به پيش

 .سنجيم تا ببينيم كه آيا شواهد ما درست است يا اّدعاى تيجانى؟!البالغه مىسپس با سخنان على در نهج
شوند، اّما خداوند در مقابلشان قومى را آورندگان مرتد مىانبينى شده كه گروهى از ايمدر آيات پيش

رسند.. اين قوم جنگند و به حكومت و قدرت مىكند كه مثل آنان نيستند و با آنان در راه خدا مىسربلند مى
دوستدار خداوند و خداوند نيز دوستدارشان  -بنا به داليلى كه اشاره خواهيم كرد  -كسانى هستند كه 

.. خودشان نيز دوستدار هم و با يكديگر بسيار مهربان و متواضع و يكپارچه و يكرنگ هستند.. اّما باشدمى
ُمجرى قانون خدا هستند و هرگز تحت  -بدون هيچ كوتاهى  -در مقابل مرتدين و كّفار، سرسخت و چيره و 

كنند و در جنگ با آنها و به گيرند.. براى از بين بردنشان، در راه خدا تالش مىسلطه و خضوع آنان قرار نمى
طبق وعده  -هراسند و باالخره اى نمىكنندهطور كّلى در اجراى احكام الهى، از مالمت هيچ مالمت

 شوند..شوند و به فضل و كرامت خداوند نايل مىپيروز مى -خداوند 
 فرمايد:ىشاهد مثال ماست؛ آنجا كه م -دانند مفّسرين در همين مورد مى -آيه ديگرى نيز كه 

يلۡ ﴿ ََ قُل لل ۡعَرابي  مينَ  ُمَذلَّفي
َ
و لي  قَۡومإ  إيَٰىَٰ  َسُتۡدَعۡونَ  ٱۡۡل

ُ
س   أ

ۡ
يد   بَأ وۡ  تَُقَٰتيلُوَنُهمۡ  َادي

َ
يُعوا   فَإين يُۡسليُموَنۖٞ  أ  تُطي

ُ  يُۡؤتيُكمُ  ۡجًرا ٱَّللَّ
َ
ۖٞ  أ ا ُۡتم َكَما َتتََولَّۡوا   ِإَون َحَسنا ين تََوِلَّ بُۡكمۡ  َقۡبُل  مل ي ا َعَذابًا ُيَعذل ما ِلي

َ
 .[١٣]الفتح:  ﴾١٦ أ

نشين بگو: از شما دعوت خواهد شد كه به سوى قومى جنگجو و ماندگان عربهاى باديهبه بازپس»
شوند )يعنى دو راه بيشتر نخواهند داشت: جنگ با جنگيد يا تسليم مىقدرتمند بيرون برويد. با آنان مى

رى كنيد، خداوند پاداش خوبى به شما خواهد داد، و اگر مسلمانان، يا پذيرش دينشان(. اگر فرمانبردا
 .«ايد، خداوند با عذاب دردناكى عذابتان خواهد دادسرپيچى كنيد، همانگونه كه قباًل نيز سرپيچى كرده

همان قوم « قوم أولى بأس شديد»اند كه منظور از نقل كرده -از جمله سيوطى در تاريخش  -مفسرين 
ميان  سرياست مسيلمه كّذاب، چهار سال پس از نزول اين آيه، در زمان أبوبكر اند كه به «حنيفهبنى»

اند: با پيروزى اصحاب به پايان رسيد.. و گفته -طبق وعده خدا  -ايشان و مؤمنان، جنگ سختى درگرفت و 
، هيچ جنگى واقع ص؛ زيرا بعد از نزول آيه و رحلت پيامبر ساين آيه حّجتى است بر خالفت أبوبكر 

ماندگان به سوى ايشان خوانده شوند! ياران أبوبكر به جنگ با مرتّدين و مانعين نشد كه متخّلفين و بازپس
حنيفه و عذاب دردناكى كه خداوند به ايشان، و اجر زكات پرداختند و به موجب جنگ، سرپيچى قوم بنى

 كنيم.نيكويى كه به مؤمنان وعده داده است، مشاهده مى
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طبق  -ه همچون مرتدين نبودند و خداوند در برابرشان قرار داد و بر آنها غالب ساخت آرى!.. آن قومى ك
« يحبهم و يحبونه»و يارانش بودند و مصداق اين آيات و خصوصًا  سأبوبكر  -تفاسير و شواهد تاريخى 

 .واقع گشتند!
ه دوطرفه بين خدا و يارانش اّما ببينيم چرا خداوند آنها را دوست دارد و اصواًل چه موقع اين رابطه دوستان

اند و برعكس چه كسانى را اند كه مورد محّبت خدا واقع گشتهشود؟ مگر آنها چه اوصافى داشتهبرقرار مى
 دوست ندارد؟:

َ  َُتيبُّونَ  ُكنُتمۡ  إين قُۡل ﴿ ُ  ُُيۡبيۡبُكمُ  فَٱتَّبيُعوني  ٱَّللَّ ُ  ُذنُوَبُكۡمۚٞ  لَُكمۡ  َويَۡغفيرۡ  ٱَّللَّ قُۡل  ٣١ رَّحييم   َغُفور   َوٱَّللَّ
يُعوا  ٱ طي

َ
َ وَ أ ۖٞ َّللَّ َ  فَإينَّ  ا  وۡ تََولَّ  فَإين ٱلرَُّسوَل َٰفيريينَ  ُُييبُّ  َٗل  ٱَّللَّ  .[٨١-٨١]آل عمران:  ﴾ ٣٢ ٱۡلَك

پا داريد، از من پيروى كنيد )و سّنت مرا به)اى پيامبر به اصحاب خود( بگو: اگر خدا را دوست مى»
دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است. بگو: از داريد( تا خداوند نيز شما را 

 .«خدا و رسول اطاعت كنيد و اگر سرپيچى كنيد )و مرتد شويد(، خداوند كافران را دوست ندارد
به  -باشد كه شرط محّبت دوطرفه مى -سّنت او را  صدهد كه اصحاب پيامبر اين آيات نشان مى

پوشى كرده و اند و نهايتًا خداوند از لغزشها و گناههايشان چشماند كه مصداق آيه قرار گرفتههپا داشتخوبى به
آنها را مورد لطف و تفّضل خويش قرار داده است.. اگر بنا به اّدعاى تيجانى آنها مرتد شده بودند، خداوند 

داد و آنها را ر برابرشان قرار مىداشت، دگردانيد و قوم ديگرى را كه آنها را دوست مىآنها را پيروز نمى
 .گذاشتند كه حكومت و خالفت اسالمى را به دست بگيرند!ساختند و نمىمغلوب مى

 از خدا بشنويم: -باز هم  -و اّما اوصاف ديگر اين قوم را 
 .«2داردخداوند، متقين را دوست مى».. «1داردجنگند، دوست مىخداوند، كسانى را كه در راه او مى»

خداوند، » .«3داردخداوند، دادگران وعادالن را دوست مى» .«دارداوند، نيكوكاران را دوست مىخد»

                                           
َ إينَّ ﴿ -1 ي  ُُييبُّ  ٱَّللَّ  [. 9]الصف:  ﴾...سيَن يَُقَٰتيلُوَن ِفي َسيييليهي ٱَّلَّ
2- ﴿ ََ َ ُُييبُّ ٱلُۡمتَّقي  [.90عمران: ]أل ﴾فَإينَّ ٱَّللَّ
َ إينَّ ﴿ -3 ََ  ُُييبُّ  ٱَّللَّ طي  [. 91]المائدة:  ﴾ٱلُۡمۡقسي
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كنندگان خداوند، توّكل» .«2داردخداوند، صابران را دوست مى» .«1داردكنندگان و پاكان را دوست مىتوبه
 . و...«3داردمى )بر او( را دوست

اند به واسطه ايمانى كه داشته -آنها را دوست داشته و آنها نيز اند كه خداوند آرى! اصحاب اينگونه بوده
 داشتند؛ زيرا:خدا را دوست مى -
يينَ وَ ﴿ َادُّ  َءاَمنُو ا   ٱَّلَّ

َ
ي ُحبلاا  أ َّ ي  .[ ١٣٤]البقرة:  ﴾َّللل

 .«شان براى خداستو كسانيكه ايمان دارند، همه دوستى»
دارند، باطل و پوچ است؛ اصحاب مهاجر و انصار روا مىو تمام نسبتهايى كه تيجانى و ساير شيعيان به 

 زيرا:
خداوند، » .«5داردنمى خداوند، تجاوزگران را دوست».. «4داردخداوند، ستمكاران را دوست نمى» 

خداوند، ». «7داردخداوند، خوشگذرانان را دوست نمى» .«6داردكاران كفرپيشه را دوست نمىخيانت
 و.... «9داردخداوند، مستكبران را دوست نمى». «8داردمفسدان را دوست نمى

از تيجانى و  -آمده است « اصحاب پيامبر»كه بحث كامل آن در فصل  -اكنون بعد از اين شواهد 
مرتد شدند، اگر أبوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و  صپرسيم: اگر اصحاب پيامبر همفكرانش مى

مرتد شدند، پس آن  -رضى الّله عنهم أجمعين -عدبن وقاص و... بن عوف و سخالدبن وليد و عبدالرحمن
خداوند در مقابلشان آورد و با آنها جنگ نموده و از  -دانيد شما گاهى سه و گاهى چهار نفر مى -قومى كه 

پيروز شدند، چه كسانى  -يعنى همان اصحاب!  -اى نترسيده و بر مرتدين كنندهسرزنش هيچ سرزنش
 .بودند؟!

                                           
يريينَ ﴿ -1 بُّ ٱلُۡمَتَطهل ََ َوُيحي َٰبي َ ُُييبُّ ٱۡلَّوَّ  [.111]البقرة:  ﴾إينَّ ٱَّللَّ
ُ وَ ﴿ -2 يينَ  ُُييبُّ  ٱَّللَّ َِٰبي  [. 190عمران: ]آل ﴾ٱلصَّ
َ إينَّ ﴿ -3 ََ  ُُييبُّ ٱَّللَّ ي ي  [. 193عمران: ]آل ﴾ٱلُۡمَتَوَّكل
ُ وَ ﴿ -4 ََ  َٗل ُُييبُّ ٱَّللَّ َٰليمي  [. 99عمران: ]آل ﴾ٱلظَّ
ينَ ﴿ -5 َ َٗل ُُييبُّ ٱلُۡمۡعَتدي  [.136]البقرة:  ﴾إينَّ ٱَّللَّ
ان  ﴿ -6  َخوَّ

َ َٗل ُُييبُّ ُكَّ  [.99الحج: ] ﴾َكُفورإ  إينَّ ٱَّللَّ
َ َٗل ُُييبُّ ٱإينَّ ﴿ -7 ََ َّللَّ  [. 90]القصص:  ﴾ٱلَۡفريحي
َ َٗل ُُييبُّ ﴿ -8 ينَ إينَّ ٱَّللَّ دي  [.99القصص: ] ﴾ٱلُۡمۡفسي
يينَ َٗل ُُييبُّ  ۥإينَّهُ ﴿ -9  [. 19]النحل:  ﴾ٱلُۡمۡستَۡكِبي
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كار بودند، هرگز به حكومت و شدند، و يا منافق و گمراه و خيانتبوبكر و عمر و عثمان مرتد مىاگر أ
 رسيدند؛ زيرا:خالفت ديگر مسلمانان واقعى نمى

ُ وََعَد ﴿ يينَ  ٱَّللَّ َٰليَحَٰتي  وََعميلُوا   مينُكمۡ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ۡرضي  ِفي  لَيَۡستَۡذليَفنَُّهمۡ  ٱلصَّ
َ
 .[99]النور:  ﴾ٱۡۡل

اند، وعده خالفت در خداوند به كسانى از شما )و نه همه شما( مؤمنان كه عمل شايسته انجام داده»
 .«زمين را داده است

و به طور كّلى،  -البالغه ثبت است!.. اگر اين عقيده كه در نهج سرسيم به سخنان خود علي و اّما مى
شود كه آنها نه تنها دوستدار دهيم، معلوم مىتطبيق  ستيجانى و همفكرانش را با سخنان علي  -همه عقايد 

همچون ياران ديگرش كه در زمان خودش، او را شديدًا اذّيت كردند و نهايتًا به  -و پيرو على نيستند، بلكه 
رو ملحدين و مغرضين و شهادت هم رساندند دشمناِن به ظاهر دوستى هستند كه دنباله

 .هستند!! -روز ديروز و ام-هاى يهودى «سبابنعبدالّله»
همفكر و همراه و همكار بوده است و پس از  -همواره  -در تمام مّدت خالفتشان، با آنان  سزيرا علي 

رود؛ مى« القّصهذى»براى جنگ با مرتّدين به  -اش و تحت فرماندهى -همراه او  سبيعت با أبوبكر 
 فرمايد:چنانچه خود مى

سالم یدعون إلی محق دین الناس رجعت عن اإل فأمسكت یدی حتی رأیت راجعة من  ...»
هدمًا اهیم فخشیت إن لم أنصر اإلسالم وأهله أن أری فیه ثلمًا و و إبر  صمّلة محمد الّله و

تكون مصیبة أعظم علی من فوات والیة أمورکم اللتی إنما هی متاع أیام قالئل ثم یزول 
حدا  حتی زهق الباطل فی تلك األ نهضت معه بكر فبایعته و ت عند ذلك إلی أبیفمشی

ه مناصحًا و  إنوکانت کلمة الّله هی العلیا و  ه فیما أطاع الّله رغم الكافرون فصحبت  أطعت 
 .1«ناصحنا...حتضر بعث إلی عمر فواله فسمعنا وأطعنا و بایعنا و جاهدًا فلما ا

اند و از اسالم برگشته... مّدتى از بيعت با أبوبكر خوددارى كردم، اّما ديدم گروهى از مردم مرتد شده و »
كنند؛ ترسيدم اگر به يارى اسالم و مسلمين دعوت مى ÷ به نابودِى دين خدا و آيين محّمد و ابراهيم

دادن واليت امور و نشتابم، شكاف و ويرانى بزرگى در اسالم مشاهده كنم كه بر من بزرگتر از، از دست
رود! پس در همان هنگام، به كه سپس از دست مىخالفت بر شما باشد؛ واليتى كه كاالى چند روزى است 

                                           
منار  -113-116الغطاء، چاپ لبنان، صالبالغه، شيخ كاشفمستدرك نهج -960-969، ص1الغارات ثقفى، ج -1

، 01همچنين با كمى تفاوت نامه  -991، ص9خان سپهر، جناسخ التواريخ، ميرزاتقى -999الهدى، على بحرانى، ص
 اإلسالم.البالغه شرح فيضنهج
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سوى أبوبكر رفتم و بيعت كردم و به همراه او در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميان رفت و نام و گفتار 
خداوند باالتر است، هر چند برخالف ميل كافران باشد. پس با أبوبكر از راه خيرخواهى مصاحبت كردم و 

ُبرد، با كوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانى كه به حال احتضار رسيد، واليت و ىدر آنچه خدا را فرمان م
 .«حكومت را به عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموده و خيرخواهى نشان داديم...

كه جنگ با  -گويد: با أبوبكر بيعت كردم و همراه او و ساير مسلمانان در آن حوادث مى سخود علي 
كند كه تيجانى و يارانش، قيام كردم تا باطل را مغلوب ساختيم و...! آيا همين ثابت نمى -مرتدين بود 

 .كنند؟!سخن گفته و بر ضّد او عمل كرده و مى سبرخالف علي 
كند و علي درباره رفتن خود به جنگ با ايرانيان، مشورت مى سزمانى كه خليفه بود، با علي  سعمر 

نصرت و پيروزى »گويد: دهد كه جا دارد در اينجا بررسى كنيم.. على به عمر مىهم به او پاسخى مى س
اين دين و شكست آن، از روز آغاز به فراوانى يا كمى سپاه نبوده است، بلكه اين خود خداست كه پيروزش 

يگاهى كه الزم است، خود را اش نموده تا به آن جاگردانيده و سپاه حق است كه آن را آماده ساخته و يارى
اش برساند و در آن افقى كه بايد طلوع كند، آشكار شود و ما در انتظار وعده الهى هستيم و خداوند به وعده

ُ ٱ وََعدَ ﴿كند:( فرمايد... )آنگاه به اين آيه استشهاد مىكند و سپاهش را يارى مىوفا مى يينَ ٱ َّللَّ َءاَمُنوا   َّلَّ
َٰليَحَٰتي ٱ مينُكۡم وََعميلُوا   ۡرضي ٱلَيَۡسَتۡذليَفنَُّهۡم ِفي  لصَّ

َ
 .1[99]النور:  ﴾...ۡۡل

گويد و آنان را گروه برحق و لشگريان ، اين چنين سخن مىصدرباره اصحاب بعد از پيامبر  سعلي 
داند، ولى تيجانى و علماى قم، بر خالف قرآن و خدا و منتظرين وعده الهى در امر خالفت در زمين مى

مرتد شدند!.. آيا اين توهين به على نيست؟! چطور  صمعتقدند اصحاب بعد از پيامبر  سى سخنان عل
با مرتدين بيعت كند و آنان را در تمام كارهايشان همراهى كند و پشت سرشان نماز بگزارد  سشود علي مى

 .2و دخترش را به نكاحشان درآورد و فرزندانش را به نام آنها نامگذارى كند و...؟!
اش مبنى براى اثبات عقيده -باز هم  -« آيه جهاد»( تحت عنوان 100آيه ديگرى كه تيجانى در )ص به 

 كنيم:بر ارتداد اصحاب آورده است، توّجه مى
َها ﴿ يُّ

َ
يينَ َيَٰٓأ ي  َسيييلي  ِفي  ٱنفيُروا   لَُكمُ  قييَل  إيَذا لَُكمۡ  َما َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ۡرضي   إيَٰى  ٱثَّاقَلُۡتمۡ  ٱَّللَّ

َ
يُتم ٱۡۡل رَضي

َ
 أ

ةي  يٱۡۡلَيَوَٰ ۡنيَا ب ي   مينَ  ٱدلُّ َرة ةي  َمَتَٰعُ  َفَما ٱٓأۡلخي ۡنيَا ٱۡۡلَيَوَٰ َرةي  ِفي  ٱدلُّ بۡ تَنفيرُ  إيٗلَّ  ٣٨ قَلييٌل  إيٗلَّ  ٱٓأۡلخي ي  ُكمۡ وا  ُيَعذل
                                           

سخنان على را با اشاره به آيه فوق « اإلسالمفيض»البالغه و از جمله شارحين نهج -190، كالم 1البالغه، جزءنهج -1
 اند.آورده

 آمده است.« مناقب خلفاء»تفصيل آن در  -2
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وهُ  َعَذابًا ُكۡم َوَٗل تَُضُّ ۡل قَۡوًما َغۡيَ ا َويَۡستَۡبدي ما ِلي
َ
ٰۗ َوٱَاۡي أ ي ا

َٰ ُكل ُ لََعَ يٌر ََشۡ  َّللَّ  - ٨٣]التوبة:  ﴾٣٩ء  قَدي
٨٨]. 
شود: در راه خدا جهاد كنيد و از ايد، چرا هنگامى كه به شما گفته مىاى كسانى كه ايمان آورده»
ايد؟ پس چسبيد، آيا به زندگانى دنيا به جاى آخرت راضى شدههاى خود خارج شويد، به زمين مىخانه

برابر آخرت، اندك و ناچيز است، بدانيد كه اگر در راه خدا پيكار نكنيد و از هاى دنيا در بدانيد متاع و بهره
خانه و منزل بيرون نرويد، خداوند شما را به عذابى دردناك، گرفتار خواهد كرد و گروه ديگرى را براى جهاد 

 .«استرسانيد و همانا خداوند بر هر چيز توانگزيند و شما هم هيچ زيانى به او نمىبه جاى شما مى
دهد كه اصحاب از جهاد و اين آيه نيز به روشنى خبر مى»نويسد: اين هم گفته تيجانى كه بالفاصله مى

 (.100)ص «! كارزار سرباز زدند... و اينكه گروهى از مؤمنين راستين، جايگزينشان خواهد شد
همين! تمام «.. ندزداصحاب از جهاد سرباز مى»گويد: گويى تيجانى توّجه كنيد كه مىبه اين كّلى

 .شد!!
آياتى كه در مدح اصحاب به  -دهها  -آيا در قرآن فقط همين آيه در مورد اصحاب وجود دارد؟ پس آن 

 .اند؟!.. آن سخنان على و فرزندانش، كجايند؟!خاطر جهاد و هجرتشان نازل شده، چه شده
سخنانى  -مهاجرين و انصار  -اگر تيجانى و همفكرانش پيرو ائمه هستند، ائمه نيز در مدح اصحاب 

به هنگام سرزنش اصحاب خود  ساند كه در فصل بعدى به بعضى از آنها اشاره خواهد شد؛ مثاًل علي گفته
قدمى و دوستان خود، و ثابت صاز اصحاب پيامبر  -اند!! گويا تيجانى و علماى قم نيز از آنها ياد گرفته -

اش، اگر از گويد و طبق فرمودهخدا و اعتالى كلمة الّله سخن مىو فداكاريهايشان در جنگها براى يارى دين 
 .1گشت!شد و درخت ايمان سبز نمىزدند، پايه دين هرگز برقرار نمىجهاد سرباز مى

بيعت كردند و همراه او در جنگهاى جمل و صفين و...  سنكته جالب اينكه، تمام افرادى كه با على 
خوانند؛ زيرا همانها بودند كه با خلفاى ى و علماى قم، آنها را مرتد مىاند كه تيجانبودند، همان كسانى

گانه را نيز در پيشين نيز بيعت كرده بودند و همانگونه كه على را در جنگهايش يارى كردند، خلفاى سه
 عنیإنه بای»فرمايد: نويسد، مىاى كه به معاويه مىدر نامه سجنگهايشان همراهى نمودند؛ چنانچه علي 

همانا كسانى با من بيعت كردند ». «عثمان علی ما بایعوهم علیه...القوم الذین بایعوا أبابكر وعمر و 
 .«أبوبكر و عمر و عثمان نيز بر سر همان شرايط بيعت كرده بودند... 2 كه با

                                           
 رجوع كنيد.« اصحاب پيامبر»به فصل  -1
 .13. وقعةالصفين، نصربن مزاحم، ص0، نامه 9البالغه، فيض اإلسالم، جزءنهج -2
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را در تمام مراحل يارى كردند و  شو أبوبكر و عمر و عثمان  صاى بودند كه پيامبر اينها، همان صحابه
آنها  سنيز بيعت كردند و در جنگ جمل و صفين نيز، بسيارى به شهادت رسيدند كه خود علي  سبا علي 

 .كند!را اهل بهشت شمرده، در حالى كه تيجانى آنها را تكفير مى
 .1«أحلهم دار األمن بعد خوفهموالله لقوا الله فوفاهم أجورهم و ... قد »

گند به خدا كه آنها خدا را مالقات كردند و خداوند، پاداش كامل بديشان عطا فرمود و پس از سو ...»
 .«بيم در دنيا، آنان را در سراى امن و آرامش، جاى داد!

شود كه آيا به شود و مشكوك مىزده مىانسان واقعًا از اين جور قضاوتهاى تيجانى و همفكرانش، شگفت
 -خواهند اذهان جوانان مسلمان زنند، يا به نام تشّيع و به بهانه آن! مىحرف مىراستى به دفاع از تشّيع 

كارگيرى را منحرف سازند و از اسالم بيزار نمايند؟! شگردى كه رجال دين! ديروز و امروز در به -تجربه كم
 .آن، تجربه خوبى دارند!

و پيروزى.. آن همه شهادتها و اند.. آن همه فتح در تاريخ اسالم، دهها غزوه و سريه ياد شده
سبحان  -جانفشانيها.. آن همه هجرتها و از خانه و كاشانه بيرون رفتنها.. آن همه بذل جان و مال كه خداوند 

همه دروغ است و سخن تيجانى درست  -العياذ بالّله  -در قرآنش به صراحت از آن ياد فرموده، البد  -
 .است!!

ست ملحد و هيچ مستشرق مغرضى به خود جرأت نداده، پيرامون اسالم به نظر ما تا كنون، هيچ ماركسي
كند و تيجانى به عنوان دليلى براى چنين سخن بگويد! خود همين آيه كه بعضى از اصحاب را سرزنش مى

 فرمايد:ارتدادشان آورده، دليل محكمى است عليه خود تيجانى!.. به عبارت نخستين آيه توّجه كنيد كه مى
يُّ َيَٰٓ ﴿

َ
ييَن َءاَمُنوا  أ اى »داند، خداوند آنها را ! درست همان كسانى كه تيجانى آنها را مرتد مى﴾َها ٱَّلَّ

 .مورد خطاب قرار داده است!« مؤمنين!
غالب شده بود و  -و نه همه  -تحّركى بر بعضى از اصحاب شود كه سردى و كماز آيه چنين استنباط مى

د، اّما تيجانى همين سردى و سستى در آنها را دليل ارتدادشان انمورد سرزنش و عتاب خدا واقع گشته
نازل شده است؛ زمانى كه بعضى از مؤمنان و به تعبير قرآن، تنها سه « جنگ تبوك»دانسته است!.. آيه درباره 

يُفوا  ﴿ نفر ييَن ُخلل ته آن حالت دچار نوعى ركود و سردى شده بودند، الب .[119: التوبة] ﴾َولََعَ ٱثلََّلََٰثةي ٱَّلَّ
اى »است؛ اگر همواره چنين بودند، ديگر مؤمن نبودند و خداوند هم آنان را با لفظ  قطعًا عارضى بوده

 .داد!مورد خطاب قرار نمى« مؤمنين!

                                           
 .191البالغه، خطبه نهج -1
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حال، آن دسته كه آن حالت ركود و تنبلى بر آنها عارض شده بود، از سوى خدا مورد سرزنش قرار 
كند و عارضى، مرتد شدند؟! مسّلمًا خير! خداوند آنها را سرزنش مىگرفتند.. آيا به خاطر همين حالت 

كنند و توبه مى -اند كه در همين مورد نازل گشته-شوند و طبق آيات سوره توبه خودشان هم پشيمان مى
گويد كه آنها مرتد اش، مىپذيرد، ولى تيجانى با زور قلم و تلقينات شيطانىشان را مىخداوند هم توبه

 د:بودن
ُ لََّقد تَّاَب ﴿ ي  لََعَ  ٱَّللَّ ل ريينَ  ٱَلَّبي نَصاري  َوٱلُۡمَهَٰجي

َ
يينَ  َوٱۡۡل ةي  َساَعةي  ِفي  ٱتَّبَُعوهُ  ٱَّلَّ  .[١١١-١١٣]التوبة:  ﴾ٱلُۡعۡۡسَ

خداوند پذيرفت توبه پيامبر و مهاجرين و انصارى كه در آن لحظه دشوار )با وجود گرماى زياد، كمى »
چيدن محصوالت( از پيامبر پيروى و اطاعت كردند )و همراه او به جنگ تبوك  وسيله سوارى و آذوقه، فصل

 .«رفتند
يينَ  ٱثلََّلَٰثَةي َولََعَ ﴿ يُفوا   ٱَّلَّ  .[١١٣]التوبة:  ﴾ُخلل

 .«و توبه آن سه نفرى كه از جنگ تخّلف كردند، پذيرفت»
َتُوبُو   هيمۡ ُثمَّ تَاَب َعلَيۡ ﴿  .[١١٣]التوبة:  ﴾ا  ِلي

 .«شان را پذيرفت و بخشيدتوبهسپس خداوند »
و اگر بخواهيم تمام آياتى را كه بر اين معنى )يعنى »گويد: اكنون ببينيم كه تيجانى به دنبال آيه چه مى

كيد دارند و به روشنى اين تقسيم را كه شيعيان بدان اعتراف دارند... )ص «! ارتداد مهاجرين و انصار( تأ
109.) 

سّنت و جماعت، بهترين مردم بودند )منظورش سابقين ب كه به قول اهلو اگر اين اصحا»گويد: يا مى
روهاى قريش را كه در سال هفتم از مهاجرين و انصار است(... پس نبايد مالمت كرد متأّخرين از ميانه

وليد و عمروعاص است( و پس از فتح مّكه )منظورش افرادى هجرت )منظورش افرادى همچون خالدبن
 (.103)ص «. عكرمه و... است(، اسالم آوردند!همچون معاويه و 

گيرى، متضّرر اى نيست و عواقب وخيمى دارد! و به راستى شيعيان با اين سخن و موضعاين سخن ساده
كنند و سواد اعظم جدا مى -البالغه از در نهج سبه تعبير علي  -شوند؛ زيرا خود را از مسلمانان و مى

كنند زنده و اسباب تفّرق را بيش از پيش فراهم مى ظسيق مسلمانان رإ؛سپسند تكفير و تفسجريان شيطان
 .دارند!به نفع صهيونيسم و صليبيت گام برمى -در مجموع  -و 

بعد  صبراى همه ثابت است كه كتاب تيجانى، تنها براى اثبات اين موضوع است كه اصحاب پيامبر 
خواند، مورد احترام قرآن و انى كه تيجانى آنها را مرتد مىاز او مرتد شدند، و باز ترديدى نيست كه همان كس
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به نيكى از ايشان تبعّيت كند؛  -طبق فرموده خدا -اسالم هستند و بر هر مسلمانى هم واجب است 
بنابراين، با تكفير و تلعين آنها، اسالِم همه مسلمانان، مصونّيِت قرآن، و همه و همه تعاليم اسالم نيز، باطل 

 كنند!.شود! ولى با اين وجود هم، بارها و بارها به چاپ مجّدد آن اقدام كرده و مىقلمداد مى
ايم و آياتى را كه اختصاص داده« اصحاب پيامبر»اى را به فصل جداگانه -به خاطر اهّمّيت موضوع  -ما 

به فراموشى سپرده و  ايم؛ آياتى كه تيجانى، آنها و بسيارى ديگر رااز ايشان تمجيد و تجليل شده، متذّكر شده
به غلط استناد كرده است و اين كوشش خود را در يك  -مثل ملحدين و مغرضين  -تنها به چند آيه ديگر 

انگارى در گزارش تاريخ و استناد غلط به آيات فصل از كتابش، با زور تحريف و دستكارى روايات و سهل
 -آن گونه كه شيعه معتقد است  - صاز پيامبر بعد  سآورده، و در فصلى ديگر براى اثبات جانشينى علي 

 .تراشى نموده است!با همان روش غلطش، دليل
حال اين دو نكته را در نظر بگيريد: تالش براى اثبات ارتداد اصحاب.. و دليل براى اثبات جانشينى على 

به  -العياذ بالّله  -گمان بزرگترين توهين را .. هر كدام از اين دو موضوع را قبول كنيم، بىصبعد از پيامبر 
 سايم! زيرا بنا به گفته تيجانى، اصحاب مرتد شدند و علي ش روا داشتهخدا و رسول و على و ديگر صحابه

رد كه خداوند، على را به خليفه منصوب از طرف خدا بوده است! بنابراين بايد قبول ك صهم بعد از پيامبر 
 هم ابالغ نموده است!! صعنوان امام و خليفه مرتدان انتخاب و نصب نموده و پيامبر 

ٌد إيٗلَّ رَُسول  ﴿ گويند كهاگر تيجانى و ُمهرى مى ]آل عمران:  ﴾لَۡت مين َقۡبليهي ٱلرُُّسُل قَۡد خَ  َوَما ُُمَمَّ
شوند، نتيجتًا خداوند اسرائيل مرتد مىهمچون بنى صدليل بر اين است كه اصحاب بعد از پيامبر  .[١٥٥

توهين به خدا نيست؟! آيا اين توهين  -پناه بر خدا  -على را به عنوان امام مرتدين انتخاب كرده است! آيا اين 
 .بايد رهبر مسلمانان باشد، يا رهبر مرتّدان؟! صنيست؟!.. جانشين پيامبر  صبه رسول خدا 

* * * 
ترين عيبها و ايرادهاى كتاب تيجانى.. كتابى كه نه تنها به تاريخ و احاديث و بديهى« ترينعينى»اين بود 

درست استناد نكرده، بلكه عالوه بر دستكارى، تاريخ و رواياتى از خودش نوشته و اضافه كرده است!.. وقتى 
و از آنها راضى شده و به  در قرآن به صراحت از مهاجرين و انصار تجليل فرموده -متعال  -كه خداوند 

شان وعده بهشت داده است، ديگر هر گزارش و روايتى كه با آيات خداوند تعارض داشته باشد، همگى
 دانست!.. اين است معيار اساسى!. بايستى به ديوار كوبيد و آن را باطل و پوچ

ه چرا بر اساس روايات دهد كما معتقديم كه خداوند در روز قيامت، هيچ كس را مورد مؤاخذه قرار نمى
اصحاب را مرتد ندانستيد و كينه آنها را به دل نگرفتيد و تلعين و  -و فالن كتاب!!  -و گزارش تاريخ 
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وجود  -كه حّجت واقعى است در قرآن  -تكفيرشان ننموديد، در حالى كه اين همه آيات در مورد ايمانشان 
 دارد!.

باشد كه قطعًا مطلبى علمى و سودمند ره سفرهايش مىاش درباصفحه116به طور كّلى، كتاب تيجانى 
در آن نيست! جز اين كه با قلم خودش، شخصّيت آقاى صدر و خويى را هم زير سؤال برده است و موارد 

 -هايى از آنها ديگرى كه به شوخى و دروغ، بيشتر شباهت دارد تا به واقعّيت!.. كه ما در اين فصل به نمونه
 اشاره كرديم!. -خروار است! به حكم ُمشت نمونه 
كردن روى مسائل و نكات معتبر و مستندى كه گذشت، و نيز مورد بحث قرار دادن آنها، بدون شك، تكيه

 «.خداپسند»است و قطعًا « يف قلوبتأل»يكى از بهترين راههاى 
 بنابراين.

َٰنينَا ََلَا ٱۡغفيرۡ َربَّنَا ﴿ يۡخَو يينَ  َوۡلي ي َسَبُقو ٱَّلَّ يَمَٰ نَا ب يَنا ِفي  ََتَۡعۡل  َوَٗل  ني ٱۡۡلي   قُلُوب
يينَ  غيالا يَّلَّ  إينََّك  َربَّنَا   َءاَمنُوا   لل

 .[١٦]الحشر:  ﴾رَّحييمٌ  رَُءوف  
اى نسبت كينه پروردگارا! ما و برادران ما را كه در ايمان )قبل از ما( سبقت گرفتند، ببخش و در دلهاى ما»

 .«به مؤمنان قرار مده!





 
 

 اصحاب پیامبر

اند و با او همراه و ايمان آورده صشود كه در زمان پيامبر اصحاب، در اصطالح به كسانى گفته مى 
اند.. كه در اينجا، بحث ما به مالزم بوده و بعد از رحلتش نيز، در همان حال و با همان ايمان از دنيا رفته

 همين افراد اختصاص دارد.
، صهمانطور كه اشاره شد، تمام تالش تيجانى در كتابش اين بوده كه ثابت كند، اصحاب پيامبر 

اسرائيل را در پيش گرفته و احكام خدا و مرتد شده و راه بنى صداد معدودى بعد از پيامبر همگى به جز تع
اند!.. و گذشته از سّنت رسولش را نيز تغيير داده و به ظاهر مسلمان و در باطن، منافق و دشمن اسالم بوده

فصل گذشته مورد بحث  كند كه دراستناد مى -به غلط  -تحريف و دستكارى روايات و تاريخ، به چند آيه 
 قرار داديم.

در  صگيرد كه با پيامبرپس آيه انقالب، مستقيمًا اصحابى را دربرمى»گويد: در همين مورد بود كه مى
مدينه منّوره معاشرت داشتند و پس از وفات آن حضرت، ناگهان به عقب برگشته و دگرگون شدند، و احاديث 

ماند... و تاريخ نيز بهترين و هيچ جايى براى دودلى و ترديد نمى پيامبر نيز اين مطلب را توضيح داده است
صحاب، گواه است بر اين دگرگونى و انقالبى كه پس از رحلت پيامبر به وقوع پيوست و جز اندكى از ا

 (.109)ص «! پابرجا نماندند
داد مهاجرين و و اگر بخواهيم تمام آياتى را كه بر اين معنى )يعنى ارت»گويد: يا در جايى ديگر مى

كيد دارند و به روشنى اين تقسيم را كه شيعيان بدان اعتراف دارند...  (.109)ص «! انصار( تأ
سّنت و جماعت، بهترين مردم بودند... پس نبايد و اگر اين اصحاب كه به قول اهل»گويد: و يا مى

س از فتح مّكه، اسالم روهاى قريش را كه در سال هفتم از هجرت و پمالمت كرد متأّخرين از ميانه
 (.103)ص «.. آوردند!

به زعم او و ديگر  -آورد كه تيجانى در كتابهاى ديگر خود نيز اين كوشش را به عمل آورده و داليلى را مى
اند.. اين كار ناروا در اكثر منابع شيعه ديده مرتد شده صدهد كه اصحاب پيامبر نشان مى -علماى شيعه 

كه در ايران به « قيس هاللىبنسليم»اند؛ مثاًل در كتاب دى در همين مورد وارد كردهشود و روايتهاى زيامى
اند، ترجمه و چاپ شده و حّتى دو تن از مراجع تقليد شيعه بر آن تقريظ! نوشته« اسرار آل محّمد»نام 
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جز چهار نفر، بعد از پيامبر، به »كند: آمده كه سلمان از على نقل مى« حديث ارتداد»روايتى با عنوان 
 .1«همگى مرتد شدند

همه مردم بعد از پيامبر مرتد شدند، به جز سه نفر: »كند: شيخ كلينى نيز از امام باقر نقل مى
 .2«!أسود و أبوذر غفارى و سلمان فارسىمقدادبن

و با امام باقر فرمود: مهاجرين و انصار به جاهلّيت بازگشتند، مگر سه نفر »و در روايت ديگر آمده است: 
 .3«!انگشتانش اشاره كرد

پس از پيامبر، »كند: نقل مى -امام صادق  -شيخ مفيد نيز در كتاب خود، اين روايت را از أباعبدالّله 
مردم همگى مرتد شدند و به حالت قبل از اسالم برگشتند و كافر شدند، مگر سه نفر: سلمان و مقداد و 

 .4«!أبوذر
دهد: اى ندا سرمىروز قيامت زمانى كه ندادهنده»روايت شده است: نيز  -كاظم  -بن جعفر از موسى

 .5«!خيزندكجايند صحابى محّمدبن عبدالّله؟ پس سلمان و مقداد و أبوذر برمى
بعد از وفات رسول، همگى به جز أبوذر و مقداد و سلمان، هالك »كند: شيخ مجلسى نيز روايت مى

 .6«!شدند
 ...و امثال آن كه بسيارند!..

، صا دارد از اين شقاوتگران! بپرسيم: پس اهل بيت پيامبر كجا رفتند؟! عباس عموى پيامبر ج
 آور است!!.به راستى كه شرم رزندانش؟!و حتى خود على و ف سعباس پسر عمويش، عقيل برادر علي إبن

ند به و از جمله حسن و حسين و ساير مهاجرين و انصار كه خداو -روايات، همگى اصحاب  ،اينبربنا
مرتد و تمام اعمال و جهاد و هجرت و فداكاريهايشان نابود  -شان وعده بهشت داده صراحت به همگى

گشته و در جهّنم جاويدند، به جز سه نفر!! همان سه نفرى كه تاريخ زندگى آنان نيز حاكى است كه با ساير 
نفرى رين نظارت بر كار شوراى ششبعدها از مأمو ساند! زيرا مقدادعقيده بودهمرتدين! در اين مورد هم

در مداين  سنيز سالها از جانب عمر  ستشكيل شد!.. سلمان ستعيين خليفه سوم بود كه به دستور عمر 

                                           
 .131محّمد، صاسرار آل -1
 .199، ص9روضه كافى، ج -2
 ، چاپ كربالء.19رجال الكشى، ص -3
 .0اختصاص، شيخ مفيد، ص -4
 .19رجال الكشى، ص -5
 .096ص ،1حياة القلوب، مجلسى، ج -6
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بر خالفتشان ديده نشد!.. و از همه مهمتر،  سايران حكومت داشت و هيچ اعتراضى هم از جانب أبوذر
 .گانه، وزير و مشاور هر سه نفرشان بود!در طول مّدت خلفاى سه سخود علي 

همچون كلينى كه نزد شيعه به  -پذيرد؟! زمانى كه علماى بزرگشان دارى اين روايات را مىآيا هيچ ايمان
كنند، از تيجانى و ديگران چه از زبان ائمه اين گونه روايات را نقل مى -سّنت است منزله بخارى نزد اهل

نيز بر اين  -الّله مرعشى نجفى و گلپايگانى آيت -توان داشت؟! و عجب اين كه، مراجع تقليد تظارى مىان
 اند!گونه كتابها، تقريظ هم نوشته

كنند، غافل از آن كه تيجانى و علماى شيعه و تمام همفكرانشان، براى اثبات اين خواسته تالش مى
 .كند!گويان و ياران شياطين را رسوا مىخداوند مدافع مؤمنان و يارانش است و دروغ

كنيم و بار ديگر قرآن را به حكمّيت در اين مورد نيز، قبل از هر چيز، به سخن خداوند مراجعه مى
 -پذيريم يا گويد؟! آيا سخن خدا را مىچه مى« اصحاب پيامبر»طلبيم.. ببينيم كه خداوند در مورد مى

 .ا؟!سخن تيجانى و يارانش ر -نعوذبالّله 
ۡصَدُق ميَن ٱ﴿

َ
ي قيياا َوَمۡن أ  .[١١١]النساء:  ﴾َّللَّ

 .«و چه كسى در گفتار، از خداوند راستگوتر است؟!»
* * * 

 اصحاب در قرآن: 
مورد از آنها 16ما در اينجا تنها به  - خداوند در قرآن، در تمجيد و تجليل اصحاب، آيات زيادى آورده

كه آنها را مورد مغفرت و رحمت خود قرار داده و به آنها وعده بهشت داده است.. آنان  -كنيم استناد مى
 پاك شدند و تربيت يافتند: صهمان كسانى هستند كه توّسط رسول خدا 

رۡ ﴿
َ
ينُكۡم َيۡتلُوا   فييُكمۡ  َسۡلَناَكَما  أ َٰتينَا ُكمۡ َعلَيۡ رَُسوٗلا مل ييُكمۡ  َءاَي يمُ  َويَُزكل  وَٱۡۡليۡكَمةَ  ٱلۡكيَتََٰب ُكمُ َويَُعلل

يُمُكم ا َويَُعلل  .[١٤١]البقرة:  ﴾١٥١ َتۡعَلُمونَ  تَُكونُوا   لَمۡ  مَّ
خواند و شما را پاك همانگونه كه پيامبرى را از خودتان در ميانتان برانگيختيم كه آيات ما را بر شما مى»

توانستيد آن را دهد كه نمىآموزد و به شما چيزى ياد مىشما كتاب )قرآن( و حكمت مىگرداند و به مى
 .«بياموزيد

اند.. شكى نيست كه را درك كرده صبا اين حساب، آنها بهترين كسانى هستند كه قرآن و سّنت پيامبر 
تواند اّدعا كند كه از راه تمام اسالم و حقايقش، از راه همين اصحاب به ما رسيده است.. هيچ كس نمى
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دهد، مگر اينكه اصحاب، واسطه رساندن اين دو مصدر اصلى به كتاب و سّنت، عبادات خدا را انجام مى
 .اندنان در شرق و غرب عالم بودهتمام مسلما

 ایمان اصحاب، معیار تمام ایمانها:
خداوند ايمان اصحاب را معيارى براى ايمان تمامى مردمان جهان قرار داده است.. يعنى اگر ما و 

ايمان بياوريم،  -اند بدانچه كه آنها ايمان آورده - صتيجانى و هركس ديگرى، همچون اصحاب پيامبر 
ت كنيم و از آنان به نيكى تبعّيت نكنيم، به تحقيق در گمراهى و و اگر به آنان پش«! ايمآنگاه هدايت يافته»

سرگشتگى و تفرقه و جدال خواهيم افتاد و اين است كه از نظم اين آيات، كه خطاب به ياران رسول خدا 
 فهميم:فرمايد، مىمى ص

يميۡثلي  َءاَمنُوا   فَإينۡ ﴿ يهيس َءاَمنُتم َما   ب ينََّما ۡوا  تََولَّ  ِإَّون ٱۡهَتَدوا ۖٞ  َفَقدي  ب َقاق   ِفي  ُهمۡ  فَإ  .[١٨١]البقرة:  ﴾اي
اند و اگر ايد، ايمان بياورند، آنگاه هدايت شدهاگر )تمام مردم دنيا( همانند شما به آنچه كه ايمان آورده»

 .«)به شما( پشت كنند، جز اين نيست كه در اختالف و سرگشتگى خواهند افتاد
آنها را معيار تمام ايمانها قرار داده است.. و به عبارت ديگر، آنان چگونه اّما ببينيم كه چرا خداوند ايمان 

 اند:اند كه به اين مقام رسيدهبوده

 رو و شاهد بر تمام اّمتها:اصحاب، اّمت میانه
َُكونُوا  ﴿ ي ا ۡلل ةا َوَسطا مَّ

ُ
يَك َجَعۡلَنَُٰكۡم أ ا َعلَۡيُكمۡ  ٱلرَُّسوُل  َوَيُكونَ  ٱَلَّاسي ُاَهَدا َء لََعَ َوَكَذَٰل  ﴾َاهييدا

 .[١٥٨]البقرة: 
رو ميانه كنند( را اّمتىو بدينگونه شما )اصحاب پيامبر و كسانى كه به نيكى از آنها تبعّيت كرده و مى»

 .«قرار داديم تا بر مردم گواه و حّجت باشيد و پيامبر )نيز( بر شما گواه و حّجت باشد
اى تنها ماّدّيت و دنيا و لّذتهاى آن را اند: دسته دو دسته بودهشود، مردم كاّلً چنانچه از اين آيه فهميده مى

اند.. خداوند اين دو روّيه افراطى را رد اى هم برخالفشان، راه رهبانّيت را در پيش گرفتهاند و دستهطلبيده
پيوسته راه و  تان،پرورىروى و عدلفرمايد: اين ميانهمى -اند رو بودهكه ميانه -نموده و خطاب به اصحاب 

دار شويد و تان خواهد بود تا بر همه انسانها شاهد و ناظر باشيد و رهبرى و سرپرستى جهانيان را عهدهروش
نيز  صبراى بشرّيت در طول تاريخ قرار گيريد و پيامبر  -و نهايتًا به عنوان حّجتى  -به عنوان نمونه و الگو 

 هايتًا بر شما حّجت و گواه گردد.باشد و ن كنندهبر كارهاى شما شاهد و ناظر و ارزيابى
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 :صایمان اصحاب و ایمان پیامبر 
نزيَل إيَِلۡهي ﴿

ُ
يَما  أ يهي َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ب بل ي ءَ  ُكل  َوٱلُۡمۡؤميُنوَنۚٞ  سمين رَّ ي اَمَن ب  َٗل  َورُُسليهيس َوُكتُبيهيس َوَمَلَٰٓئيَكتيهيس ٱَّللَّ

يُق  َ  ُنَفرل َۡ ين رُُّسليهيسۚٞ َوقَالُوا   َب َحد  مل
َ
َطۡعَنا نَاَسميعۡ أ

َ
 .[١٣٤]البقرة:  ﴾َوأ

اند به آنچه كه از طرف پروردگارش به سويش نازل شده است. پيامبر و مؤمنان )همراه او( ايمان آورده»
ى بين هيچ گويند:( هيچ فرقاند به خدا و فرشتگان او و كتابهاى او و فرستادگانش، )و مىهمگى ايمان آورده

 .«گذاريم و گفتند: شنيديم و اطاعت كرديم...كدام از پيامبران نمى
اش در يك رديف و در يك آيه ذكر نموده و ايمان در اينجا نيز خداوند، ايمان اصحاب را با ايمان فرستاده

نشان « عناسمعنا و أط»تصديق نموده و با لفظ  - صهمچون پيامبر  -هاى اسالم را و باورشان به همه پايه
 اند، با نهايت ميل و رغبتدهد كه آنها تمام اوامر و نواهى پروردگار را كه از زبان پيامبرشان شنيدهمى

 اند.درونى، اطاعت و پيروى كرده

ین مردم:  اصحاب، برتر
 فرمايد:خداوند به آنها مى

ةإ  َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
ۡخريَجۡت  أ

ُ
يلنَّاسي  أ ُمُرونَ  ل

ۡ
يٱلَۡمۡعُروفي  تَأ ي  َوتُۡؤمينُونَ  ٱلُۡمنَكري  َعني  َهۡونَ َوَتنۡ ب يٱَّللَّ ]آل  ﴾ب

 .[١١٦عمران:
كنيد و از كارهاى زشت شما برترين مردم هستيد كه براى مردم برگزيده شديد. به نيكيها امر مى»

 .«داريد و به خدا ايمان داريدبازمى
مهاجرين و انصار هستند؛  -عتبر شيعه و سّنى بنا بر تفاسير م -مخاطبان و مصداق نخستين اين آيه 

در تفسيرش، دو نظريه آورده است: يكى اينكه اينان مهاجرين هستند و ديگرى اينكه « شيخ طوسى»چنانچه 
 .1باشند.. ساير اّمت مسلمانعموم اصحاب مى

توانند در اين آيه نيز بر حسب تبعّيت از ايشان به نيكى و بنا به معيارى كه در آيات پيشين بحث شد، مى
 فرمايد:داخل شوند.. يا در جاى ديگر مى

وۡ ﴿
َ
يينَ  بيإيبَۡرَٰهييمَ  ٱَلَّاسي  َل إينَّ أ ُّ  َوَهََٰذا ٱتَّبَُعوهُ  لََّلَّ يينَ  ٱَلَّبي  .[٣٣عمران: ]آل ﴾َءاَمنُوا   َوٱَّلَّ
، كسانى هستند كه )در زمانش( از او پيروى كردند و همچنين اين برترين و سزاوارترين مردم به ابراهيم»

 .«اند( و كسانى كه )همراه با او( ايمان آوردهصپيامبر )محمد 

                                           
 .990، ص1التبيان فى تفسير القرآن، طوسى، چاپ سنگى، ج -1
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ین:  وعده خالفت به مهاجر
ۡخريُجوا  ﴿

ُ
ييَن َهاَجُروا  َوأ وذُوا   مين ديَيَٰريهيمۡ فَٱَّلَّ

ُ
ََٰتلُوا   َسيييلي  ِفي  َوأ يَرنَّ َعنۡ  َوَق َكفل

ُ
ي  ُهمۡ َوقُتيلُوا  َۡل يهيمۡ َسيل  ات

لَنَُّهمۡ  ۡدخي
ُ
نَۡهَٰرُ  َوَۡل

َ
َٰت  ََتۡريي مين ََتۡتيَها ٱۡۡل  .[١٨٤عمران: ]آل ﴾َجنَّ

پس كسانى كه هجرت كردند و از خانه و كاشانه خود بيرون رانده شدند و در راه من آزار و اذّيت شدند »
زداييم و آنها را به باغهايى كه زير آنها گناهان و بديشهايشان را از ايشان مى و جنگيدند و كشته شدند، حتماً 

 .«سازيم...نهرها جارى است، وارد مى
شيخ طوسى اين آيه را مختص به مهاجرين دانسته است.. كسانى كه در راه خدا آزار ديدند و از خانه و 

هايى سزاوار كسى جز گويد: اين چنين وعدهمىكاشانه خود رانده شدند و به مدينه هجرت كردند.. آنگاه 
اين آيه و ما قبل آن درباره اصحاب رسول خدا و مهاجرين »آورد: مهاجرين نيست.. سپس قول بلخى را مى

با او نازل شده است و نيز هر كس از مسلمانان كه جزء كسانى باشد كه سالك به سبيل ايشان بوده و متابعت 
 .1«شوداين آيه مىآثار ايشان نمايد، مشمول 

آرى! آنها همان كسانى هستند كه اگر خداوند زمانى آنها را به خالفت و تمكين در زمين برساند، حق 
 فرمايد:كنند؛ چنانچه در موردشان مىحكومت را به خوبى ادا مى

يينَ ﴿ ۡخريُجوا   ٱَّلَّ
ُ
يَغۡيي  ديَيَٰريهيم مين أ   َحقلإ  ب

ن إيٗلَّ 
َ
ُ  َربُّنَا َيُقولُوا   أ  .[٥٦]الحج:  ﴾ٱَّللَّ

شان اخراج شدند )و به مدينه هجرت كردند( تنها گناهشان اين كسانى كه به ناحق از خانه و كاشانه»
 .«گفتند: پروردگار ما خداست )كه هيچ شريكى نداردبوده كه مى

يينَ ﴿ َُٰهمۡ  إين ٱَّلَّ نَّ كَّ ۡرضي  ِفي  مَّ
َ
قَاُموا   ٱۡۡل

َ
ةَ  أ لَوَٰ كَ  وََءاتَُوا   ٱلصَّ ةَ ٱلزَّ ي  وَٰ  ب

َمُروا 
َ
 ﴾ٱلُۡمنَكري  َعني  َوَنَهۡوا   ٱلَۡمۡعُروفي َوأ

 .[٥١]الحج: 
آنان كسانى هستند كه هرگاه در زمين، ايشان را قدرت بخشيم )و حكومتشان را تمكين نماييم(، نماز »

 .«كنندپردازند و امر به معروف و نهى از منكر مىدارند و زكات مىمى پابه
 فرمايد:مىو باز به آنها 

ُ وََعَد ﴿ يينَ  ٱَّللَّ َٰليَحَٰتي  وََعميلُوا   مينُكمۡ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ۡرضي  ِفي  لَيَۡستَۡذليَفنَُّهمۡ  ٱلصَّ
َ
 .[٤٤]النور:  ﴾ٱۡۡل

اند، وعده خالفت در خداوند به كسانى از شما )و نه همه شما( مؤمنان كه عمل شايسته انجام داده»
 .«زمين را داده است

                                           
 .939-939، ص1تفسير التبيان، چاپ سنگى، ج -1
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 :صاصحاب، برادر همدیگر و یاوران پیامبر  
ن ََيۡ ﴿

َ
ۚٞ  َحۡسَبَك  فَإينَّ  َدُعوكَ ِإَون يُرييُدو ا  أ ُ يي   ُهوَ  ٱَّللَّ يََّدكَ  ٱَّلَّ

َ
يس أ ينَۡۡصيه ََ  ب يٱلُۡمۡؤميني لََّف  ٦٢ َوب

َ
َ  َوأ َۡ  َب

يهيۡمۚٞ  نَفۡقَت  لَوۡ  قُلُوب
َ
ۡرضي  ِفي  َما أ

َ
َ قُلُ  ٱۡۡل َۡ لَّۡفَت َب

َ
ا  أ ا مَّ نَّ ٱََجييعا يهيۡم َوَلَٰكي لََّف بَيۡ وب

َ
َ أ  َعزييزٌ  إينَُّهۥ نَُهۡمۚٞ َّللَّ

ُ  ٦٣َحكييم   ُّ َحۡسُبَك ٱَّللَّ َها ٱَلَّبي يُّ
َ
ََ  مينَ  ٱتَّبََعَك  َوَمني  َيَٰٓأ  .[٣٥ - ٣١]األنفال:  ﴾٦٤ ٱلُۡمۡؤميني

است كه تو را با  )اى پيامبر!( اگر بخواهند تو را فريب دهند، خداوند برايت كافى است. او همان كسى»
يارى خويش و مؤمنان )كه با تو هستند( تقويت كرد و در ميان دلهايشان الفت ايجاد نمود. اگر تمام آنچه را 

توانستى در دلهايشان الفت و دوستى بيفكنى، ولى خداوند در كردى، نمىكه در زمين هست، انفاق مى
اى پيامبر! خداوند و مؤمنانى كه با تو هستند و  است.. ميانشان الفت انداخت؛ زيرا او به راستى توانا و حكيم

 .«كنند، )براى حمايت و يارى( تو كافى استاز تو پيروى مى
كند: قبل از معّرفى، و يادآورى مى صاين آيه نيز درباره اصحاب است كه آنها را حامى و ياور پيامبر 

ميان دو طايفه  -نچه در بين انصار در مدينه شان را فراگرفته بود؛ چنااسالم، جنگهاى قبيلگى دامن همگى
جنگهاى طوالنى و خونريزى دايمى رواج داشت، همانگونه كه در بين مهاجرين  -مشهور اوس و خزرج 

 .رواج داشت! -در مّكه  -نيز، قبل از اسالم 
د.. توانست آنها را به هم نزديك سازاى بود كه هيچ كس نمىاين كينه و قساوت و دشمنى، به گونه

توانستى كردى نمىاگر تمام آنچه در زمين است، خرج مى»فرمايد: مى صچنانچه خداوند به پيامبرش 
در دلهايشان الفت و محّبت برقرار سازى، ولى اين خدا بود كه در قلوبشان، به وسيله ايمان به خداى يگانه 

 يگر برادر شدند:دارى برقرار كرد كه نهايتًا همين دشمنان، با يكدالفت و دوستى ريشه
يعۡ َوٱۡذكُ ﴿ ي  َمَت ُروا  ن ۡعَدا ءا  ُكنُتمۡ  إيذۡ  َعلَۡيُكمۡ  ٱَّللَّ

َ
َ أ َۡ لََّف َب

َ
يُكمۡ  فَأ ۡصَبۡحُتم قُلُوب

َ
ينيۡعَمتيهيس   فَأ َٰناا ب ]آل  ﴾إيۡخَو

 .[١٦٨عمران: 
دلهايتان الفت و به ياد آوريد نعمت خدا بر خودتان را كه )قباًل( چگونه دشمن همديگر بوديد و او ميان »

 .«...و دوستى برقرار كرد و به نعمت و بركت او، برادر همديگر شديد
اين برادرى و أخوت در بينشان، به مراتب از برادرى نسبى و سببى، قويتر و محكمتر بود كه هيچ عاملى 

كيد كند، و در سايه همين وحدت و اخّوت بود كه توانستند در مّدتى كوتاهنمى ، دو قدرت توانست بر آن تأ
بزرگ ايران و روم را به زانو درآورند و مطيع و محصور اسالم سازند.. و نهايتًا بر نيمى از جهان تسّلط پيدا 

 كنند!!
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دانند و اين سيماى پاك و جاى بسى تعّجب و تأّسف است كه امثال تيجانى خود را پيرو قرآن مى
 .نمايند!ديكى آنها را به تفرقه و خصومت مبّدل مىسازند و دوستى و نزصميمانه اصحاب را تيره و مكّدر مى

 اصحاب، مؤمنان واقعی:
ييَن َءاَمنُوا  وََهاَجُروا  َوَجََٰهُدوا  ﴿ ي ِفي َسيييلي َوٱَّلَّ يينَ  ٱَّللَّ و ا   َءاَووا   َوٱَّلَّ نََۡصُ َلَٰٓئيَك  وَّ و 

ُ
ۚٞ  ٱلُۡمۡؤميُنونَ  ُهمُ  أ ا َحقلا

ۡغفيَرة  َوريۡزق  َكرييم   ُهم مَّ
َّ  .[١٥]األنفال:  ﴾٧٤ل
و آنهايى كه ايمان آوردند و در راه خدا هجرت كردند و جهاد نمودند، همچنين آنهايى كه ايشان را » 

جاى و پناه دادند و يارى نمودند، به راستى آنها مؤمنان واقعى هستند. برايشان، آمرزش و روزى شايسته و 
 .«اى استبخشنده

 -اطعّيت، بر صدق ايمان و درستى عقيده مهاجرين و انصار در اين آيه، خداوند با كمال صراحت و ق
كيد مى -خواند همان كسانى كه تيجانى آنها را مرتد و منافق و گمراه مى كند و بدانها مژده رحمت و تأ

 .1دهدبهشت مى

 :صاصحاب، همراهان پیامبر 
ني ﴿ يينَ  ٱلرَُّسوُل َلَٰكي َٰ  َجََٰهُدوا   َمَعُهۥ َءاَمنُوا   َوٱَّلَّ ۡمَو

َ
يأ يهيمۡ ب هيۡمۚٞ  ل نُفسي

َ
و   َوأ

ُ
َلَٰٓئيَك  ٱۡۡلَۡيَرَُٰتۖٞ َلَٰٓئيَك لَُهُم َوأ و 

ُ
 ُهمُ  َوأ

َعدَّ  ٨٨ ٱلُۡمۡفليُحونَ 
َ
ُ أ َٰت  ََتۡريي  لَُهمۡ  ٱَّللَّ نَۡهَٰرُ  تيَهامين ََتۡ َجنَّ

َ
يينَ  ٱۡۡل ۚٞ  َخَٰلي يَك  فييَها َٰل يمُ  ٱۡلَفۡوزُ  َذ  ٱلَۡعظي

 .[٣٨ - ٣٣]التوبة:  ﴾٨٩
نيكيها، از  پردازند. همه خوبيها ومؤمنانى كه با او هستند، با مال و جان خود به جهاد مىولى پيامبر و »

گمان رستگارانند. خداوند برايشان باغهايى را آماده كرده كه نهرها در آن روان آِن ايشان است، و آنان بى
 .«مانند. اين است پيروزى بزرگ و رستگارى سترگ!است و جاودانه در آن مى

؛ چرا كه كندكه در مدينه بودند، تقبيح مىفكر و عمل منافقانى را  -در آياتى قبل از اين آيات  -ند خداو
كردند و از رفتن به جهاد با اينكه توانايى تراشى مىشدند، شروع به عذر و بهانههرگاه براى جهاد دعوت مى

ف و ستايش پيامبر و همراهانش كردند و در اين آيات، به توصيجسمى و مالى هم داشتند، خوددارى مى

                                           
يينَ ﴿داند: و در جاى ديگر، آنها را رستگاران مى -1 ي  َسيييلي  ِفي  َوَجََٰهُدوا   وََهاَجُروا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ يهيمۡ  ٱَّللَّ َٰل ۡمَو

َ
يأ هيمۡ  ب نُفسي

َ
ۡعَظمُ  َوأ

َ
 أ

يۚٞ  عيندَ  َدرََجةً  َلَٰٓ  ٱَّللَّ و 
ُ
يُزونَ ئيَك ُهُم َوأ ئ

ُُهمۡ  ٢٠ ٱۡلَفا  ي َُّهۡم فييَها  َربُُّهم يُيَّشل َٰت  ل َٰن  وََجنَّ يۡنُه َوريۡضَو يرَۡۡحَة  مل قييٌم  نَعييم  ب  ٢١مُّ
بًَداۚٞ إينَّ ٱ

َ
ييَن فييَها  أ َ عينَدهُ َخَٰلي ۡجرٌ  ۥ  َّللَّ

َ
يم   أ   .[11-16: التوبة] ﴾٢َعظي
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كردند و به پيروزى و رستگارى در هر دو جهان، نايل پردازد كه با جان و مال خود، در راه خدا جهاد مىمى
 گشتند.

 :صذکر اصحاب با نام پیامبر 
نام اصحاب را بالفاصله  -همچون آيه فوق و چند نمونه ديگر كه گذشت  -خداوند در بسيارى از آيات 

 دهد:آورده است و اين چنين، آنها را مورد تجليل خويش قرار مى ص مبرشبا پيا
ُ لََّقد تَّاَب ﴿ ي  لََعَ  ٱَّللَّ ل ريينَ وَ  ٱَلَّبي نَصاري  ٱلُۡمَهَٰجي

َ
 .[١١١]التوبة:  ﴾َوٱۡۡل

 ذكر كرده است. -يكجا  -و انصار  خداوند در اينجا توبه پيامبر را با توبه مهاجرين
ُُّكُم ﴿ ُ إينََّما َوِلي يينَ  َورَُسوُُلُۥ ٱَّللَّ  .[٤٤]المائدة:  ﴾نُوا  َءامَ  َوٱَّلَّ

 خداوند در اينجا، دوستى پيامبر و اصحابش را در يك رديف آورده است.
ي ﴿ َّ يس ٱلۡعيزَّةُ َوَّللي يرَُسوُلي ََ  َول يۡلُمۡؤميني  .[٣]المنافقون:  ﴾َول

 در اينجا، عّزت پيامبر و اصحابش با هم آمده است.
نَزَل ﴿
َ
ُ فَأ َٰ  َسكيينَتَُهۥ ٱَّللَّ يس لََعَ ََ َولََعَ  رَُسوُلي  .[١٣]الفتح:  ﴾ٱلُۡمۡؤميني

 و اصحابش يكجا نازل فرموده است. در اينجا نيز، خداوند آرامش خود را بر پيامبر
ن ِإَويَّاُكمۡ  ٱلرَُّسوَل  ريُجونَ َُيۡ ﴿

َ
ي  مينُوا  تُؤۡ  أ يٱَّللَّ يُكم ب  .[١]الممتحنة:  ﴾َربل

 مّكه به مدينه با هم آورده است. هجرت پيامبر و اصحابش را ازخداوند در اينجا، 
زيي َٗل  مَ يَوۡ ﴿

ُ  َُيۡ َّ  ٱَّللَّ يينَ وَ  ٱَلَّبي  .[٣]التحريم:  ﴾َمَعهُ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ
 بر و اصحابش را با هم آورده است.در اينجا كه بحث از روز قيامت است، نام پيام

 .. وبسيارى از آيات ديگر.

ین و انصار:بهشت، بدون قید   و شرط برای مهاجر
َٰبي وَ ﴿ لُونَ ُقوَن ٱلسَّ وَّ

َ
ريينَ  مينَ  ٱۡۡل نَصاري  ٱلُۡمَهَٰجي

َ
يينَ  وَٱۡۡل َ ٱ ٱتَّبَُعوُهم وَٱَّلَّ ُ َعنۡ بيإيۡحَسَٰن  رَّضي  َعنۡهُ  َورَُضوا   ُهمۡ َّللَّ

َعدَّ 
َ
َُٰر  لَُهمۡ  َوأ نَۡه

َ
َٰت  ََتۡريي ََتۡتََها ٱۡۡل بَدا َجنَّ

َ
ييَن فييَها  أ يَك اۚٞ َخَٰلي َٰل يمُ  ٱلَۡفۡوزُ َذ  .[١٦٦]التوبة:  ﴾١٠٠ ٱلَۡعظي

و سابقين نخستين از مهاجرين و انصار و آنانى كه به نيكى از ايشان پيروى كردند، خداوند از آنان »
خوشنود و آنها نيز از او خوشنودند و خدا برايشان بهشتهايى كه نهرها از زير آنها جارى است، وعده داده كه 

 .«جاودان و ماندگارند. به راستى اين است كاميابى و رستگارى بزرگ! در آن هميشه
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كند و به آنها بدون قيد و در اين آيه، خداوند خوشنودى خود را از سه دسته از مؤمنان واقعى بيان مى
دهد.. اّولين گروه مهاجرين هستند؛ كسانى كه در مّكه ايمان آوردند و همراه پيامبر شرط، وعده بهشت مى

و خود مدينه ايمان آوردند « عقبه منى»به مدينه هجرت كردند.. گروه دوم انصار هستند؛ كسانى كه در  ص
شان پرداختند.. گروه سوم تابعين هستند؛ و پيامبر و مهاجرين را در خانه و كاشانه خود پناه دادند و به يارى

تبعّيت كرده و همچون آنان مخلص و مؤمن آيند و به نيكى از ايشان كسانى كه بعد از اين دو گروه آمده و مى
آيند؛ يعنى اگر ما و شود كه بعد از مهاجرين و انصار آمده و مىباشند.. اين تابعين شامل تمام كسانى مى

تيجانى بخواهيم به آن سرنوشتى كه خداوند به ايشان وعده داده است برسيم، بايستى به نيكى از ايشان 
 تبعّيت و پيروى كنيم.

اند.. أبوبكر، عمر، عثمان، كس هم پوشيده نيست كه سابقين اّولين از مهاجرين چه كسانى بودهبر هيچ 
ياسر، أبى وقاص، حمزه، عماربنعوف، سعدبنبنحارثه، طلحه، زبير، عبدالرحمنعلى، زيدبن

 -هم أجمعين رضى الّله عن -مظعون و... بنزيد، عثمانرباح، سلمان فارسى، مقداد، أبوذر، سعيدبنبنبالل
اند كه حّتى قبل از انصار نخستين نيز، در مّكه ايمان آوردند و سپس به همگى از بارزترين اين گروه بوده

 .1هم با همديگر هجرت كردند سو أبوبكر  صمدينه هجرت كردند و پيامبر 
را كه در بر خالف قرآن، خلفاء و ساير اصحاب گرامى  -همچون تيجانى و علماى قم  -حال كسانى كه 

راه خدا با جان و مالشان از هيچ كوششى دريغ نكرده و از همه چيز خود گذشتند تا تابعين و نسلهاى آينده 
دهند، در برابر خدا چه اساس قرار مىهدايت شوند، مورد تهاجم رگبار اعتراضات و ايرادهاى بيجا و بى

اند، راضى اى كه با او نمودهاو در معامله جوابى دارند كه بدون هيچ قيد و شرطى راضى است و آنها هم از
 .هستند؟! آيا بدگويى و اّتهام نسبت بدانان، مخالفت و تكذيب اين آيه و صدها آيات ديگر نيست؟!

 
 
 

ین و انصار:  توبه پیامبر و مهاجر
ُ لََّقد تَّاَب ﴿ ي  لََعَ  ٱَّللَّ ل ريينَ  ٱَلَّبي نَصاري  َوٱلُۡمَهَٰجي

َ
يينَ  َوٱۡۡل ةي  َساَعةي  ِفي  هُ ٱتَّبَُعو ٱَّلَّ دَ يَزيي ُُ َكَ  َما َبۡعدي  مينۢ  ٱلُۡعۡۡسَ

يۡنُهۡم ُثمَّ تَاَب َعلَۡيهيۡمۚٞ إينَُّهۥ  قُلُوُب فَرييق   يهيمۡ مل  .[١١١]التوبة:  ﴾١١٧رَُءوف  رَّحييم   ب

                                           
 «.مسلمانان نخستين»، تحت عنوان 969تا930شناسى، دكتر على شريعتى، صاسالم -1



 010  اصحاب پیامبر

 

 

خداوند توبه پيامبر و مهاجرين و انصار را كه در آن لحظه دشوار )با وجود گرماى زياد، كمى وسيله »
ى و آذوقه، فصل چيدن محصوالت( از پيامبر پيروى و اطاعت كردند )و همراه او به جنگ تبوك سوار

رفتند(، پذيرفت؛ آن هم بعد از آن كه نزديك بود دلهاى بعضى از آنها اندكى منحرف شود )و در جنگ 
رفت؛ زيرا خداوند شان را پذيسستى كنند و در نيمه راه برگردند، ولى با اين حال( باز هم خداوند توبه همگى

 .«نسبت به آنها بسيار رؤوف و مهربان است

 بخشش گناهان اصحاب: 
يينَ وَ ﴿ ي  ِفي  َهاَجُروا   ٱَّلَّ يَئنَُّهمۡ  ُظليُموا   َما َبۡعدي  مينۢ  ٱَّللَّ ۡنيَا ِفي  ََلُبَول ۚٞ لَۡو ََكنُوا   ٱدلُّ ۡكَِبُ

َ
َرةي أ ۡجُر ٱٓأۡلخي

َ
ۖٞ َوَۡل َحَسنَةا

يينَ  ٤١ لَُمونَ َيعۡ  وا   ٱَّلَّ َٰ  َصَِبُ يهيمۡ  َولََعَ ُونَ  َربل  .[٥١-٥١]النحل:  ﴾٤٢ َيتََوَّكَّ
كسانى كه در راه خدا، پس از آن كه )در مّكه( مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، )به مدينه و حبشه( »

دهيم و البته پاداش اخروى بزرگتر است اگر هجرت كردند، در اين دنيا جايگاه و پايگاه خوبى بدانان مى
آنها كسانى هستند كه )در تمام مراحل همراهى با پيامبر( صبر و شكيبايى ورزيدند و بر  بدانند.

 .«كنندپروردگارشان توّكل و تكيه مى
هايى كه مشركين مّكه براى مهاجرين ايجاد در اين آيات نيز، به اذّيت و آزار و فشارها و شكنجه

داشتن راه خدا نگهقط به منظور حفظ عقيده و زندهف -و حبشه  -كردند، همچنين به هجرت آنها به مدينه مى
مدح و ستايش نموده است و در « توّكل»و « صبر»و اسكان آنها در مدينه اشاره شده و آنها را به اوصاف 

 دهد:همان سوره ادامه مى
ييَن َهاَجُروا  مينۢ ﴿ يَّلَّ و ا   َجََٰهُدوا   ُثمَّ  فُتينُوا   َما َبۡعدي  ُثمَّ إينَّ َربََّك ل َها إينَّ َربََّك مينۢ  َوَصَِبُ لََغُفور  رَّحييم   َبۡعدي

 .[١١٦]النحل:  ﴾١١٠
سپس پروردگار تو )اى پيامبر!( نسبت به مهاجرينى كه مورد شكنجه و آزار )كّفار مّكه( واقع شدند و »

پروردگارت بعد از آن، بعد از آن )در راه خدا هجرت كردند و( جهاد نمودند و صبر و تحّمل كردند، همانا 
 .«داراى مغفرت و مرحمت فراوان است

كه  -دهد و گناهان و تقصيراتشان را شان وعده آمرزش و رحمت مىبه همگى -در اين آيه  -و نهايتًا 
كه نيستند  -معصوم هم نباشند  صبخشيده است.. بنابراين، هرچند اصحاب پيامبر  -اند قطعًا هم داشته

 آنها وعده مغفرت و رضوان داده است. وليكن خداوند به -

 رضایت خدا از اصحاب:
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َ  لََّقدۡ ﴿ ُ  رَضي ََ  َعني  ٱَّللَّ يُعونََك  إيذۡ  ٱلُۡمۡؤميني َجَرةي  ََتَۡت  ُيبَاي يهيمۡ  ِفي  َما َفَعليمَ  ٱلشَّ نَزَل  قُلُوب
َ
كييَنةَ  فَأ  ٱلسَّ

َثََٰبُهمۡ  َعلَۡيهيمۡ 
َ
ا َوأ  .[١٣]الفتح:  ﴾١٨ قَرييباا َفۡتحا

خداوند از مؤمنان راضى شد، آن هنگامى كه زير درخت با تو بيعت كردند. پس خداوند از آنچه همانا »
كنند( و لذا آرامش خود را )پس از ناراحتى و در قلوبشان بود، دانست )و فهميد به چه دليل اعتراض مى

ه باشد( به آنان پاداش اعتراض به خاطر مفاد صلحنامه( بر آنان فرستاد و فتح نزديكى را )كه فتح خيبر و مكّ 
 .«خواهد داد

نازل شد كه « بيعت رضوان»پيرامون  -همان گونه كه در فصل پيشين نيز بدان اشاره شد  -اين آيه 
بيعت  صزير درخت رضوان، با پيامبر  -محّلى نزديك مّكه  -اصحاب در سال ششم هجرى در حديبّيه 

نفر بودند  1966كنندگان وزى بديشان داد.. تعداد بيعتكردند و خداوند از آنان راضى شد و وعده فتح و پير
 فرمايد:نفر از مهاجرين و بقّيه از انصار بودند.. و باز هم مى 966كه 
يينَ إينَّ ﴿ يُعونََك  ٱَّلَّ َ  ُيَباييُعونَ  إينََّما ُيبَاي ي  يَدُ  ٱَّللَّ يهيمۡ  فَۡوَق  ٱَّللَّ يۡدي

َ
 .[١٦]الفتح:  ﴾أ

اند )و در واقع( دست خدا بر اين نيست كه با خدا بيعت كرده كسانى كه با تو بيعت كردند، جز»
 .«دستهايشان است

 استواری اصحاب بر تقوا:
يينَ  َجَعَل  إيذۡ ﴿ يهيمُ  ِفي  َكَفُروا   ٱَّلَّ نَزَل  ٱۡلَجَٰهيلييَّةي  َۡحييَّةَ  ٱۡۡلَمييَّةَ  قُلُوب

َ
ُ  فَأ َٰ  َسكيينَتَُهۥ ٱَّللَّ يس لََعَ  َولََعَ  رَُسوُلي

 ََ لَۡزَمُهمۡ  ٱلُۡمۡؤميني
َ
َحقَّ  َوََكنُو ا   ٱۡلَّۡقَوىَٰ  ََكيَمةَ  َوأ

َ
يهَ  أ هۡ ب

َ
ۚٞ ا َوأ ُ  َوََكنَ  لََها ي  ٱَّللَّ

يُكلل ءإ  ب ا ََشۡ ]الفتح:  ﴾٢٦ َعلييما
١٣]. 
آنگاه كه كافران )مّكه( تعّصب و جاهلّيت را در دلهايشان جاى دادند )و نگذاشتند مؤمنان به مكه وارد »

ر پيامبر و مؤمنان نازل كرد )تا خشم خود را فرونشانند(. همچنين خدا شوند(، خداوند آرامش خود را ب
ايشان را بر تقوا و روح ايمان ماندگار و پابرجا ساخت )و به حقيقت، آنها از هر كس ديگرى( براى تقوا و 

گاه و بر هر كارى تواناست تر بودند، و خداوند از هرروح ايمان سزاوارتر و برازنده  .«چيزى آ
نيز در رابطه با صلح حديبيه نازل شده و به شرايط صلحنامه كه از طرف كفار مّكه مقّرر گرديد،  اين آيه

بنا به  صرحمانه و ناشى از حمّيت و تعّصب جاهلى كّفار بود و پيامبر اشاره دارد كه بسيار نامعقول و بى
قبول  -به ضرر مسلمانان بود كه در ظاهر  -اقتضاى سياست الهى و نزول وحى، تمام اين شرايط ظالمانه را 

از اين قرارداد به شّدت اكراه و اعتراض داشتند! اّما  - سو از جمله عمر  -كرد، ولى بعضى از اصحاب 
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خداوند همچون هميشه آرامش و اطمينانى را از جانب خود بر آنها نازل فرمود و همگى در برابر ارشاد 
تسليم شده و احساسات خود را فرونشاندند و رضايت خدا و رسولش را خواهان شدند و به  صپيامبر 

ممتاز گرديدند؛ يعنى خداوند، « و ألزمهم كلمة التقوى و كانوا أحق بها و أهلها»خلعت اين قسمت از آيه 
ن اكراه و اعتراض همي -مصّرانه  -خواند و يكى از داليلش را همين كسانى را كه تيجانى، كافر و گمراه مى

كند، بر كلمه تقوا و ثمرات آن، ثابت و استوار ساخت و بر آنها الزم و اصحاب از اين صلحنامه عنوان مى
واجب نمود! زيرا ايشان بيشتر از ديگران، شايستگى و لياقت اين كلمه را داشته و از جانب پروردگارشان 

 اند.اى اداى اين حق، انتخاب شدهتأييد و بر

 اصحاب در تورات و انجیل:تمجید 
﴿ َ د  ُمُّ يۚٞ  رَُّسوُل  مَّ يينَ  ٱَّللَّ ۥ   َوٱَّلَّ ا ءُ  َمَعُه دَّ اي

َ
اري لۡ ٱ لََعَ  أ َُٰهمۡ  بَيۡنَُهۡمۖٞ  رَُۡحَا ءُ  ُكفَّ ا تََرى عا ا ُركَّ دا  فَۡضاا  يَيۡتَُغونَ  ُسجَّ

ينَ  ي  مل ۖٞ  ٱَّللَّ َٰناا يَماُهمۡ  َوريۡضَو ينۡ  وُُجوهيهيم ِفي  سي ثَري  مل
َ
ُجودي   أ يَك  ٱلسُّ َٰل َٰةي   ِفي  َمثَلُُهمۡ  َذ  ِفي  َوَمَثلُُهمۡ  ٱۡلَّۡوَرى

جنييلي  ۡخَرجَ  َكَزۡرعإ  ٱۡۡلي
َ
َٰ  فَٱۡستََوىَٰ  فَٱۡستَۡغلََظ  اَزَرهُۥَف  ُهۥَاۡط  أ ُب  ُسوقيهيس لََعَ رَّاعَ  ُيۡعجي َغييَظ  ٱلزُّ يهيمُ  ِلي  ب

 ٰۗ اَر ُ  وََعدَ  ٱۡلُكفَّ يينَ  ٱَّللَّ َٰليَحَٰتي  وََعميلُوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ۡغفيَرةا  ميۡنُهم ٱلصَّ ۡجًرا مَّ
َ
يَمۢا َوأ  .[١٨]الفتح:  ﴾٢٩ َعظي

محّمد، فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند، بر كافران سختگير و با همديگر مهربانند. ايشان را » 
ها از بينى كه بسيار در حال )نماز و( ركوع و سجودند و تنها جوياى فضل و خوشنودى خدايند. نشانه آنمى

تورات.. و اّما وصفشان در انجيل، مانند  هايشان آشكار است. اين است وصف آنها دراثر سجده در چهره
اش محكم محكم و استوار كند تا سخت گردد و بر ساقهه خوشه و شاخه برآورد. پس آن را زراعتى است ك

آنان شود. خداوند به كسانى از ايشان بايستد، چندان كه كشاورزان را به شگفت درآورد و مايه خشم كّفار از 
 .«استد، وعده آمرزش و پاداش بزرگ دادهكه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دهن

كند.. چنانچه در تورات آمده كه: را در تورات و انجيل بيان مى صدر اين آيه اوصاف اصحاب پيامبر 
ت و شديد هستند، هر چند اين كفار، با كافران، بسيار سرسخ -كه رسول خداست  - صياران محمد 

پدران و مادران و برادران و اقوام و نزديكانشان باشند، و در عين حال نسبت به همديگر، بسيار نرم و متواضع 
از أبولهب كه عمويش  صو مهربان هستند، هرچند از اقوام و سرزمينهاى ديگرى باشند؛ چنانچه پيامبر 

دهد كه آنها اكثر داند.. سپس ادامه مىرا كه بيگانه هم بود، از خود مىكند و سلمان فارسى بود، دورى مى
كنند و اصاًل تظاهر و اوقات خود را در عبادت و بندگى خدا كه در آيه به سجده و ركوع تعبير شده، صرف مى

كه دهد ريا در كارشان نيست، بلكه تنها جوياى فضل و خوشنودى خدا و ثوابش هستند.. و چنين ادامه مى
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هايشان آشكار و نمايان است؛ يعنى شان اين است كه نور ايمان در اثر سجده در چهرهعالمت و نشانه
 شوند.شدن صورتشان گشته و از بقّيه مردم به راحتى شناخته مىتقوايشان باعث نورانى

آن را كمك و  در انجيل نيز آمده كه: آنها مانند زراعتى هستند كه جوانه خود را بيرون دهد؛ پس از چندى
اى كه كشاورزان را به اش بايستد؛ به گونهتقويت كند تا قوى و محكم گردد و سپس بزرگتر شود و بر ساقه

كنند و ابتدا كم خواهند بود، اّما سپس همچون زراعت رشد مى صتعّجب درآورد؛ يعنى همراهان پيامبر 
آورد.. اين وعده خدا كه در تورات و شم درمىزياد خواهند شد، طورى كه تكثير و تقويتشان، كّفار را به خ

انجيل آمده بود، به تحّقق پيوست و اصحاب، كافران را به خشم و غضب درآوردند و پوزه متكّبران و 
 .گردنكشان را به خاك ماليدند!

جاى بسى تعّجب است كه تيجانى و امثالش، اين همه زحمات و فداكاريهاى اصحاب را ناديده گرفته و 
غفران، تقبيح و تكفير و به جاى تقدير و طلب -و شايد هم َكر و كور بوده!!  -َكر و كور نموده  خود را

نمايند!.. واى به حال اين افراد! كه خود را از اسالم و مسلمانان جدا كرده و به صف دشمنان اسالم و مى
ه شوند!! همان گونه كه عده خواهند، داخل مفهوم اين آيپيوندند!.. گويى اينكه آنها نيز مىمغرضين مى

اند كه هركس نسبت به اصحاب پيامبر استنباط كرده «لیغیظ بهم الكفار»زيادى از مفّسرين، از جمله 
 افتد.شود و ايمانش به مخاطره مىكينه و غيظى داشته باشد و بدگويى كند، داخل مفهوم اين آيه مى ص

 یافتگانند:اصحاب، همان هدایت
  ٱۡعلَُمو ا  وَ ﴿

َ
يۚٞ  رَُسوَل  فييُكمۡ  نَّ أ ينَ  َكثيي   ِفي  يُطييُعُكمۡ  لَوۡ  ٱَّللَّ ۡمري  مل

َ
نَّ  لََعنيتُّمۡ  ٱۡۡل َ  َوَلَٰكي  ُكمُ  َحبََّب إيَِلۡ ٱَّللَّ

يَمَٰنَ  يُكمۡ  ِفي  َوَزيَّنَُهۥ ٱۡۡلي هَ  قُلُوب َلَٰٓئيَك  َوٱلۡعيۡصيَاَنۚٞ  َوٱلُۡفُسوَق  ٱۡلُكۡفرَ  إيَِلُۡكمُ  َوَكرَّ و 
ُ
ُدونَ  ُهمُ  أ َٰاي  ٱلرَّ

 .[١]الحجرات:  ﴾٧
)و اى اصحاب پيامبر!( بدانيد كه رسول خدا ميان شماست. اگر در بسيارى از امور از شما اطاعت »

افتيد، وليكن خداوند ايمان را محبوب شما نمود و آن را در نظرتان زينت داد و كفر كند، به رنج و زحمت مى
 .«يافتگاننددايتو فسوق و نافرمانى را، منفور شما نمود.. آنان، همان ه

را در دل « ايمان»فرمايد: خداوند دهد و مىدر اين آيه نيز، خداوند اصحاب را مخاطب خود قرار مى
و « فسوق»و « كفر»تر از آن نيست و در مقابل، داشتنىاى كه برايتان چيزى دوستشما زينت داده به گونه

 -دهد هايى كه تيجانى به اصحاب نسبت مىهمان چيز-را « سرپيچى از اوامر خدا و رسولش»و « عصيان»
توان يافت.. و نمى -در نظرتان  -تر از آن در نظر شما زشت و كريه دانسته تا جايى كه چيزى بدتر و زشت
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ورزند و از كفر و فسوق و معاصى خواند؛ زيرا به ايمان محّبت مىيافتگان و راشدان مىنهايتًا آنها را همان راه
 بيزارند.

 همان راستگویانند: اصحاب، 
يلۡ ﴿ ريينَ  ُفَقَرا ءي ل يينَ  ٱلُۡمَهَٰجي ۡخريُجوا   ٱَّلَّ

ُ
يهي  ديَيَٰريهيمۡ  مين أ َٰل ۡمَو

َ
ينَ  فَۡضاا  يَيۡتَُغونَ  مۡ َوأ ي  مل َٰناا ٱَّللَّ ونَ  َوريۡضَو  َوَينُۡصُ

 َ ۥ ۚٞ  ٱَّللَّ َلَٰٓئيَك  َورَُسوَُلُ و 
ُ
قُونَ  ُهمُ  أ َٰدي يينَ  ٨ ٱلصَّ ارَ  َتبَوَُّءو َوٱَّلَّ يَمَٰنَ  ٱدلَّ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُُييبُّونَ  َقۡبليهيمۡ  مين َوٱۡۡلي

وتُوا  َويُؤۡ  َحاَجةا  ُصُدوريهيمۡ  ِفي  ََييُدونَ  َوَٗل  إيَِلۡهيمۡ 
ُ
ا  أ يمَّ يُرونَ مل َٰٓ  ث هيمۡ  لََعَ نُفسي

َ
يهيمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  أ ۚٞ  ب  َخَصاَصة 

هيس ُاحَّ  يُوَق  َوَمن َلَٰٓئيَك  َنۡفسي و 
ُ
يينَ وَ  ٩ ٱلُۡمۡفليُحونَ  ُهمُ  فَأ  ََلَا ٱۡغفيرۡ  َربَّنَا َيُقولُونَ  بَۡعديهيمۡ  مينۢ  َجا ُءو ٱَّلَّ

يَنا َٰن يۡخَو يينَ  َوۡلي ي  َسَبُقونَا ٱَّلَّ يَمَٰني ب ينَا ِفي  ََتَۡعۡل  َوَٗل  ٱۡۡلي   قُلُوب
يينَ  غيالا يَّلَّ  رَّحييمٌ  رَُءوف   إينََّك  َربَّنَا   َءاَمنُوا   لل

 .[١٦-٣]الحشر:  ﴾١٠
اند. آن ى مهاجرينى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود، بيرون رانده شده)اين غنايم( براى فقرا»

دهند. به راستى اينان همان خواهند، و خدا و پيامبرش را يارى مىكسانى كه فضل خدا و رضايت او را مى
ان( خانه كرداران هستند.. و )انصار( آنهايى كه پيش از آمدن مهاجرين )از مّكه به نزدشراستگويان و راست

دارند كه به و كاشانه )خود را در مدينه برايشان( و ايمان را )در دلشان( آماده كردند. كسانى را دوست مى
كنند به چيزهايى كه به مهاجران داده اند و در درون خود، احساس و رغبت نيازى نمىپيش آنها هجرت كرده

ود سخت نيازمند باشند. )چنين( كسانى كه از دهند، هرچند كه خشده است، و ايشان را بر خود ترجيح مى
آيند، بخل نفس خود، محفوظ شوند، ايشان قطعًا رستگارانند.. و آنانى كه بعد از مهاجرين و انصار مى

اى نسبت به اند، بيامرز و هيچ كينهگويند: پروردگارا! ما و برادران ما را كه در ايمان بر ما سبقت گرفتهمى
 .«جاى مده! پروردگارا! همانا تو داراى رأفت و رحمت فراوانى هستىمؤمنان در دلهاى ما 

گرديد.. خداوند مقّرر اشاره دارد كه در جنگ با كّفار، عايد مسلمانان مى« ءفى»اين آيه به اموال و غنايم 
 گيرد؛ كسانى كه به خاطر يارى خدا و رسولش و اعتالىفرموده كه اين مال، به فقراى مهاجرين تعّلق مى

َلَٰٓئيَك ﴿ از ديار خود رانده شدند و تنها فضل و رضاى خدا را جويا بودند.. خداوند آنها را با« الّله»كلمه  و 
ُ
أ

قُونَ  َٰدي پردازد؛ زيرا آنها فرمايد.. سپس در آيه بعد به مدح و ستايش انصار مىتأييد و تصديق مى ﴾ُهُم ٱلصَّ
اشتند و حّب ايمان را در دلهايشان استحكام دادند و بودند كه پيش از ورود مهاجرين، در مدينه سكونت د

خانه و كاشانه خود را براى پناه و پذيرايى مهاجرين آماده كردند و آنها را دوست داشتند و با قلبى سرشار از 
محّبت و برادرى، از آنها استقبال كردند و هرچه داشتند، با مهاجرين تقسيم كردند، و حّتى در آنچه كه 
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دشان بود و نياز شديد هم بدان داشتند، آنها را بر خود مقّدم داشته و ايثار نمودند.. و اين است مايحتاج خو
َلَٰٓئيَك ُهُم ٱلُۡمۡفليُحونَ ﴿ فرمايد:كه خداوند آنها را چنين تأييد و تصديق مى و 

ُ
 .﴾أ

كه مراد، كند نكته مهم اينكه: خداوند پس از وصف دو گروه مهاجرين و أنصار، به كسانى اشاره مى
آيند و از آنها به نيكى تبعّيت تابعين و همه مؤمنانى است كه تا روز قيامت، بعد از مهاجرين و انصار مى

كنند و در تالشند كه هاى زمانى و مكانى را از ميان برداشته و نيكيهايشان را هرگز فراموش نمىكرده و پرده
چه مهاجرين  -ورزند و با هيچ يك از مؤمنان دريغ نمىهمواره همانند آنها باشند.. از طلب مغفرت برايشان 

توزى و دشمنى نكرده و دايمًا براى دفع كينه و دشمنى و ايجاد حّب و كينه -و انصار، و چه تابعيِن آنها 
 كنند.دوستى و برادرى با مؤمنان پيشين تالش مى

كند، ارد و براى اثبات آن پافشارى مىاگر تيجانى از امام باقر روايتى داّل بر ارتداد همين اصحاب قبول د
چند نفر از اهل عراق به أبوبكر و عمر و »آوريم كه چنين است: مى« حسينبنعلى»ما هم روايتى از پدرش 

فرمود: آيا شما از مهاجرين هستيد؟ گفتند: خير!  -العابدين زين- س حسينبنگفتند، علىعثمان ناسزا مى
ه و انصاريد؟ گفتند: نيستيم! فرمود: پس از اين دو گروه، خود جدا گشتيد و من فرمود: آيا شما از اهل مدين

 گويند:آيند و مىهم مى -يعنى تابعيِن مهاجرين و انصار  -دهم كه شما از آنان كه بعد از ايشان گواهى مى
يَمَٰني َوَٗل ََتۡ ﴿ يٱۡۡلي ييَن َسَبُقونَا ب

يَنا ٱَّلَّ َٰن يۡخَو ييَن َءاَمُنوا  َربََّنا  إينََّك َربََّنا ٱۡغفيۡر ََلَا َوۡلي يَّلَّ  لل
يَنا غيالا َعۡل ِفي قُلُوب

يمٌ   «.داند با شما چه كار كند!خداوند خود مى 1، نيستيد! پس از نزد من برخيزيد و دور شويد!﴾رَُءوف  رَّحي

 اصحاب، حزب الّله هستند:
 ََتيُد قَوۡ ﴿
اٗلَّ ي  يُۡؤمينُونَ  ما يٱَّللَّ ري ٱٓأۡل َوٱِۡلَۡومي  ب َ  َحا دَّ  َمنۡ  يَُوا دُّونَ  خي وۡ  َءابَا َءُهمۡ  ََكنُو ا   َولَوۡ  َورَُسوَُلُۥ ٱَّللَّ

َ
 أ

ۡبنَا َءُهمۡ 
َ
وۡ  أ

َ
ََٰنُهمۡ  أ وۡ  إيۡخَو

َ
َيَتُهۡمۚٞ  أ َلَٰٓئيَك  َعشي و 

ُ
يهيمُ  ِفي  َكتََب  أ يَمَٰنَ  قُلُوب يََّدُهم ٱۡۡلي

َ
يُروح   َوأ ينُۡهۖٞ  ب  َويُۡدخيلُُهمۡ  مل

َٰت   نَۡهَٰرُ  ََتۡتيَها مين ََتۡريي َجنَّ
َ
يينَ  ٱۡۡل ۚٞ  َخَٰلي َ  فييَها ُ  رَضي َلَٰٓئيَك  َعۡنُهۚٞ  َورَُضوا   َعۡنُهمۡ  ٱَّللَّ و 

ُ
يۚٞ  حيزُۡب  أ َٗل   ٱَّللَّ

َ
 أ

ۡزَب  إينَّ  ي  حي  .[١١]المجادلة:  ﴾٢٢ ٱلُۡمۡفليُحونَ  ُهمُ  ٱَّللَّ
اگر  -يابى كه با دشمنان خدا فرمايد: هيچ قومى را همچون ياران خود نمىمى ص در اينجا به پيامبرش

اند كه اين آيه درباره أبوعبيدةجراح، دوستى كنند.. مفّسران آورده -شان باشند چه پدران و برادران و خانواده

                                           
راهى به سوى  -199، ص9، چاپ تبريز حلية األولياء، أبونعيم، جزء 99، ص1كشف الغمة فى معرفة األئمة، أربلى، ج -1

 .196-191وحدت اسالمى، مصطفى حسينى طباطبايى، ص
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 در احد، پدرش س زيرا أبوعبيده 1عمير، عمر، على حمزه نازل شده است؛بنأبوبكر، مصعب
ناسزا  صسيلى محكمى بر گوش پدرش نواخت، زمانى كه به پيامبر  سجراح را كشت. أبوبكر بنعبدالّله

دعوت كرد تا به جنگ او  -كه در صف مشركان بود  -گفت و در جنگ بدر نيز، پسرش عبدالرحمن را 
ابكر! و به جايت برگرد او را از اين كار منع نمود و فرمود: شمشيرت را غالف كن اى اب صبپردازد كه پيامبر 

عمير را كشت. عمر جنگ احد، برادرش عبيده بن نيز در س. مصعب 2و خودت را براى استفاده ما نگهدار!
نيز در بدر، پسران ربيعه،  س . على و حمزه3بن هشام را در بدر بدون تأّمل كشتنيز دايى خود عاص س

كند كه سپس اشاره مى .4به قتل رساندند -اند دهشان بوكه از قبيله -عتبه و شيبه و وليدبن عتبه را 
اى از جانب خود تأييد و يارى نموده و را در دلهايشان حّك كرده و نوشته و آنها را با نفخه« ايمان»خداوند

در بهشت وارد خواهد كرد و خدا از آنها راضى است و آنان نيز در اين معامله  -جاودانه  -نهايتًا آنها را 
 هستند.« حزب الّله»كه آنها همان . و عّلت رستگارى آنها اين است راضى هستند.

 سیمای اصحاب در قیامت:
زيي َٗل  مَ يَوۡ ﴿

ُ  َُيۡ َّ  ٱَّللَّ يينَ  ٱَلَّبي َ  يَۡسَعَٰ  رُُهمۡ نُو َمَعُهۖۥٞ  َءاَمنُوا   َوٱَّلَّ َۡ يهيمۡ  َب يۡدي
َ
يَۡمَٰنيهيمۡ  أ

َ
يأ تۡميمۡ  َربَّنَا   َيُقولُونَ  َوب

َ
 أ

ي ََشۡ إينَّ  ََلَا ۖٞ  َوٱۡغفيرۡ  نُوَرنَا ََلَا
َٰ ُكل ير   ء  َك لََعَ  .[٣]التحريم: ﴾ قَدي

شان، دارد. نور و روشنايىروزى كه خداوند، پيامبر و مؤمنانى كه همراه او بودند، خوار و سبك نمى»
پيشاپيش و سوى راستشان )به طرف بهشت(، در حركت است. )بعد از اينكه نور كافران و منافقان را 

پرتو آن به بهشت برسيم( و ما را  گويند: پروردگارا! نور ما را كامل گردان )تا دربينند(، مىمىخاموش 
 .«ببخشاى كه تو بر هر چيزى بس توانايى!

خداوند در اين آيه به روز قيامت اشاره دارد كه پيامبر و اصحابش را كه همراه او بودند، هرگز خوار و ذليل 
عّلّيين سرافرازشان خواهد فرمود.. سپس نشانه هايت عّزت و اكرام، در اعلىدارد، بلكه آنها را در ننمى

                                           
 .910-919نگارش محّمدجعفر اسالمى، صشأن نزول آيات،ترجمه و  -1
 . 199شناسى، على شريعتى، صاسالم -136، ص1كشف الغمة، أربلى، ج -2
 .106همان، ص -3
، نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا. صو لقد كنا مع رسول الّله»كند: البالغه به اين موضوع اشاره مىخود على نيز در نهج -4

بوديم. پدران و فرزندان و برادران و  صما )جماعت اصحاب( با رسول خدا «. »إال إيمانا و تسليما، و...ما يزيدنا ذلك 
قدمى ما در راه ُكشتيم و اين رفتار، ايمان و فرمانبردارى )از خداو رسولش( و پايدارى و ثابتعموهاى خود را )در جنگها( مى

 (. 99اإلسالم، خطبهالبالغه، شرح فيض)نهج«. افزود و...راست را مى
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كند: نور ايمان و روشنايى اعمال نيكشان، در مقابل و طرف راستشان در شان را چنين بيان مىرستگارى
 .كند و هرگز معّذب خدا نخواهند شد!حركت است و آنها را به بهشت، راهنمايى مى

 نسبت به بعضی دیگر: برتری بعضی از اصحاب
و در آخر بايد گفت كه ما نيز قبول داريم كه فضايل و درجات بعضى از اصحاب نسبت به برخى ديگر، 

رغم على -بيشتر و باالتر است كه خود خداوند، اين تفاوت را نيز برايمان بيان فرموده است، اّما در نهايت 
 و مغفرتش مأجور فرموده است: شان را به وعده نيكىهمه -گوناگونى درجات بينشان 

 يَۡستَويي ٱلَۡقَٰعيُدوَن ميَن ٱلۡمُ ﴿
ََ ؤۡ ٗلَّ و لي  َغۡيُ  ميني

ُ
ري  أ َ ي  َسيييلي  ِفي  َوٱلُۡمَجَٰهيُدونَ  ٱلضَّ يهيمۡ  ٱَّللَّ َٰل ۡمَو

َ
يأ هيۡمۚٞ وَ  ب نُفسي

َ
 أ

َل  ُ  فَضَّ ينَ  ٱَّللَّ يهيمۡ  ٱلُۡمَجَٰهيدي َٰل ۡمَو
َ
يأ هيمۡ  ب نُفسي

َ
ينَ  لََعَ  َوأ  وََعَد ٱدَ  ٱلَۡقَٰعيدي

ۚٞ َولُُكلا ُ رََجةا ]النساء:  ﴾ٱۡۡلُۡسَِنَٰ َّللَّ
٨٤]. 
نشينند، غير از كسانى كه داراى عذر هستند هاى خود( مىروند و در خانهآن مؤمنانى كه )به جهاد نمى»

)و مثاًل مريض و ناقص العضو هستند و توانايى رفتن به جنگ را ندارند(، با آن مؤمنانى كه با مال و جانشان 
نشينان است كنند. خداوند مرتبه وااليى را نصيب مجاهدان كرده است كه باالتر از خانهراه خدا جهاد مى در

 .«شان از آنان، منزلت نيكو وعده داده استو خداوند به همه
داند، ولى نهايتًا بينيم، بعد از اين كه گروهى از مؤمنين را برتر از گروه ديگر مىچنانچه در اين آيات مى

شان، در كالمى بسيار براى رفع تنقيص و توّهم ناروا در شأن و تجليل همگى -به طور عموم  -ام آنها را تم
 وََعَد ﴿ فرمايد:دهد و مىواضح و صريح قرار مى

ُ ٱَولُُكلا  .﴾ۡۡلُۡسَِنَٰ  ٱ َّللَّ
 فرمايد:يا در آيه ديگرى مى

نۡ  مينُكم تَوييَٗل يَسۡ ﴿ نَفقَ  مَّ
َ
ۚٞ  ٱۡلَفۡتحي  َقۡبلي  مين أ ََٰتَل َلَٰٓئيَك  َوَق و 

ُ
ۡعَظمُ  أ

َ
ينَ  َدرََجةا  أ يينَ  مل نَفُقوا   ٱَّلَّ

َ
 َبۡعدُ  مينۢ  أ

َٰتَلُوا ۚٞ    َوَق
ُ  وََعدَ  َولُُكلا  .[١٦]الحديد:  ﴾ٱۡۡلُۡسَِنَٰ  ٱَّللَّ

اند و اند و در راه خدا، از مال خود( بخشيدهكسانى از شما كه پيش از فتح )مّكه ايمان آورده»
ديگران( برابر نيستند. آنان درجه و مقامشان برتر و فراتر از كسانى است كه بعداز فتح )مّكه اند، )با جنگيده

شان وعده نيكو داوند به همهاند. اّما به هر حال، خايمان آورده و در راه خدا( انفاق كرده و جنگيده
 .«استداده

ايمان آورده و به  -هشتم هجرى  در سال -چنانچه پيداست، مقام مهاجرين و انصار كه قبل از فتح مّكه 
يارى دين خدا و رسولش شتافتند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند، از كسانى كه بعد از صلح 
حديبّيه و فتح مّكه ايمان آوردند و سپس به جرگه مسلمانان پيوستند و در راه خدا جهاد و انفاق كردند، باالتر 
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ند، به همه آنها وعده بهشت داده است.. كه تيجانى از تمام آنها، يعنى از همان و برتر است، اّما نهايتًا خداو
اند، به طور جملگى، بارها پيشگامان نخستين و آن افرادى كه بعد از صلح حديبيه و فتح مّكه ايمان آورده

مان از همه و اگر اين اصحاب )يعنى مهاجرين و انصار كه در اي»گويد: كند؛ چنانچه مىوبارها بدگويى مى
سّنت و جماعت، بهترين مردم بودند... پس نبايد مالمت كرد متأّخرين از مقّدمتر بودند( به قول اهل

وليد و عمروعاص است روهاى قريش را كه در سال هفتم از هجرت )منظورش افرادى همچون خالدبنميانه
رادى همچون معاويه و عكرمه و... كه بعد از صلح حديبّيه ايمان آوردند( و پس از فتح مّكه )منظورش اف

 (.103)ص «.. است(، اسالم آوردند!
تواند مهاجرين و انصار را در رديف منافقين درآورد؛ زيرا پس انسان هرچقدر هم متعّصب باشد، نمى

جهّنم، حّق و باطل، در مقابل هم قرار  آنها در قرآن، همچون نور و ظلمت، ايمان و كفر، بهشت و
ورزى، قلبش را آبيارى كرده و چشم توزى و غرضاين كه عقايد آباء و اجداد و تعّصب و كينه ، مگر1اندگرفته

 .بصيرتش را تار و تيره كرده باشد!!
 بجاست به تيجانى و همفكرانش بگوييم:

يلۡ ﴿ ي  َءاَيَُٰت  َك ت ي   َعلَۡيَك  لُوَها َنتۡ ٱَّللَّ يٱۡۡلَقل يلي  ب
َ
ي  َبۡعدَ  َحدييث   فَبيأ ي  َوۡيل   ٦ يُۡؤمينُونَ  وََءاَيَٰتيهيس ٱَّللَّ

يُكل فَّاكإ  لل
َ
 أ

ثييم  
َ
ي  َءاَيَٰتي  يَۡسَمعُ  ٧ أ ُّ  ُثمَّ  َعلَۡيهي  ُتۡتَلَٰ  ٱَّللَّ ا يُۡصي ا ن ُمۡستَۡكِبي

َ
ۖٞ  لَّمۡ  َكأ هُ  يَۡسَمۡعَها ۡ ي يَعَذابإ  فَيَّشل ِلي  ب

َ
 ٨م  أ

ََذَها اَاۡي  َءاَيَٰتينَا ِإَوَذا َعليَم مينۡ  َلَٰٓئيَك  ُهُزًواۚٞ  ٱُتَّ و 
ُ
َ   َعَذاب   لَُهمۡ  أ هي ين ٩ مُّ يهيمۡ  مل ئ

 ُيۡغِني  َوَٗل  َجَهنَُّمۖٞ  َوَرا 
ا َعۡنُهم َُذوا   َما َوَٗل  اَاۡي  َكَسبُوا   مَّ ي  ُدوني  مين ٱُتَّ ۖٞ  ٱَّللَّ َا َء ۡوِلي

َ
يٌم عَ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  أ -٣]الجاثية:  ﴾١٠ظي

١٦]. 
. با اين حال، اگر به سخنان و آيات خدا ايمان نياورند، خوانيماينها آيات خداست كه به حق بر تو مى»

آورند؟! واى بر هر كسى كه دروغگو و بزهكار باشد! آن كسى كه پيوسته آيات پس به چه سخنى ايمان مى
ورزد. شود، اّما پس از آن، از روى تكّبر )به مخالفت با آن( اصرار مىشنود كه بر او خوانده مىخدا را مى

گذرد و به اعتنايى از آن مىخدا را نشنيده است! هنگامى كه چيزى از آيات ما را بداند، با بىانگار آيات 
 .«اى دارند. روياروى آنان، جهّنم است!گيرد. اين چنين كسانى عذاب بزرگ و خواركنندهتمسخر مى

كنيم قبول مى صبنابراين، ما فقط آن دسته از گزارشهاى تاريخى و روايات را پيرامون اصحاب پيامبر 
موافق باشد و هر روايتى كه شخصّيت مهاجرين و انصار را  -و ديگر آيات قرآن كه فراوانند  -كه با اين آيات 

 پذيريم.. و اين يك قاعده است.مىكه محمود و مغفور خداوند هستند، زير سؤال ببرد، هرگز ن

                                           
 ياد كرده و برعكس. صدر سرتاسر قرآن، هرگاه از كافران و منافقان سخن به ميان آمده، بالفاصله از اصحاب پيامبر  -1
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* * * 

 اصحاب در نظر ائمه: 
كه در مدح و تمجيد اصحاب  -مورد از آنها را آورديم  16ما تنها  -هايى از آيات قرآن اين بود نمونه

دارند؟! آيا به راستى تيجانى و ديگر  صاند.. و اّما ببينيم كه ائمه چه نظرى درباره اصحاب پيامبر نازل گشته
گويند؟! چون چنين ت نسبته به ائمه، راست مىكنند؟! آيا در اّدعاى محّبت و مواالشيعيان از آنها تبعّيت مى

نه تنها از آنها بدگويى نكرده و نسبت  -و در واقع دشمنانشان!!  -بينيم كه برخالف پيروانشان كنيم، مى
بدانان كينه نداشته، بلكه در كمال دوستى، در تمام مراحل، آنها را همراهى كرده و فضايلشان را 

 كنيم:مورد از آنها استناد مى 16نيز، تنها به  اند.. كه ما در اينجابرشمرده
به هنگام سرزنش  -و در واقع دوستانش  - صاست كه در مورد اصحاب پيامبر  ساين علي  -

فما أری أحدا یشبههم ، ص لقد رأیت أصحاب محمد»گويد: اصحاب خود، چنين مى
بین جباههم  ! لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقیاما، یراوحونمنكم

 .«یقفون علی... الخوخدودهم، و 
بينم! آنان را ديدم و يكى از شما )يارانم!( را كه همچون آنان باشد، نمى صمن اصحاب محمد »

گذراندند. ميان پيشانيها و مو و غبارآلود بودند و شبها را در حال سجده و قيام مىصبحها، ژوليده
گذاشتند( و از ياد صورتهايشان نوبت گذاشته بودند )گاهى پيشانى و گاهى هم رخسار خود را بر زمين مى

ايستادند. گويا پيشانيهايشان بر اثر طول سجده، مانند بازگشت به آخرت، مانند اخگر و آتشپاره سوزان مى
آمد، از ترس عذاب و كيفر و اميد به زانوهاى ُبزها )پينه بسته( بود! هرگاه نام خداوند سبحان به ميان مى

شد، و ريبانهايشان خيس مىاى كه گگشت، به گونهثواب و پاداش، اشك از چشمانشان سرازير مى
 .1«لرزد!لرزيدند چنانكه درخت در روز وزيدن باد، تند مىمى

و لقد کنا »كند: چنين ياد مى صخود، از اصحاب پيامبر  -و شيعيان!  -و باز هم در سرزنش ياران  -
تسلیما، یدنا ذلك إال إیمانا و أعمامنا. ما یز نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا و ، ص مع رسول الله

ومضیا علی اللقم، وصبرا علی مضض األلم، وجدا فی جهاد العدو، ولقد کان الرجل... 

                                           
و مانند  -199البالغه، شرح دكتر صبحى صالح، چاپ بيروت، صنهج -30اإلسالم، خطبه البالغه، شرح فيضنهج -1

 .110ص ، شيخ مفيد،«إرشاد»همين در 
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أیم الّله ال أخضر لإلیمان عود، و قام للدین عمود، و  لعمری! لو کنا نأتی ما أتیتم، ماو 
 .1«لتتبعنها ندمالتحتلبنها دما، و 

برادران و عموهاى خود را )در بوديم. پدران و فرزندان و  صما )جماعت اصحاب( با رسول خدا »
قدمى ما در راه ُكشتيم و اين رفتار، ايمان و فرمانبردارى )از خداو رسولش( و پايدارى و ثابتجنگها( مى

افزود. همچنين صبر و شكيبايى ما را بر سوزش درد و تالشمان را براى جهاد با دشمن زياد راست را مى
افتادند، مانند درافتادن دو حيوان يكديگر حمله كرده و با هم درمى نمود. مردى از ما با يكى از دشمن بهمى

افتادند تا كدام يك ديگرى را از جام مرگ سيراب نمايد! پس گاهى ما بر دشمن پيروز نر! و به جان هم مى
گاه شديم و گاهى دشمن بر ما غالب مىمى آمد! چون خداوند، راستى و اخالص ما را ديد )و از دلهاى ما آ

ود(، دشمن ما را خوار، و پيروزى را نصيب ما گردانيد تا اينكه اسالم )در جزيره العرب( مستقر گرديد، ب
افكند و سپس در جاهاى ديگر )منظورش مانند شترى كه در موقع استراحت، سينه و گردنش را بر زمين مى

ند رفتار شما بود، پايه دين ايران و روم( پخش گرديد.. و به جان خودم سوگند! اگر رفتار ما اصحاب، مان
گشت! سوگند به خدا! از اين رفتار )ناپسند و اى از درخت ايمان سبز نمىشد و شاخههرگز برقرار نمى

 .«سستى در جنگ، به عوض شير از ناقه دنيا!( خون خواهيد دوشيد و به دنبال آن، پشيمان خواهد شد!
و برادرانش،  صدر فراق اصحاب پيامبر  -اهل كوفه  -و هموست كه در مقابل ياران منافقش  -

 قرأوا القرآنلذین دعوا إلی اإلسالم فقبلوه، و أین القوم ا»خورد: چنين تأّسف مى
ذاهبون، فحق لنا أن نظمأ هیجوا إلی القتال فولهوا... أولئك إخوانی الفأحكموه، و 

 .2«راقهمنعض األیدی علی فإلیهم و 
كجاست آن قومى كه به اسالم دعوت شدند، قبول كردند. قرآن را خواندند، پس آن را به حكمّيت »

زده و با شور و شوق فراوان شركت كردند... و شمشيرها را از غالفها گرفتند و به جنگ دعوت شدند، ذوق
رفتند و سرزمينها را آزاد گروه مى پيمودند و لشگر به لشگر و گروه بهكشيدند و اطراف زمين را مىبيرون مى

شدند و ماندنها خوشحال مىكردند. نه به زندهشدند و بعضى هم نجات پيدا مىكردند. بعضى كشته مىمى
گرفتند، چشمانشان از گريه زياد تباه و سفيد شده بود. روزه، شكمشان را به نه نسبت به مردگان تعزيه مى

شان را زرد كرده بود. روى خوابى رنگ چهرهان را خشك كرده بود. بىپشتشان چسبانده بود. دعا، لبهايش
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صورتشان، غبار خشوع و تواضع بود. آنها برادران من بودند كه رفتند. سزاوار است كه ما تشنه آنان باشيم و 
 .«شان بر هم زنيم!دستهاى حسرت را به خاطر فراق دورى

مند شدن از فضل و كرم خدا، چنين ياد خرت، و بهرهو آنها را به خاطر رسيدن به نعمتهاى دنيا و آ -
آجل اآلخرة، فشارکوا متقین ذهبوا بعاجل الدنیا و واعلموا عباد الّله! أن ال»كند: مى

 .1«أهل الدنیا فی دنیاهم و... الخ
با اهل بدانيد اى بندگان خدا! متقين و پرهيزگاران رفتند و دنيا را واگذاشتند و روز واپسين را برگزيدند و »

دنيا، در دنياشان شركت كردند، اّما دنياپرستان در آخرتشان شركت نكردند. در دنيا به برترين شكل 
كنند، آنها نيز كردند و از آن به بهترين صورت خوردند و همانگونه كه خوشگذرانان از دنيا استفاده مىزندگى

اى فراوان و تجارتى پرسود تبديل كردند. توشه مند شدند و همچون جّباران متكّبر از آن گرفتند، سپس بهبهره
مند شدند و هم يقين داشتند كه آنها فردا در آخرت، همسايه خدا خواهند هم از لّذت دنيا در دنياشان بهره
 .«نصيب نشدنداى هم بىشد و از هيچ بهرهبود. هيچ دعايى از آنها رد نمى

ذهب فاز أهل السبق بسبقهم، و »كند: و در جواب به معاويه، از مهاجرين چنين تمجيد مى -
سابقين به خاطر سبقتشان در ايمان، پيروز و رستگار شدند و » .2«المهاجرون األولون بفضلهم

 .«مهاجرين نخستين، همراه با فضلشان رفتند
ین خیر کثیر تعرفه، جزاهم الّله خیر الجزاءو »فرمايد: همچنين مى -  .3«فی المهاجر
در مهاجرين خوبيهاى زيادى نهفته است. خداوند به آنها بهترين پاداش دانى، همان گونه كه مى»
 .«دهد!
بی الفلو مع»فرمايد: و در مدح أنصار نيز مى - بوا اإلسالم کما یر غنائهم،  هم والّله ر

 .4«ألسنتهم السالطبأیدیهم السباط، و 
اسالم را تربيت و پرورش قسم به خدا! ايشان )انصار( با دستهاى باسخاوتشان و با زبانهاى تيزشان، »

 .«شودشده، تربيت مىدادند، همان گونه كه ُكّره اسب از شير گرفته
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أما بعد! أیها الناس! »كند: اى با اصحاب خود و معاويه، چنين تمجيد مىو انصار را در مقارنه -
کثر من األنصار فی العر  ما کانوا یوم أعطوا ب، وفوالّله ألهل مصرکم فی األمصار أ

به إال... فلما ـمن معه من الأن یمنعوه و صلله رسول ا ین حتی یبلغ رساالت ر مهاجر
کثر من أولئك فی و أصحابه، ونصروا الّله و  صآووا النبی دینه... فأنتم فی الناس أ

 .1«أهل ذلك الزمان من العرب
اّما بعد! اى مردم! تعداد شما نسبت به ساير مردم، بيشتر از انصار در عرب است. در حالى كه آنها، آن »

روز از هيچ بخششى نسبت به پيامبر و مهاجرينى كه با او بودند دريغ نكردند تا جايى كه رساالت 
گذشت. آنها نسبت به نمىاى بودند كه از تولدشان چيزى پروردگارش را تبليغ كردند در حالى كه دو قبيله

و اصحابش را پناه و خدا و دينش  صجمعّيت بودند، زمانى كه پيامبر عرب بسيار كوچك و خردسال و كم
پيمان شدند. يهود را يارى دادند، تمام عرب در مقابلشان ايستادند و به آنها نشانه رفتند، يهود بر عليه آنها هم

با آنها جنگيدند و براى يارى و نصرت دين خدا آماده شدند و لذا و ديگر قبايل، دست به دست هم دادند و 
بين آنها و عرب جدايى افتاد و تمام پيمانهايى كه با يهود داشتند، قطع شد و با اهل نجد و تهامه و مّكه و 

به  پا داشتند و تمام مشكالت را تحّمل كردند تا اينكه عرب، نسبتيمامه و ديگران، درگير شدند و دين را به
پيامبر كوتاه آمدند و تسليم شدند. پس جمعّيت شما نسبت به ساير مردم از آنان نسبت به عرب در آن روز 

 .«بيشتر است
الّلهم اغفر »كند: از انصار چنين ستايش مى صباز هم در روايات شيعه آمده كه پيامبر  -

ا ترضون أن مأبناء أبناء األنصار! یا معشر األنصار! ألألنصار، وأبناء األنصار، و 
 .2«ص النعم، و فی سهمكم رسول اللهینصرف الناس بالشاه و 

شويد پروردگارا! انصار و فرزندانشان و فرزنداِن فرزندانشان را بيامرز! اى جماعت انصار! آيا راضى نمى»
و به اينكه مردم با بز و گوسفند خود )يعنى با غنايم خود( بروند، در حالى كه در سهم شما )به جاى بز 

 .«گوسفند( رسول خدا باشد؟!
سلك األنصار األنصار کرشی وعینی، ولو سلك الناس وادیا و »كنند: همچنين روايت مى -

 .1«شعبا، لسلكت شعب األنصار!

                                           
 .993-996، ص1الغارات ثقفى، ج -1
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انصار، جگرگوشه و نور چشمان من هستند! اگر مردم همه به يك وادى بروند و انصار به وادى ديگر، »
 .«شوممن به طرف انصار روانه مى

فرمايد: به يارانش مى سكند كه علي شيخ مجلسى، روايت موّثقى از شيخ طوسى نقل مى -
هم ال تسبوهم، فإنهم أصحاب نبیكم، و ، ص أوصیكم فی أصحاب رسول الله»

لم یوقروا صاحب بدعة، نعم! أوصانی ذین لم یبتدعوا فی الدین شیئا، و أصحابه ال
 .2«فی هؤالء ص رسول الله

كنم! آنها را ناسزا نگوييد! زيرا آنها اصحاب سفارش مى صصحاب رسول خدا شما را در مورد ا» 
پيامبرتان هستند.. اصحابى كه هيچ بدعتى در دين ننهادند و هيچ بدعتگذارى را احترام نگذاشتند.. آرى! 

 .«رسول خدا درباره همين افراد، مرا سفارش فرمود
است كه درباره اصحاب پيامبر  -العابدين از تابعين و ملّقب به زين - س بن حسينو اين هم على -

فاذکرهم منك بمغفرة ورضوان الّلهم »كند: گويد و برايشان چنين دعا مىچنين مى ص
ن أبلوا البالء الحسن فی الذید خاصة، الذین أحسنوا الصحابة، و أصحاب محّم و 

استجابوا له حیث أسمعهم ی دعوته، و نصره، وکانفوه وأسرعوا إلی وفادته، وسابقوا إل
رسالته، وفارقوا األزواج واألوالد فی إظهار کلمته، وقاتلوا اآلباء واألبناء فی تثبیت حجة 

ان الذین أوصل إلی التابعین لهم بإحسلذین هجرتهم العشایر... الّلهم و انبوته و 
بنا اغفر لنا و  الذین قصدوا  إلخواننا الذین سبقونا باإلیمان خیر جزائك،یقولون ر

ال یتهمونهم فیما أدوا دینهم، ویهتدون بهدیهم، یتفقون علیهم، و سمتهم... یدینون ب
 .3«إلیهم

پس آنها را با مغفرت و رضوان خود، ياد كن! پروردگارا! عموم اصحاب محّمد را مشمول رحمت »
اش، به در يارى خويش فرما! مخصوصًا آنان كه حّق مصاحبت و همراهى او را به خوبى اداء كردند و

بالهاى بسيار مبتال گشتند و آزمايش نيكو پس دادند و از او حمايت و جانبدارى كردند و صميمانه به سوى 
ندا و پيامش شتافتند و به قبول دعوتش، از ديگران سبقت گرفتند و چون دليل و حّجت رسالتش را به گوش 

پيامبر و اعالى كلمه خدا، از همسران و فرزندان  آنان رسانيد، استجابت كردند و در راه آشكارساختن سخن
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خود جدا شدند و براى تثبيت نبّوتش، با پدران و پسران خود جنگيدند. كسانى كه تمام پيوندهايشان را رها 
كردند و )به مدينه( هجرت كردند و هرگونه قرابت و نزديكى را غير از قرابت پيامبر، نفى كردند.. پروردگارا! 

د درود باد كه او را با جان خويش آميخته بودند و به جاى كاالى دنيا، متاع مهر و محّبت به بر اصحاب محّم 
بازار آوردند و تجارتى كه در آن زيانى نبود، پيشه خود ساختند. كسانى كه به خاطر عقيده علياى خويش، 

وار داشتند و از قبايل رنج هجرت و غم دورى و غربت )از فرزندان و همسران و منازلشان( را بر خويشتن هم
و عشاير مشرك خويش، بريدند و به مؤمنان )مدينه كه انصار باشند( پيوستند و دين اسالم را مالك قرابت و 
خويشاوندى دانستند. پروردگارا! خانه و كاشانه و اهل و عيال خود را تنها براى تو و در راه تو ترك كردند! از 

از حق، كه تنها براى تو و در راه تو بوده است. پروردگارا! به آنان  شانآنها راضى باش به خاطر جانبدارى
شان و بيرون رفتنشان براى جنگ؛ كسانى كه از آسايش پاداش بده به خاطر هجرتشان از خانه و كاشانه

زندگى به تنگنا و سختيهاى آن روان شدند، و از آنها راضى و خوشنود باش! همچنين به كسانى كه به نيكى 
، «پروردگارا! ما و برادران ما را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند، بيامرز!»گويند: كنند و مىشان تبعّيت مىاز اي

اند و شّك و ترديد، اند و قدم در مسيرشان گذاشتهبهترين پاداشهايت را برسان! كسانى كه راهشان را برگزيده
كنند و به كند، بلكه به دينشان ديندارى مىسست نمىدر پيروى از آنها و اقتدا به هدايتشان، هرگز دلشان را 

كنند، بر آنها مّتفق هستند و همگى را قبول دارند و هيچ كدام از شوند و هدايت مىهدايتشان، هدايت مى
 .«كننددهند، مّتهم نمىآنها را به چيزهايى كه به آنها نسبت )ناروا( مى

کلیم الّله موسی سأل ن إ»آورد: نيز در تفسير خود مى -امام يازدهم شيعيان  -حسن عسگرى  -
کرم عندك من صحابتی؟ قال الّله: یا موسی! أما علمت  به هل فی أصحاب األنبیاء أ ر

علی  ص مرسلین کفضل محمدـعلی جمیع صحابة ال ص أن فضل صحابة محمد
 .1«النبیین؟مرسلین و ـجمیع ال

موسى كليم الّله از پروردگارش پرسيد: آيا در بين اصحاب پيامبران، هستند كه از اصحاب من نزد تو »
بر تمامى صحابه  صدانى كه برترى اصحاب محمد تر باشند؟ خداوند فرمود: اى موسى! آيا نمىگرامى

 .«بر ساير پيامبران و رسوالن است؟ صپيامبران، همچون برترى محمد 
ین أو واحد منهم إن رجال ممن یبغض آل محّمد و »است:  و در همان آمده - أصحابه الخیر

 .2«یعذبه الّله عذابا لو قسم علی مثل عدد خلق الّله ألهلكهم أجمعین
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و اصحاب نيكوكارش، يا يكى از آنها كينه و بغض داشته باشد،  صمحمد هر فردى كه نسبت به آل»
 .«لوقات خدا تقسيم شود، همه را هالك خواهد ساخت!دهد كه اگر بر تمام مخخداوند او را عذابى مى

آيا اين »پرسيده شد كه:  -شان ملّقب به رضا و امام هشتم -موسى بنمورد، از على همينو در  -
اصحاب من ». 1«أصحاىب اكنلجوم فبأيهم اقتديتم اهتديم»درست است:  صفرموده پيامبر 

دهد: اين ، چنين جواب مى«شويداقتدا كنيد، هدايت مىهمچون ستارگانى هستند كه به هر كدام از آنها 
 .2«صحيح است!

شان كند و ايمان و دوستىكه در آن، نفاق از اصحاب را نفى مى اندو از امام باقر روايتى نقل كرده -
َ ﴿: سازد؛ همانگونه كه عّياشى و بحرانى در تفسير خود، ذيل آيهنسبت به خدا را ثابت مى إينَّ ٱَّللَّ

يريينَ  ُُييبُّ  بُّ ٱلُۡمَتَطهل ََ َويُحي َٰبي  اند:آورده [111: ة]البقر ﴾ٱۡلَّوَّ
أعين نزد امام باقر رفت و در مورد اين كه: هرگاه نزد اوست، دلش لبريز از ايمان بنمردى به نام حمران»

شود، دگرباره با مردم شود، اّما همين كه از نزد او خارج مىشود و دنيا و متاعش، در نظرش پوچ مىمى
دهد: اصحاب پيامبر باقر جواب مى شود.. كه امامتر مىداشتنىشود و تجارت دنيا برايش دوستهمراه مى

ترسيم! فرمود: به چه دليل؟ گفتند: زمانى گفتند: اى رسول خدا! ما از نفاق در خودمان مىنيز به او مى ص
كنيم و تنها آخرت شود و دنيا را فراموش مىكنى، دلهاى ما نورانى مىكه پيش تو هستيم و ما را نصيحت مى

گرديم و فرزندان خود را در هايمان برمىشويم و به خانهه از نزد تو خارج مىگزينيم.. اّما همين كرا برمى
بينيم، بارها شده كه از اين حالى كه نزد تو به ما دست گيريم و اهل و عيال و اموال خود را مىآغوش مى

ا نفاق باشد! فرمود: ترسيم كه در مايم، و بنابراين مىآييم و انگار قباًل بر هيچ چيزى نبودهدهد، بيرون مىمى
كند! سوگند به خدا! اگر بر هاى شيطان است! اوست كه شما را نسبت به دنيا ترغيب مىهرگز! اين از وسوسه

كنيد بمانيد، فرشتگان با شما دست خواهند داد و بر روى همان حالتى كه نزد من هستيد و آن را توصيف مى
طلبيد و خدا مردم را كنيد و از خدا استغفار مىگناه مىآب راه خواهيد رفت! وليكن تقدير چنين است كه 

خلق كرده تا گناه كنند و سپس استغفار نمايند و خداوند هم آنها را ببخشد! بدانيد كه مؤمن، دايمًا در حال 

                                           
كنيم، و روايتها، روايات خودشان است و تنها براى الزم به تذّكر است كه ما اين روايات را از جانب خود شيعيان نقل مى -1

 ايم!.بر تيجانى و ساير همفكرانش آورده احتجاج
 «. أصحابى كالنجوم»، تحت عنوان 99، ص1بابويه قمى، جعيون أخبار الرضا، إبن -2
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َ ُُييبُّ ﴿ فرمايد:ايد سخن خداوند را آنجا كه مىآزمايش است و همچنين توبه! مگر نشنيده إينَّ ٱَّللَّ
 َٰ يريينَ ٱۡلَّوَّ بُّ ٱلُۡمَتَطهل ََ َوُيحي  .1﴾َربَُّكۡم ُثمَّ تُوُبو ا  إيَِلۡهي ٱۡسَتۡغفيُروا  ﴿ فرمايد:و نيز مى ﴾بي

عشر ألفا، ثمانی آالف من  صکان أصحاب رسول الله »فرمايد: نيز مى امام صادق -
ز مدينه و هزار نفر اهزار نفر بودند، هشتدوازده صاصحاب پيامبر » .2«المدینة، و... الخ

دوهزار نفر نيز از مّكه، و دوهزار ديگر از بردگان بودند، و در بينشان هيچ َقَدرى و هيچ ُمرجئى و 
شد! آنها شب و روز گريه اى ديده نمىرأى و فلسفههيچ َحرورى و هيچ ُمعتزلى و هيچ صاحب

 .«بخوريم! گفتند: پروردگارا! جان ما را بگير قبل از آن كه نان گندمينكردند و مىمى
من زارىن ىف حياىت أو بعد »كند: نقل مى صاين هم روايتى است از امام رضا كه از پيامبر  -

 .3«موىت فقد زار اّلّل تعاىل
ام يا بعد از مرگم زيارت كرده باشد، به تحقيق خداى تعالى را زيارت كرده هر كس مرا در زمان زندگى»
 .«است
بدين صورت نقل كرده  صروايتى را از رسول خدا  -ملّقب به شيخ صدوق  -بابويه قمى إبن -

 .4«طوىب ملن رآىن وآمن ىب» :صأمامة أنه قال: قال رسول الله عن أبیاست: 
فرمود: خوشا به حال كسى كه مرا ديده و به من ايمان  صامامه نقل است كه گفت: رسول خدا از أبى»

 .«آورده باشد!
يرى قمى نيز مثل همين روايت را از امام صادق و او هم از پدرش باقر نقل كرده كه بدين حم -

 .5«من زارىن حيا وميتا كنت هل شفيعا يوم القيامة»قال:  صيأن النبصورت است: 
 .«فرمود: هركس مرا زنده يا مرده زيارت كرده باشد، روز قيامت من شفيع او خواهم بود صپيامبر »

كه با نظرات پيروانشان، كاماًل متفاوت است..  صاين بود نظرات ائمه درباره اصحاب گرامى پيامبر 
اند.. اّما شان را به دل گرفتههمگى آنها تابعيِن به احساِن اصحاب بوده و برايشان طلب غفران نموده و دوستى

 گيرند!.هام و بدگويى خويش گرفته و مىشيعيانشان! نه تنها از آنها پيروى نكرده، بلكه آنها را به باد اتّ 
                                           

 119، ص1البرهان فى تفسير القرآن، بحرانى، ج -163، ص1تفسير العّياشى، ج -1
 ، چاپ تهران. 096بابويه، صكتاب الخصال، إبن -2
 .119، ص1بابويه قمى، جا، إبنعيون أخبار الرض -3
 .991، ص1الخصال، صدوق، ج -4
 ، چاپ تهران.91قرب األسناد، أبوالعباس حميرى قمى، ص -5
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ام، و پيرامون همين ام داشتههايى كه با دوستان شيعىبه جاست كه اكنون به قسمتى از جواب نامه
 باشد، اشاره كنيم:موضوع مى

* * * 

 «:اصحاب پيامبر»ها در رابطه با جواب نامه
 ايد:ز مآخذ سّنى خواندهرا ا« اسراييلپيروى اّمت اسالم از بنى»ايد: حديث فرموده

سّنت، سند )جواب(: مطلب آن است كه اين در واقع، عقيده خودتان است كه برايش از كتب اهل
مخالفيم و اين حديث را به مفهومى كه شما  -چه شيعه بگويد و چه سّنى  -ايد! ما با بنياد اين فكر آورده

بايد روش تحقيقى در دانيم.. هم نمى صايد، صريحًا مخالف آيات قرآن دانسته و از پيامبر اّدعا كرده
كند و در مسائل تاريخى اسالم را به دست آورد.. قرآن ضمانت كرده كه اختالفات بين مسلمانان را رفع مى

آيات بسيارى به اين موضوع اشاره شده است. بنابراين، حّتى در مسائل تاريخى نيز، بايستى ابتدا موازين و 
تجليل « قيد و شرطبى»اى از مسلمانها، بينيم كه از عّدهىمعيارهاى قرآنى را در نظر بگيريم.. در قرآن م

 دهد.نويد رحمت و غفران مى« مشروط»اى را به صورت شده و عّده
سوره توبه، مهاجرين و انصار نخستين را بدون هيچ قيد و شرطى وعده بهشت داده و  166در آيه 

 فرمايد:مى
َٰبيُقونَ وَ ﴿ لُونَ  ٱلسَّ وَّ

َ
ريينَ  مينَ  ٱۡۡل نَصاري  ٱلُۡمَهَٰجي

َ
يينَ وَ  َوٱۡۡل َ ٱ ٱتَّبَُعوُهم ٱَّلَّ ُ َعنۡ بيإيۡحَسَٰن  رَّضي  َورَُضوا   ُهمۡ َّللَّ

َعدَّ  َعۡنهُ 
َ
نَۡهَُٰر  لَُهمۡ  َوأ

َ
َٰت  ََتۡريي ََتَۡتَها ٱۡۡل بَدا َجنَّ

َ
ييَن فييَها  أ يَك اۚٞ َخَٰلي َٰل يمُ  ٱۡلَفۡوزُ َذ ]التوبة:  ﴾١٠٠ ٱلَۡعظي

١٦٦]. 
اند؛ چون معصوم كه مسّلمًا داشته -اند سلمانان، اگر هم گناهان و لغزشهايى داشتهاين گروه از م

نزد خداوند باالست! و اگر گفته شود: آيا اين كار موجب جرأتشان بر انجام گناه در « معّدلشان» -اند نبوده
گاه و محيط است  -آينده نخواهد شد؟! پاسخ آن است كه خداوند  شان به آينده نسبت -كه بر همه چيز آ

گاه بوده و مى اى ندارند كه اين وعده، ايشان را به گناه و تجاوز بكشاند و چنان روحّيه دانسته كه آنهاكاماًل آ
غصب نمايند و مرتد شوند! و از اين رو، در كمال صراحت، رحمت و  -به عنوان مثال  -را  سخالفت علي 

 .اش عمل نكرده و نخواهد كرد!الف وعدهبهشتش را به آنها وعده داده است و خداوند هم خ
تربيت شده، با اطمينان از  -سبحان  -آرى! مؤمنان واقعى كه روحشان در پرتو عبادت و بندگى خداوند 

گيرند و در جهت رضايت و خوشنودى خدا نسبت به خود، محّبت خدا و ايمان به او را بيشتر به دل مى
داند چه كسانى كس موضوع نيز صحيح است؛ يعنى خدا مىكوشند.. چنانكه عجلب رضايتش، بيشتر مى
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وعده « همسرش»و « لهبأبى»هرگز لياقت بهشتش را نخواهند داشت و از اين رو، با قاطعّيت به امثال 
آوردند و توان گفت: از كجا معلوم كه أبولهب و همسرش، بعدًا ايمان نمىدهد، و ااّل اينجا هم مىعذاب مى

 .خاستند؟!نمىبه جبران مافات بر
مشروط است؛  -آيند كه بعد از مهاجرين و انصار آمده و مى -اّما وعده بهشت به ساير مسلمانان 

سوره بقره(.. از آنها به نيكى تبعّيت كنند  199مشروط بر اينكه همچون مهاجرين و انصار ايمان بياورند )آيه 
عمران(.. در راه سوره آل 116زشت نهى كنند )آيه سوره توبه(.. به كارهاى نيك امر، و از كارهاى  166)آيه 

رحم، و با دشمنان اسالم سوره أنفال(.. با همديگر مهربان و دل 99خدا با جان و مالشان، جهاد كنند )آيه 
سوره فتح(.. نسبت به همديگر ايثار داشته و  13شديد باشند و تنها فضل و خوشنودى خدا را بجويند )آيه 

چه  -هاى خود به خاطر برادران مسلمانشان، بگذرند و براى برادران خود ند و از خواستهيكديگر را پناه ده
اى نسبت به آنها دعاى مغفرت كنند و كينه -مهاجرين و انصار كه قبل از آنها بودند و چه تابعين آنها 

 -رين و انصار سوره حشر(.. و باالخره، همان اوصافى كه خداوند براى مهاج 16 - 9نداشته باشند )آيات 
آورده، دارا باشند.. اگر چنين بودند، همانگونه كه در آيه فوق آمده، جزو  -به عنوان الگو و شاهد بر ديگران 

اى را گناهكار گيرند، و بنابراين، غير از مهاجرين و انصار نخستين، شايد بتوانيم عّدهگروه سوم قرار مى
كه خداوند از آنها راضى بوده و بدون هيچ  -« هاجر و انصارگيرندگان مپيشى»بدانيم، ولى حق نداريم به 

كردارشان را منفى و مخدوش بدانيم!.. « معّدل»توهين كنيم و  -قيد و شرطى، به آنها وعده بهشت داده 
 خداوند به اين كسان، وعده حكومت و خالفت در زمين داده است:

ُ وََعَد ﴿ يينَ  ٱَّللَّ َٰليَحَٰتي  وََعميلُوا   مينُكمۡ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ۡرضي  ِفي  ليَفنَُّهمۡ لَيَۡستَذۡ  ٱلصَّ
َ
 .[٤٤]النور:  ﴾ٱۡۡل

 .«اند، وعده خالفت در زمين را داده استخداوند به كسانى از شما مؤمنان كه عمل شايسته انجام داده»
 خواست همراه سپاهيانمى -در زمان خالفتش  - سو اين وعده خدا تحّقق يافت؛ چنانكه وقتى عمر 

مشورت  سالبالغه، با علي نهج 190اسالم به ايران برود و خود شخصًا در جنگ شركت كند، طبق خطبه 
ونحن »نرو! كه ما بنا بر وعده خدا پيروزيم؛ »فرمايد: بعد از استناد به همين آيه، به او مى سكند و علي مى

 .«ناصر جنده...علی موعود من الّله والّله منجز وعده و 
داند كه هر كدام با او بيعت بينيم كه شورا را حّق همين مهاجرين و انصار اّولّيه مى، مى0و در خطبه 

إنما الشوری »حّق انتخاب و مخالفت ندارد!  -غير از آنان  -كردند، شايسته است رهبر شود و كسى 
ین و   .«األنصار...للمهاجر

شود؛ چنانكه البالغه ديده مىاى مختلف نهجهدر خطبه صاز صحابه پيامبر  ساصواًل، تمجيد علي 
و به جان خودم سوگند! »فرمايد: ، به اصحاب خود مىص، بعد از توصيف اصحاب پيامبر 90در خطبه 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     021

 

شد و در يارى اسالم، مانند رفتار شما بود، پايه دين هرگز برقرار نمى صپيامبر اگر رفتار ما صحابه
احدى از شما اصحاب من، شبيه »فرمايد: مى 30و در خطبه «.. گشتاى از درخت ايمان، سبز نمىشاخه

 «.نيست! صاصحاب محمد 
گويى همه صحابه معاويه به على پيغام داد اين كه مى»خوانيم: نيز، چنين مى« وقعه الصفين»در كتاب 

ين بزرگ با من هستند، بعضى از صحابه نيز با من هستند و على در جواب گفت: همه اصحاب بدر )سابق
مهاجرين و انصار( با من هستند و كسانى كه با تو هستند، اهل بدر نيستند، و تعيين خليفه با اهل است؛ نه 

یین دون الصحابة، لیس فی األرض بدری إال : و ÷فقال علی »؛ «غير ايشان یحكم هذا البدر
 .1«قد بایعنی و هو معی...

چه  -روند و لذا اگر ما در كتب تاريخ نار مىوقتى ما با اين مالك قرآنى وارد تاريخ شويم، ناحقها ك
كه همگى از لحاظ سند و -بينيم كه از مهاجرين و انصار بدگويى كرده رواياتى را مى -شيعه و چه سّنى 

بعد از  -هايى است كه بعدها ها، زاييده دشمنىبايد بدانيم كه آن گفته -راوى نيز، ضعيف و جعلى هستند 
 .2رق پيدا شده استبين ف -تفرقه مسلمانان 

بر پايه مطالب فوق كه از نظر ما اساس نگرش به شخصّيتهاى اسالمى است و محور ارزيابى آنها را 
به مفهومى كه شما اراده  -بودن سند و راويانش گذشته از جعلى -دهد، حديث مورد بحث تشكيل مى

 گردد:ث وجود دارد كه ذياًل خالصه مىشود!.. اّما نكاتى به خصوص نيز، در مورد اين حديايد، رد مىكرده
اسرائيل را در گفته باشد: اّمت اسالم پس از من، راه بنى صپيامبر  -فرضًا  -هرگاه بپذيريم كه  -

مثاًل اين عصر نبوده باشد؟! مگر اّمت اسالم  صگيرد، از كجا معلوم كه منظور پيامبر پيش مى
 .پس از او، منحصر به جماعت اصحاب بعد از رحلتش است؟!

اسراييل، به خصوص در رابطه با مسأله با بنى صدر تطبيق كردار مسلمانان پس از پيامبر  -
ز اسرائيل به غاصب خالفت پس اآيد؛ زيرا مگر بنىجانشينى از ديدگاه شيعه، اشكال پيش مى

را غصب نموده و شخص  سپيوستند كه بگوييم: مسلمين صدر اسالم نيز حّق علي  ÷ موسى
نيز بوده  ÷ ، يوشع كه مورد تأييد موسى÷ ديگرى را به جاى او تأييد كردند؟! بعد از موسى

آيد كه مقام أبوبكر الزم مى -بر پايه حديث فوق  -است، به جانشينى رسيد. بنابراين، از نظر شيعه 

                                           
 .193-136مزاحم، صوقعة الصفين، نصربن -1
 ايم.چگونگى اين تفرقه را در فصل آخر آورده -2
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اسرائيل باشد! ولى آيا شيعه، چنين چيزى را قبول بين مسلمانان، مشابه مقام يوشع بين بنى س
 .دارد؟!

هرچند برخى از علماى شما  -رسد كه جنابعالى عقيده داريد كه قرآن تحريف شده به نظر مى -
را پس از دانيم، يهوديان تورات اّما چنانكه مى -دانند! تحريف قرآن را از ضرورّيات تشّيع مى

آمد مسلمانان هم الزم مى -بود اگر حديث فوق صحيح مى -تحريف كردند، بنابراين  ÷ موسى
 .كنيد؟!قرآن را تحريف كنند! شما اين تناقض را چگونه حل مى صبعد از پيامبر 

هايشان از دستورات خدا و زيربار نرفتن تورات، در اسرائيل به خاطر سرپيچىدر قرآن آمده كه بنى -
 صآمد كه مسلمانان بعد از پيامبر كيان خواهند بود و از اين هم الزم مىمين سرگردان و بىز

البته قبل از تشكيل  -اسرائيل حكومت نكنند و هيچ سرزمين و كيانى نداشته باشند و همچون بنى
 .در سراسر دنيا، آواره و پراكنده بودند! -اسرائيل 

كيد و تكرار سرگذشت ايد: اگر خطر لغزيدن اّمت اسالفرموده م به انحرافات امم گذشته نبود، اين همه تأ
اسرائيل در قرآن كريم براى چيست؟ بعد روايتى مشابه روايت تبعّيت اّمت اسالم از امم گذشته خصوصًا بنى

 ايد.و صحيح بخارى و مسلم آورده از مسند امام احمد صاسرائيل را بعد از پيامبر بنى
 كه:كنم )جواب(: عرض مى

اسرائيل معاصر گويد، متوّجه بنىاسرائيل و بالياى آنها سخن مىاّواًل محور آياتى كه در انحرافات بنى
ها دست بردارند و بدانند كه اسالفشان جويىها و برترىو دوره اسالمى است كه از خودخواهى صپيامبر 

ته گشتند و از آنها درس عبرت بگيرند.. ما را اين رفتارها به جايى نرساندند و در سراسر زمين، آواره و سرگش
اى كنايهتلّقى كنيم و آيات صريح و بى صچه حق داريم اين آيات را به طور كنايى در حّق اصحاب پيامبر 

را كه در تجليل از آنها آمده است، ناديده بگيريم؟! وقتى چندصد سال پيش از اسالم، خداوند در تورات و 
توان گفت كه اين چگونه مى -كه در آخر سوره فتح آمده  -توصيف كرده  را صانجيل، اصحاب پيامبر 

اسرائيل را پيش گرفتند و كتابش را تحريف كردند و سر بر زمين نهاد، راه بنى صاصحاب، تا پيامبر 
گزاران و غاصبان حكومت را بر روى كار آوردند و احكام خدا را نشين نمودند و بدعتاش را خانهخليفه
 .دادند؟!تغيير 

 -در تأييد آيات پايانى فتح  -نشين كردند نشين! در مورد همان كسانى كه او را خانهچرا خليفه خانه
را ديدم و يكى از شما )يارانم!( را كه همچون آنان باشد،  صمن اصحاب محمد »كند: چنين توصيف مى

گذارندند. ميان ال سجده و قيام مىمو و غبارآلود بودند و شبها را در حبينم! آنان صبحها، ژوليدهنمى
پيشانيها و صورتهايشان نوبت گذاشته بودند )گاهى پيشانى و گاهى هم رخسار خود را بر زمين 
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ايستادند. گويا پيشانيهايشان بر اثر گذاشتند( و از ياد بازگشت به آخرت، مانند اخگر و آتشپاره سوزان مىمى
آمد، از ترس عذاب و سته( بود! هرگاه نام خداوند سبحان به ميان مىطول سجده، مانند زانوهاى ُبزها )پينه ب

اى كه گريبانهايشان خيس گشت، به گونهكيفر و اميد به ثواب و پاداش، اشك از چشمانشان سرازير مى
و ديگر سخنانش كه در تجليل از «... لرزد!لرزيدند چنانكه درخت در روز وزيدن باد، تند مىشد، و مىمى

 .1آورده است..ايشان 
روند، از اسرائيل را مىبه قول شما، فرموده باشد: مسلمانان بعد از من راه بنى صثانيًا گيريم كه پيامبر 

اين قول، شامل شيعيان ديروز و امروز نباشد؟! كسانى كه قايل به  -همان گونه كه قباًل گفتم  -كجا معلوم 
اى پيامبر هرگاه فارغ شدى، به دنبال آن » ﴾٧ نَصۡب ٱفَرَۡغَت فَ فَإيذَا ﴿ گويند:تحريف قرآن هستند و مثاًل مى

!! اى پيامبر هرگاه از كار پيامبرى فإذا فرغت فانِصب»تحريف شده و اصل آن اين بوده است:  «رنج ببر
را به اين آيه « إلى أجل مسمى»، جمله «متعه»يا در توجيه «.. فارغ شدى، پس )على( را منصوب كن!!

فماستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى!! پس هنگامى كه از آنان تا مّدت معّينى كام »گويند: مىاضافه كرده و 
 .اند!و دهها بدعت ديگر كه در اسالم وارد كرده«.. گرفتيد!!

سّنت چنين كنم كه: آرى! اهلايد، عرض مىسّنت نقل كردهثالثًا در مورد روايتى كه از مآخذ اهل
َخْْيُ »فرمود:  صاند: پيامبر خوانيد كه گفتهچرا شما روايات ديگرشان را نمى اند، ولىسخنانى نقل كرده

يَن يَلُوَنُهمْ  ِ . و «آيندها، دوره من است و سپس دوره كسانى كه بعد از من مىبهترين دوره» «الُْقُروِن قَْرِِن، ُثم  اَّل 
اند، در نظر آورده صجانب پيامبر سّنت در تأييد دوره خلفاى راشدين، از باز چرا روايتى را كه اهل

سال است و به خالفت بعد از من سى» «اْْلِاَلفَة َبْعِدي َثاََلثُوَن َسنَة ُثم  تَِصْي ُملًْك »گيريد كه فرمود: نمى
اين گونه روايات را نيز  ؟! اگر بنا به نقل از مأخذ سّنى باشد، سّنيان«آيددنبال آن، پادشاهى و ملوكّيت مى

 دارند!.
يلنَّاسي  ُكنُتمۡ ﴿ ايد: اگر خداوند اّمت صدر اسالم رافرموده ۡخريَجۡت ل

ُ
ةإ أ مَّ
ُ
ناميده، بالفاصله  ﴾َخۡيَ أ

يٱلَۡمۡعُروفي ﴿ شرط آن را در قرآن كريم ذكر فرموده كه ُمُروَن ب
ۡ
ي  تَأ يٱَّللَّ  ﴾َوَتۡنَهۡوَن َعني ٱلُۡمنَكري َوتُۡؤميُنوَن ب

 .[١١٦عمران: آل]
هاى خود، هرآنچه مطلوبتان است، داشتنىكنم از شما كه در اثبات دوستتعّجب مى)جواب(: واقعًا 

شما برترين اّمتى »فرمايد: نماييد! خداوند مىقلمداد مى« شرطى»را « وصفى»گوييد و جمله واضح مى
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يمان كنيد و به خدا اايد كه امر به معروف و نهى از منكر مىهستيد كه براى مردمان جهان برگزيده شده
يٱلَۡمۡعُروفي ﴿ :عبارت«.. داريد ُمُروَن ب

ۡ
ي  تَأ يٱَّللَّ « خير أمة»وصف آن  ﴾َوَتۡنَهۡوَن َعني ٱلُۡمنَكري َوتُۡؤميُنوَن ب

خواهند بود! اگر عبارت مزبور، شرطّيه بود، الزم « اّمت برتر»باشد؛ نه شرطى كه اگر رعايت كردند، مى
 ﴿ آمد بفرمايد:مى

ُ
ةإ أ مَّ
ُ
يٱلَۡمۡعُروفي ُكنُتۡم َخۡيَ أ ُمُروَن ب

ۡ
يلنَّاسي تَأ ۡ  ۡخريَجۡت ل ُمنَكري َوتُۡؤمينُوَن َوَتنَۡهۡوَن َعني ٱل

ي  يٱَّللَّ و البته براى من و شما كه مّدعى اسالم هستيم، شرطى است؛ يعنى مادام كه ما   .[116عمران: ]آل ﴾ب
به  -همچون آنان -نيز همچون اصحاب باشيم و امر به معروف كنيم و نهى از منكر نماييم و ايمان واقعى 

ف برترين مردم شويم! ولى جمله فوق در وص -در اين دوره  -توانيم مانند آنان خدا داشته باشيم، مى
صفت آمرين به معروف و ناهين از منكر و مؤمنين بالّله  ، آمده و آنها را به1اصحاب كه بهترين اّمت هستند

 توصيف نموده است.
اساس اسالم را  -برخالف گفته شما )يعنى بنده(  -دانستن مسلمانان صدر اسالم ايد: خائنآورده

إينَّا ََنُۡن ﴿فرمايد: سوره حجر( كه مى 3نا بر )آيه سازد؛ زيرا اساس اسالم، قرآن و حافظ آن بمتزلزل نمى
يۡكَر ِإَونَّا َُلُۥ لََحَٰفيُظوَن  َۡلَا ٱَّلل ايم و خود هم حافظ آن همانا ما اين قرآن را نازل كرده». [3]الحجر:  ﴾٩نَزَّ

 .باشد!خداوند مى «خواهيم بود
 -به استثناى سه يا چهار نفر  - صكنم كه: اگر بپذيريم كه اصحاب پيامبر )جواب(: بنده عرض مى

غصب كردند و  -به ناحق  -همگى بعد از او مرتد و كافر شدند، و آن كافران نيز قدرت و خالفت على را 
سالها حكومت كردند، از كجا معلوم كه آيه فوق را نيز تحريف نكرده باشند؟! چگونه آن كّفار قرآن را به نفع 

را كنار زدند، خالف قرآن  صنى كه به قول جنابعالى، خليفه پيامبر خود، كم يا زياد نكرده باشند؟! كسا
را آتش زدند وو...، ممكن بود در قرآن نيز هر  صفتوا دادند، احكام خدا را تغيير دادند، خانه دختر پيامبر 

 اوند حافظ و نگهبانش بوده است!!.تصّرفى كرده و بعد هم بيفزايند: اين همان وحى خداست و خود خد
منحصر به كسانى بودند كه در  صايد كه: مگر اصحاب پيامبر نامه خود پرسيده 99فحه در ص

 .خالفت طمع داشتند؟!
 -در همان چند نفرى كه قباًل نام برديد  ص)جواب(: حتمًا منظورتان اين است كه اصحاب پيامبر 

طمع داشتند؟ و اگر  شده است! آيا بقّيه، همگى در خالفتخالصه مى -على و أبوذر و سلمان و مقداد 
                                           

اند، همه بدين خاطر است كه همچون اصحاب تمام گرفتاريها و پراكندگى و خواريهايى كه مسلمانان امروزى بدان دچار شده -1
رو مّلتهاى گمراه نيستند! اصحاب رهبرى تمام جهان را در در دست داشتند، اّما تابعين كنونى و مسلمانان امروزى، دنباله

 اند! گشته
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حذف كنيد، چرا  صخواهيد اينان را از اصحاب پيامبر منظورتان أبوبكر و عمر و عثمان است، و مى
را از پيامبر  سرغم آن كه خالفت علي شده و على«!! اسير جّو »به قول شما  -آن صحابه واقعى  -شان بقّيه

 ند، با مرتّدين همكارى نمودند؟!.شنيده بود ص
همين كه ديدى على به »فرمود:  سبه عّمار  صايد كه پيامبر متعاقبًا در همان صفحه حديثى را آورده

 «.كندرود و مردم به راه ديگر، پس با على باش و مردم را واگذار، همانا كه او تو را هرگز گمراه نمىراهى مى
كرد و در برابرشان، مذهب نمىبا خلفاء بيعت  سكنم كه آرى! اگر علي )جواب(: متقاباًل عرض مى 

از ديگر مسلمانان  سكرد، به طورى كه از صدر اسالم مشهود بود كه آيين علي جديدى! تأسيس مى
خواند و جيره دولتى و سهمّيه غنايم جنگى از آنها پشت سرشان نماز نمى سجداست، و اگر علي 

گرفت و با آنان كينه و دشمنى به دل مى كرد وگرفت و از مناصحت و خيرخواهى در حّقشان كوتاهى مىنمى
رفت و به فضلشان شد و همراهشان به حج نمىكرد و وزير و مشاورشان نمىدر جنگهايشان شركت نمى

آورد درنمى سكرد و دخترش را به همسرى عمر نمود و فرزندانش را به نامهاى آنها نامگذارى نمىاقرار نمى
نمود پذيرفت و پس از مرگشان، از آنها تمجيد نمىبه فلسطين نمىرا به هنگام سفر  سو جانشينى عمر 

راه ديگرى رفته و ما هم بايد به استناد حديث مزبور، آن راه  سووو...، آن وقت ما حق داشتيم بگوييم: علي 
از مهاجرين و انصار جدا نشده و هيچگاه در دوران خلفاى قبلى در برابرشان  سرا برويم! ولى وقتى علي 

دانيد! كه خود را پيرو او مى -آرايى نكرده و حّتى در كوچكترين امرى مخالفت ننموده است، جنابعالى صف
 كنيد؟!.ايد، تبعّيت نمىكر كردهرويد؟! چرا از حديثى كه خود ذچرا به راه ديگرى مى -



 
 

 مناقب خلفاء

خوريم كه دور از شأن و گانه برمىآميز نسبت به خلفاى سهالبالى كتابهاى تيجانى، به مطالبى توهين 
اى مغرضانه را، رابطه سگانه با علي فضيلت و منقبت آنهاست.. او همواره سعى نموده كه رابطه خلفاى سه

نان ديده اشته، ولى مصلحت را چبا تمامشان، ضّدّيت د ستوزانه نشان دهد! خواسته بگويد كه علي و كينه
 كه با آنان همراه شود!.

در  سدر حالى كه هيچ گونه ضّدّيت و مخالفتى بين آنها نبوده و آن گونه كه از آيات قرآن و سخنان علي 
 -آيد، همگى با هم البالغه و ساير كتب شيعه، و همچنين روايات و گزارشهاى معتبر تاريخى برمىنهج

اند و با دشمنان و كّفار، سرسخت و عزيز و مجرى قانون!.. هركدام از دلسوز و مهربان بودهبرادر و  -همواره 
 كنيم:آنها داراى فضيلت و منقبت خاّصى است.. و همچون هميشه، ابتدا از قرآن شروع مى

* * * 

 فضايل خلفاء در قرآن:
: صر چهار خليفه پيامبر اگر به طور كّلى بخواهيم فضايل و مناقبشان در قرآن را بررسى كنيم، ه

در همان اوايل دعوت  -اند كه در مّكه از مهاجرين و سابقين نخستين بوده ش أبوبكر، عمر، عثمان و على
به او ايمان آوردند و او را در تمام مراحل دعوت و تبليغ، يارى و همراهى نمودند، و در بينشان  - صپيامبر 

كسى بود كه بالفاصله  سدر راه دعوتش صرف نمودند.. أبوبكر كسانى بودند كه تمام مال و ثروت خود را 
ايمان آورد و در همان روزها، شش نفر به واسطه او ايمان آوردند.. همو بود كه  صبا شنيدن سخنان پيامبر 

همان گونه كه در فصل  -.. به هرحال 1كردخريد و آزاد مىمالكانشان مى بردگانى همچون بالل حبشى را از
مهاجرين و انصار، به طور صريح و بدون هيچ شبهه و ترديدى در جاهاى زيادى از قرآن كريم،  -ديديم قبل 

اند.. اّما گذشته از آن، آيات ديگرى هستند كه در شأن آنها به مورد تكريم و بزرگداشت خداوند قرار گرفته

                                           
 . 939سى، دكتر على شريعتى، صشنااسالم -1



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     026

 

ند مورد از آنها استناد به چ -و در البالى اين فصل  -طور خصوص نازل گشته است كه ما در اينجا 
  1كنيم:مى

را از صاحبان مشركشان خريدارى  -از جمله بالل  -، هفت برده مسلمان سزمانى كه أبوبكر  -
كرد، مشركين گفتند: أبوبكر براى اين بالل را خريد تا بالل صاحب فرزندان شود و همگى آنها را 

 2حّقش نازل فرمود:به خدمت و بردگى خود برگيرد! كه خداوند اين آيات را در 
ۡتَِق وََسُيَجنَُّبَها ﴿

َ
يي ١٧ ٱۡۡل َٰ  َماَُلُۥ يُۡؤتي  ٱَّلَّ َحدإ  َوَما ١٨ َيََتَّكَّ

َ
يعۡ  مين عينَدهُۥ ۡلي  ٱبۡتيَغا ءَ  إيٗلَّ  ١٩ َُتَۡزىَٰٓ  َمة  نل

يهي  وَۡجهي  َٰ  َربل لَۡعَ
َ
 .[١٦-١١]الليل:  ﴾٢٠ ٱۡۡل

دور داشته خواهند شد؛ آن كس كه مال و دارايى خود و پرهيزگارترين )انسانها( از آن )آتش هولناك( به »
دهد تا خويشتن را پاكيزه بدارد. هيچ كس بر او حّق نعمتى ندارد تا )بدين وسيله به را )در راه خدا( مى

نعمتش پاسخ گويد و از سويش، آن( نعمت جزا داده شود، بلكه تنها هدف او جلب رضاى پروردگار 
 .«اشدباش مىبزرگوار و بلندمرتبه

عوام و زيد، زبيربنعوف، طلحه، سعيدبنبنزمانى كه أبوبكر ايمان آورد، عثمان، عبدالرحمن -
را شنيدند، ايمان  سأبى وقاص، نيز نزد او رفتند و پس از اينكه سخنان نيك أبوبكر سعدبن
 .4، كه اين آيات نازل شدند:3آوردند

نَاَب  َمنۡ  َسيييَل  ٱتَّبيعۡ وَ ﴿
َ
 . [١٤: ]لقمان ﴾إيَٰىَّ  أ

 .«و پيروى كن كسى را كه به سوى من بازگشته است»
﴿... ۡ ي يينَ  ١٧ عيبَادي  فَيَّشل حۡ َفيَ  ٱۡلَقۡوَل  يَۡسَتميُعونَ  ٱَّلَّ

َ
 .[١٣-١١]الزمر:  ﴾َسنَهُ تَّبيُعوَن أ

 .«كنندشنوند و نيكوترين آن را پيروى مىگفتار حق را مى ... پس به بندگانم مژده بده، آن كسانى كه»

                                           
 ََتيُد قَوۡ ﴿ايم؛ از جمله آيات در دو فصل قبلى نيز به چند مورد اشاره كرده -1

اٗلَّ ي  يُۡؤميُنونَ  ما ري مي َوٱِۡلَوۡ  بيٱَّللَّ ]المجادلة:  ﴾...ٱٓأۡلخي
ُ وََعَد ﴿[. و 11 يينَ  ٱَّللَّ َٰليَحَٰتي  وََعميلُوا   مينُكمۡ  َءاَمُنوا   ٱَّلَّ ۡرضي  ِفي  لَيَۡسَتۡذليَفنَُّهمۡ  ٱلصَّ

َ
َها ﴿ [. و99]النور:  ﴾ٱۡۡل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

يينَ  تي  فََسوَۡف  ديينيهيس َعن مينُكمۡ  يَۡرتَدَّ  َمن َءاَمُنوا   ٱَّلَّ
ۡ
ُ  يَأ يَقۡوم   ٱَّللَّ يلۡ ﴿[. و 10]المائدة:  ﴾ب ََ قُل لل ۡعرَ  مينَ  ُمَذلَّفي

َ
ابي ٱۡۡل

 اند.و چند آيه ديگر كه مفّسران درباره خلفاء به طور خصوص دانسته[. 10]الفتح:  ﴾قَۡومإ  إيَٰىَٰ  َعۡونَ َسُتدۡ 
سيره حلبية،  -996، ص1هشام، جسيره إبن -999-999شأن نزول آيات، ترجمه و نگارش دكتر محّمد جعفر اسالمى، ص -2

 .99، ص9البداية والنهاية، ج -999-999، ص1ج
 .993-909جعفر اسالمى، صشأن نزول آيات، واحدى نيشابورى، ترجمه  -3
 .939شناسى، دكتر على شريعتى، صاسالم - 4
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هجرت كردند و چون  -دو نفرى  -، از مّكه به مدينه صهمراه با پيامبر  سيا زمانى كه أبوبكر  -
.. مشركين تا دِر غار آمدند كه 1پناه بردند -به نام ثور  -كردند، به غارى كّفار مّكه آنها را تعقيب مى

آسيب برسانند كه پيامبر  صشود كه نكند وارد شوند و به پيامبر غمناك مى سهمان موقع أبوبكر 
 و اين آيات نازل شدند:«.. غم مخور! خدا با ماست!»گويد: در آن لحظه به رفيقش مى ص

وهُ ﴿ هُ  َفَقدۡ إيٗلَّ تَنُۡصُ ُ  نََۡصَ ۡخرََجهُ  إيذۡ  ٱَّللَّ
َ
يينَ  أ َ  َكَفُروا   ٱَّلَّ ي  ثَاّني َۡ بيهيس َيُقوُل  إيذۡ  ٱلَۡغاري  ِفي  ُهَما إيذۡ  ٱثۡنَ  ليَصَٰحي

َ  إينَّ  َزنۡ ََتۡ  َٗل  ۖٞ  ٱَّللَّ نَزَل  َمَعنَا
َ
ُ  فَأ  .[٥٦]التوبة:  ﴾َعلَۡيهي  َسكيينَتَُهۥ ٱَّللَّ

كافران  اش كرده، زمانى كهاگر شما )مسلمانان(، او )يعنى پيامبر( را يارى نكنيد، خدا )هميشه( يارى»
و هر دو در غار بودند،  او را )از مّكه( بيرون راندند، در حالى كه دومين نفر )يعنى أبوبكر( همراهش بود،

گفت: ناراحت نباش! خدا با ماست! و خدا آرامش )خود( را بر او زمانى كه )پيامبر( به رفيق و همدمش مى
 .«نازل كرد )و از حالت نگرانى بيرونش آورد(

هايش را تكذيب كرد، أبوجهل بود و از معراج برگشت، اّولين كسى كه گفته صيا زمانى كه پيامبر  -
سى كه او را تصديق كرد، أبوبكر بود و گفت: صدقت يا رسول الّله!.. كه اين آيات در اّولين ك

 حّقشان نازل گشت:
ۡظلَمُ  َفَمنۡ ﴿

َ
ن أ ي لََعَ  َكَذَب  ميمَّ َب  ٱَّللَّ ۡدقي  َوَكذَّ ي يٱلصل ۥ ۚٞ  إيذۡ  ب لَيَۡس  َجا َءهُ

َ
ى َجَهنَّمَ  ِفي  أ َٰفيريينَ  َمۡثوا يۡلَك

 ٣٢ لل
يي ۡدقي  َجا ءَ  َوٱَّلَّ ي يٱلصل َق  ب يهيس   وََصدَّ َلَٰٓئيَك  ب و 

ُ
 .[99-91]الزمر:  ﴾٣٣ ٱلُۡمتَُّقونَ  ُهمُ  أ

بندد و راستى و حقيقت را كه چه كسى ستمگرتر از آن كسى است )يعنى أبوجهل( كه بر خدا دروغ مى»
كه با راستى و  كند؟ آيا منزل و جايگاه كافران در دوزخ نخواهد بود؟ و كسى)پيامبر( نزد او آورد، تكذيب مى

صداقت آمد )منظور پيامبر(، و كسى كه او را تصديق داشته )منظور أبوبكر(، آنان همان پرهيزگاران واقعى 
 .«هستند

، و به أبوجهل لقب «صّديق»لقب  سو ديگر مسلمانان، به أبوبكر  صاز همين جا بود كه پيامبر 
زدند؛ مثاًل در تفاسير شيعه آمده كه علي دا مىدادند.. چنانچه على و فرزندانش، او را صّديق ص« كّذاب»

ۡدقي ﴿ مراد از»فرمود:  س ي يٱلصل يي َجا ءَ ب
يهي ﴿رسول خداست و مراد از  ﴾َوٱَّلَّ َق ب أبوبكر صّديق است   ﴾َََصدَّ

 .2«كه او را تصديق نمود

                                           
 .199شناسى، شريعتى، صاسالم - 1
 تفسير مجمع البيان، شيخ طبرسى، ذيل همان آيه.  -2
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تذهيب شمشير با  عبدالّله از امام باقر دربارهأبوالفتح أربلى نيز روايتى در همين مورد آورده كه عروه بن
طال پرسيد كه آيا درست است؟ فرمود: هيچ اشكالى ندارد؛ زيرا أبوبكر صّديق، شمشيرش را با طال تذهيب 

گويى: صديق؟! فرمود: آرى! صّديق! و هر كس به او صّديق نگويد، گويد: گفتم: تو مىكرده بود.. عروه مى
 .1«سخن خدا را در دنيا و آخرت، تصديق نكرده است!

تبعّيت كرده.. كسى كه از طريق  صم باقر، اين را از طرف خود نگفته، بلكه از جّد خود رسول خدا اما
شخصى از پدرش »از او روايتى آمده كه فرمود: « دارقطنى»وحى، او را صديق ناميده است؛ چنانچه در 

الّله ا رسول قد سماه صدیق»بكر، صّديق است؟ در جواب فرمود: العابدين سؤال كرد كه چرا أبىزين
ین واألنصار وـالو  همانا » .«اآلخرةفال صّدق الّله قوله فی الدنیا و من لم یستمعه صدیقا مهاجر

اند، و هركس او را صّديق نداند، در واقع گفته خدا را در و مهاجرين و انصار، او را صّديق نام نهاده صرسول خدا 
 .«دنيا و آخرت، تصديق نكرده است!

پدرم برايم از چند نفر بازگو كرده »بن إبراهيم روايت كرده كه گفت: فسير خود از علىنيز در ت« بحرانى»
با أبوبكر در غار بودند، به او گفت: اى  صاند كه فرمود: زمانى كه رسول خدا عبدالّله شنيدهكه آنها از أبى

بينم كه چنين انصار را مىبينم! همأبوبكر! انگار من كشتى جعفر و يارانش را كه بر آب دريا روان است، مى
به راه ما هستند! شان چشمآيند و جلوى درب خانهمتواضعانه و با قلبى سرشار از محّبت، به استقبال ما مى

بينى يا رسول الّله؟! فرمود: آرى! أبوبكر گفت: آنها را به من نيز نشان بده! پس أبوبكر گفت: و تو آنها را مى
 .2«و آنها را ديد و سپس فرمود: به راستى كه تو صّديق هستى!بر چشمانش دست كشيد  صپيامبر 
داد، و هرگز آنها را با هم مخلوط ، حّق و باطل را از همديگر خوب تشخيص مىسو چون عمر  -
گرفتن از آنها، پس از و فديه« اسيران بدر»لقب داد! چنانچه آياتى كه درباره « فاروق»كرد، پيامبر او را نمى

كه  -ديگر و گروهى  سو أبوبكر  صآمده است: پيامبر  سپايان جنگ بدر نازل گشته، در تأييد نظر عمر 
معتقد بودند، هفتاد نفرى كه از مشركان اسير شده بودند، در قبال فديه آزاد شوند، اّما رأى  -اغلب بودند 

بر اين بود كه همگى را بكشند تا زمين از وجودشان پاك شود! كه بالفاصله اين آيات در تأييد رأى  سعمر 
 3نازل گشتند: سعمر 

                                           
 .199، ص1كشف الغمة فى معرفة األئمة، ج -1
 .119، ص1البرهان، بحرانى، ج -2
حياة  -139، ص9البداية والنهاية، ج -336، ص9طبرى، ج -199-193صشأن نزول آيات، ترجمه جعفر اسالمى،  -3

-991شناسى، شريعتى، صاسالم -110، ص9صحيح مسلم، ج -999محّمد، هيكل، ترجمه أبوالقاسم پاينده، ص
193. 
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ن يَُكونَ ﴿
َ
لإ أ َبي ىَٰ  ۥ  َُلُ  َما ََكَن َلي ۡۡسَ

َ
َٰ  أ ۡرضي   ِفي  ُيۡثذينَ  َحَّتَّ

َ
ۡنيَا َعَرَض  تُرييُدونَ  ٱۡۡل ُ  ٱدلُّ ٰۗ  يُرييدُ  َوٱَّللَّ َرةَ  ٱٓأۡلخي

 ُ يَن لَّۡوَٗل كيَتَٰب   ٦٧َحكييم   َعزييزٌ  َوٱَّللَّ ي مل ُكمۡ  َسبَقَ  ٱَّللَّ َخۡذُتمۡ  فييَما   لََمسَّ
َ
يم   َعَذاٌب  أ فََُكُوا   ٦٨َعظي

ا َغنيمۡ  ۚٞ َوٱتَّ حَ  ُتمۡ ميمَّ يباا  َطيل
ۚٞ ُقوا  َلَٰاا َ َ  إينَّ  ٱَّللَّ  .[ ٣٨-٣١األنفال: ] ﴾٦٩َغُفور  رَّحييم   ٱَّللَّ

هيچ پيامبرى حق ندارد كه اسيران جنگى داشته باشد، مگر آنگاه كه خونشان را بر زمين بريزد )و كاماًل »
خواهيد، در صورتى كه دنيا را مى بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه، سيطره و قدرت يابد(. شما متاع ناپايدار

خواهد و خداوند عزيز و حكيم است. اگر حكم سابق خداوند نبود )كه خداوند آخرت را )براى شما( مى
بدون ابالغ و اتمام حّجت، اّمتى را كيفر ندهد( عذاب بزرگى در مقابل چيزى كه )به عنوان فديه از اسيران 

ايد، حالل و پاكيزه ن از آن چيزى كه )از اسيران( به دست آوردهاكنو رسيد!ايد، به شما مىبدر( گرفته
بخوريد )و در همه كارهايتان از اين به بعد( از خدا بترسيد )و توبه كنيد( كه خداوند بسيار آمرزنده و مهربان 

 .«است
 سوره نور، در دفاع از 10تا  11تهمت ناروا زدند، آيات  لو زمانى كه منافقين مدينه به عايشه  -

 1او نازل گشتند:
يينَ إينَّ ﴿ ۡفكي  َجا ُءو ٱَّلَّ يٱۡۡلي ينُكۡمۚٞ  ب ا لَُّكم   ََتَۡسبُوهُ  َٗل  ُعۡصبَة  مل  .[١١]النور:  ﴾لَُّكمۡ  َخۡي   ُهوَ  بَۡل  َشلا

هستند. اّما  اند، گروهى از خودتانكسانى كه اين تهمت بزرگ را )درباره عايشه( پرداخته و سرهم كرده»
زنندگان از حادثه برايتان بد است، بلكه اين برايتان خوب است )زيرا منافقين و تهمتگمان مبريد كه اين 

 .«شوندمؤمنين و پاكان جدا مى
يينَ إينَّ ﴿ يَع ُُيي  ٱَّلَّ ن تَشي

َ
َشةُ بُّوَن أ يينَ  ِفي  ٱلَۡفَٰحي م   َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ِلي

َ
ۡنيَاِفي أ َرةي  ٱدلُّ  .[١٨]النور: ﴾ َوٱٓأۡلخي

گناهان بزرگى )همچون زنا( در ميان مؤمنان پخش گردد، ايشان  دارندگمان كسانى كه دوست مىبى»
 .«در دنيا و آخرت، شكنجه و عذاب دردناكى دارند

 ٱۡلَفۡضلي ﴿
لُوا  و 
ُ
تَلي أ
ۡ
َعةي  مينُكمۡ َوَٗل يَأ ن َوٱلسَّ

َ
و لي  يُۡؤتُو ا   أ

ُ
ََ  ٱلُۡقۡرَبَٰ  أ ريينَ  َوٱلَۡمَسَٰكي يۖٞ  َسيييلي  ِفي  َوٱلُۡمَهَٰجي  ٱَّللَّ

 .[١١]النور:  ﴾ا  َوِۡلَۡصَفُحو   َوِۡلَۡعُفوا  

، نبايد سوگند بخورند اين كه بذل و 1كسانى از شما كه صاحب فضل و برترى و ثروتمند هستند»
بخشش خود را از نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا بازگيرند )به عّلت اين كه در ماجراى افك 

 .«اند( بايد عفو كنند و گذشت نمايندداشتهدست 

                                           
 «.ماجراى افك»، تحت عنوان 199تا191، شريعتى، ص«شناسىاسالم»براى تفصيل آن، نگاه شود به  -1



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     031

 

ييَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَٰتي ٱۡلَغَٰفيَلَٰتي ٱلۡمُ ﴿ ۡنيَا ِفي  لُعينُوا   ميَنَٰتي ؤۡ إينَّ ٱَّلَّ َرةي  ٱدلُّ  .[١٨]النور:  ﴾َوٱٓأۡلخي

دنيا و سازند، در خبر )از هر گونه آلودگى و( ايماندار را به زنا مّتهم مىآنهايى كه زنان پاكدامن بى»
 .«آخرت ملعون هستند

ََ  ٱۡۡلَبييَثَُٰت ﴿ يۡلَذبييثي ي  َوٱۡۡلَبييُثونَ  ل يَبَُٰت  َذبييَثَٰتي  لۡ ل يل ََ  َوٱلطَّ ييي يل يلطَّ يبُونَ  ل يل يَبَٰتي   َوٱلطَّ يل يلطَّ َلَٰٓئيَك  ل و 
ُ
 أ

ا ُمَِبَُّءونَ  ۡغفيَرة  َوريۡزق  َكرييم   لَُهم َيُقولُوَنۖٞ  ميمَّ  .[١٣]النور:  ﴾٢٦مَّ
ناپاك، از آِن مردان ناپاك هستند، و مردان ناپاك براى زنان ناپاكند، و زنان پاك، از آِن مردان پاكند، زنان »

و مردان پاك، متعّلق به زنان پاكند. )پس همانگونه كه پيامبر پاك است، همسرش عايشه نيز پاك است(. آنان 
ايشان از مغفرت الهى برخوردارند و داراى  شود، پاك و مبّرا هستند.از نسبتهاى ناروايى كه بدانان داده مى

 .«روزى ارزشمند هستند
 فرمايد:مى صو در مورد تمام همسران پيامبر  -

﴿ ُّ ۡوَلَٰ  ٱَلَّبي
َ
ََ  أ يٱلُۡمۡؤميني هيۡمۖٞ  مينۡ  ب نُفسي

َ
ۥ   أ ۡزَوَُٰجُه

َ
َهَٰتُُهمۡ  َوأ مَّ

ُ
 .[٣]األحزاب:  ﴾أ

شوند )و همسرانش، مادران مؤمنان محسوب مىپيامبر از خود مؤمنان، نسبت بدانان سزاوارتر است و »
 .«شان را از نظر به دور نداشت(بايد احترام مادرى

 فرمايد:و باز مى -
ي ا َء َيَٰنيسَ ﴿ ل يَن ٱل لَۡسُتَّ  ٱَلَّبي َحد  مل

َ
يَسا ءي َكأ  .[٨١]األحزاب:  ﴾نل

 .«اى زنان پيامبر! شما مثل هيچ يك از زنان )ديگر( نيستيد»
* * * 

 ب خلفاء از زبان ائمه:فضايل و مناق
كنيم تا به نظرات ائمه در خصوص خلفاء توّجه مى -همچون هميشه  -بعد از اشاره به چند آيه قرآن 

دانند، نه تنها از آنها پيروى نكرده، بلكه بر خود را شيعه آنها مى -همچون تيجانى  -ببينيم اكثر كسانى كه 
 اند:برخاستهخالفشان عمل كرده و با ايشان به دشمنى 

* * * 

                                                                                                               
منظور أبوبكر، پدر عايشه است كه سوگند ياد كرد، ديگر به پسر خاله خود كه از فقيران مهاجرين بود و در اين تهمت شركت  -1

 كند تا از او بگذرد و عفوش نمايد!.به او امر مى -داند فضل مىكه او را اهل -داشت، كمك مالى نكند! ولى خداوند 
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 درباره خلفاء: سنظرات علي 
بكر، به يارانش در أبىبعد از قتل محّمدبن سكنيم.. علي شروع مى -پدر ائمه  - سابتدا با علي  -

 ستايد:را چنين مى ساش، أبوبكر و عمر اى نوشت كه در نامهمصر نامه
حتی زاغ الباطل وکانت فی تلك األحدا  نهضت بكر فبایعته و ت عند ذلك إلی أبیفمشی»

فتولی أبوبكر تلك األمور فیسر وسدد، وقارب فی  لو کره الكافرون،کلمة الّله هی العلیا و 
احتضر بعث إلی أطعته فیما أطاع الّله فیه جاهدا، فلما و  اقتصد، فصحبته مناصحااألمر و 

ة میمون کان مرضی السیر عمر فواله سمعنا وأطعنا و ناصحنا وبایعنا وتولی عمر األمر و 
 .1«النقیبة

(، به سوى أبوبكر رفتم و بيعت كردم و به صپس در همان هنگام )يعنى ارتداد مردم بعد از پيامبر »
همراه او در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميان رفت و نام و گفتار خداوند باالتر است، هر چند برخالف 

ت گرفت و در جاى خود، آسانى و به جاى خود ميل كافران باشد. پس أبوبكر، سرپرستى امور را به دس
رو بود. پس با أبوبكر از راه شّدت نشان داد و امور را به خوبى پيش برد و قصد درستى و راستى كرد و ميانه

ُبرد، با كوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانى كه خيرخواهى مصاحبت كردم و در آنچه خدا را فرمان مى
يت و حكومت را به عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموده و خيرخواهى به حال احتضار رسيد، وال

نشان داديم، و عمر زمامدارى را به عهده گرفت )و خليفه شد( در حالى كه سيرت او پسنديده و نفس او 
 .«مبارك و وجدش پر بركت بود

 نويسد:مى فرماندار مصر، به اهل مصر« بن سعدبن عبادهقيس»و در نامه ديگر كه توّسط  -
ث محّمدا إلیهم فعّلمهم الكتاب والحكمة والسنة والفرائض، وأّدبهم لكیما یهتدوا، ... أن بع»

الّله إلیه  زکاهم لكیما یتطهروا، فلما قضی من ذلك علیه قبضهقوا، وجمعهم لكیما ال یتفر و 
بعده مسلمین من ـرضوانه إنه حمید مجید. ثم إن الفعلیه صلوات الّله وسالمه ورحمته و

                                           
منار  -113-116الغطاء، چاپ لبنان، صالبالغه، شيخ كاشفمستدرك نهج -960-969، ص1الغارات ثقفى كوفى، ج -1

، 01همچنين با كمى تفاوت نامه  -991، ص9خان سپهر، جناسخ التواريخ، ميرزاتقى -999الهدى، على بحرانى، ص
با اين « الرسائل»و شيخ كلينى نيز در « الـمحّجةكشف»طاووس، در كتاب خود اإلسالم.. سّيدبنالبالغه شرح فيضنهج

رفتار عمر از ميان مردم، در نظر عموم مردم، پسنديده « »وكان عمر مرضى السيرة من الناس عند الناس»اند: عبارت آورده
 «.و موجب رضايت بود
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لم یتعدیا السنة ثم توفاهما رأین منهم صالحین عمال بالكتاب وأحسنا السیرة و استخلفوا ام
 .1«الّله فرحمهما الّله

... همانا خداوند، محّمد را به سويشان برانگيخت و به آنها كتاب و حكمت و سّنت و واجبات را ياد »
گروه نشوند، و آنها را پاك كرد تا متفّرق و گروهداد و آنها را تربيت كرد تا هدايت شوند، و آنان را جمع 

گردانيد تا اينكه پاك شدند. زمانى كه رسالتش را به پايان رسانيد، خداوند او را ميراند كه درود و سالم و 
رحمت و رضوان خدا بر او باد كه به راستى او حميد و مجيد است. سپس مسلمانان بعد از او، دو مرد 

ان به خالفت برگزيدند كه هر دو به كتاب عمل كردند و بسيار نيكو سيرت بودند و از صالح را در بين خودش
 .«سّنت )پيامبر( تجاوز نكردند و آنگاه خداوند هر دوى آنان را نيز ميراند كه رحمت خدا بر هر دوشان باد!

 نويسد:اى به معاويه مىو در نامه -
ورسوله الخلیفة الصدیق وخلیفة ان أفضلهم فی اإلسالم کما زعمت وأنصحهم لّله کو»

ی اإلسالم إن المصاب بهما لجرح فی إن مكانهما فی اإلسالم لعظیم و لعمر الفاروق و 
 .2«جزاهما بأحسن ما عمالشدید فیرحمهما الّله و 

تر، أبوبكر صديق و از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پندارى همانگونه كه مى -در اسالم »
به جان خودم سوگند كه مرتبه آن دو در اسالم بزرگ است و با وفات ايشان، به اسالم عمر فاروق هستند و 

 .«صدمه شديدى رسيده است. خداوند هر دو را رحمت كند و پاداش نيك به آنها دهد
 فرمايد:مى سو در مورد أبوبكر  -

 .3«جدمسلمون بعده رجال منهم، فقارب وسدد بحسب استطاعته علی خوف و فاختار ال»

اش، با ترس و س مسلمانان بعد از او )يعنى پيامبر( مردى از خودشان را برگزيدند كه به اندازه توانايىپ» 
 .«كوشش تمام، قصد درستى و راستى كرد و امور را به درستى پيش برد

                                           
، چاپ ايران الدرجات الرفيعة، 191، ص1، كتاب 9ناسخ التواريخ، ميرزا تقى سپهر، ج -116، ص1الغارات، ج -1

البحار خود، با البالغه و نيز شيخ مجلسى در مجمعالحديد شيعى در شرح نهجأبىإبن -990خان شوشترى، صسّيدعلى
« بأميرين صالحين عمال بالكتاب والسنة و أحسنا السيرة و لم يعدوا السنة ثم توفاهما الّله عز و جل»كمى تفاوت: 

آن دو رفتار نيكو داشته و در بين « »سنا السيرة وعدال فى األمةأح»چنين آمده است:  161اند.. و در وقعة الصفين، صآورده
 «.اّمت، عدالت كردند

وإن »...در وقعةالصفين با اين تفاوت آمده است:  -، چاپ ايران 999، ص91ميثم بحرانى، جزء البالغة، إبنشرح نهج -2
 (.. 93مزاحم، ص. )وقعةالصفين، نصربن«المصاب بهما لجرح فى اإلسالم شديد رحمهما الّله وجزاهما بأحسن الجزاء

 .966البالغة، ميثم بحرانى، صشرح نهج - 3
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بشنويم كه فرمود:  سرا انتخاب كردند، از زبان علي  سو اّما جواب اينكه: چرا مسلمانان أبوبكر  -
حق الناس بها، إنه لصاحب الغار وثانی اثنین، وإنا لنعرف له سنه، أبابكر أ إنا نریو »
 .1«هو حیل الّله بالصالة و لقد أمره رسو و 

بينيم؛ زيرا او يار غار پيامبر و همدمش ترين مردم به آن )يعنى خالفت( مىهمانا ما أبوبكر را شايسته»
سفيدتر است( و رسول خدا نيز به او امر بزرگتر و ريش دانيم كه برايش سّنى است )و از همه مابوده و ما مى

 .«كرد كه امام جماعت مردم شود، در حالى كه خود زنده بود
دليلى ندارد »رفت و به او گفت:  سبيعت كردند، أبوسفيان نزد علي  سبا أبوبكر  مردمزمانى كه  -

ه أبوبكر( بيفتد! به خدا كه امر زمامدارى مسلمانان، به دست كوچكترين طايفه قريش )تْيم، طايف
كنم! اى أبوالحسن! سوگند! اگر بخواهى شهر را عليه او از سواران مسّلح و مردان جنگى پر مى

تو نسبت به اسالم سابقه »دهد: چنين جواب مى سعلي «.. دستت را بده تا با تو بيعت كنم!
رى ندارى! ما به سواره و انگيزى هيچ هدف ديگماجراجويى دارى، و از اين پيشنهاد نيز، جز فتنه

ديديم، او را در اين امر آزاد پياده تو احتياجى نداريم و اگر أبوبكر را اهل و شايسته اين كار نمى
 .2«گذاشتيمنمى

را به خالفت بعد از خود پيشنهاد كرد، گروهى اعتراض كردند كه  س، عمر سيا زمانى كه أبوبكر  -
ر أبوبكر كسى غير از عمر را به خالفت برگزيند، ما اگ»فرمود:  سدر آن هنگام به طلحه سعلي 

 .3«كنيمشويم و از او اطاعت نمىراضى نمى
بارها و بارها از  -ترين مردم براى خالفت دانسته يعنى اينكه على، خلفاء را شايسته -اين گونه سخنان 

 .1اندگفته شده و كتب شيعه نيز، ثبت كرده سزبان علي 

                                           
 .991، ص1الحديد، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج -1
حماسه حسينى،  -31وقعة الصفين، نصربن مزاحم، ص -919الهدى، صكتاب الشافى، علم -196، ص1همان، ج -2

ال حاجة لنا إلى خيلك ورجلك، لوال أنا رأينا أبابكر لها أهال لما »بارت آن: .. و ع119-119، ص9مرتضى مطهرى، ج
ال والّله ال أريد أن تمألها عليه خيال ورجال ولوال أننا رأينا أبابكر لذلك أهال ما خليناه و »و در روايتى ديگر آمده: « تركناه

 سروايتى را از زبان خود على« كشف الـمحجة»در كتاب خود  -از علماى معروف شيعه  -سّيدبن طاووس نيز «.. إياه
نزد على آمدند و اظهار پشتيبانى و يارى از او  صگروهى پس از وفات رسول خدا »كند كه حاكى از اين است: نقل مى

كردند و خواستند تا على براى به دست گرفتن زمام امور، تالش كند و با ديگران به مخالفت برخيزد، ولى از اين كار 
 «.ارى نمودخودد

 .160روضة الصفا، ميرخواند، از تواريخ شيعه به زبان فارسى، ص -3
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مردى از قريش نزد اميرالمؤمنين »كند كه: محّمد از پدرش روايت مىچنانچه طوسى از جعفربن -
ات گفتى: پروردگارا! ما را اصالح فرما آمد و گفت: از تو شنيدم كه چند لحظه پيش در خطبه ÷

به آنچه كه خلفاى راشدين را نسبت به آن اصالح فرمودى! منظورت چه كسانى هستند؟ فرمود: 
یش، حبی» بای، وعّماك أبوبكر وعمر، إماما الهدی، وشیخا اإلسالم، ورجال قر
من اتبع آثارهما هدی من اقتدی بهما عصم، و ،صالمقتدی بهما بعد رسول الله و 

 .2«إلی صراط مستقیم
دوستان و حبيبانم و برادران پدرت، أبوبكر و عمر، دو امام هدايت، دو شيخ اسالم، دو مرد قريش، دو »

مردم به آنها اقتدا كردند، و هركس به آنها اقتدا كرد، )از گمراهى و تفرقه(  صبعد از رسول خدا نفرى كه 
 .«مصون و محفوظ ماند و هركس آثارشان را پيروى كرد، به راه راست هدايت گرديد

همانا ما با »آمده كه على فرمود:  -طبرسى روايت كرده « احتجاج»كه از  -و باز در همان كتاب  -
بر روى كوه حراء بوديم، زمانى كه كوه حركت كرد، پس به كوه فرمود: سِر جايت باش  ص پيامبر

 .3«!!اى كوه! زيرا كسى غير از پيامبر و صديق )أبوبكر( و شهيد )عمر( بر روى تو نيست
اش فرمود: بهترين اين اّمت بعد از در خطبه ÷على »كند: الهدى نيز چنين روايت مىعلم -

و در بعضى روايات آمده است كه اين جمله را زمانى فرمود كه « پيامبرشان، أبوبكر و عمر است
گويد و سپس او را نزد خود خواند و او را مجازات و ديد مردى به أبوبكر و عمر دشنام و ناسزا مى

 .4«مورد عقاب قرار داد!
 فرمايد:مى سيا در توصيف عمر  -

وب قلیل خلف الفتنة ذهب النقی الثلّله دّر عمر! فقد قوم األود وداوی العمد وأقام السنة و »
 .5«اتقاه بحقهالعیب أصاب خیرها وسبق شرها أدی إلی الّله طاعته و 

                                                                                                               
 ايم.آورده« امامت و خالفت»ما بعضى از اين روايتها را در فصل  -1
 .919، ص1تلخيص الشافى، طوسى، ج -2
 همان مأخذ.. و متن آن: فقال له: قر! فإنه ليس عليك إال نبى وصديق وشهيد!. -3
 .919الهدى، چاپ با تلخيص، صالشافى، علمكتاب  -4
ميثم شرح إبن -11، جزء31، ص9الحديد، جأبىشرح إبن -113، كالم 9البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج -5

، 9شرح فارسى، ج -911، ص1شرح محّمد عبده، ج -996شرح صبحى صالح، ص -30-39، ص9بحرانى، ج
 آمده است.« لّله بالد فالن».. در بعضى از نسخ، 199نقى، صعلى الدرةالنجفية، دنبلى و -911ص
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خداوند نيكيهاى عمر را پاداش دهد كه كجيها را راست نمود و بيماريها را درمان كرد و سّنت پيامبر »
عيب از اى رخ نداد. پاك و كمها و تبهكاريها را پشت سر گذاشت و در زمانش فتنهرا برپاداشت و فتنه ص

دنيا رفت. نيكويى خالفت را دريافت و از شّر آن پيشى گرفت. طاعت خدا را به جاى آورد و آنچنانكه 
 .«سزاوار بود از خدا ترسيد و پرهيزگارى نمود

 فرمايد:مى سوصيف عمر يا در جايى ديگر، باز هم در ت -
 .1«استقام حتی ضرب الدین بجرانهوولیهم وال فأقام و »

و )عمر بعد از أبوبكر( فرمانرواى مردم شد )و به خالفت نشست(، پس )امر خالفت و احكام الهى »
 .«پا داشت و )و بر آن( ايستادگى نمود )و از مسيرش خارج نشد( تا اين كه دين قرار گرفترا( به
كند و مرجع و ياور و مبنى بر رفتنش به جنگ روميان، او را از رفتن منع مى سو در مشورت با عمر  -

 داند:پناهشان مى
إنك متی تسر إلی العدو بنفسك فتلقهم فتنكب ال تكن للمسلمین کانفة دون أقصی بالدهم »

با. فذاك ما تحب .. فإن أظهر الّله لیس بعدك مرجع یرجعون إلیه، فابعث إلیهم رجال محر
 .2«مثابة للمسلمینوإن تكن األخری کنت ردءا للناس و

همانا اگر خودت شخصًا به جنگ دشمن )يعنى روميان( بروى و شكست بخورى، براى مسلمانان در »
ماند و پس از تو هم، هيچ مرجعى نيست كه )مشكالت و اختالفات دورترين نقاط سرزمينشان پناهى نمى

اى بفرست و آزمودهاده شوند، پس خود در مدينه بمان و )به جاى خود( مرد جنگمردم( به سويش ارجاع د
الجيشى به آنها خط بده! پس اگر خداوند مسلمانان را پيروز به فرماندهى بگمار و خودت از نظر سوق

 .«ات برآورده شده و اگر طور ديگر شد، خودت پناه مردم و مرجع مسلمانان خواهى بودگردانيد، خواسته
كند و طى سخنانى، او را از رفتنش به جنگ با ايرانيان جلوگيرى مى سبار ديگر، در مشورتش با عمر  -

 خواند:قّيم و سرپرست مسلمانان، وسيله وحدت مسلمانان، قطب آسياب و مركز ثقل حكومت اسالمى مى
ره وجنده الذی ال بقلة وهو دین الّله الذی أظهلم یكن نصره وال خذالنه بكثرة و  إن هذا األمر»

ه والّله منجز وعده نحن علی موعود من اللّ تی بلغ ما بلغ و طلع حیثما طلع و أمده حأعده و 

                                           
شرح  -999شرح صبحى صالح، ص -913، ص9الحديد، جأبىشرح إبن -993، كالم0البالغة، شرح فيض، جزءنهج -1

 . 939الدرة النجفية، ص -909، ص9ميثم، جشرح إبن -169، ص9عبده، ج
-996، ص9، جزء1الحديد، جأبىشرح إبن -139شرح صبحى صالح، ص -199 البالغة، شرح فيض، كالمنهج -2
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یضمه... فكن قطبا لخزر یجمعه و مكان القیم باألمر مكان النظام من اوناصر جنده و
 استدر الرحی بالعرب، واصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه األرضو 

أقطارها... إن األعاجم إن ینظروا إلیك غدا یقولوا: هذا انتقضت علیك العرب من أطرافها و 
 .1«إنما کنا نقاتل بالنصر و المعونةعرب، فإذا اقتطعموه استرحتم... و أصل ال

پيروزى و شكست اين امر، )از همان ابتدا( به انبوهى و كمى )لشگر( نبوده است و اين دين خداست »
اى كه اكنون( پيروزى داده و لشگر خداست كه آنها را مهّيا ساخته و كمك فرموده تا آن كه به مرتبهكه آن را )ت

بايد برسد، رسيده و درخشيده تا جايى كه بايد بدرخشد، و ما به وعده خدا از جانبش منتظريم و خداوند به 
امدار مسلمانان )كه تو هستى( وعده خود وفا كرده و لشگرش را يارى فرموده است، و مكان قّيم امور و زم

ها از هم دهد! پس اگر رشته پاره شود، مهرهآورد و به هم پيوند مىمانند رشته ُمهره است كه آن را گرد مى
اى كه ديگر جمع نخواهند شد! )يعنى اگر تو كه خليفه هستى كشته شوند، به گونهجدا شده و پراكنده مى

شوند(. اگرچه امروز تعداد عرب )نسبت به ايرانيان( اندك است، مى شوى، مسلمانان همه پراكنده و متفّرق
اّما به سبب دين اسالم بسيار است، و به جهت اجتماع و يكپارچگى )كه نفاق و دورويى در آن راه ندارد( 
غلبه دارند. پس تو همان قطب و ميخ آسياب )ساكن و برقرار( باش! و آسياب )جنگ( را به وسيله عرب 

آنان را به آتش جنگ درآورده و خود به جنگ نرو؛ زيرا اگر تو از اين زمين )يعنى مدينه( بيرون بگردان و 
بروى، عرب از اطراف و نواحى آن )فرصت را غنيمت شمرده و( عهد با تو را شكسته و فساد و تبهكارى به 

تو از رفتن به جنگ )با اى، نزد آورند تا جايى كه حفظ و نگهبانى از مرزها كه در پشت سر گذاشتهبار مى
گويند: اين امام و پيشواى عرب است )كه جز او، پيشوايى گردد و ايرانيها تو را ببينند، مىايرانيان( مهمتر مى

شويد! و اين انديشه، حرص و ديگر ندارند(، پس اگر او را بكشيد، استراحت خواهيد كرد و آسوده مى
گرداند، و اّما آنچه تو راجع به آمدن ايرانيها به جنگ زيادتر مىتر و طمعشان بر كشتن و نابودكردن تو، سخت

مسلمانان يادآورى نمودى، پس خداوند سبحان از آمدنشان بيشتر از تو كراهت دارد و او تواناتر است به 
كردن آنچه را كه از آن كراهت دارد )و به آن راضى نيست( و اّما آنچه راجع به كثرت و زيادى تعداد برطرف

شان ذكر كردى، )آن هم باكى نيست؛ زيرا( پيش از اين )در زمان پيامبر( به بسيارى لشگر، جنگ اي
 .«جنگيديمكرديم، بلكه به كمك و يارى خداوند متعال مىنمى

مخالفت نكرده است؛ چنانچه دينورى شيعى روايت  س، هرگز با روش و سيرت عمر سعلي  -
دم به او گفتند: اى اميرالمؤمنين! آيا در قصر منزل به كوفه آمد، مر ÷زمانى كه على »كند: مى

                                           
 .169-169شرح صبحى صالح، ص -190، كالم9البالغة، شرح فيض، جزءنهج -1
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خطاب، آن را خوش كنى؟! فرمود: خير! من هيچ احتياجى به كاخ و قصر ندارم؛ زيرا عمربنمى
كنم. سپس به مسجد اعظم كوفه رفت و دو ركعت نداشت، اّما در يك خانه فراخ و جادار، منزل مى

 .1«د آمدنماز گزارد و آنگاه در منزل دلخواهش فرو
إنی ألستحیی من الّله »يا زمانى كه به خالفت رسيد، و گروهى درباره فدك با او سخن گفتند، فرمود: 

 .2«أمضاه عمر!بوبكر و أن أرّد شیئا منع منه أ
كنم كه چيزى را برگردانم كه أبوبكر از آن منع كرد و عمر نيز همان كار را به راستى من از خدا شرم مى»

 .«نمود!اجرا و قطعى 
اش وارد شد و بر جنازه ÷زمانى كه عمر غسل داده شد و كفن گرديد، على »روايت شده كه:  -

ما علی األرض أحد أحب إلّی أن ألقی الّله بصحیفته من هذا »ايستاد و فرمود: 
 .3«مسجی بین أظهرکمـال

تر داشتنىدوست( برايم سهيچ كس بر روى زمين در بين شما، به اندازه اين مكفون )يعنى عمر »
 .«نيست كه )دوست دارم( خدا را با نامه اعمال )نيك(اش مالقات كنم

خود، ذهبى در « المستدرك»سّنت نيز آمده است؛ چنانچه حاكم در اين روايت، در كتب اهل
و مسلم  خود، و مثل آن را، بخارى« طبقات»سعد در خود، إبن« مسند»خود، امام احمد در « التلخيص»

 اند.شان آورده«صحيح»در 
 .باشد؟! سپرسيم: آيا دوست دارى كه نامه اعمالت همچون نامه اعمال عمر از تيجانى مى

فرموده  صاند كه پيامبر روايت كرده -رضى الّله عنهم  -از على و فرزندانش حسن و حسين  -
 است:

 .4«ادإن أبابكر مىن بمزنلة السمع وإن عمر مىن بمزنلة ابلرص وإن عثمان بمزنلة الفؤ»

                                           
 .191األخبار الطوال، أحمدبن داود دينورى، ص -1
 .91، ص9الحديد، جأبىإبنالبالغة، شرح نهج -119الهدى، صالشافى فى اإلمامة، سّيدمرتضى علم -2
بابويه، چاپ ايران، ، چاپ ايران معانى األخبار، إبن919، ص1تلخيص الشافى، طوسى، ج -191الهدى، صالشافى، علم - 3

 .199، ص9الحديد، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج -119ص
، چاپ ايران تفسير امام حسن 116ألخبار، صمعانى ا -919، ص1بابويه قمى، چاپ تهران، جعيون أخبار الرضا، إبن -4

 عسگرى.
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قلب و همانا أبوبكر برايم، به منزله گوشهايم است، و عمر به منزله چشمانم است و عثمان، به منزله »
 .«عقلم است

ايمان و  -زمانى كه مردم از او خواستند تا نزد عثمان برود - سطى سخنانش با عثمان  سعلي  -
فتار أبوبكر و عمر، اظهار كند و ضمن اينكه از ررا يادآورى مى صقرابت و مصاحبتش با پيامبر 

گويد: علم و شناخت تو شود، مىكند، و اعمال نيكشان را برايش يادآور مىرضايت كامل مى
 همچون علم و شناخت ماست. سبقت تو در اسالم همچون سبقت ماست:

أقول  والّله ما أدری ماوبینهم، و فدخل علیه فقال: إن الناس ورائی و قداستفسرونی بینك»
ما سبقنا إلی ال أدلك علی أمر ال تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم. لك! ما أعرف شیئا تجهله، و 

ء فنبلغكه، وقد رأیت کما رأینا، وسمعت کما سمعنا، ء فنخبرك عنه، وال خلونا بشیشی
خطاب بأولی بالعمل ال ابنقحافة و أبیما ابنکما صحبنا، و ص صحبت رسول اللهو 

وشیجة رحم منهما، و قدنلت من صهره ما لم یناال.  ص إلی رسول الله أنت أقربمنك، و 
 .1«ال تعلم من جهل! فإنك والّله ما تبصر من عمی، و فالّله الّله فی نفسك

اند. پس على بر عثمان وارد شد و گفت: مردم پشت سر من هستند و مرا بين خود و تو سفير قرار داده»
اّطالع باشى، سراغ ندارم. تو آنچه را كه ما بگويم! مطلبى را كه تو از آن بىدانم به تو چه سوگند به خدا! نمى

گاه سازيم، و چيزى را در پنهان دانى. ما به چيزى سبقت و پيشى نگرفتهدانيم، مىمى ايم كه تو را از آن آ
ه كه ما شنيديم، تو هم اى و همانگونايم كه آن را به تو ابالغ كنيم و همانگونه كه ما ديديم، تو هم ديدهنيافته

بوديم تو نيز بودى. فرزند أبوقحافه )أبوبكر( و  صاى، و همانگونه كه ما مصاحب و همنشين پيامبر شنيده
تر از تو فرزند خطاب )عمر( در انجام كارهاى نيك از تو سزاوارتر نبودند )چرا آنها در امر خالفت موّفق

خويشاوندى از آن دو نزديكترى. تو از لحاظ دامادى پيامبر  از نظر پيوند صدرآمدند؟!(. تو بر رسول خدا 
اى(. تو را به خدا! به جان خودت اى كه آن دو نرسيدند )تو دوبار داماد او شدهاى رسيده، به مرحلهص

 .«دانى(رحم كن! قسم به خدا! تو نياز به راهنمايى و تعليم ندارى )و همه چيز را خوب مى
اگر واليتى را كه بر عهده عثمان گذاشته شد، بر عهده من »فرمايد: مى سو باز در ستايش عثمان  -

 .2«كردم كه عثمان كردشد، با مصاحف همان كار را مىنيز گذاشته مى
* * * 

                                           
 . 199شرح صبحى صالح، ص -109البالغة، شرح فيض اإلسالم، كالمنهج -1
 . 196، ص1البرهان، بحرانى، ج -2
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 درباره خلفاء: سنظرات فرزندان علي 
و  برد كه پيروى از سّنتاى باال مىاست كه أبوبكر و عمر و عثمان را به گونه سعلي بناين حسن -

او بايد در زندگى مردم، طبق كتاب خدا و »داند: روش آنها را يكى از شرايط بيعت با معاويه مى
عمل  -و طبق نسخه ديگر، خلفاى صالحين  -سّنت رسول خدا و سيره و روش خلفاى راشدين 

 .1«كند و بر اساس آن حكم نمايد
چند نفر از عراق به أبوبكر و عمر و »ايم: آوردهالعابدين، كه قباًل نيز اين روايت را از او و اّما زين -

العابدين از آنها پرسيد: آيا شما از مهاجرين و انصار هستيد؟ گفتند، كه امام زينعثمان، ناسزا مى
گويند: دهم كه از تابعين آنها هم نيستيد كه مىگفتند: نيستيم! گفت: پس من شهادت مى

اى نسبت به مؤمنان اند، بيامرز و هيچ كينهيمان از ما پيشى گرفتهپروردگارا! ما و برادران ما را كه در ا
 .2«!در دل ما قرار مده! پس از نزد من برخيزيد و دور شويد

باقر چنين  3ايم.. اّما در اينجا: طبرسى ازو اّما امام باقر نيز كه چند روايت را قباًل از او نقل كرده -
لست بمنكر فضل عمر، ولكن أبابكر و بكر، ولست بمنكر فضل أبی»: كندروايت مى

 .4.«أفضل من عمر
شوم، ولى أبوبكر از عمر برتر و من منكر فضل أبوبكر نيستم، همچنين فضل عمر را نيز منكر نمى»

 .«تر بوده استبافضيلت
اى در آخر روز ندا و ندادهنده»چنين فرمود:  سكه پس از مدح عثمان  شدهو باز هم از او روايت  -

 .5«دهد كه: هان! بدانيد كه عثمان و يارانش از رستگارانند!سر مى
مردى از امام صادق پرسيد: اى فرزند رسول خدا! »اند: است كه آورده س و اين هم جعفر صادق -

نا علی الحق، عادالن قاسطان، کاإمامان »گويى؟! فرمود: در مورد أبوبكر و عمر چه مى
 .1«ماتا علیه، فعلیهما رحمة الّله یوم القیامة!و

                                           
 -، چاپ ايران 111، ص1منتهى اآلمال، شيخ عباس قمى، ج -، چاپ تهران 939، ص1جالءالعيون، شيخ مجلسى، ج -1

 ، چاپ تهران.109صباغ، صلـمهمة فى معرفة أحوال األئمة، إبنالفصول ا
 ، چاپ تبريز. 99، ص1كشف الغمة فى معرفة األئمة، اربلى، ج -2
 در غار.  صروايت تذهيب شمشير با طال و همراهى أبوبكر با پيامبر  -3
الثانى فى األنواع الشتى من العلوم على جعفربناحتجاج أبى»، چاپ كربالء، تحت عنوان 196اإلحتجاج، طبرسى، ص -4

 «.الدينية
 .163، ص9فروع كافى، كلينى، ج - 5
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روز قيامت  -دو امام عادل و دادگستر بودند. هر دو برحق بودند و بر حق هم مردند. پس رحمت خدا »
 .«بر هر دوشان باد! -

 شيخ كلينى، طى حديثى طوالنى از امام صادق روايت كرده كه در آن، منزلت أبوبكر را در زهد و -
 .2كندثابت مى -طبق گواهى سلمان و أبوذر  -تقوا بين ساير اصحاب نخستين 

رفت و داشت و بر قبرشان مىامام صادق آن دو را دوست مى»كند: الهدى نيز از او روايت مىعلم -
 .3«فرستاددرود و سالم مى - صهمراه با درود و سالمش بر پيامبر  -بر آن دو 

ها بسنده نكرده، بلكه به پيروى از خود در دوستى و مواالتشان نيز امر امام صادق تنها به دوستى آن -
 - ÷عبدالّله من نزد أبى»كند: روايت مى -صحابى مشهورش  -فرموده است؛ چنانچه أبوبصير 

بن عمر از آمدن او به مجلس ما جلوگيرى كرد و خالد بر ما وارد شد كه يوسفنشسته بودم كه أمّ 
لّله به من گفت: آيا دوست دارى كه سخنش را بشنوى؟ گفتم: آرى! فرمود: پس اجازه نداد. أبوعبدا

گويد: و مرا هم بر روى گليم نشاند و سپس داخل شد و به او اجازه دهيد داخل شود! أبوبصير مى
سخن گفت. زنى بسيار بليغ و شيوا بود! از او درباره أبوبكر و عمر پرسيد كه امام فرمود: آن دو را 

گويم: اين تو بودى كه ر! آن زن گفت: پس من هرگاه كه پروردگارم را مالقات كردم، مىدوست بدا
 .4«شان امر كردى؟! فرمود: آرى!مرا به مواالت و دوستى

و اخالص و وفايش كه هيچ نظيرى نداشته  صنزد پيامبر  سهمچنين از مقام و منزلت عثمان  -
او را به نيابت خود به مّكه فرستاد كه بعد شايع  صسخن گفته، آنجا كه در جريان حديبيه، پيامبر 

با شنيدن اين خبر، دستور داد كه مسلمانان زير  صكشته شده است! رسول خدا  سگرديد عثمان 
را از مشركين مّكه بگيرند و وفادارى خود  سدرخت رضوان، با او بيعت كنند تا انتقام خون عثمان 

دست راست خود را در دست چپش  صدر آخر، پيامبر اعالم نمايند كه  -مجّددًا  -را به او 
گذاشت و فرمود: اين هم بيعت عثمان! و به جاى عثمان، با خودش بيعت كرد! زمانى كه عثمان 

به او گفت: آيا بيت را طواف كردى؟ گفت: چطور ممكن است بيت را  صبرگشت، رسول خدا 

                                                                                                               
 ، چاپ مصر.10، ص1إحقاق الحق، قاضى نورالّله شوشترى، ج -1
 .09، ص9فروع كافى، كتاب المعيشة، ج -2
 ، چاپ بيروت.196، ص9البالغة، جشرح نهج -199الهدى، صالشافى، سّيد مرتضى علم -3
فقال لها: توليهما! »و عبارت آن: « بصير مع المرأةحديث أبى»، چاپ ايران، تحت عنوان 161، ص9روضه كافى، كلينى، ج -4

 «.قالت: فأقول لربى إذا لقيته: إنك أمرتنى بواليتهما؟ قال: نعم!
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. سپس ادامه جريان را روايت طواف كنم در حالى كه رسول خدا آن را طواف نكرده است؟!.
 .1«كندمى

زمانى كه خبر به پيامبر رسيد كه عثمان توّسط »و مثل همين روايت را مجلسى روايت كرده است: 
خورم تا زمانى كه با قاتلين عثمان جنگ نكنم و انتقام مشركين كشته شده است، فرمود: از اينجا تكان نمى

... سپس داستان را كامل 2ه داد و از مردم براى عثمان بيعت گرفتخونش را از آنها نگيرم، و به درخت تكي
 .3«كندنقل مى

آنهاست.. كسى كه مذهبشان را به نام او نامگذارى كرده و شريعت و  ششماين نظرات همان امام 
ويند و گنامند و آنگاه درباره خلفاء، چه مىمى« جعفرى»اند! و خود را شان را بر راه و رسم او قرار دادهفقه

 .4كنند!!چه فكر مى
گويد، در حالى كه واقعه است كه چنين مى -ملّقب به حسن عسگرى  -على بنحسنو اين هم  -

بعد از اين كه از على خواست تابه جاى او  صرسول خدا »نويسد: هجرت پيامبر به مدينه را مى
با من در اين هجرت  در رختخوابش بخوابد، به أبوبكر فرمود: اى أبوبكر! آيا راضى هستى كه

دانى در صورتى كه با من بيايى، بايستى خواهم؟ و آيا مىخواهى همانگونه كه من مىباشى؟ آيا مى
كنم كمك نمايى؟ أبوبكر گفت: اى انواع عذاب را تحّمل كنى و مرا در آنچه كه بدان دعوت مى

ا زندگى كنم، برايم رسول خدا! اگر در طول عمر خود، در راه محّبت تو با شديدترين عذابه
تر از آن است كه از نعمت و خوشى برخوردار باشم و مالك تمام سرزمينهاى داشتنىدوست

پادشاهانى باشم كه مخالف تو و دعوتت هستند.. و آيا من و همچنين مال و فرزندانم، غير از آنيم 
گاه است و داند آنچه كه مى كه فداى تو شويم؟! رسول خدا فرمود: بدون شك خداوند از قلب تو آ

                                           
 .199شناسى، شريعتى، صاسالم -919-910، ص9روضه كافى، كلينى، ج -1
َجَرةي ﴿ه اين آيات نازل گشتند: در همين جا بود ك -2 يُعونََك ََتَۡت ٱلشَّ يذۡ ُيَباي ََ إ ُ َعني ٱلُۡمۡؤميني َ ٱَّللَّ  [. 81]الفتح:  ﴾لََّقۡد رَضي

يهيمۡ ﴿ و يۡدي
َ
ي فَۡوَق أ َ يَُد ٱَّللَّ يُعوَن ٱَّللَّ َما ُيَباي يُعونََك إينَّ ييَن ُيَباي

 [.16]الفتح:  ﴾إينَّ ٱَّلَّ
 ، چاپ تهران.919، ص1جحياة القلوب، مجلسى،  -3
كه نسبت  -بيشتر كتبشان، مملو از تلعين و تكفير و توهين به خلفاء و اّمهات المؤمنين است.. تنها به عنوان نمونه، يك مورد را  -4

)مشارق أنوار «. عايشه چهل دينار از خيانت خودش جمع كرد!!»گويند: كنيم؛ مىبازگو مى -به سايرين، قابل ذكر است 
 (.90رجب البرسى، صين، إبناليق
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بر زبان تو جارى شد، با قلب تو موافق است و خداوند تو را برايم به منزله گوش و چشم، و سر 
 .1«است!قرار داده نسبت به بدن، و روح نسبت به جسم

است كه بسيارى از شيعيان،  -برادر امام باقر و عموى جعفر صادق  - العابدينزينو اين هم زيدبن -
جرير روايت بناز عبدالّله 2دانند و أبوالفرج اصفهانىاميه، امام مىخروجش عليه بنى او را به خاطر

على را گرفته و لباسش را محّمد )امام صادق( را ديدم كه ركاب زيدبنمن، جعفربن»كرده كه گفت: 
 .3«گذاشتروى پاالن مى

روزى نزد او حاضر شدند و به او  گروهى از رؤسا و اشراف كوفه كه با زيد بيعت كرده بودند،»گويد: مى
شان، گويى؟ گفت: جز خير و خوبى دربارهگفتند: خداوند تو را رحمت كند! در حّق أبوبكر و عمر چه مى

اند و هر ام. به هيچ كدام از ما و غير ما، ظلم نكردهبيتم نشنيدهگويم و چيزى جز خير هم، از اهلچيزى نمى
 .4«ل كردنددو به كتاب خدا و سّنت رسولش عم

، و او كسى است كه پيامبر «سلمان محّمدى»گويند: و اين هم سلمان فارسى است كه شيعيان مى -
 گويند:. و باز هم مى5«ابليتإن سلمان منا أهل»اش فرمود: درباره ص

او فرمود:  . و على درباره6«همگى مردم غير از سلمان و أبوذر و مقداد، بعد از پيامبر مرتد شدند!»
مان، دروازه خدا در زمين است! هركس او را بشناسد، مؤمن است و هركس او را منكر شود، كافر سل»

 .7«است!
صحابته: ما سبقكم أبوبكر  إن رسول الّله کان یقول فی»گويد: مى ساوست كه درباره أبوبكر 

 .8«ء وقر فی قلبهال صالة، ولكن بشیبصوم و 
اش از شما پيشى نگرفته است، أبوبكر به خاطر نماز و روزههمانا رسول خدا درباره اصحابش فرمود: »

 .«بلكه به خاطر چيزى است كه در قلبش جاى دارد

                                           
 ، چاپ ايران.109-109تفسير الحسن العسكرى، ص -1
 «.ذكر إخوة امام باقر»، تحت عنوان 109اإلرشاد، شيخ مفيد، ص -2
 ، چاپ بيروت.113مقاتل الطالبين، اصفهانى، ص -3
 «.العابدينأحوال امام زين»ان ، تحت عنو936، ص1خان سپهر معروف به لسان الملك، جناسخ التواريخ، ميرزاتقى -4
 ، چاپ كربالء.19-16رجال الكشى، ص -5
 .199، ص9روضه كافى، ج -6
 .96رجال الكشى، ص -7
 .93مجالس المؤمنين، شوشترى، ص -8
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 و دهها روايت ديگر...
توّجه  -ايم كه همه را همچون مطالب فوق، از منابع شيعه روايت كرده -و اّما اگر به چند نكته ديگر 

و  ساى قم و هواخواهانشان، همگى بر خالف علي كنيم، قطعًا بر آن خواهيم شد كه تيجانى و علم
 .فرزندانش قدم برداشته و برمى دارند!

* * * 

 همكارى خلفاء در ازدواج على با فاطمه:
و نقش أبوبكر و عمر و عثمان را در  لاز فاطمه  سدر اكثر كتب شيعه، جريان خواستگارى علي 

اند كه ازدواج با فاطمه را به على پيشنهاد اند كه اين أبوبكر و عمر بودهاند.. همگى نقل كردهاين رابطه آورده
زمانى كه : »1كردند و او را وادار و تشجيع كردند كه به خواستگارى فاطمه برود. در روايت آمده است

ابطه به على گفت، على گريه كرد و گفت: ولى من از فقر و تنگدستى شرم همين ر أبوبكر، سخنانى در
توانم آن را اظهار نمايم.. در اين وقت، عمر و أبوبكر با اصرار زياد و با كنم؛ به همين جهت نمىمى

 دادن در كمك و مساعدتش، او را راضى و تشجيع كردند تادادن در رابطه با فقر و تنگدستى و اطمينانتسّلى
برود... زمانى كه على خواستگارى نمود و جواب مثبت شنيد، با  صبه خواستگارى فاطمه نزد پيامبر 

گويد: بالفاصله نزد أبوبكر و عمر رفتم، به من گفتند: چه شد؟! پس خوشحالى زياد بيرون آمد و خود مى
وشحال شدند و همراه دخترش فاطمه را به ازدواج من درآورد!... پس آن دو بسيار خ صگفتم: رسول خدا 

، أبوبكر صپيامبر  ... سپس2«رجعا إلی المسجدففرحا بذلك فرحا شدیدا و»من به مسجد برگشتند 
من دخترم فاطمه را به ازدواج على پسر »و عمر و عثمان را براى شاهدبودن در عقدشان، فراخواند و گفت: 

. و در روايت ديگر آمده است كه به أنس 3«گيرمأبوطالب درآوردم و شما را بر اين امر، شاهد و گواه مى
امر كرد كه فاطمه را به ازدواج على درآورم، پس برو دنبال أبوبكر و عمر و  فرمود: اى أنس!جبرئيل به من

گويد: رفتم و آنها را دعوت كردم. زمانى كه جمع عثمان و طلحة و زبير و چند نفر هم از انصار! أنس مى
گيرم كه فاطمه را به ازدواج مد و ثناى خدا فرمود: من شما را شاهد مىبعد از ح صشدند، رسول خدا 

                                           
 .99، ص1األمالى، شيخ طوسى، ج -1
، تحت عنوان 16، ص1مازندرانى، جشهرآشوب مناقب، إبن -، چاپ تهران 103-190، ص1جالءالعيون، مجلسى، ج -2

 ، چاپ هند.«تزويج فاطمه با على»
، 1، چاپ تبريز، جالءالعيون، مجلسى، ج999، ص1كشف الغمة، أربلى، ج -191-191مناقب، خوارزمى، ص -3

 .99-93، ص1بحاراألنوار، مجلسى، ج -199ص
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. آنگاه هركدام از آنها، در تهّيه جهيزّيه براى فاطمه به على كمك 1«اممثقال نقره درآورده 966على بر 
ا براى اش را نزد عثمان برد تا از او بخرد. عثمان به على گفت: زره رعلى زره»اند: كردند.. چنانچه آورده

فطرحت  صأقبلت إلی رسول الله »گويد: دار و چهارصد درهم نيز به او بخشيد. على مىخودت نگه
رفتم و  صنزد پيامبر » «أخبرته بما کان من أمر عثمان فدعا له بخیر...الدرع والدراهم بین یدیه و 

 .2«اش را برايش بازگو كردم، پس پيامبر برايش دعاى خير كردزره و درهمها را مقابلش گذاشتم و كار عثمان و هديه
پيامبر، أبوبكر را وكيل خريدارى اسباب ازدواج فاطمه كرد و فرمود: اين را بگير و براى فاطمه، لباس و »

با أبوبكر روانه كرد و به بازار رسيدند، هركس چيزى را نزد  ياسر و چند نفر ديگر رااثاث منزل بخر! و عماربن
گفت: آن را برگردانيد! پس از ديد، مىخريد و اگر خوب نمىديد، مىآورد، اگر آن را خوب مىأبوبكر مى

 «.پايان خريدشان، أبوبكر بعضى از كاال را خود حمل كرد و بقيه را، اصحابى كه با او بودند، حمل كردند
ترين رحمت خدا بر عثمان باد كه سوگند به خدا! گرامى»گويد: مى سنيز درباره عثمان  سسعباإبن

شد، بسيار گزارد و سحرخيز بود. هرگاه از آتش ذكرى مىمردم و برترين نيكوكاران بود. بسيار نماز تهّجد مى
نى و باوفا و داشتقدم و در هر بخششى، سابق بود. دوستريخت. براى هر كار خيرى، پيشاشك مى

 .4«بود 3العسرهصاحب جيش
آيد، برخالف باور تيجانى و شيعيان، همگى دوستدار و غمخوار هم چنانچه از اين روايات برمى

 اند.. خوشحالى يكى از آنها، قطعًا خوشحالى ديگر دوستانش را به دنبال داشت و برعكس.بوده
متوّلد شد، أبوبكر او را در  -ليهاالّسالم ع -زمانى كه حسن از فاطمه »يعقوبى شيعى آورده است: 

گويد: او شبيه پيامبر است و هيچ شباهتى به على ندارد! و فاطمه كند و مىگيرد و با او بازى مىآغوش مى
 .5«گويدنيز همين سخن را مى

همان  -اسماء دختر عميس  - ساش، به حّدى بود كه همسر أبوبكر پيوندهاى خلفاء با على و خانواده
كرد و فاطمه، وصّيتهايش از او پرستارى مى –آنگاه كه در بستر مرگ بود  -كسى بود كه موقع بيمارى فاطمه 

 .2نمود و أسماء هم بدان عمل كرد 1اش، به اورا در مورد كفن و دفن و تشييع جنازه

                                           
 99-99، ص1بحاراألنوار، ج -999-993، ص1الغمة، جكشف -1
 -113-196و 39، ص99بحاراألنوار، ج -169-169جالءالعيون مجلسى، فصل تزويج اميرالمؤمنين و فاطمه، ص -2

 .191-199، ص16مناقب، خوارزمى، فصل -999تا993-991، ص1كشف الغمة، ج -93، ص1األمالى، ج
 ز آن بخشيد.منظور سپاه تبوك بود كه در آن لحظات سخت، تمام دارايى خود را براى تجهي -3
 ، چاپ تهران.199، ص9، چاپ مصر ناسخ التواريخ، ميرزامحّمدتقى سپهر، ج91، ص9تاريخ المسعودى شيعى، ج -4
 .119، ص1تاريخ يعقوبى، ج - 5
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ه آگاه او بود كه تا آخرين نفس بر بالينش نشسته بود و همان كسى بود كه على را از وفات فاطم»
 .4. او بود كه همراه با على، فاطمه را غسل دادند3«ساخت

شدند و از دايمًا از احوال فاطمه جويا مى -باورانش برخالف پندار تيجانى و هم -نيز  سأبوبكر و عمر 
اش را در مسجد نمازهاى پنجگانه ÷فاطمه مريض شد و على»اند: پرسيدند؛ چنانچه آوردهمى سعلي 

 صگفتند: حال دختر رسول خدا شد، أبوبكر و عمر به او مىت. زمانى كه از نماز فارغ مىداشپا مىبه
 .5«چطور است؟

زمانى كه فاطمه وفات يافت، گريه مردان و زنان، مدينه را فراگرفت، و دهشت مردم »اند: و باز آورده
بود. أبوبكر و عمر نزد على آمدند و به او تعزيت و تسليت گفتند و سفارش  صهمچون روز وفات پيامبر 

 .6«بر ما پيشى نگير! صكردند: اى أباالحسن! در نمازخواندن بر دختر رسول خدا 
و فرزندانش از روى تقّيه  سكه ثابت كنند، علي  -كنند و دايمًا تالش مى -اكثر علماى شيعه برآنند 

اند!.. براى كارى كردهشان بوده و توريه و پنهانرفتارشان با ايشان، برخالف ميل باطنى خلفاء را ستوده و تمام
 كنيم:اشاره مى به چند نكته ديگر - 7يعنى تقّيه -رّد اين موضوع 

* * * 

 با خلفاء: سبيعت علي 
يچ با خلفاى پيشين خود بيعت كرده، ه - صبيت پيامبر و ساير اهل - سدر اين واقعّيت كه علي 

 گويد:شك و ترديدى نيست؛ چنانچه در مورد بيعت با خلفاء چنين مى
نهضت فی تلك األحدا ... فلما احتضر بعث إلی بكر، فبایعته و عند ذلك إلی أبی فمشیت»

 .1«ناصحنا...مر فواله فسمعنا وأطعنا وبایعنا و ع

                                                                                                               
 .169، ص1األمالى، طوسى، ج -1
 199-191جالءالعيون، مجلسى، ص -169، ص1األمالى، طوسى، ج -2
 .199جالءالعيون، ص -3
 . 969، ص1كشف الغمة، ج -4
 . 999بن قيس، صكتاب سليم -5
 .199همان، ص -6
دارند كه صدها حكم بر خالف از تهمتها و بلكه از ستمهاى بزرگى است كه علماى شيعه در حّق ائّمه روا داشته و مى« تقّيه» -7

ن بيزارند! آنها هرجا حكمى از ائمه را موافق آرزو و اند، در حالى كه از آآنچه كه خدا نازل فرموده به نامشان ساخته و پرداخته
 چسبانند!.كنند و به ائّمه مىسليقه خويش نبينند، آن را حمل بر تقّيه مى
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به همراه او قيام كردم...  پس در آن هنگام به طرف أبوبكر رفتم و با او بيعت كردم و در آن حوادث،»
زمانى كه أبوبكر به حالت احتضار رسيد، واليت را به عمر سپرد و ما شنيديم و اطاعت كرديم و بيعت 

 .«نموديم و خيرخواهى نشان داديم
خوردگان جمل فرمود: زمانى كه در جمع شكست»روايت كرده است:  سشيخ طوسى نيز از علي 

یعته... فبایعتم عثمان . فبایعت عمر کما بایعتموه فوفیت له بفبایعت أبابكر کما بایعتموه..»
فبایعتمونی کما  ال مستكره ألحد منكم،بیتی، ثم أتیتمونی غیر داع لكم و أنا جالس فی فبایعته و 

عثمان ببیعتهم منكم بكر وعمر و ما جعلكم أحق أن تفوا ألبیعثمان، فبایعتم أبابكر وعمر و 
 .2«ببیعتی؟

عت كردم، همانگونه كه شما بيعت كرديد... با عمر نيز بيعت كردم، همانگونه كه بيعت پس با أبوبكر بي»
كرديد و در بيعت با او، وفادار بودم... سپس با عثمان بيعت كرديد، من هم با او بيعت كردم، و در حالى كه 

را هم به آن مجبور ام نشسته بودم، به طرف من آمديد در حالى كه من از شما نخواسته بودم و كسى در خانه
نساخته بودم. پس با من هم بيعت كرديد، همانطور كه با أبوبكر و عمر و عثمان بيعت نموديد. بنابراين چه 

 .«چيز شما را وادار كرد كه در بيعت با أبوبكر و عمر و عثمان باوفاتر از بيعت با من باشيد؟
آن است كه شخصى دست به دست بيعت؛ »و مقتضيات آن چيست؟!.. « بيعت»اّما ببينيم، معنى 

 .3«ديگرى بدهد، به اين معنى كه تو را بر خود متوّلى كردم و طاعتت بر من واجب است
درباره بيعت چه نظرى دارد! او در ابتداى خالفتش، خطاب به كسانى كه با وى  ساّما ببينيم خود علي 

 بيعت كردند، فرمود:
مغیب واإلجابة حین أدعوکم المشهد و فی الالنصیحة وأما حقی علیكم فالوفاء بالبیعة و »

 .4«الطاعة حین آمرکمو 

ماندن بر بيعت است و اخالص و دوستى و خيرخواهى در و اّما حّقى كه من بر شما دارم، وفاء و باقى»
نهان و آشكار و اجابت من، زمانى كه شما را دعوت كنم و اطاعت و پيروى از من، به آنچه كه به شما دستور 

 .«دهممى
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شنوى بر اساس اخالص و دوستى و ، اقتضاى بيعت، همان اجابت و حرفسپس بنا به فرمايش علي 
 -خالصانه  -خيرخواهى است، چه در نهان و چه در آشكار.. كسى كه به اين واقعّيت غير قابل انكار 

معنى اطاعت شود؛ زيرا بيعت على با آنها، به بينديشد، عظمت و بزرگوارى خلفاى پيشين برايش روشن مى
و بلكه اى در بين نبوده، از ايشان بر اساس دوستى و اخالص در حضور و غيابشان بوده و هيچ ريا و تقّيه

 كاماًل مخلصانه بوده است.
از روى تقّيه و اينكه چون بدون يار و ياور بوده، با آنها بيعت كرده و اين  ساّما شيعيان معتقدند كه علي 
تقّيه، »فرمايد: مى صكنند كه از قول پيامبر نانچه رواياتى از على نقل مىاز روى مصلحت بوده است! چ

و يا تيجانى روايتى را از امام صادق نقل كرده است: 1« از دين خداست و كسى كه تقّيه ندارد، دين ندارد!
 .2«تقيه، دين من و دين پدران من است. كسى كه تقّيه ندارد، دين ندارد!»

در همه حال با خلفاء يكرنگ بوده است.. توريه و  -طبق سخنانش  - سبينيم علي در حالى كه، مى
كه سخنانش براى مردم حّجت و گواه است، بعيد و محال است؛ زيرا  ستقّيه براى شخصى همچون علي 

يص ندهند.. شود كه مردم، حق و باطل، يا تمجيد و سرزنش را با هم اشتباه گرفته و از هم تشخموجب مى
 فرمايد:داند؛ چنانچه در شكايت از ياران خود مىرا عامل گمنامى و ذّلت و خوارى مى« تقّيه»او خود، 

ید ناد، أراق دموعهم خوف المراجع و بقی رجال غّض أبصارهم ذکر الو» محشر، فهم بین شر
كالن مرجع، قد أخملتهم التقیة، ثوخائف مقموع، وساکت معكوم، وداع مخلص، و 

بهم قرحة، قد وعظوا حتی مّلوا، قلو م فی بحر أجاج، أفواههم ضامزة، و لتهم الذلة، فهشمو 
 .3«قتلوا حتی قّلواوقهروا حتی ذّلوا، و 

اند كه ياد روز قيامت، چشمهايشان را )از لّذات دنيا( پوشانده است، و از بيم و مردانى چند باقى مانده»
بر اثر مشاهده كارهاى ناشايست مردم، از ميانشان( رانده آن روز، اشكشان جارى است. پس بعضى از آنها )

توانند حق را آشكار اند )كه نمىبسته ماندهاند، و جمعى ترسناك و خوار، و برخى خاموش و دهانو فرار كرده
كنند، و گروهى سازند( و بعضى از روى اخالص و راستى )و بدون پنهانكارى، مردم را به حق( دعوت مى

رنجورند و تقّيه و پنهانكارى، ايشان را گمنام كرده و ذّلت و خوارى آنان را فراگرفته، پس ايشان اندوهگين و 
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دار است، و مردم را پند داده تا جايى كه ملول و رنجيده در درياى شور فرورفته، دهانشان بسته و دلشان زخم
 .«دندشدند و بر اثر مغلوبّيت، ذليل و خوار شده و كشته شدند تا اينكه كم ش

 .«1ال یجد عبد طعم اإلیمان حتی یترك الكذب هزله و جده»فرمايد: همچنين مى
 .«ترك كند -چه شوخى بگويد و چه جّدى  -چشد تا زمانى كه دروغ را اى طعم ايمان را نمىبنده هيچ»

اإلیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرك علی الكذب حیث »فرمايد: البالغه مىيا در همان نهج
 .«ینفعك

ايمان آن است كه صدق و راستى در آن مؤّثر باشد چه به تو ضرر برساند و چه برايت منفعت داشته »
 .«باشد

ذبت  وال َضللت  و »فرمايد: و نيز مى ّل بیما َکذبت  وال ک   .2«ال ض 
 ام، و گمراه نشده و كسى هم به وسيله من گمراه نگشتهام و به دروغ هم وادار نشدههرگز دروغ نگفته»
 .«است

در وصف كسى، سخنى به دروغ نگفته و كسى و يا چيزى هم او را  -ابدًا  - سدهد كه علي نشان مى
با كار و رفتار  -ام و كسى را هم فرمايد: هرگز گمراه نشدهوادار به سخنانى دروغ ننموده است.. همچنين مى

همانگونه كه  -على با خلفاء و  ام.. بنابراين واضح است كه بيعت و همراهىگمراه نكرده -و سخنانم 
 است.نمازش پشت سرشان، كارى مخلصانه و كاماًل داوطلبانه بوده -خواهيم آورد 

شناسيم، هرگز تن به اى كه ما مىگويند: على بدون ياور بوده نيز، صحيح نيست؛ زيرا علىو اينكه مى
لف، با سخنان متنّوعى در اين مورد ظلم و ستم نداده است؛ چنانچه خود بارها و بارها و در جاهاى مخت

 فرمايد:البالغه مندرج است؛ مثاًل مىسخن گفته كه همگى در نهج
 .3«ال إیهانما علّی من قتال من خالف الحق وخابط الغی من إذهان و  لعمریو »

به جان خودم سوگند! در جنگيدن با كسى كه مخالفت حق كرده و در راه ضاللت و گمراهى قدم نهاده »
 .«كنممسامحه و سستى نمى است،

یز حتی آخذ الحق له، و الذل»گويد: مى سو يا در جريان بيعت با أبوبكر  القوی یل عندی عز
 .1«عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه... فنظرت فی أمری فإذا طاعتی قد سبقت بیعتی
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و قوى و ستمگر  ذليل و ستمديده نزد من عزيز و قدرتمند است تا آنگاه كه حّقش را از ظالم بستانم،»
نزد من ناتوان و ضعيف است تا زمانى كه حّق مظلوم را از او بگيرم... بنابراين، در امر خالفت خود 

 .«انديشيدم و ديدم كه اطاعت و پيروى بر من واجب است. همانا در بيعت )با أبوبكر( پيشى گرفتم
شان نموده، بر تيجانى و ًا همراهىپس زمانى كه على با خلفاء بيعت و از آنها اطاعت و پيروى، و دايم

دانند، واجب است آن اطاعت و دوستى و يكرنگى را تأييد و فرزندانش مى سكسانى كه خود را پيروان علي 
كيد كنند؛ زيرا محال است علي  با شخصى بيعت كند و اطاعت از او را بر خود واجب بداند كه آن  سو تأ

 .امات و تصّرفاتش، ظالمانه و باطل باشد!شخص، ظالم و غاصب و خيانتكار، و يا اقد
* * * 

 و فرزندانش با خلفاء: سهمكارى و همراهى علي 
پذيرفته است و نه  -در حضور و غياب  -بيعت كرده، در واقع امامت آنها را  شزمانى كه على با خلفاء 

براى خلفاء بوده است.. و تنها با آنها دشمنى نكرده، بلكه در تمام امور، مستشارى مطمئن و بازويى اجرايى 
تر بوده است؛ گيريها، از تمام صحابه ديگر پيشروتر و مقّدمدر امر همكارى و مشاركت با خلفاء در تصميم

قضاوتهاى اميرالمؤمنين در زمان خالفت أبوبكر »چنانچه شيخ مفيد، أبواب خاّصى را در كتابش به موضوع 
 .2اختصاص داده است« و عمر

ء و غنايم و خمس بود. سپس به حسن، و دار اموال فىدر زمان خالفت أبوبكر، متوّلى و عهده سعلي 
 .3حسن سپرده شدبن حسن، و آنگاه به دست زيدبنبعد به حسين، و سپس به حسن

در حضورشان، وزير و در غيابشان، جانشينشان بود؛ چنانچه در زمان خالفت  -همواره  - سعلي 
اش، او را بيت، در جنگ مرتّدين تحت فرماندهىمراه حسن و حسين و ديگر اهلخود به ه سأبوبكر 

ها را از او قبول و دريافت نمودند؛ چنانچه أبوبكر، كنيزى همراهى كردند و غنايم و هداياى جنگى و جاريه
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ماندهى التمر، به فركه در جنگ عين -ناميدند مى« صهباء»كه او را  -را « حبيب بنت ربيعةأم»به نام 
 .1وليد به اسارت گرفته شده بود، به على هديه داد و دو فرزند به نامهاى عمر و رقّيه از آن زاده شدندخالدبن

به اسارت گرفته  -جنگ با مرتدين  -قيس كه در جنگ يمامه همچنين، خولةبنت جعفربن سأبوبكر 
 .2ه از او زاده شدحنفيّ بخشيد و بهترين فرزندش بعد از حسنين، محّمدبن سشد، به علي 

على تحت فرماندهى بنحسن»اند: نيز چنين كردند و چنانچه آورده سدر زمان خالفت عمر 
خطاب و توجيهات و ارشاداتش، در لشگرى كه براى جنگ با ايرانيان تدارك ديده بود، شركت كرد... عمربن
 .3«داند كه اين حسن بوده كه با توجيهات عمر، اصفهان را فتح كرو آورده

 19در سال »در غيابش بوده است:  س، سه بار جانشين عمر سعلي  -اند چنانكه تواريخ آورده -و يا 
خواست به شام و فلسطين برود، با ديگر اصحاب )همچون هميشه( خّطاب مىهجرى زمانى كه عمربن

برود( منع نمود و خواست به روم و ايران او را از اين كار )همچون زمانى كه مى ÷مشورت كرد كه على 
روى! عمر گفت: من به او فرمود: از اينجا خارج نشو! همانا تو دارى به طرف دشمنى درنده و وحشى مى

گيرم. شما اگر عّباس را از دست بدهيد، شر، شما را عبدالمّطلب، بر دشمن پيشى مىبنقبل از مرگ عّباس
شود! پس عمر شخصًا به فلسطين اب از هم بازمىشويد، همانگونه كه طنكوبد و شما پراكنده مىدر هم مى

 .4«ماندبه جانشينى او در مدينه باقى مى ÷رود و على مى
هجرى نيز،  19خواست به جنگ عراق برود.. و در سال  سهجرى نيز، زمانى كه عمر  19در سال 

 .5زمانى كه به أيله رفت، در غيابش جانشين او بود
یرا خیر و »فرمود:  -زمانى كه خواستند با او بيعت كنند  - سو به همين دليل بود كه علي  أنا لكم وز

 .6«و اگر من وزير شما باشم، بهتر از اين است كه امير باشم» .«لكم منی أمیرا
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، در جنگ سكردند؛ چنانچه عمر نيز هدايا و غنايم جنگى را دريافت مى سعلى و فرزندانش، از عمر 
 -بخشيد كه تنها باقيمانده واقعه كربال  س گرد ساسانى را به حسينبا ايرانيان، شهربانو دختر يزد

 .1از او زاده شد -العابدين زين
 سبيت، مسؤوليتهايى كه عثمان نيز، همينطور.. چنانچه بسيارى از اهل سو در زمان خالفت عثمان 

و باز  2شود، امير حج مىهجرى از طرف او 99عّباس در سال كردند.. مثاًل إبنبدانها سپرده بود، قبول مى
هجرى در افريقا به وقوع پيوست، شركت داشت. و در جنگهاى برقه و 10هم، همو در جنگهايى كه در سال

بن بن جعفر، و پسرعموى پيامبر و پدرشان عبدالّلهافريقا، حسن و حسين، و پسرعموشان عبدالّله 3طرابلس و
سرح شركت داشتند. و باز هم، همانها در بن أبىتحت فرماندهى عبدالّله سعّباس، همگى به دستور عثمان 

عاص شركت داشتند و ديگر غزوات و فرماندهى سعيدبن 4جنگهاى خراسان و طبرستان و گرگان، تحت
بن از على« ممقانى»كردند؛ چنانچه و همچون سابق، هدايا و غنايم جنگى را از او قبول مى 5ها..معركه

بن عامربن كريز، خراسان را فتح كرد، زمانى كه عبدالّله»روايت كرده:  -امام هشتم شيعه  -ا موسى الرض
عفان آورد. پس او را به حسن بخشيد و تا زمانى بندختر پادشاه عجم را به اسارت گرفت و آن را نزد عثمان

 .6«كه وفات يافت، نزد حسن بود
دفاع نمود و سپس دو  -زمانى كه مردم بر او شوريدند  -او اّولين كسى بود كه از  سعلي »اند: يا آورده

بعد »و  7«جعفر و غالمش قنبر را براى دفاع از او در منزلش باقى گذاشتبناش عبدالّلهفرزندش و برادرزاده
؛ به طورى كه خود «8اى ندارد، كنار كشيداز اينكه با دست و زبان، از او دفاع طوالنى كرد و ديد ديگر فايده

                                           
، تحت عنوان 131عنبة، فصل، صطالب، إبنعمدةالطالب فى أنساب أبى -913، ص99بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -1

 .9و9، ص16محّمدتقى سپهر، جناسخ التواريخ، ميرزا -909، ص1اصول كافى، كلينى، ج -«عقب الحسين»
 .190، ص1تاريخ يعقوبى، ج -2
 .99، ص9أثير، جبنكامل -3
 .169، ص1خلدون، جتاريخ إبن -4
 اند.همه تواريخ ذكر كرده -5
 ، چاپ تهران. 96، ص9تنقيح المقال فى علم الرجال، ممقانى، ج -6
 چاپ قديم ايران.، 991، ص16الحديد، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج -7
 ، چاپ تهران.999، ص9ميثم بحرانى، جشرح إبن -«بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر»همان، تحت  -8
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کون آثما»گويد: ىم به خدا قسم! آن قدر از او دفاع كردم كه » .«والّله لقد دفعت عنه حتی خشیت أن أ
 .1«ترسيدم من گناهكار شوم!

دانستند و بر و فرزندانش، آنها را به حق مى ستمام اين شواهد، بيانگر اين حقيقت است كه علي 
كردند.. و از طرفى هم، با و تحكيم خويشاوندى مىگذاشتند.. با آنها مشورت امامت و واليتشان، صّحه مى

دادند و حق را  جنگيدند و جنگ را تا شهادتشان ادامه -با آن همه قدرتى كه داشتند  -معاوية و پسرش يزيد 
 هرگز رها نكردند.

جدا  - صو ساير اصحاب رسول خدا  -و فرزندانش، هيچگاه آنها را تنها نگذاشتند و از آنها  سعلي 
ذيلَّةإ ﴿ و ﴾رَُۡحَا ءُ بَۡيَنُهمۡ ﴿ كند:، و همانگونه كه قرآن به آنها اشاره مىنگشتند

َ
ََ  أ لسوز و يار د ﴾لََعَ ٱلُۡمۡؤميني

 و ياور همديگر بودند.
زنگ خطر را  -بارها و بارها  -خود را از رفقايش جدا كند، در حالى كه  سچطور ممكن است، علي 

عظم ألزموا السواد األ »فرمايد: داد؛ چنانچه مىنواخت و شديدًا هشدار مىمبنى بر تفرقه مسلمانان مى
الفرقة فإن الشاذ من الناس للشیطان کما أن الشاذ من الغنم فإن ید الّله علی الجماعة وإیاکم و 

 .2«لو کان تحت عمامتی هذه!ر فاقتلوه و ، أال من دعا إلی هذا الشعاللذئب
از سواد أعظم )و جماعت بيشتر مسلمانان( پيروى كنيد؛ زيرا دست خدا بر جماعت )مسلمانان( »

است، و از مخالفت و جدايى )از جماعت( حذر كنيد كه جداشده و تنهامانده از مردم، نصيب شيطان 
گاه باشيد كه هر مانده از گله، نصيب گرگ مىسفند جداشده و باقىشود، همانگونه كه گومى شود. پس آ

كس به اين شعار )يعنى جدايى از مسلمانان( دعوت كند، او را بكشيد، حتى )اگر من باشم و( زير اين 
 .«عّمامه من باشد!

* * * 

 به خلفاء در نمازهايش: ساقتداى علي 
شيخ حّر عاملى  اش را پشت سر خلفاء خوانده است؛ چنانچههمچنين نمازهاى پنجگانه سعلي 

 .4«قد أنكح رسول الّله و صّلی علی علیه السالم وراءهم»: 3گويدمى
                                           

 .190، ص9الحديد، جأبىإبنشرح -196البالغة، شرح فيض، خطبه نهج -1
 .119، كالم1اإلسالم، جزءالبالغة، شرح فيضنهج -2
 ، چاپ ايران. 999مرآةالعقول، مجلسى، ص -199قيس، صبنسليمكتاب  -99اإلحتجاج، طبرسى، ص -3
 . 999وسائل الشيعة، كتاب الصالة، ص -4
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با آنها )يعنى خلفاء( مناكحت نموده و على به امامت آنها، پشت سرشان نماز خوانده  صرسول خدا »
در اين )يعنى اقتداى على به آنها در نمازش( هيچ شّكى نيست و بر ما » گويد:. شيخ طوسى نيز مى«است

 .1«كاماًل آشكار است
پشت سر  -با آن همه بزرگوارى و فضيلتش  - ساگر كسى با خلوص نّيت به اين حقيقت بنگرد كه علي 

قبول فرموده، بايد  - چه در امور سياسى و چه در امور دينى -خلفاء نماز خوانده و آنها را به عنوان امام خود 
 .2به فضيلت و بزرگوارى خلفاء اذعان نمايد

در نمازش به آنها اقتدا كند؟! در حاليكه علي  سآيا تيجانى و همفكرانش، اين لياقت را دارند كه علي 
به قول بعضى از  -با اين كارش، آن لياقت و شايستگى را براى خلفاء به اثبات رسانده است.. آيا اين نيز  س
 -از علماى مشهور شيعه  -الدين تواند تقّيه باشد؟ جوابش را از سّيدعبدالحسين شرفمى -ماى شيعه عل

 آورده است:« أجوبة مسائل موسى جارالّله»شنويم كه در كتابش مى
یجوز ا اإلمام أن یجعل عبادته تقیة، و عمر فلیست تقیة، إذ حاشبكر و أما صالته وراء أبی»

 .3«بالسنیللشیعی أن یقتدی 

اّما نماز امام، پشت سر أبوبكر و عمر از راه تقّيه نبود؛ زيرا امام دورتر از آن است كه عبادتش را به طور »
 .«تقّيه انجام دهد. بنابراين جايز است كه شيعى در نمازش به سّنى اقتدا كند

شان از با همگى -ندزمانى كه خلفاء زنده بود -در دوران خالفتشان  سحال به فرض محال، اينكه علي 
راه تقّيه رفتار نموده باشد و كارهايش را قلبًا و به دلخواه خود انجام نداده باشد، پس چرا بعد از شهادت يا 

 .ترسيد؟!وفاتشان، نظرات و اقداماتش نسبت به آنها فرق نكرد! مگر از مرده آنها هم مى
از آنها تمجيد و  -در خلوت و مأل عام  -اى بارها و بارها بعد از خالفت هر خليفه سبارى! علي 

ستايش كرده است.. تمام اينها يك طرف، و مصاهرات و فاميلى بين آنها و نيز نامگذارى فرزندانش به 
 .نامهاى خلفاء، طرف ديگر!

* * * 

 مصاهرات و پيوندهاى خويشاوندى بين خلفاء و ائمه:

                                           
 ، چاپ ايران. 999تلخيص الشافى، ص -1
اند، چنانچه در گزاردهاختصاص نداشته، بلكه ديگر فرزندانش نيز با خلفاى وقت، نماز مى سالبته اين رفتار تنها به على - 2

 آمده است.« وسائل الشيعة»منابع شيعه و از جمله 
 . 10آزار شيرازى، ص، تأليف محّمدرضا حكيمى و بى«مشعل اّتحاد»نقل از  - 3
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اى كه خليفه، پيوند و رابطه خويشاوندى محكمى برقرار بود؛ به گونه و هر چهار صبين خانواده پيامبر 
را به نكاح خويش  سدختر عمر  لبود.. سپس حفصه  صدختر أبوبكر، همسر پيامبر  لعايشه 
آورد كه چهار فرزند از آنها به جاى درمى سرا به ازدواج علي  ل.. و از طرفى دخترش فاطمه 1درآورد

را به نكاح عثمان  لهمچنين دختر ديگرش، رقّيه «.. زينب»و « كلثومام»، «نحسي»، «حسن»مانند: مى
اش فرزند پسرى به نام عبدالّله بود كه در سّن هفت سالگى در اثر زخم شديدى كه آورد كه نتيجهدرمى س

از منقار خروس به چشمش اصابت كرد، وفات يافت.. و چون رقّيه نيز در سال دوم هجرى در مدينه وفات 
كلثوم نيز پس از چندى اش درآورد و چون امرا به همسرى لكلثوم دختر ديگرش، ام صيافت، پيامبر 

، و لذا ملّقب به «دادماگر دختر ديگرى داشتم، باز به عثمان مى»فرمود:  صاز دنيا رفت، پيامبر 
 .2گرديد« ذوالنورين»

 .3باشندمى صثمان نيز، داماد پيامبر باشد.. و على و عداماد أبوبكر و عمر مى صدر واقع، پيامبر 
از « زيد»اى به نام درآورده كه صاحب نوه سكلثوم را به ازدواج عمر نيز، دخترش ام سو اّما خود علي 

 .4كلثوم شده استازدواج عمر و أم
به شهادت رسيد، همسرش أسماءبنت  - سبرادر علي  - سطالبهمچنين زمانى كه جعفربن أبى

او  سباشد كه علي مى« بكرأبىمحّمدبن»آيد كه نتيجه آن، پسرى به نام درمى سج أبوبكر عميس، به ازدوا
همسرش را به نكاح  سيابد، علي وفات مى سكند. زمانى كه أبوبكر را بعدها به واليت مصر منصوب مى

 .5شوداز او متوّلد مى« يحيى»آورد و فرزندى به نام خود درمى

                                           
 . 999وسائل الشيعة، كتاب الصالة، ص -1
مجالس المؤمنين، قاضى  -. 99، ص1سبل السالم، محّمدبن إسماعيل صنعانى، ج -91، ص9تيمية، جبنالسنة، إمنهاج -2

األسناد، حميرى، قرب -109البالغة، شرح فيض اإلسالم، كالمنهج -99نورالّله شوشترى )ملّقب به شهيد ثالث(، ص
أميرالمؤمنين، محّمد جواد مغنية،  -99، ص9تنقيح الرجال، ممقانى، ج -169، ص1اآلمال، قمى، جمنتهى -9و0ص
 . 191شناسى، شريعتى، صاسالم -، تحت عنوان على در عهد عثمان 190ص

 . 999، ص91، باب1، مجلسى، ج«حياةالقلوب»در اين مورد نگاه شود به  - 3
 -999، ص9فى عنها زوجها، جاإلستبصار، طوسى، أبواب العدة، باب المتو -119، ص0فروع كافى، كتاب الطالق، ج - 4

، چاپ تهران مجالس المؤمنين، 199حقيقةالشيعة، مقّدس اردبيلى، ص -101، ص3تهذيب األحكام، كتاب الميراث، ج
ذكر أوالد »، تحت عنوان 0، فصل190، ص1اآلمال، شيخ عباس قمى، جمنتهى - 90-91-99شوشترى، ص

 ، چاپ قديم ايران.«أميرالمؤمنين
 .190اإلرشاد، مفيد، ص -لس المؤمنين، شوشترى، مجلس چهارم مجا - 5
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 س، مورد عالقه فراوان علي سالبالغه آمده است، محّمد فرزند أبوبكر نهج 09همچنانكه در خطبه 
بود و در كنار فرزندان خود، او را بزرگ كرد و به هنگام خالفتش، او را به زمامدارى مصر منصوب نمود. 

يكى را به عقد حسين و ديگرى را به عقد محّمد پسر  سوقتى دو دختر يزدگرد را به مدينه آوردند، عمر 
بكر نيز از همسرش، أبىرا صاحب شد، و محّمدبن« العابدينزين»أبوبكر درآورد. حسين از شهربانو، 

 1گشت و بنابراين، آن دو، پسرخاله هم بودند.. قاسم نيز بعدها با دختر عموى« قاسم»صاحب پسرى به نام 
به دنيا آورد كه « ةفروأم»ازدواج كرد و از وى دخترى به نام  -بكر أبىبندالرحمندختر عب -« أسماء»خود 

 .«ولدنی أبوبكر مرتین!»فرمود:  1همسر امام باقر و مادر امام صادق گرديد و از اين جهت امام صادق
 .2«أبوبكر، دو بار جّد من است!»

با حفصة دختر  سعلي بنازدواج حسين -اند كه تمام اهل أنساب و تواريخ آورده -و قرابت ديگر 
 زبير ازدواج كرد.بنبا عبدالّلهاست كه پس از شهادت حسين،  سبكر، نوه أبوبكر أبىبنعبدالرحمن

 .3عفان بودبنمسر أبان، پسر عثمانه سطالبأبىكلثوم، دختر جعفربنهمچنين أم
بود كه بعد  -سنوه عثمان  -عثمان ، همسر زيد، پسر عمروبنسعلي  هو نو س و سكينه دختر حسين 

 .4از وفات شوهرش، از او ارث برد
بن عبدالّله سهمسر نوه ديگر عثمان  - س فاطمة دختر ديگر حسين - سهمچنين نوه دوم علي 

زندى به با او ازداواج كرد و فر -على بنپسر حسن - سعمروبن عثمان بود كه بعد از وفات حسن نوه علي 
 .5نام محّمد آورد

مروان پسر  - سهمسر نوه ديگر عثمان  -مثنى قاسم دختر حسنأم - سعلي بنهمچنين نوه حسن
 .6مروان به دنيا آوردبود كه او هم پسرى به نام محّمدبن -عثمان بنأبان

                                           
 .099-099جالءالعيون، مجلسى، ص -9، ص1اآلمال، قمى، جمنتهى -199اإلرشاد، شيخ مفيد، ص - 1
 . 19آزار شيرازى، صمشعل اّتحاد، بى -139عمدةالطالب، ص -116-199-199-101، ص1الغمة، جكشف - 2
 .90قتيبة دينورى، صابنالمعارف،  -3
حزم، جمهرة أنساب العرب، إبن -993، ص0سعد، جطبقات، إبن -116، ص9نسب قريش، زبيرى، ج -39همان، ص -4

 . 90، ص1ج
، 9نسب قريش، ج -999، ص0خان سپهر، جناسخ التواريخ، ميرزاتقى -161الطالبين، أبوالفرج إصفهانى، صمقاتل -5

 .999، ص9، طبقات، ج39ص المعارف، -119ص
 .999كتاب المحبر، بغدادى، ص -99، ص1جمهرة أنساب قريش، ج -99، ص1نسب قريش، ج -6
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خلفاء و  آيا اين مصاهرات و پيوندهاى خويشاوندى، همگى دليل بر رضايت و دوستى و برادرى بين
ان و فرزندانش نيست؟! اگر چنين نبوده، چرا بعد از وفات خلفاء اين پيوندها و مصاهرات، همچن سعلي 

 بين فرزندانشان ادامه داشت؟!.
* * * 

 به نامهاى خلفاء: سنامگذارى فرزندان علي 
ا براى اش رمسّلم است، هر انسانى، نام نيكو و داراى معانى خوب، و يا نام اشخاص مورد عالقه

گزينند كه نشانه عالقه و ابراز كند؛ مثاًل اكثر شيعيان نام ائمه را براى فرزندانشان برمىفرزندانش انتخاب مى
بينيم كه خود ائمه نيز، نام خلفاء و كنيم، مىمحّبت بديشان است.. زمانى كه به منابع شيعه نگاه مى

 -و بدين وسيله، محّبت و عالقه خود را نسبت به آنان  المؤمنين عايشه را براى فرزندان خود انتخاب نمودهأم
 .اند!عماًل نشان داده -حّتى پس از وفاتشان نيز 

، أبوبكر، عمر، و عثمان بوده است كه همگى، همراه برادران ديگر سنام سه تن از فرزندان علي  -
بينيم كه از آنها به مىاّما  1رسند..خود، حسين و أبوالفضل و جعفر، در واقعه كربال به شهادت مى

 .شود!!هيچ ذكرى نمى -گويند با اينكه اين همه از كربالء و شهدايش سخن مى -خاطر نامشان 
، أبوبكر و عمر بوده است كه أبوبكر نيز، همراه عموهايش در سعلي بننام دو تن از فرزندان حسن -

 .شود!!نامى برده نمى -ش تنها به خاطر نام -.. اّما از او نيز 2رسدكربالء به شهادت مى
نيز، أبوبكر و عمر بوده است كه آن دو نيز همراه با پدر و  سعلي بننام دو تن از فرزندان حسين -

.. اّما باز هم به خاطر نامشان، از 3رسندعموها و برادرانشان، در همان واقعه كربال به شهادت مى
 .4آيد!!آنها ذكرى به ميان نمى

                                           
-999، ص1الغمة، أربلى، جكشف -«ذكر أوالد أميرالـمؤمنين وعددهم وأسماءهم»، باب 190اإلرشاد، شيخ مفيد، ص -1

-99-191مقاتل الطالبين، اصفهانى، ص -101-991، ص1ج اآلمال، شيخ عباس قمى،منتهى -09، ص1و ج 996
 -119، ص1تاريخ يعقوبى، ج -«من قتل مع الحسين بكربالء»، ذكر 996-991جالءالعيون، مجلسى، ص -99

، چاپ 990-901عنبة، صعمدةالطالب، إبن -، منشورات األعلمى تهران 199الفصول الـمهمة، شيخ حّرعاملى، ص
 .191-191اب، عّباس قمى، صتحفةاألحب -نجف 

 -119، ص1تاريخ يعقوبى، ج -99الطالبين، صمقاتل -113-196-996، ص1اآلمال، جمنتهى -139اإلرشاد، ص -2
 .991جالءالعيون، ص -100الفصول المهمة، ص -91عمدةالطالب، ص

 .991جالءالعيون، مجلسى، ص -109التنبيه و اإلشراف، مسعودى شيعى، ص -3
 .99، ص1الغمة، جكشف -4
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هاى او نيز العابدين كه يكى از كنيهملّقب به زين - س حسينبنعلى نام دو تن از فرزندان -
 .1عمر و عايشه بوده است -بوده است « أبوبكر»

 .2أبوبكر و عمر و عايشه بوده است -ملّقب به كاظم  -جعفر بننام سه تن از فرزندان موسى -
 .3استأبوبكر بوده  -ملّقب به رضا  - موسىبنهاى علىنام يكى از كنيه -
 .4عايشه بوده است -ملّقب به هادى  -محّمد بننام يكى از فرزندان على -

 .5و موارد ديگر... 
 سكه معتقدند علي  -توان گرفت، اين است كه بر خالف باورهاى رايج در بين شيعيان اى كه مىنتيجه

 -ه و ضّدّيت وجود داشته و فرزندانش از خلفاء و يا احيانًا از ديگر صحابه ناراضى بوده و بين آنها كين
 يچگونه كدورتى بينشان نبوده است.ه

* * * 
دار كردن مناقب و آميزى كه تيجانى براى خدشهاشاره به چند روايت و داستان دروغين و مغالطه -

 فضايل خلفاء ذكر كرده است:
و احيانًا حال، با توّجه به اين نكاتى كه اشاره كرديم، به برخى از روايات و داستانهاى دروغين 

دار نمودن فضايل و مناقب آميز، و برداشتهاى نادرستى كه تيجانى و ديگر علماى شيعه براى لّكهمغالطه
خلفاء و اثبات كدورت و ضّدّيت بين على و آنها متوّسل شده و بارها و بارها مورد استناد قرار داده و 

 پردازيم:دهند، مىمى

 :سجريان صلح حديبّيه و اعتراض عمر 
اصحاب و صلح »( ماجراى 199تا  119مانگونه كه در فصل اّول متذّكر شديم، تيجانى در )ص ه

 -همچون هميشه  -را آورده و گفته كه عمر مخالف قطعنامه بود! و با روشى ملحدانه و مغرضانه « حديبّيه

                                           
 -139عمدةالطالب، ص -99-011، ص1اآلمال، جمنتهى -36-169، ص1الغمة، جكشف -101اإلرشاد، ص -1

 .163الـمهمة، صالفصول
الفصول الـمهمة،  -110-119-199، ص1الغمة، جكشف -919، ص1اآلمال، جمنتهى -961-969اإلرشاد، ص -2

 .191ص
 .901-901بين، صمقاتل الطال -3
 .199الفصول الـمهمة، حّرعاملى، ص -999همان، ص -4
كشف الغمة فى »توان به اند.. در اين مورد مىهاى ايشان نيز، به نامهاى خلفاء نامگذارى شدهبسيارى از نوادگان و نتيجه -5

 تأليف اصفهانى رجوع شود.« مقاتل الطالبين»تأليف أربلى و نيز « معرفة األئمة



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     051

 

زيم.. جريان از اين قرار پرداريخته نقل كرده كه ما در اينجا به اين موضوع مىاين داستان را نيز ناقص و درهم
 بود:

شود.. پيامبر خبر داد كه مّكه توّسط مسلمانان فتح مى صدر عالم رؤيا به پيامبر  -متعال  -خداوند 
دهد.. در بين اصحاب، مهاجرين از همه بيشتر خوشحال شدند كه اين مژده را به مسلمانان مى ص

توانند به زيارت خانه خدا بروند.. شود و مىپاك مىاز كفر و شرك،  -همچون مدينه، شهر انصار  -ديارشان 
نفر از مهاجرين و انصار براى انجام مراسم حج به طرف مّكه حركت  1966با  صاز اين رو، پيامبر 

مژده داده بود كه امن و امان، وارد مّكه خواهيد شد، با  صكند، و چون خداوند در خواب به پيامبر مى
 و با عزمى راسخ به راه افتادند. ى،قلبى مطمئن و سرشار از شاد

، صقريش خبردار شدند و قسم خوردند كه از ورود آنها ممانعت كنند.. به همين خاطر، پيامبر 
را به عنوان نماينده و سخنگوى خويش انتخاب و به سوى سران قريش فرستاد تا به آنها  سعفانبنعثمان

به مّكه رفت و پيام رسول خدا  سجنگ نداريم.. عثمان آييم و قصد بگويد: ما براى انجام مراسم حج مى
خواهى كه خانه را طواف كنى، گفتند: اگر خودت مى سمشركين به عثمان  1را به مشركين ابالغ كرد ص

و لذا او را  2طواف نكند، من هم طواف نخواهم كرد! صگفت: تا رسول خدا  ستوانى! عثمان مى
انتشار  توّسط قريش به قتل رسيده است!.. شود: عثمانشد كه شايع مى داشتند و نگذاشتند برگردد. ايننگه

از اينجا تكان »فرمايد: مى صآورد.. پيامبر اين خبر، خون انتقام را در رگهاى اصحاب به جوش مى
 صو بنابراين، پيامبر « خورم تا زمانى كه با قاتلين عثمان نجنگيم! و براى عثمان، از مردم بيعت گرفتنمى

گيرد كه گرفتن فراخواند.. و بيعت انجام مىكه به آن تكيه داده بود، براى بيعت 3ابش را به زير درختىاصح
 شود.مشهور مى« رضوان»بعدها به بيعت 

به هم داد و  -به عنوان بيعت  -در آخر مراسم، دو دست مباركش را بلند كرد و آنها را  صپيامبر 
با  سعنوان نماينده عثمان  به صو خود پيامبر  4«ى عثمان!اين هم به جا»خطاب به حاضرين فرمود: 

                                           
أثير، إبن -1113، ص9طبرى، ج -199شناسى، دكترعلى شريعتى، صاسالم -919-910، ص9روضه كافى، كلينى، ج -1

 .111، ص1هشام، جإبن -199، ص1ج
 .199شناسى، شريعتى، صاسالم -2
 ، چاپ تهران.919، ص1حياة القلوب، شيخ مجلسى، ج –همان  -3
 ، روايت امام جعفر صادق.919ص، 9همان مآخذ روضه كافى، ج -4
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را  -تا آخر حياتش  - س، خلوص ايمان عثمان صمشّخص است، اين كار پيامبر   1خودش بيعت كرد!
تا آخر عمرش وفادار خواهد ماند كه از طرف او،  سدانست كه عثمان مى صرساند؛ زيرا رسول خدا مى

، صكند كه او از مرتّدان بوده است! بعد از اين عمل پيامبر با خودش بيعت كرد! ولى تيجانى اّدعا مى
از  -متعال  -اين بيعت به حّدى خالصانه و عميق بود كه خداوند  2حاضرين گفتند: خوشا به حال عثمان!

 د:همگى آنان راضى شد و فرمو
َ  لََّقدۡ ﴿ ُ  رَضي ََ  َعني  ٱَّللَّ يُعونََك  إيذۡ  ٱلُۡمۡؤميني َجَرةي  ََتَۡت  ُيبَاي يهيمۡ  ِفي  َما َفَعليمَ  ٱلشَّ نَزَل  قُلُوب

َ
كييَنةَ  فَأ  ٱلسَّ

َثََٰبُهمۡ  َعلَۡيهيمۡ 
َ
ا َوأ  .[١٣]الفتح:  ﴾١٨ قَرييباا َفۡتحا

بيعت كردند. پس خداوند از آنچه  همانا خداوند از مؤمنان راضى شد، آن هنگام كه زير درخت با تو»
كنند( و لذا آرامش خود را )پس از ناراحتى و در قلوبشان بود، دانست )و فهميد به چه دليل اعتراض مى

اعتراض به خاطر مفاد صلحنامه( بر آنان فرستاد و فتح نزديكى را )كه فتح خيبر و مّكه باشد( به آنان پاداش 
 .«خواهد داد

« بن عمروسهيل»، جمعى از قريش به سركردگى سشدن شايعه قتل عثمان علومبه هر حال، بعد از م
و مشركين منعقد  صآيند و پس از گفتگوى مفّصل، پيمان صلحى بين پيامبر مى صنزد پيامبر 

بنويس: بسم الّله الرحمن الرحيم.. »فرمود:  سبه علي  صكاتب قرارداد بود.. پيامبر  سگردد.. علي مى
نوشت.. سهيل گفت: من خداى رحمان و رحيم  صطبق دستور پيامبر  سعلي «. خدا... از محّمد رسول

اگر ما تو را «! محّمد پسر عبدالّله»، و بنويس: «خدايا! به نام تو :الّلهمبسمك»شناسم! بنويس: را نمى
 -داشت چون از وعده خدا خبر  - صشديم!.. پيامبر دانستيم، هرگز با شما وارد جنگ نمىرسول خدا مى

 .3آن را پاك كرد صآن را پاك نكرد! و لذا خود پيامبر  سفرمود: آن را پاك كن! ولى علي  سبه علي 
 پيمان صلح به شرح زير منعقد شد:

 ز مراسم حّج امسال خوددارى كنند.امسال، مسلمانان از همين مكان به مدينه برگردند، و ا -1
 بيايند، و فقط سه روز در مّكه بمانند.در سال آينده براى انجام مراسم حج به مّكه  -1
 وآمد كنند.د به ميان يكديگر رفتتواننجنگ، بين مسلمانان و قريش تا ده سال ديگر متوّقف، و مى -9

                                           
 .199شناسى، شريعتى، صاسالم -1
 .919، ص9روضه كافى، كلينى، ج - 2
 .919، ص99بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -3
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هرگاه يك نفر از قريش، مسلمان شد و به مسلمانان پناه  -ده سال صلح  -بس در تمام مّدت آتش -9
گر يك نفر از طرف مسلمانان به قريش پناه آورد، قريش در آورد، بايد او را به آنها تحويل دهند. اّما ا

 .1دهنددهند و اگر خواستند، تحويل نمىبرگرداندن آن آزاد هستند؛ اگر خواستند تحويل مى
 سبا ناراحتى نزد أبوبكر  س، به ماده چهارم معترض بودند.. عمر سبيشتر اصحاب و از جمله عمر 
بار را بپذيريم؟! مگر ما برحق نيستيم و آنها بر چرا بايستى اين صلح ذّلترفت و سؤاالتى از اين قبيل پرسيد: 

گفت: من شهادت  سباطل؟! مگر ما مسلمان نيستيم و آنها كافر؟! پس چرا بايد چنين باشد؟! أبوبكر 
 ساز طرف خدا اين شرايط را پذيرفته است(.. عمر  صدهم كه محّمد رسول خداست! )يعنى پيامبر مى

 دهم كه محّمد رسول خداست!.دت مىله گفت: من هم شهاهم بالفاص
بشنود، مطمئن بود كه خدا به اين صلح اجازه  ص، بدون اينكه سخنى در اين رابطه از پيامبر سأبوبكر

بنا بر رأى خودش، صلح و مواّد آن را پذيرفته، معترض  صبه تصّور اينكه پيامبر  سداده است، ولى عمر 
 شد!ضرر مسلمانان تمام مى بود؛ صلحى كه ظاهرًا به

از او هم پرسيد. رسول  -بدون كم و زياد  -هم رفت و همان سؤالها را  صبه همين جهت، نزد پيامبر 
برد به اشتباهش پى مى ساو را متوّجه كرد كه قبول صلحنامه با اذن خدا بوده است.. و نهايتًا عمر  صخدا 

شود و طورى كه تيجانى هم كند و پشيمان مىامضاء مى 2 مه راناگيرد! و شخصًا پايين اين پيمانو آرام مى
 .دهد كه خدا او را ببخشد!!گزارد و صدقه مىمى 3نوشته است، بسيار نماز

تحميل شده  صكرد، اين صلح بر پيامبر ، ناشى از اين بود كه خيال مىساعتراض و اضطراب عمر 
آرامش پيدا كرد و فهميد  صانجامد! اّما با سخنان پيامبر است و سرانجام به ذّلت و ناتوانى مسلمانان مى

 .4نامه را امضاء كردند!كه از طرف خدا بوده است و لذا خود به همراه على و أبوبكر و طلحه و زبير، پيمان

پيروزى  -به زعم بعضى از صحابه  -بار ّلتحكمت اين صلح، بعدها آشكار گرديد؛ زيرا همان صلح ذ
بس طوالنى، مسلمانان و كافران آزاد بودند كه به ميان آشكارى برايشان گرديد!.. يكى اينكه: در اين آتش

وآمدها باعث شد كه در مّدت دو سال، آن اندازه مسلمان شوند كه خالل وآمد كنند و اين رفتهمديگر رفت
شدن اين پيمان، مسلمانان ديگر از مسلمان نشده بودند.. ديگرى اينكه: با بستهسال گذشته، آن اندازه  19

                                           
 .999حياةمحّمد، حسنين هيكل، ص -111، ص1هشام، جإبن -1119، ص9طبرى، ج -1
 .199شناسى، صاسالم -2
 .119، ص1هشام، جإبن -1111، ص9طبرى، ج -3
 آمده است. 996، ص1أثير، جإبن -119-113، ص1هشام، جإبن -1119، ص9تفصيل آن در طبرى، ج - 4
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به  -تنها با گذشت يك ماه از صلح حديبّيه  -جانب جنوب، از هر خطرى ايمن شدند و لذا توانستند 
بين از  -به اين ترتيب  -يهوديان ماجراجوى خيبر حمله كنند و آنجا را فتح كنند و خطر جانب شمال را نيز 

از اين فرصت نيز استفاده كرد و به كشورهاى  صبردند و آرامش و امنّيت داخلى برقرار شد و پيامبر 
هايى جهت دعوت به اسالم نوشت.. همچنين اينكه: اگر مجاور، به پادشاه ايران و مصر و روم، نامه

كرد! اّما اگر افرادى مسلمان برد، بازگرداندن آن، مشكلى را حل نمىشد و به مّكه پناه مىمسلمانى مرتد مى
نبايد به مدينه و ميان مسلمانان پناه بياورند.. از اين رو، در  -به موجب قرارداد  -دانستند كه شدند، مىمى

افرادى را براى تبليغ اسالم برايشان فرستاد... و به  صكنار بحر احمر، مقرهايى را تشكيل دادند و پيامبر 
شكالت و عذاب سختى براى كفار مّكه گرديد و همانطور كه خدا وعده داده طور كّلى، اين صلح، باعث م

 تعبير شد: صفتح آشكارى برايشان گرديد و خواب پيامبر  -بدون اينكه مسلمانان بدانند  -بود، اين صلح 
ُ  َصَدَق  لََّقدۡ ﴿ ي   ٱلرُّۡءيَا رَُسوَُلُ  ٱَّللَّ يٱۡۡلَقل دَ  َۡلَۡدُخلُنَّ  ب ُ  َاا ءَ  نإي  ٱۡۡلََرامَ  ٱلَۡمۡسجي ََ َءامي  ٱَّللَّ يقي ََ ُُمَلل ني

يينَ  رُُءوَسُكمۡ  ي يَك  ُدوني  مين فََجَعَل  َتۡعلَُموا   لَمۡ  َما َفَعليمَ  َُتَافُوَنۖٞ  َٗل  َوُمَقۡصل َٰل ا َذ ]الفتح:  ﴾٢٧ قَرييبًا َفۡتحا
١١]. 
امن و خداوند، خواب را راست و درست به رسولش نشان داده است. به خواست خدا، همه شما در »

كرده و بدون ترس و هراس، داخل مسجدالحرام خواهيد شد. ولى خداوند )با امان و سرتراشيده و مو كوتاه
دانستيد، و به همين جهت )قبل از فتح مّكه كه دانست كه شما نمىدادن آن صلح( چيزهايى مىصورت

از جمله فتح خيبر را به دنبال روانه شده بوديد(، فتح نزديكى )كه صلح حديبّيه بود و پيروزيهاى زيادى 
 .«داشت، در بين راه( پيش آورد

اند كردند بر مسلمانان پيروز شدهكه فكر مى -مشركين، پس از چندى متوّجه شدند كه در صلح حديبيه 
هم با  صاند، نتوانستند بر صلح پايدار بمانند و لذا پيمان خود را شكستند! پس پيامبر شكست خورده -

باالخره همانطورى كه خداوند در خواب به او مژده داده بود، وارد مّكه شدند و آن را فتح  آنها جنگيد و
 كردند!.

نويسى، از ( كتابش، به بهانه خالصه119و اّما سخن تيجانى را بنگريم كه چه گفته است! او در )ص 
و آن آيه باشكوه و به مّكه و بيعت رضوان كه زير درخت انجام گرفت،  سجريان انتخاب و ارسال عثمان 

 سديگر آيات مربوطه، حّتى يك كلمه هم نگفته است! بلكه يكسره به پيمان صلح رفته و تنها اعتراض عمر 
 را ذكر كرده و سپس نوشته است:

كنم؛ چون ممكن نيست چيزى را بخوانم و متأّثر نشوم و تعّجب نكنم از اى تأّمل مىمن در اينجا لحظه»
پذيرد كه اين سخن را كه اصحاب به راستى، اوامر به پيامبرشان. آيا هيچ عاقلى مىرفتار اين اصحاب نسبت 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     062

 

كند و نظرشان را تخطئه نمودند؟ اين داستان، آنها را تكذيب مىكردند و آن را اجرا مىپيامبر را اطاعت مى
 (191)ص «.. نمايدمى

كردند؛ زيرا امثال عت نمىاطا صترديدى نيست كه تيجانى مّدعى است، اصحاب از اوامر پيامبر 
 .شان، نخست از تراشيدن موى سرشان امتناع ورزيدند!بر او اعتراض و همگى سعمر 

اى كه كاتب بود.. همچنين عّمار، أبوذر، مقداد، سلمان و ديگر صحابه سدر جريان اين صلح، علي 
گويد: ( مى196كند و در )ص مىمورد احترام شيعيان هستند نيز حضور داشتند، اّما تيجانى آنها را فراموش 

به اصحابش فرمود: بلند شويد، قربانى كنيد و سر بتراشيد! ولى به خدا قسم يك نفر از آنان  صپيامبر »
و بنابه  -داند! بنا به گفته تيجانى ، و آن را دليل عدم اطاعت اصحاب و در نتيجه ارتداد آنها مى«برنخاست

را اطاعت نكردند، پس حكم على و  صب، هيچكدام امر پيامبر اصحا -اين روايتى كه نقل كرده است 
نكردن شود؟! عالوه بر آن، در رابطه با جريان اطاعتاى كه مورد قبول شيعه هستند، چه مىديگر صحابه

كه در روايات شيعه و سّنى  -« محّمد رسول الّله»و « بسم الّله الرحمن الرحيم»كردن مبنى بر پاك سعلي 
گفت؟! هرچند برداشت ما از كردند، چه مىگويد؟! اگر عمر يا أبوبكر اين كار را مىچه مى -آمده است 

عماًل  -و ساير مسلمانان نسبت به كفار از خود  س، سرسختى و عّزتى است كه علي ساين نافرمانى علي 
كه به  سهمچون عمر -عمرو بنحاضر نبود كه حق را پاك كند و در برابر سهيل سدادند.. علي نشان مى -

نيز،  ستوان مثل تيجانى اّدعا كرد كه علي ذّلت از خود نشان دهد.. آيا مى -اش معترض بود مفاد صلحنامه
كند؟! ىرا اجرا م صكرد؟! خود تيجانى چطور؟! آيا او خود اوامر پيامبر را اطاعت نمى صاوامر پيامبر 
 .مسّلمًا خير!
خّطاب شك و ترديد در دل حاضران رسد كه ممكن است، عمربنبه نظرم مى»گويد: ( مى191در )ص 

 «.ندهند! صايجاد كرد تا آنها گوش به فرمان پيامبر 
شيطان و شاگردانش،  -و بلكه مطمئن هستم  -رسد گوييم: و به نظرم مىقبل از جواب، به تيجانى مى

پاى آنها قدم بردارد و در دل اند كه چنين اراجيفى را بنويسد و پابهنى وسوسه ايجاد كردهدر دل تيجا
 .مسلمانان شك و ترديد و بغض و كينه ايجاد كند!!

موجب شد كه حاضران و از جمله على و أبوذر و  ساين سخن تيجانى بدين معناست كه اعتراض عمر 
ش فراندهند! اگر ماركسيستهاى ملحد، اين مطلب را گو صمقداد و سلمان و...، به فرمان پيامبر 

اند؛ نه بوده سخواهند ثابت كنند كه مسلمانها تابع عمر گفتيم: اين شّيادان و دروغگويان مىنوشتند، مىمى
توان گفت كه اين تيجانى و علماى قم هستند كه اين اراجيف را به نام اسالم ! ولى اكنون چه مىصپيامبر 
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كنند! قطعًا و يقينًا كار تيجانى و پخش و تكثير مى -كه پاكتر و دورتر از اينهاست  -ناب محّمدى! 
گاه تشّيع كه در روزنامه  -همكارانش  از كار سلمان  -، اعتراض نوشته بود«كيهان»به قول يكى از برادران آ

ليه اسالم، با رشدى، به مراتب بدتر است! زيرا سلمان رشدى و امثالش، با داشتن پايگاهى مشّخص بر ع
اسالم ناب »ه نام و اصحاب و همسرانش رويارو شده، ولى كار تيجانى و علماى قم، ب صرسول خدا 

 است!!.« محّمدى
توضيح دهيم، سپس استدالل تيجانى را با قرآن تطبيق  سدر اينجا ناچاريم، كمى درباره اعتراض عمر 

 دهيم تا حقيقت روشن شود:
 صآيد، رابطه پيامبر و گزارشهاى موّثق تاريخى برمى صاحاديث پيامبر همانگونه كه از آيات قرآن و 

ها و نظرات اى بود و آنها را طورى تربيت كرده بود كه مقّلد صرف نباشند و سليقهبا اصحابش به گونه
مورد تحليل و بررسى قرار دهند.. آنها را  -شد در امورى كه شامل وحى نمى -را  صشخصى پيامبر 

ش داده بود كه مطيع محض وحى الهى، ولى در برابر آراء و نظرات خودش، حّق اظهار نظر طورى پرور
 فرمايد:داشته باشند؛ چنانچه مى

ۡمري  ِفي  ُهمۡ وََااويرۡ ﴿
َ
 .[١٤٨عمران: ]آل ﴾ٱۡۡل

 .«)اى پيامبر!( در تمام امور با يارانت مشورت كن!» 
موجود بود، ديگر مشورت معنى نداشت و هيچ  اى، آيه و حكمى الهىپر واضح است كه اگر براى قضّيه

يك از آنها، حّق اختيار و اظهارنظر نداشت! بنابراين، مشورت براى امورى بوده كه نّصى نازل نشده باشد و 
نمودند، و روشن است اين هم، بدين معنى است كه اصحاب، آراى مختلف خود را مطرح كرده و رايزنى مى

 انًا متفاوت هم وجود خواهد داشت.هاى مختلف و احيليقهكه در مشورتهايشان، آراء و س
هرچند  -با يارانش مشورت كرد و رأى اكثرّيت را  صبينيم كه پيامبر چنانكه در جنگ احد مى -

نظرش اين بود كه از مدينه خارج نشوند و در  صپذيرفت! پيامبر  -برخالف نظر خودش بود 
شهر دفاع كنند، اّما بيشتر يارانش به بيرون رفتن و استقبال دشمن در خارج از شهر، رأى دادند و 

 .1هم پذيرفت صپيامبر 

                                           
 .199-199شناسى، شريعتى، صاسالم -1
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در غزوه بدر نيز مشهور است كه در مورد جنگ با مشركين، رأى خود را اعالم نمود و بيشتر  -
پسنديدند و جنگ با قريش را تأييد كردند و طورى كه تاريخ آورده است، اصحاب نيز، رأى او را 

 .1ابتدا أبوبكر و سپس عمر و بعد از او مقداد و عموم اصحاب، جنگ را تصويب كردند
در موقعّيت چاههاى بدر، روى اّولين  - صبنا به دستور پيامبر  -باز هم در بدر بود كه مسلمانان  -

كه به تاكتيكهاى جنگى وارد بود، « بن منذرحباب»ى از صحابه به نام زنند، اّما يكچاه خيمه مى
اى رسول خدا! اينكه در اينجا بايد موضع بگيريم، وحى و امر خداست، يا نظر »عرض كرد: 

«. خودتان؟! اگر وحى است كه ما شنيديم و اطاعت كرديم و اگر نظر شماست، ما هم نظرى داريم!
ت و رأى خودم است! حباب گفت: پس بايد تمام چاهها را پشت فرمود: امر خدا نيس صپيامبر 

جبهه خود قرار دهيم تا دشمنان به آب آن دسترسى نداشته باشند و از اين لحاظ محروم باشند! 
 .2كنيم!فرمود: آرى! همين كار را مى صپيامبر 

پذيرد و نظر را مى سكند، و باالخره نظر أبوبكر يا در مورد اسراى بدر نيز، با يارانش مشورت مى -
 .3كند!را تأييد مى سپسندد كه خدا با آياتى نظر عمر را نمى سعمر 

طالب، زيدبن كند: جعفربن أبىسه فرمانده را انتخاب مى صنمونه ديگر در جنگ مؤته، پيامبر  -
كه اگر اّولى شيهد شد، مسلمانان دومى را به  -رضى الّله عنهم  -بن رواحه حارثه، عبدالّله

اندهى بگيرند و اگر او نيز شهيد شد، سومى فرماندهى را به دست بگيرد، و اگر او نيز به فرم
شهادت رسيد، خودشان يكى را انتخاب كنند!.. و همين هم شد! هرسه شهيد شدند، و مردم اكثرًا 

 .4رأى دادند و او فرمانده گرديد سبه خالدبن وليد 
كند و براى باز هم با يارانش مشورت مى -گويند مىكه خندق هم  -يا در مورد جنگ احزاب  -

مبنى بر  سنمايد كه اكثرّيت به رأى سلمان فارسىكيفّيت دفاع از شهر، از آنها نظرخواهى مى
 .5كندن خندق رضايت نشان دادند و همين كار را هم كردند

                                           
 .190-199همان، ص -1
 .199همان، ص -2
، 9البداية والنهاية، ج -336ص ،9طبرى، ج -199-193شأن نزول آيات، ترجمه جعفر اسالمى، ص -991همان، ص -3

 . 110، ص9صحيح مسلم، ج -191حياة محّمد، هيكل، ص -139ص
 .119شناسى، صاسالم -4
 .199، ص1هشام، جسيره إبن -161، ص1األثير، جإبن -1691، ص9طبرى، ج -169همان، ص -5
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نظرشان را مطرح خواست كه داد و از آنها مىاين چنين، به يارانش شخصّيت مى صآرى! پيامبر 
كند و به آنها اجازه اظهارنظر با اصحابش مشورت مى -بنا به دستور خداوند  - صكنند.. وقتى كه پيامبر 

در امور مربوطه، نظرات  -آنگونه كه از پيامبرشان تعليم يافته بودند  -شود، واضح است كه آنها نيز داده مى
 فرمايد:وردشان مىكردند واين است كه خداوند در مخود را بيان مى

مۡ ﴿
َ
 .[٨٣]الشورى:  ﴾بَيۡنَُهمۡ  ُاوَرىَٰ  رُُهمۡ َوأ

 .«باشدحكم و كارشان در بين خودشان، به صورت شورا مى»
بنا بر رأى و  صبه تصّور اينكه پيامبر  سعمر  -همانگونه كه گفتيم  -حال، با توّجه به اين حقايق 

نظريه خود، اين صلح را با آن مواردش كه ظاهرًا به ضرر مسلمانان بود، پذيرفته و بر او تحميل شده است، 
با خوابى كه ديده بود  -قبل از اينكه از مدينه به مّكه حركت كند، به مسلمانان  صمعترض بود؛ زيرا پيامبر 

كار كفر و شرك و اهل  -با اين سفر  -انتظار داشتند كه ديگر مژده فتح مّكه را داده بود، و مسلمانان چنين  -
آن، يكسره شود! و لذا با همين خيال و آرزو به طرف مّكه حركت كردند، كه در بين راه، جريان حديبيه و 

هم براى جنگ نهايى با كّفار از آنها بيعت گرفت، اّما به يكباره  صپيش آمد و پيامبر  سشايعه قتل عثمان 
و  -بر خالف آرزوهايشان بود، مبّدل گشت، و همين ضربه روحى  -در ظاهر  -زوها به صلحى كه اين آر

كه به مواد صلحنامه را بر آن داشت  سبود كه عمر  -خبريم! بسيارى از واقعّيتهاى ديگر كه ما از آن بى
 اعتراض كند!.

همانگونه كه خودش  - سرا نداريم! چون عمر  سناگفته نماند كه ما قصد دفاع از اعتراض عمر 
كاماًل صادقانه بود! مگر نه اينكه  سگوييم: اعتراض عمر مرتكب اشتباه شده بود. اّما مى -كند اعتراف مى

با اين نظريه و اظهار نظر وى  سحّق اظهارنظر داده بود، پس مخالفت عمر  صخداوند به اصحاب پيامبر 
به  صو غير قابل انتظار نبود.. وانگهى اگر پيامبر امرى غريب  -مبنى بر نپذيرفتن مواد صلحنامه  -
، احتمال داشت مغرضانى همچون تيجانى بگويند: «صلح»به  -برعكس  - سداد و عمر رأى مى« جنگ»

 .عمر از ترس جنگ مخالفت كرده است!
بيعت كرده كه تا  صخالصانه با پيامبر  -همچون ساير اصحاب  - سوقتى به شهادت قرآن، عمر 

توان گفت كه او، جز اين نمى -و همين كار را هم كرد -لحظه حياتش در راه خدا با كافران بجنگد آخرين 
براى اسالم دلسوزى كرده و مخالفتش، به خاطر عّزت اسالم و اهل آن بوده است. در همان آيه آمده است 

 فرمايد:كه مى
يهيمۡ ﴿ نَزَل  َفَعليَم َما ِفي قُلُوب

َ
كيينَةَ  فَأ  .[١٣]الفتح:   ﴾مۡ َعلَۡيهي  ٱلسَّ
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گاه بود و مى خداوند از آنچه كه در دل اصحاب بود و باعث اعتراضشان» دانست كه چرا گرديد، آ
 .«كنند و لذا آرامشى از جانب خود بر آنها نازل فرمود تا آرام گرفتندمخالفت مى

به قول تيجانى  -در اعتراض و رأى خويش به خطا رفت، اّما وقتى متوّجه اشتباهش شد  سهرچند عمر 
 .1دهد تا خداوند از او درگذرد!!گزارد و صدقه مىبسيار نماز مى -

ِعز  اإلِْساَلَم بُِعَمَر!»قال النبی: كند: را چنين روايت مى صدعاى پيامبر  سعلي 
َ
پيامبر » .«الل ُهم  أ

 .2«ر، عّزت ببخش!َم روردگارا! اسالم را به وسيله ُع فرمود: پ ص
، امپراطورى ايران سمورد اجابت واقع گشت كه در زمان خالفت عمر  -همواره  - صو دعاى پيامبر 

عزيز و چيره شد؛  سو روم را با جنگ و صلح، به تسليم اسالم درآورد و اين چنين اسالم به وسيله عمر 
 زيرا:

ي ﴿ َّ يس ٱلۡعيزَّةُ َوَّللي يرَُسوُلي يۡلُمۡؤميني  َول  .[٣]المنافقون:  ﴾ََ َول
 .«و عّزت، از آِن خدا و رسولش و مؤمنين است»

 .3«وولیهم وال فأقام واستقام حتی ضرب الدین بجرانه»فرمايد: على نيز در همين مورد مى
داشت و )و  پاو عمر فرمانرواى مردم شد )و به خالفت نشست(، پس )امر خالفت و احكام الهى را( به»

 .«بر آن( ايستادگى نمود )و از مسيرش خارج نشد( تا اين كه دين قرار گرفت
نوشته است: منظورش اين است تا جايى پايدارى كرد كه ايران و روم را  -در شرح آن  -فيض اإلسالم 

 فتح كرد و اسالم در آنجا مستقر شد.
گويى كرده است! او ا كشانده و چگونه مغالطه.. اّما تيجانى آن را به كجساين بود قضّيه اعتراض عمر 

قباًل اّدعا داشته، عالم بزرگى است كه حافظ قرآن و حديث بوده است، در حالى كه قبل از ورود به بحثهاى 
دانسته و... را نمى« حادثه پنجشنبه»و « صلح حديبّيه»شيعه و سّنى، و پيش از مطالعه كتب تشّيع، ماجراى 

                                           
گويد: عمر كافر و منافق يكجا مى«.. حافظه است!و، كمدروغگ»اند: گويد و خوب گفتهداند چه مىتيجانى خود نيز نمى -1

دهد تا خدا او را گزارد و صدقه مىگويد: وقتى كه فهميد اشتباه كرده است، بسيار نماز مىاست، و در جاى ديگر مى
 ببخشد!!.. كافر و منافقى كه به خدا ايمان ندارد، با توبه و نماز و صدقه چه كار دارد؟!.

أثير، همچنين إبن -نقل كرده است  س ، كتاب السماء و العالم، اين روايت را امام باقر از على9شيخ مجلسى، ج بحاراألنوار، -2
 .11خطاب، جوزى، صسيره عمربن -30، ص1ج

شرح  -999شرح صبحى صالح، ص -913، ص9الحديد، جأبىشرح إبن -993، كالم0البالغة، شرح فيض، جزءنهج -3
 .939شرح دنبلى، الدرة النجفية، ص -909، ص9ميثم، جشرح إبن -169، ص9عبده، ج
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(.. و عالوه بر آن، حقايقى را تحريف و به شيوه ملحدين، 191انسته است! )ص است و پس از تشيعش د
به آياتى از قرآن استناد كرده و خود و علماى قم و مرّوجين كتابش را رسوا ساخته است؛ چنانچه بعد از 

اين كه درباره منافقين نازل شده است و هيچ ارتباطى به  -سوره نساء را  09تحريف ماجراى حديبيه، آيه 
مورد  -« استناد غلط به آيات قرآن»مبحث  -دهد.. ما آن را در فصل اّول موضوع ندارد، مورد استناد قرار مى

فرمايد: كه مى 19ايم.. و گفتيم كه پيرامون حديبيه، بايستى به آيات سوره فتح و خصوصًا آيه بررسى قرار داده
استناد كرد؛ آياتى كه به « كردند، راضى است و... كنندگان كه در زير درخت با تو بيعتخداوند از بيعت»

 است.تًا بهشت و رضوان الهى دادهكنندگان، مژده پيروزى و فتح آشكار و نهايطور خصوص به همان بيعت
خداوند آرامش خود را در قلوب آنان نازل فرمود و ايمانشان را محكمتر نمود »فرمايد: مى 9و9مثاًل آيه 

 .«ا به باغهاى بهشت، به صورت جاودان وارد نمايد و گناهانشان را بيامرزدتا مردان و زنانشان ر
اند و دست خدا بر آنهايى كه با پيامبر بيعت كردند، در واقع با خدا بيعت كرده»فرمايد: مى 16و در آيه 

 .«دستهايشان قرار دارد
و آن زمانى كه كافران »فرمايد: بعد از اشاره به شرايط و مواد ظالمانه صلحنامه، مى 10و در آيه 

متعّصب، تصميم گرفتند كه مؤمنان را به مّكه راه ندهند، خداوند آرامش خود را بر دلهايشان نازل فرمود و 
 .«ايشان را بر روح ايمان و تقوا ماندگار كرد كه شايستگى آن را داشتند

 كند.ورات و انجيل آمده، بيان مىنيز، توصيفشان را كه در ت 13و در آيه 
طبق  -بيعت كردند و آنگاه صلحنامه امضاء گرديد و مسلمانان  صآرى! اصحاب با رسول خدا 

كند؛ را نازل مى« رضوان»از همانجا برگشتند كه در بين راه، خداوند آيات سوره فتح و از جمله آيه  -قرارداد 
كردن كه تيجانى و بعد از آن نافرمانى اصحاب در تراشيدن سرهايشان و قربانى سبعد از اعتراض عمر يعنى 

اند!.. خداوند اصحاب پيامبر گيرى كرده كه همگى مرتد و منافق بودهروايت كرده است و از همين، نتيجه
لشان بود، راضى شد و بعد از خواند و از آنها به خاطر بيعتشان، و به خاطر آنچه كه در درا مؤمنين مى ص

نّيتشان، به آنها مژده فتح و پيروزى داد و آرامش خود را بر آنها نازل فرمود.. اّما تيجانى از خبردادن از خلوص
 .چسباند!مى شكند و آيات منافقين را به اصحاب گرامى فرموده خدا، عدول كرده و قرآن را تكذيب مى

كه در مورد  -سوره نساء  09يهايش بنگريم!.. تيجانى بعد از ذكر آيه گويباز، به موردى ديگر از تناقض
 بالفاصله نوشته است: - صمنافقين ديروز و امروز نازل شده؛ نه اصحاب پيامبر 

خطاب در اينجا )منظورش صلحنامه حديبّيه است( واقعًا امر پيامبر را گردن نهاد و در درون آيا عمربن»
 (191)ص «. قضاوت پيامبر نيافت؟ خود هيچ اشكال و ايرادى از
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كنند؟! و به تيجانى چه گوييهاى تيجانى را منتشر مىتوان به علماى قم گفت كه اين ياوهبه راستى چه مى
سال قبل زيسته است،  1966دهد، درباره درون فردى كه بگوييم و كارش را چه بناميم كه به خود اجازه مى

 .قضاوت كند!!
بود،  صاش، شّك و ترديد در برابر امر پيامبر گيرىيا اينكه موضع»هد: ه مىبه هر حال، چنين ادام

 (191)ص «. خصوصًا آنجا كه گفت: آيا تو پيامبر خدا نيستى؟
كنده از غرض و كينه، با سؤاالت صريح و خالى از عيب عمر   سببينيد كه تيجانى چگونه با قلبى آ

 كند.برخورد مى
هاى اسالمى، عمر را تحريف كرده است: طبق تمام تواريخ و مسانيد و سيرهاّما ببينيم كه چگونه تاريخ 

 سرساند و همان سؤاالتى كه از أبوبكر مى صرود و سپس خود را به پيامبر مى سابتدا نزد أبوبكر  س
گيرد و خود زير صلحنامه آرام مى صپرسد و بالفاصله با فرموده پيامبر نيز مى صپرسيده بود، از پيامبر 

ابتدا نزد  سكند كه عمر تيجانى با زور تحريف، مسأله را برعكس نقل كرده و اّدعا مى 1كند، اّمارا امضاء مى
 -نه شيعه و نه سّنى  -رفته است!.. در هيچ تاريخى و در هيچ كتابى  سو سپس نزد أبوبكر  صپيامبر 

 .چنين دروغى نيامده است!
كننده، جوابش را داد، تسليم شد؟ نه، يامبر با آن پاسخهاى قانعآيا پس از اينكه پ»دهد: و چنين ادامه مى

هرگز تسليم نشد و لذا نزد أبوبكر رفت و همان سؤاالت را از أبوبكر كرد، و آيا پس از آن كه أبوبكر پاسخش 
دانم، شايد با سخن أبوبكر تسليم شده داد و نصيحتش كرد كه اطاعت از پيامبر كند، او تسليم شد؟ نمى

 (191)ص «. ، يا به جواب پيامبر يا به جواب أبوبكر قانع شده باشد!باشد
و اينجا « هرگز تسليم نشد!»گويد: كند! يكجا مىگويى مىببينيد كه تيجانى چگونه آشكارا تناقض

چگونه «. دانم!...و يا أبوبكر تسليم شده باشد، نمى صشايد با سخنان و نصيحتهاى پيامبر »گويد: مى
تر دانم و هرگز تسليم نشد! و دو سطر پايينكند كه مىدانم! و دو سطرباالتر اّدعا مىيد: نمىگواينجا مى

 .گويد: شايد تسليم شده باشد!مى
 گويد:( مى196گوييهايش، در )ص نمونه ديگرى از تناقض

سر بلند شويد، قربانى كنيد و »از صلحنامه فارغ شد، به اصحابش فرمود:  صو هنگامى كه پيامبر »
، ولى به خدا قسم يك نفر از آنان برنخاست تا اين كه سه بار حضرت تكرار كرد. وقتى هيچ كس «بتراشيد

                                           
سيره  -996، ص1األثير، جإبن -1119تا1111، ص9طبرى، ج -199شناسى، شريعتى، صنگاه شود به: اسالم -1

 .113تا119، ص1هشام، جإبن
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آنكه سخنى با يكى از آنها بگويد، دستورش را اطاعت ننمود، به درون چادرش رفت و آنگاه بيرون آمد و بى
 «.راشداش را صدا زد تا سرش را بتبا دست خود شتر قربانى كرد و سپس سلمانى

وقتى اصحاب، اين را ديدند بلند شدند، قربانى كردند و هر »گويد: كنيم كه مىاش توجه مىبه دنباله
ظش ٌٌ  (196)ص «. بكشد... يك سر ديگرى را تراشيد و نزديك بود، برخى، برخى ديگر رإ؛ٌ

پس از آن  دانم چرا بقيه حاضريننمى»گويد: نگريم كه دو صفحه بعد مىاش مىاكنون به اين گفته
خواست نحر و است( گوش به فرمان رسول الّله ندادند كه از آنها مى سماجرا )منظورش اعتراض عمر 

)ص «. قربانى كنند و سر بتراشند تا اينكه سه بار حضرت امر خود را تكرار كرد و باز هم تأثيرى نبخشيد!
191) 

 صنشان دهد، اصحاب از رسول خدا  اش به خاطر اين است كهپردازيها و دستكاريها، همهاين صحنه
( جاهالنه از اطاعت اصحاب سخن 196كردند، و به راستى عجيب است كه در )ص اطاعت نمى

كند كه دستور رسول خدا كند و اّدعا مىگويد، ولى دو صفحه بعد، همان مطلب را ناقص روايت مىمى
 .اثرى نبخشيد! ص

كند كه شيعه شده است! و گوييهايش اّدعا مىو پريشان پردازيهاشگفتا!.. تيجانى با اين قبيل صحنه
 .كنند!علماى قم هم به اين فرد افتخار كرده و كتابش را ترجمه و چاپ، و در سراسر كشور پخش مى

، صاز تيجانى بپرسيم: آيا سندى در تاريخ و يا حديث موجود است كه پيامبر  -در اينجا  -جا دارد 
 -ه خاطر اعتراضشان سرزنش كرده باشد؟ مسّلمًا خير! و بلكه در تواريخ را ب ساصحابش و خصوصًا عمر 
 اين مطلب، گزارش شده است: -مثل صحيح بخارى  -و در احاديث  -مثل تاريخ مغازى واقدى 

 سشوند.. در ميان راه، عمرگردند و رهسپار مدينه مىو اصحابش، از حديبّيه بازمى صرسول خدا »
و جبرئيل همين آيات سوره  -شد نازل مى صشود، در حالى كه وحى بر پيامبر نزديك مى صبه پيامبر 

از او مطلبى  -شود بدون خبر از اينكه به او وحى مى -در آن موقع  سعمر  -خواند فتح را بر او مى
را  سر دهد!.. اين امر، عمبه او پاسخى نمى -كه مشغول دريافت وحى بود  - صپرسد، اّما پيامبر مى

مهرى پيامبر كند، اعتراض او در حديبّيه، موجب ناراحتى و بىسازد و خيال مىسخت مضطرب و نگران مى
پيش خودم گفتم: مادرت به »كند كه: نقل مى -چنانكه خودش  - سنسبت به او شده است! لذا عمر  ص

را به حركت درآورده و از  سپس شترش«. عزايت بنشيند اى عمر! از پيامبر سؤال كردم، هيچ پاسخى نداد!
شنود كه كسى از سوى پيامبر رود تا اينكه بعد از مّدتى مىافتد و همچنان غمناك پيش مىمردم جلو مى

 صسپس بدان سو روى آوردم تا به حضور رسول خدا »گويد: خود مى سخواند.. عمر او را مى ص
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جواب داد و فرمود: اى عمر! آياتى بر من  خيلى شادمان بود و سالم مرا صرسيدم و سالم كردم. پيامبر 
فرود آمده كه از هرچه خورشيد بر آن تابيده، نزد من محبوبتر است! آنگاه چنين خواند: إنا فتحنا لك فتحا 

شود كه همان صلح حديبيه، خود يك متوّجه مى سو آيات را در آن دم، بر او خواند و عمر «. مبينا...
 .آور بوده است!به ظاهر براى مسلمانان زيان پيروزى آشكارى بوده كه مفادش

كند اى بزرگ او را خوشحال مىبا روى خوش و با مژده صبه راستى خوشا به حال عمر! كه رسول خدا 
 خواند.بود كه آيات را بر او مى و اّولين كسى

* * * 

 جريان سپاه اسامه و تخّلف أبوبكر و عمر از شركت در آن:
سخن گفته و چند روايت ساختگى « اصحاب در سپاه اسامه»از ماجراى ( هم 196تيجانى در )ص 

ناراحت بودند و حاضر نشدند تحت  ساز فرماندهى اسامةبن زيد سمتذّكر شده كه أبوبكر و عمر 
قرار گرفتند! در  صساله، انجام وظيفه نمايند و لذا مورد لعنت و نفرين رسول خدا  19فرماندهى جوانى 

 نيست.. جريان بدين صورت بوده است:حالى كه هرگز چنين 
چند روز قبل از رحلتش، سپاهى را براى فرستادن به مرزهاى روم، تحت فرماندهى اسامه  صپيامبر 
 ص.. در آنجا به خاطر شّدت بيمارى پيامبر 1رسدمى« جرف»افتد تا به كند.. سپاه به راه مىبسيج مى

وبكر در ماجراى سقيفه به خالفت تعيين شد، به عنوان خليفه مانند.. وقتى كه أبگردند و تا رحلتش مىبرمى
دستور رفتن سپاه را داد.. بسيارى از بزرگان مهاجر و انصار به دليل شرايط حاّد و خطرناكى كه  صپيامبر 

و « فلسطين»و « بلقاء»پيش آمده بود، معتقد بودند كه مصلحت نيست در اين بحران شديد، سپاه اسامه به 
كند و اكنون از جانب گروههاى فرق مى صبرود؛ زيرا موقعّيت كنونى با قبل از رحلت پيامبر  مرزهاى روم

گفتند: ما اكنون براى خود مدينه، آنهايى كه مى اّما أبوبكر در جواب  2شويم!داخلى و خودى تهديد مى
به خدا »امنّيت نداريم و اعزام اين قدرت بزرگ به مرزهاى روم، به هيچ وجه مصلحت نيست، چنين گفت: 

                                           
كه زيدبن حارثه، پدر اسامه و پسرخوانده پيامبر در آن  شد؛ جنگىاين سپاه براى انتقام جنگ مؤته با روميان متجاوز آماده مى -1

 به شهادت رسيد. 
بردند و از طرفى بسيارى از مردم، پس از رحلت پيامبر در ماتم و اندوه بسيار به سر مى صمسلمانان به خاطر رحلت پيامبر  -2

بالفاصله اعالم ارتداد و جنگ و تهديد كردند و گروهى هم منكر زكات شدند؛ چنانكه شورشيانى همچون مسيلمه  ص
 باش بودند تا به مدينه حمله كنند.كذاب و أسود عنسى و سجاح و... با دههاهزار مرد جنگجو و مسّلح در حال آماده



 070  مناقب خلفاء

 

 

پاره كنند، باز مأمورّيتى كه قسم! اگر بر اثر نداشتن نيروهاى محافظ براى مدينه، گرگها و سگها، بدن ما را پاره
 .1«ين سپاه داده است، بايد اجرا گردد!به ا صپيامبر 

 سديده بر سپاه بگمار! أبوبكر بعضى از انصار گفتند: پس به جاى اسامه، يك فرمانده مجّرب و سال
او را انتخاب كرده  صاى است كه پيامبر اسامه فرمانده»عصبانى شد و از جاى برخاست و فرياد كشيد: 

 .2«گذارم؟!گوييد من او را كنار باست! حال شما مى
خود پياده تا بيرون شهر،  ساش حركت كرد و أبوبكر به فرماندهى سهزار نفرى اسامهباالخره سپاه سه
كند و قبل از وداع با سپاه، را دوباره به اسامه گوشزد مى صهاى پيامبر نمايد و توصيهمتواضعانه بدرقه مى

دانى، با نبردن اگر صالح مى»كند: چنين درخواست مى -به خاطر شرايطى كه پيش آمده بود -از اسامه 
عمر به من كمك كن و اجازه بده تا او را براى همكارى خويش در اتخاذ تصميمات الزم به مدينه 

 گردد.ه با أبوبكر به مدينه برمىموافقت كرد و عمر همرا سبا پيشنهاد أبوبكر  ساسامه 3«..برگردانم!
از رفتن سپاهى به فرماندهى جوان  صدر زمان پيامبر  ستوان باور نمود كه أبوبكر حال چگونه مى

كنند و گردد و همه مسلمانان با او بيعت مىمى صساله ناراحت بود، اّما وقتى خودش جانشين پيامبر  19
نمايد؟ آن هم در حالى كه اكثر اصرار مى -اينگونه -گيرند، بر رفتن همان سپاه اطاعتش را به گردن مى

 اند، بودند.رو شدهاصحاب مهاجر و انصار، مخالف حركت سپاه در آن شرايط خطرناك كه با مرتّدين روبه
باشد؛ زيرا در آن روغ محض مىنيز جزو سپاه اسامه بوده است، د سو اّما اينكه تيجانى گفته كه أبوبكر 

او را به امامت  صكه سپاه اسامه در جرف اردو زده بود، پيامبر  - صيعنى بيمارى پيامبر  -هنگام 
 .5است أبوبكر جزو سپاه اسامه بوده باشد؟! 4 جماعت مردم گماشته بود، بنابراين چگونه ممكن

 صكه پيامبر  -ه كه تيجانى اّدعا كرده آنگون -و از طرفى هيچ روايت صحيح و ثابتى در دست نيست 
متخّلفان از سپاه اسامه را نفرين كرده باشد و اين كاماًل دروغ است، و اگر فرضًا راست هم باشد، مگر چه 

 .كسى از شركت در اين سپاه خوددارى كرد؟!

                                           
 . 10، ص1األثير، جإبن - 1919، ص9طبرى، ج -1
 . 969، ص9ان و البداية والنهاية، جهم -2
 .19، ص1أثير، جإبن - 1999، ص9طبرى، ج -3
 .996شناسى، دكتر على شريعتى، صاسالم -4
 به بعد. 991كثير، ص، إبن«السيرة النبوية»نگاه شود به  -5
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سال  01كه  - سنويسى، از ذكر اين جريان خوددارى كرده است!.. أبوبكرتيجانى به بهانه خالصه
سواره بود، سپاه را تا بيرون شهر بدرقه  -ساله  19 -در كمال تواضع با پاى پياده در حالى كه اسامه  -داشت 

شما »نمود. اسامه از او خواست تا بر مركبش سوار و خودش پياده شود، اّما أبوبكر قبول نكرد و گفت: 
و نيز اينكه عمر «.. پاى پياده را تحّمل نكنم؟!كنيد، آيا من رفتن با رويد در راه خدا جان خود را فدا مىمى
مانند يك  سأبوبكر  -برخالف گفته تيجانى هيچ تخّلفى نكرده بود  -كه مانند سايرين در سپاه بود و  س

اجازه دهد تا پيش وى، همراه ديگر  سفرد عاّدى از فرمانده جوان، خواهش كرد كه اگر ممكن است به عمر 
براى تدبير و مشورت با جنگ مرتّدين بماند  شمسعود و... صحابه سابق همچون على و طلحه و زبير و إبن

 .اش را قبول كرد!و او هم درخواست خليفه
يدند با مرتّدين و مانعين زكات جنگ -پس از مشورت و تدبير  -شدن سپاه اسامه، بالفاصله بعد از روانه

و پيروز هم شدند و در بين همين جنگ با مرتدين بود كه سپاه اسامه نيز پيروزمندانه برگشت و به كمك 
 .مسلمانان مدينه پرداخت!

انتخاب  صكردن سپاه به فرماندهى همان كسى كه پيامبر در حركت سآن اصرار و سرسختى أبوبكر 
بودن ان أبوبكر و عمر و ديگر صحابه بزرگوار و باطلكرده بود، و آن تواضع و درخواست فروتنانه، صدِق ايم

 .دهد!سخنان تيجانى را بيش از پيش نشان مى
مناسبت نيست كه به يكى از استداللهاى تيجانى هم اشاره كنيم كه قّوت اقامه حّجتش!! در اينجا بى

ايمان اّمتم  وزنايمان أبوبكر هم»( براى نقد حديث 199بيش از پيش روشن گردد.. تيجانى در )ص 
زيد را امير و پذيرفت، اسامه بنقطعًا اگر پيامبر، اين چنين ايمانى را براى أبوبكر مى»گويد: مى« است

 .«!دادفرمانده او قرار نمى
او را  صبرتر بوده است! زيرا رسول خدا  ساز أبوبكر  سمعنى استدالل تيجانى اين است كه اسامه

را به عنوان فرمانده قرار  سعلي  صپرسيم: چرا پيامبر ! حال ما از او مىفرمانده قرار داد؛ نه أبوبكر را
نداد؟! چرا هرگز هيچ مسؤولّيت حكومتى و امارتى را به او نسپرد؟! البد بنا به استدالل تيجانى، اسامه از 

 ر فصلعلى نيز برتر بوده است! البته كه اين چنين نيست و خالف واقعّيت قرآنى و تاريخى است.. د
 ايم.آورده« اصحاب پيامبر»

را امام جماعت  سالموت خود، أبوبكر در هنگام مرض صپرسيم: چرا پيامبر و باز از او مى
: داندرا چنين مى سأبوبكر  1داليل انتخاب سمسلمانان قرار داد و كسى غير از او را قرار نداد؟!.. علي 

                                           
 .190، ص9داية، جالب -911، ص1أثير، جبنكامل -1919، ص9طبرى، ج -996شناسى، شريعتى، صاسالم -1
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اِس ِبَه » َحقَّ النَّ
َ
َبا َبْكٍر أ

َ
ا َنَری أ نَّ ِإ ِه َو وِل اللَّ ا  صا َبْعَد َرس  نَّ ِإ َنْیِن َو ه  ِلَصاِحب  اْلَغاِر َوَثاِنی اْث نَّ ِإ

ِه  ول  اللَّ َمَره  َرس 
َ
َره  َوَلَقْد أ َو َحیٌّ  صَلَنْعِرف  َشَرَفه  َوِکَب اِس َوه  اَلِة ِبالنَّ  .1«ِبالصَّ

زيرا او يار غار پيامبر و همدمش بينيم؛ ترين مردم به آن )يعنى خالفت( مىهمانا ما أبوبكر را شايسته»
سفيد ماست( و رسول خدا نيز به او امر كرد كه امام بوده و ما مى دانيم كه از او سّنى گذشته )و ريش

 .«جماعت مردم شود، در حالى كه خود زنده بود
كمى بهبود پيدا كرد. پس از  صاند كه يك روز صبح، حال مبارك پيامبر و حّتى همه موّرخين آورده

از حجره عايشه به مسجد آورده شد كه مسلمانان از  صنماز را با مردم آغاز كرد، پيامبر  سآنكه أبوبكر 
را احساس كرد و لذا خواست كه از  صنيز آمدن پيامبر  سخوشحال شدند و أبوبكر  صبهبودى پيامبر 

ايش به جلو نگه او را با دسته صدهد، اّما پيامبر  صمكان خويش عقب برود و جايش را به پيامبر 
نشسته  -به عّلت بيمارى  -داشت و گفت: با مردم نماز بخوانيد! و خود در طرف راست و پشت سِر أبوبكر 

 .2نماز گزارد!
* * * 

 قّصه قلم و دوات )حادثه روز پنجشنبه(:
و « اصحاب و مصيبت روز پنجشنبه»كتابش، ماجراى  -و ديگر صفحات  -( 199تيجانى در )ص 

خود،  -و بيمارى  -در اواخر عمر  صرا متذّكر شده و معتقد است: پيامبر « قلم و دوات»روايت دروغين 
قلم و بعد از خودش بنويسد و لذا به اصحابش فرمود:  ساى را در مورد جانشينى علي خواست نامهمى

دواتى برايم بياوريد تا چيزى برايتان بنويسم كه هرگز گمراه نشويد! اّما در آن موقع، بعضى از اصحاب و از 
گويى مّتهم كردند و گفتند: ما را قرآن مانع نوشتن اين وصّيت شدند و او را به بيمارى و هذيان سجمله عمر 

 ل خود بيرون كرد!.همگى را از منزهم خشمگين شد و  صكافى است! و پيامبر 
همانگونه كه در فصل اّول نيز گفتيم، اين روايت اگر چه در كتب صحاح آمده است، ولى متن و محتوا و 

باشد و چه بسا در روزگارى ساخته شده كه اختالفات مذهبى به ميان طرق و القائات آن، مانع پذيرش آن مى

                                           
 .991، ص1الحديد، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج -1
 -190تا199، 9البداية، ج -961، ص1األثير، جإبن -1919-1919، ص9طبرى، ج -996شناسى، شريعتى، صاسالم -2
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مورد  -روايتى و درايتى  -اينجا، از هر دو لحاظ  و از لحاظ درايتى نيز ساقط است كه ما در 1 آمده است!
 دهيم:بررسى قرار مى

ميان ياران در -هميشه  2مانند -كشد و در اين مّدت نيز ، حدود چهارده روز طول مىصبيمارى پيامبر 
يافت، و در بستر خوابيده بود، اصحاب خودش بود؛ زيرا در روزهايى كه بيمارى تا حّدى شّدت مى

.. و در 3آمديافت، خود به مسجد مىآمدند و در روزهايى كه تا حّدى بهبودى مىبه عيادتش مىدسته دسته
ها و مشاهده بيش از هر زمان ديگر، مواظب شنيدن فرموده -در آن روز  -نشست و آنها ميان يارانش مى

ها را به غايبين شاهدين پيام» «فلیبلغ الشاهد الغائب»رفتار و كردارش بودند، و طبق فرمان مؤّكدش: 
به وسيله كسانى كه حاضر و ناظر بودند، به همه آنهايى كه  صگفتارها و كردار پيامبر  تمام، «برسانند

را  صگشت.. و بعد از رحلتش، بيش از صدهزار صحابى، گفتار و رفتار پيامبر حضور نداشتند، منتقل مى
كردند و سپس ميليونها تابعين، همين ازگو مىو همچنين رويدادهاى اين چند روز بيمارى را براى همديگر ب

نمودند، و از اين صدهزار تابعين روايت مىاصحاب شنيده و براى تابِع  4گفتار و رفتارها و حوادث را از
چهار روز قبل از رحلتش، قلم و  صپيامبر »صحابى و ميليونها تابعين كسى نگفته و نشنيده است كه: 

اى مانع اين كار شدند يارانش بنويسد كه بعد از او گمراه نشوند، ولى دسته دواتى خواست تا مطلبى را براى
 «.همه را از منزل خود بيرون كرد!آن را ننوشت، و به ُجرم مخالفت بعضى،  صو پيامبر 

« عبيدالّله»و دومى از « جبيرسعيدبن»، اّولى از «زهرى»و « سليمان أحول»اّما در دوره تابعيِن تابعين، 
و به اعتراف صريح  -كه صحابى است  -« عباسبنعبدالّله»كنند كه روايت مى -كه هردو تابعى هستند  -

، و بعدها همين مطلب، با 5اندساله بوده، اين مطلب را شنيده، كودكى دهصخويش در روز وفات پيامبر 
روايت شده  -به خصوص صحيح بخارى و مسلم  -تواريخ و احاديث  عبارتهاى متفاوت، در اكثر كتب

تفاسير و تأويالتى  -اند هايى را القاء كردهكه شبه -است و با اعتقاد به صّحت آن، بر جمالت و كلمات آن 
و به خصوص كتب  -هاى شادمانى را در محافل شيعيان هلهلهاند.. و آمدن اين روايت در اين كتب، نوشته

 -معاذالّله  -انداز نموده است؛ زيرا در برخى از اين روايات، از قول برخى از اصحاب طنين -تيجانى 

                                           
 ايم.دادهچگونگى پديدآمدن اين اختالفات را در فصل آخر توضيح  -1
 .91، ص1الفاروق، هيكل، ج -2
 . 999، ص9سيره حلبيه، ج -9و1، ص1األثير، جإبن -1919، ص9طبرى، ج -996شناسى، شريعتى، صاسالم -3
هزار 119، ص)شرح اختصار علوم الحديث(، آمار اصحاب را بعد از رحلت پيامبر « الباعث الحثيث»كثير در كتابش إبن -4

 ست.نفر نوشته ا
 «.تعليم الصبيان القرآن»، باب 999، ص9صحيح بخارى، شرح قسطالنى، ج -5
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بوده است، و لذا براى  سعمر  -در برخى روايات  -داده شده كه سردسته آنها  صنسبت هذيان به پيامبر 
، بهانه مناسبى به دست آورده و به خيال سر نمودن مقام صحابه و به طور خصوص عمر داكوبيدن و لّكه

 .1اند!خويش، دليل خوبى پيدا كرده
از كجا معلوم كه  -كه جعلى است!  -اّما بايد گفت: اّواًل اين روايت، خواه صحيح باشد و خواه جعلى 

 سبود، از كجا معلوم كه به نام أبوبكر مى نامهبه مسأله خالفت و جانشينى ارتباط دارد، و اگر خالفت
يابد و دانيم كه وصّيت به خالفت، با گفتن يك كلمه و حّتى يك اشاره، تحّقق مىنبود؟! گذشته از آن، مى

چهار روز پس از اين جريان، در حال حيات بوده و در بين  صخواست و عالوه بر اين، پيامبر اى نمىنامه
خواست، نيز، همواره بر بالينش بوده است، و اگر مى -دخترش -بوده و فاطمه اى نفاصله 2،ساو و علي 

به قول تيجانى و شيعيان  -را  سعملى سازد و علي  -براى بار دوم و يا چندم  -توانست سفارش خود را مى
 .ريد...!اى نكرد و دوباره، نفرمود: إيتونى: قلم و دواتى بياوجانشين خود سازد، در حالى كه هيچ اعاده -

كالم خدا و سّنت »در حجةالوداع فرمود:  -چند ماه قبل از رحلتش  -در همان سال  صثانيًا پيامبر 
خواسته چيزى بنويسد، و اگر فرضًا مى3پس نيازى به قلم و دوات نبود! « رسولش را بگيريد تا گمراه نشويد

كيد بر استقامت و تداوم بر دين مى يا كسى ديگر گفته:  سو اگر فرضًا عمر بود! همان سفارش قبلى، يا تأ
است؛ زيرا اگر  ساز اينكه چيزى ننوشت، دليل صّحت قول عمر  صقرآن ما را كافى است! سكوت پيامبر 

كرد و امر به سخن اين و آن، توّجهى نمى ص، حتمى و الزم بود، پيامبر «ايتونى: قلم و دواتى بياوريد!»
.. 4كردسكوت نمى -كه كوچكترين كوتاهى از خود نشان نداد  همچون امور ديگر -نوشت و خدا را مى
يا ديگران، انجام  سبه خاطر اعتراض عمر  امر و دستور خدا را صتوان باور كرد كه پيامبر چگونه مى

 نيست كه قباًل به او فرموده بود: صندهد؟! آيا اين اهانت به رسول خدا 

                                           
اى كه وصّيتنامه»، تحت عنوان 900، محّمدصادق نجمى، ص«سيرى در صحيحين»عالوه بر كتابهاى تيجانى، نگاه شود به:  -1

 . 901، ص1فروغ ابدّيت، ج -«نوشته نشد
رحلت  -چهار روز پس از آن  -نيز، روز دوشنبه  صوز پنجشنبه اتفاق افتاده و پيامبر ر -بنا بر همان روايت  -اين حادثه  - 2

 نمود.
 .919شناسى، شريعتى، صاسالم - 3
ۡمُر ٱ﴿اإلجرا هستند: خصوصًا در كارهاى دين و امور الهى كه الزم - 4

َ
ي َمۡفُعوٗلا َوََكَن أ و امر خدا بايد [. »99]األحزاب:  ﴾َّللَّ

 «.شودانجام و عملى 
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َها ﴿ يُّ
َ
ي ُۡ  ٱلرَُّسوُل َيَٰٓأ نزيَل  َما   بَلل

ُ
يَكۖٞ  مين إيَِلَۡك  أ بل ُ  ۚۥٞ هُ ريَساَۡلَ  بَلَّۡغَت  َفَما َتۡفَعۡل  لَّمۡ  ِإَون رَّ ُمَك  َوٱَّللَّ  مينَ  َيۡعصي

 .[٣١]المائدة:  ﴾ٱَلَّاسي 
شود، و اگر اين كار را نكنى، در واقع اى پيامبر! تبليغ كن آنچه را كه از سوى پروردگارت به تو نازل مى»

! و )از هيچ كس و هيچ چيزى نترس! زيرا( خداوند تو را از گزند و آسيب مردم، اىرسالتش را انجام نداده
 .«كندحفظ مى

به هفت طريق روايت شده است: چهار طريق آن به اين ترتيب آمده  -به طور كّلى  -ثالثًا اين روايت 
سليمان أحول، »ست: اين شكل آمده ا 1و سه طريق ديگر به«.. عّباسزهرى، از عبيدالّله، و او از إبن»است: 
 .2«عّباسجبير، و او از إبناز إبن

در يكى گفته شده:  -گانه دومى، در عين اينكه با يكديگر تفاوتهايى دارند در اين طريقهاى سه
 -« بياوريد!»، و در سومى تنها گفته شده: «كتابى بياوريد!»، در ديگرى گفته شده: «استخوان شانه بياوريد!»

داده شد  صنسبت هذيان به پيامبر  -1آن روز پنجشنبه بود  -1با هم مّتفق هستند:  همگى در اين مطالب
اخراج مشركين، احترام هيأتهاى نمايندگى، و سومى »درباره سه مطلب وصّيت فرمود:  صپيامبر  -9

 .عّباس به شّدت گريه كرد تا جايى كه شنها را خيس نمود!إبن-9« فراموش شده است!
گويى، نه چهارگانه اّولى، هيچ يك از مطالب فوق نيامده و نه از پنجشنبه، نه از هذيان و اّما در طريقهاى

بحثى به ميان نيامده است! و در مقابل و به جاى همه  -اساسًا  -عّباس گانه و نه از گريه إبناز وصاياى سه
 آنها، دو مطلب زير اضافه گشته است:

و در سه طريق ديگر، صريحًا « بعضى»ه عنوان خطاب آمده كه در يك طريق، ببحث از عمربن -1
و كتاب خدا براى  شّدت يافته و قرآن نزد شماست صگفت: درد بر پيامبر  سگفته شده كه عمر 

 «.ما كافى است!
 كه آنجا حضور داشتند!.. -مخالف و موافق  -كردن همه اصحاب اخراج و بيرون -1

نيست.. و  سعمر 3بحث از هذيان شده، بحثى از گانه كه به اشاره يا به صراحت چون در همه طرق سه
بنابراين،   1شده، ابدًا از هذيان بحثى نيست!! سدر همه طرق چهارگانه كه با اشاره يا صراحتًا بحثى از عمر 

                                           
، 16ج -999، ص9ج -909، ص0ج -160، ص1محّل ذكر اين چهار طريق، در صحيح بخارى، شرح قسطالنى، ج - 1

 آمده است. 999ص
 آمده است.  901، ص0ج -103-190، ص9محّل ذكر اين سه طريق نيز، در صحيح بخارى، شرح قسطالنى، ج -2
 . 901، ص0ج - 910-190، ص9صحيح بخارى، شرح قسطالنى، ج -3
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رسانيد و هيچگونه شادى و نمى سبود، هيچ زيانى به مقام عمر صحيح هم مى -فرضًا  -اگر روايت 
 .گرديددشمنان و مخالفانش، موجب نمى دلخوشى براى تيجانى و ديگر

در آخر يكايك آنها اين جمله ديده « عباسجبير، از إبنسليمان، از إبن»گانه دومى، رابعًا در طرق سه
، و اين اعتراف صريح راوى به فراموشكارى خويش، «ام!و نسيت الثالثة؛ و سومى را فراموش كرده»شود: مى

به اين اصل تصريح  -عمومًا  -« شناسىحديث»ايد؛ چنانچه علماى نمصّحت خبر را به كّلى سلب مى
جمله  صاز زبان پيامبر « عباسزهرى، از عبيدالّله، از إبن»خامسًا در طرق چهارگانه اّولى،  .2انكرده

كند؛ شود و اين جمله صّحت اين روايت را در ترديد غرق مىديده مى« قوموا عنى: برخيزيد از منزل من!»
اى ندارد! مخالفين به هر حال، موافقين چرا؟! و اگر سابقه صكردن اصحاب، در عادت پيامبر يرونزيرا ب

شناسى طبق معروفترين اصل حديث -داد بر خالف عادت خويش چنين دستورى مى صبه فرض، پيامبر 
سادسًا در تمام طرق هفتگانه،  3روايت شود. -نه از راه آحاد  -بايستى نظر به اهّمّيت آن، از راه تواتر مى -

گانه دومى، پنج مطلب مهم آمده داديم، در طريقهاى سه 4گردد و چنانكه سابقًا توضيحپديده تقطيع ديده مى
است كه هيچكدام در طرق چهارگانه اّولى نيامده است، و در طرق چهارگانه، دو مطلب مهم آمده است كه 

است! و اين تقطيع هولناك و خارج از حّد روايتى كه فقط به يك  گانه نيامدههيچ يك از آنها، در طرق سه
 كند!.در ابهام غرق مى -احد است كه و -گردد، صّحت خبر را عباس منتهى مىنفر، يعنى إبن

عباس بنبه عبدالّله -در تمام كتب محّدثين  -سابعًا همانگونه كه مشاهده كرديم، تمام طرق هفتگانه 
ساله ، بچه دهصنيز طبق اعتراف صريح خويش، در روز وفات پيامبر  س بن عباسرسند، و عبدالّلهمى

كه شك است  -ساله مجلس ساكت بوده و تنها يك بچه ده چطور ممكن است تمام اهل اين  5بوده است!
 شنيده و نقل كرده باشد! و كس ديگرى آن را از زبان هيچ يك از صحابه ديگر كه -در آن مجلس بوده باشد! 

را  «فليبلّغ الشاهد الغائب» صاند، نشنيده است و چرا كسى از آنها، امر مؤكد پيامبر حضور داشته
جبير و عبيدالّله، آن هم با اين تقطيع شگفت و إبن -رعايت نكردند؟ چرا در بين ميليونها تابعى، فقط دو نفر 

                                                                                                               
 . 999، ص16ج -999، ص9ج -909، ص0ج -160، ص1صحيح بخارى، شرح قسطالنى، ج -1
 «. حديث شاذ»، مبحث 3حجر عسقالنى، صشرح نخبه إبن -31كثير، صالحديث، إبنشرح اختصار علوم -2
 ، اصول الفقه.1الجوامع، ججمع -3
مربوط به قسمت مذكور باشد، باإلتفاق صحيح نيست.. نگاه شود به شرح  تقطيع حديث در صورتى كه قسمت محذوف -4

 .199كثير، صاختصار علوم الحديث، إبن
 .999، ص9، نگاه شود به: صحيح بخارى، شرح قسطالنى، ج«وأنا إبن عشر سنين... صعباس: توفى رسول الّلهقال إبن» -5
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اند؟ و چرا از شنيده -ساله بوده زمان ده صحابى كه در آن -عباِس اين مطلب را از إبن -انگيز تفاوتهاى هول
 اند؟آن را شنيده -زهرى و سليمان، آن هم هر يك از يك نفر تابعى  -تابعين، فقط دو نفر ميليونها تابع

بياوريد تا چيزى برايتان بنويسم كه بعد از من »...شود: ثامنًا در تمام طرق هفتگانه، اين جمله ديده مى
چيزى ننوشت! به فرض  صدر تمام اين طرق، اين مطلب هم آمده كه پيامبر  ، و«هرگز گمراه نشويد

به  -العياذ بالّله  - صشود كه پيامبر شود؟! اين مىصّحت اين روايت، نتيجه صغرا و كبراى آن چه مى
 بعد از او، عمومًا گمراه -اعم از مخالفين و موافقين اين نامه  -گمراهى اّمتش راضى گشت و اّمت اسالم 

شدند؛ زيرا آن گونه كه در روايت آمده، اين وصّيت، به حّدى الزم بوده كه وجودش باعث هدايت و 
يا  سبا گفتن سخنى از جانب عمر  صگردد، پس چرا پيامبر ننوشتنش، سبب گمراهى مسلمانان مى

شت؟! و چون به گمراهى اّمتش راضى گ -أعاذنا الّله  -ديگرى از آن منصرف شد و در واقع با ننوشتن آن 
 .دهد، پس كاماًل مردم است!صّحت اين روايت، الزامًا اين نتيجه را مى

هاى ديگر تيجانى و آن، اينكه: اگر او، اين روايت را قبول گويىتاسعًا و در نهايت، باز هم يكى از تناقض
اند!.. نه بوده بر راه هدايت صدارد، بايد اين را هم قبول داشته باشد كه اصحاب تا لحظه رحلت پيامبر 

قلم و »فرموده است:  صكافر بوده و نه منافق و مرتد و فاسق و گمراه؛ زيرا در حديث آمده كه گويا پيامبر 
دهد كه و اين نشان مى«.. پس از من گمراه نشويد!« هرگز»دواتى بياوريد تا چيزى برايتان بنويسم كه 

« تا هرگز بعد از اين گمراه نشويد!»اند! زيرا آمده: دههمگى، از اّول تا آن لحظه، كاماًل در مسير هدايت بو
 .خواهم چيزى را برايتان بنويسم تا هرگز گمراه نشويد!ايد و من مىيعنى تا كنون گمراه نبوده

اند، اّما البته اشتباه نشود! زيرا به داليلى كه گفتيم، اصحاب هميشه بر سبيل هدايت بوده و باقى مانده
گويد: اصحاب همگى مرتد و منافق گويِى تيجانى را نشان دهيم.. او يكجا مىه تناقضقصد ما اين بوده ك

 .از هدايت اصحابش سخن گفته است! صاند و از طرفى به حديثى هم ايمان دارد كه در آن، پيامبر بوده
* * * 

 داستان خشم فاطمه از أبوبكر و عمر: 
َفاِطَمَة »شيعه اين است كه حديث ساختگى از جمله كارهاى نادرست تيجانى و ديگر نويسندگان 

ي...! اذّيت و شكستن »( و 199)ص « نزاع فاطمه با أبوبكر بر سِر فدك!»آميز و روايت مغالطه «َبْضَعٌة ِمنِّ
( را 136)ص « اش در جريان بيعت اجبارى با أبوبكر!زدن خانه، همچنين آتشسپهلويش توّسط عمر 

مورد غضب خدا و رسولش واقع  بگيرند كه أبوبكر و عمر كنار هم گذاشته و نتيجه گرفته و مى
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خداوند با غضب فاطمه، خشمگين و با »؛ «إن اّلّل يغضب بغضب فاطمة...!»اند؛ زيرا طبق روايت گشته
 .!!«شوده، خوشنود مىخوشنودى فاطم

 خوردنش از عمر، و اجبار على براى بيعت با أبوبكر:زدن خانه فاطمه و سيلىروايت آتش -
سه روايت آمده كه دو روايت، افراطى و جعلى  ببه طور كّلى، در رابطه با بيعت على با أبوبكر 

و  سان و اقدامات علي هستند و تنها همان روايت وسطى درست است كه با مدارك قطعى و از جمله سخن
 فرزندانش، كاماًل سازگار است.

بدون تأخير، اّولين كسى بود كه حّتى بدون ردا از منزل خارج شد و  سو اّما روايت افراطى اّولى: علي 
 .بيعت كرد، و سپس ردايش را برايش آوردند! سبا أبوبكر 

خوددارى كرد و قسم ياد كرد كه  ساز بيعت با أبوبكر  سو روايت افراطى دومى كه چنين است: علي 
بيعت  سكرد كه با علي هرگز با او بيعت نخواهد كرد، و زبير در آغاز امر، شمشير كشيد و مردم را تهديد مى

پشيمان  سبه منازل انصار رفت تا آنها را از بيعت با أبوبكر  لشبانگاه همراه با فاطمه  سكنند و علي 
در صورت  -اش هجوم بردند و او را ا جمعى از اصحاب، به خانهب سكند و با او بيعت نمايند و عمر 

اش را به آتش كشيدند و به زور وارد منزلش شدند كه درب خانه، به تهديد كردند و خانه -نكردنبيعت
فرزندى  -اى كه صورتش، كبود شد و ُمحسن پهلوى فاطمه اصابت كرد و بر گوش او سيلى نواختند، به گونه

كشان به مسجد برده تا با را با طناب بستند و كشان سسقط گرديد! و سپس علي  -ت كه در شكم داش
زد: اى برادر! به فريادم برس كه اين قوم مرا به استضعاف كشانده و فرياد مى سبيعت كند! و علي  سأبوبكر 

 .1ناكارم كرده و نزديك است مرا بكشند!!
 صان روز اّول كه مشغول غسل جنازه پيامبر هم سعلي  -طبق روايت سومى و وسطى  -در حاليكه 

 سالحديد از زبان علي أبىخوددارى كرد، و اّما دليل تعليلش در اين كار را، إبن سبود، از بيعت با أبوبكر 
 آورد:چنين مى

سپس أبوبكر برخاست و براى مردم سخن گفت و از آنها عذر طلبيد و گفت: به راستى بيعت با من، »
بود! و خداوند ما را از شّر آن حفظ نمود! به خدا سوگند! من هرگز بر آن حريص  - فلتة -يك امر ناگهانى 

گويد:( پس ... )تا آنجا كه مىام و امر بسيار سنگينى بر گردن من افتاده كه طاقت و توان آن را ندارمنبوده
َحقَّ »مهاجرين عذرش را طلبيدند و على و زبير گفتند: 

َ
َبا َبْكٍر أ

َ
ا َنَری أ نَّ ِإ َما َغِضْبَنا ِإالَّ فی المشورة َو

                                           
 . 93تا99قيس، صبنكتاب سليم -110، ص1تاريخ يعقوبى شيعى، ج -1
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ِه  وِل اللَّ َها َبْعَد َرس  اِس ِب ا َلَنْعِرف  َشَرَفه   صالنَّ نَّ ِإ ْیِن َو َن ه  ِلَصاِحب  اْلَغاِر َوَثاِنی اْث نَّ َوِکَبَره  َوَلَقْد  ِإ
هِ  ول  اللَّ َمَره  َرس 

َ
َو َحیٌّ  ص أ اِس َوه  اَلِة ِبالنَّ  .1«ِبالصَّ

آنچه كه ما را ناراحت ساخته، چيزى جز مشورت نيست )يعنى چرا ما را در شوراى سقيفه شركت »
ترين مردم ا شايستهخبر بوديم و اين امر بدون ما صورت گرفت( و إاّل ما أبوبكر رندادند و ما از تشكيل آن بى

بينيم؛ زيرا او يار غار پيامبر و همدمش بوده و ما مى دانيم كه از او سّنى گذشته )و به آن )يعنى خالفت( مى
 .«سفيد ماست( و رسول خدا نيز به او امر كرد كه امام جماعت مردم شود، در حالى كه خود زنده بودريش

بسيار او را دوست  صكه رسول خدا  -اسامه بن زيد »كند: شيخ طبرسى نيز از امام باقر روايت مى
به مأل أعلى پيوست. همين كه  صزمانى كه همراه سپاهش از مدينه خارج شد، رسول خدا  -داشت مى

نامه به اسامه رسيد، از سفرش منصرف شد و همراه با سپاهش به مدينه برگشت، آنگاه ديد كه مردم بر أبوبكر 
بينى! رفت و گفت: چه شده است؟ على فرمود: همين شده كه مى ÷طالب أبىبن اند، نزد علىجمع شده

 .2«أسامه گفت: آيا تو هم بيعت كردى! فرمود: آرى!
اند و به طور كّلى، پس از اينكه ديد گروهى از مردم مرتد شده سدر جاى ديگر آمده است كه: علي 

بيعت  سو از روى ميل باطنى با أبوبكر  داوطلبانه -بنا به گفته صريح خويش  -اسالم در خطر است و 
 گويد:كرد؛ چنانچه مى

... فأمسكت یدی حتی رأیت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم یدعون إلی محق دین »
 .3«...بكر فبایعته و نهضت معه فی تلك األحدا الّله... فمشیت عند ذلك إلی أبی

اند و پس، از بيعت با أبوبكر خوددارى كردم، اّما ديدم گروهى از مردم مرتد شده و از اسالم برگشته... »
كنند؛ ترسيدم اگر به يارى اسالم و مسلمين دعوت مى ÷ به نابودِى دين خدا و آيين محّمد و ابراهيم

دادن واليت امور و دست نشتابم، شكاف و ويرانى بزرگى در اسالم مشاهده كنم كه بر من بزرگتر از، از
رود! پس در همان هنگام، به خالفت بر شما باشد؛ واليتى كه كاالى چند روزى است كه سپس از دست مى

 .«...سوى أبوبكر رفتم و بيعت كردم و به همراه او در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميان رفت
 .1 «... فنظرت فی أمری فإذا طاعتی قد سبقت بیعتی»

                                           
 . 991، ص1الحديد، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج -1
 ، چاپ كربالء. 96اإلحتجاج، طبرسى، ص -2
همچنين با كمى تفاوت  -113-116الغطاء، چاپ لبنان، صالبالغه، شيخ كاشفمستدرك نهج -961الغارات ثقفى، ص -3

 اإلسالم. البالغه شرح فيض، نهج01نامه 
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بنابراين، در امر خالفت خود انديشيدم و ديدم كه اطاعت و پيروى بر من واجب است. همانا در ... »
 .«بيعتم )با أبوبكر( پيشى گرفتم

اند، بنابراين، روايت افراطى دومى كاماًل مردود است، و چنانچه بعضى از علماى شيعه نيز اقرار كرده
قد سند است! و تمام محّدثانى كه اين روايت را در هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ روايتى جعلى و فا

اساس بودنش اند، و اين خود دليل كذب و بىاند، هيچ كدام ذكرى از سند آن نياوردهكتب خود آورده
عليها  -گويند: عمر، خانه فاطمه اقوالى كه مى»گويد: الحديد معتزلى شيعى مىأبىباشد؛ چنانچه إبنمى

 .2«شماريم و قبول نداريمدر خانه را به پهلويش كوبيد، باطل مى را آتش زد و -الّسالم 
هجرى( رييس 106-191« )بن يسار نظامإبراهيم»نخستين كسى كه به جعل اين داستان پرداخت، 

يازدهمين مورد از كارهايش، »گويد: در كتاب خود مى« أبوالفتح شهرستانى»فرقه نظاميه بود.. چنانچه 
صحابه بود... وى، داستانى دروغين جعل كرد و گفت: عمر در روز بيعت، شكم فاطمه را توهين به بزرگان 

زد: خانه فاطمه را با ساكنانش بسوزانيد! در حاليكه جز على و فاطمه و زد و سقط جنين كرد و فرياد مى
 .3«حسنين، كسى ديگر در خانه نبود

اّما آنچه او در مورد حمله به »گويد: ار پرداخته و مىبن يسالحديد نيز به نقد آراء و عقايد إبراهيمأبىإبن
خانه فاطمه ذكر كرده و اينكه هيزم جمع كردند تا آن را بسوزانند، خبر واحدى است كه فاقد سند و غير موّثق 

 .4«است!
مؤلفين بعدى، »گويد: در اين مورد مى -از علماى ديگر شيعه  -نيز « الهىسّيدمحّمدتقى آيت»دكتر 

دانيم، اند تا آنجا كه مىمسعودى و حّتى سيوطى در آثارى كه به موضوع خالفت اختصاص داده مانند
افزايند، بعدًا آثار شيعى توّسط مؤّلفينى همچون طبرسى و مجلسى مطلب اساسى مهّمى درباره واقعه نمى

كه فاقد ارزش تاريخى  به وجود آمد كه عمدتًا داراى طبيعتى جدلى هستند و اخبارى را به طرفدارى از تشّيع
را كه نه « إسحاقإبن»هستند، وارد ساختند... به منظور بازسازى وقايع سقيفه، بهترين روش اين است كه 

هشام به ما رسيده است، اساس كار ترين نويسنده، بلكه همچنين آثارش از طريق إبنتنها قديمى
 .5«بگيريم...

                                                                                                               
 . 99كالم همان،  -1
 . 919، ص1البالغة، جشرح نهج -2
 . 91، ص1الملل و النحل، شهرستانى، ج -3
 . 99، ص1البالغة، جشرح نهج -4
 ، چاپ دفتر نشر و فرهنگ اسالمى.99الهى، ترجمه دكتر جعفرى، صتشّيع در مسير تاريخ، سّيدمحّمدتقى آيت -5
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روا داشته و او را بسيار  سو جسارت بزرگى نسبت به علي  تيجانى و شيعيان، با قبول اين روايت، توهين
اين روايت و چند روايت ديگر در نظر  -اى كه در اند؛ علىتحقير و ترسو و ذليل و مسكين، نشان داده

اين همه شجاع و توانمند و باشوكت  -در روايات ديگر  -اين همه ترسو و ضعيف است، چطور  -شيعيان 
 -يا به غالمش  سبه عمر  -شناسيم با آن شجاعتى كه ما از او مى - سه علي است! چطور ممكن است ك

اى وارد كنند و فرزندش را در صدمه -است  صكه دختر رسول خدا  -فرصت دهد تا به همسرش  -قنفذ 
اش دفاع به قدرى ضعيف و ترسو بود كه نتواند از حريم خانوادگى سشكمش به قتل برسانند؟! آيا علي 

توانست اّدعاى خالفت و رهبرى چگونه مى -كه در روايت شيعيان چنين است!  -گر چنين است كند؟! ا
توانست از امپراطورى پهناور و نوپاى اسالم دفاع كند و آن را اداره جامعه مسلمانان نمايد؟! چگونه مى

اند: زمانى كه فاطمه ردهكرد!!.. آواش را اداره مىكرد كه چهارديوارى خانهنمايد؟! آرى! آن چنان اداره مى
كرد، و فاطمه گر اين ماجرا بود و كارى نمىگرفت، على نظارهمورد ضرب و شتم قرار مى ستوّسط عمر 

 .1طالب! جنينم را كشتند! و... ولى على همچنان ساكت ماند و كارى نكرد!زد: اى پسر أبىفرياد مى
سازگار  -عبدودها! سوار اسالم و قاتل عمروبنشيرخدا و شه - سآيا اين دروغها، با شأن و مقام علي 

حرمتها است؟! آيا اين راويان اخبار و طوطيان شكرشكن! خادم اسالم و مسلمينند؟! آيا اين جسارتها و هتك
اش را نشان و خانواده سخواهند با اين كار، مظلومّيت علي به على و فرزندانش، گناه نيست؟! آيا مى

شكند و بر صورتش سيلى را مى - صدختر پيامبر  -عمرى كه پهلوى فاطمه دهند؟.. و باالخره، آيا 
ازدواج كند و خود  صكشد، سزاوار است كه با دختر فاطمه و نواده پيامبر اش را به آتش مىنوازد و خانهمى

 .ولّى و عاقد نكاحش باشد؟! -بزرگترين قاضى صدر اسالم  - سعلي 
كه از  -كلثوم را هرگز دخترش ام سسر زده بود، علي  سعمر  چنين كارى از -به فرض محال  -اگر 

آورد؛ كسى كه قاتل مادر و درنمى سبه نكاح عمر  -فاطمه و خواهر تنى حسن و حسين و زينب بود 
شدند كه خواهرشان همسر كسى شود كه حّق راضى مى ببرادرشان محسن بود! نه حسن و حسين 

و هنوز متوّلد نشده و نام محسن را برايش  -ن و جنينى كه در شكم داشته پدرشان را پايمال كرده و به مادرشا
گشت همسر كسى شود كه مادرش را كلثوم راضى مىچنين مصيبتى رسانده است، و نه خود امّ  -اند! گذارده

 .اذّيت كرده و به او آسيب رسانده است!

                                           
 . 10أعيان الشيعة، محسن امين، بخش اّول، ص -169-169حق اليقين، مجلسى، ص -193األمالى، طوسى، ص -1
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درآورد و يك  سرا به همسرى عمر كلثوم دخترش امّ  سعلي  -و سّنى  -آرى! به تصديق مدارك شيعه 
با هم  - سپس از شهادت عمر  -كلثوم و فرزندش زيد، هر دو ثمره ازدواجشان بود كه امّ « زيد»پسر به نام 

 .1در يك ساعت وفات كردند
خطاب، دختر على را غصب نمود و على نتوانست مانع شود؛ چنانكه گويند: عمربنو جالب اينكه مى

خواست دخترش على نمى»گويند: مى 2يا «. إن ذلك فرج غصبناه!»كند: كلينى از جعفر صادق روايت مى
 .3«قرار داد! را به عمر دهد، ولى از او ترسيد و بنابراين، عّباس عمويش را در اين امر، وكيل خود

 .كنند!!دهند و چگونه به او اهانت مىرا چقدر ضعيف و ناتوان، نشان مى سببينيد كه علي 
اين روايت، »گويد، اين روايت جعلى و دروغين است: پس همانگونه كه استاد محّمدعّزت دروزة مى

 .4«آمده استنتيجه رقابتى است كه پس از دوران خلفاى راشدين، بين امويان و هاشميان پديد 
كنند و از اين ها براى اجالف و اوباش و افيونيها نقل مىخانهماند كه نّقاالن قهوهو به داستانهايى مى

گاهها، آخر هر داستانى شده و نقاالن آورند!! كما اينكه، اكنون، در مساجد و تكيهطريق، پولى به دست مى
دانند كه بگويند، و اين لم دارند و غير از آن، چيزى نمىآن، اين بار علمايى هستند كه تنها در اين زمينه ع

 .ربايند!!فريبند و فكر و مالشان را مىچنين عوام را مى

 قضيه فدك: 
اند و طورى اى بزرگ كردهداستان فدك، ماجراى ديگرى است كه تيجانى و علماى شيعه، آن را به گونه

 صاند ثابت كنند كه بين اصحاب و خاندان پيامبر تهاند تا به خواسته پليدشان برسند! خواسجلوه داده
فدك را به فاطمه بخشيده بود، كه بعد از وفاتش، أبوبكر آن را از او غصب  صاختالف شديد بوده و پيامبر 

مورد خشم و  سأبوبكر  .«إن اّلّل يغضب بغضب فاطمة»كرد و فاطمه از او خشمگين شد و طبق روايت 
 .غضب خدا قرار گرفت!

                                           
 -999، ص9اإلستبصار، طوسى، أبواب العدة، باب المتوفى عنها زوجها، ج -119، ص0فروع كافى، كتاب الطالق، ج -1

مجالس  -، چاپ تهران 199ّدس اردبيلى، صحقيقةالشيعة، مق -101، ص3تهذيب األحكام، كتاب الميراث، ج
ذكر أوالد »، تحت عنوان 0، فصل190، ص1اآلمال، شيخ عباس قمى، جمنتهى - 90-91-99المؤمنين، شوشترى، ص

 ، چاپ ايران قديم.«أميرالـمؤمنين
 ، چاپ هند.191، ص1فروع كافى، ج - 2
 .199حديقة الشيعة، مقّدس اردبيلى، ص - 3
 .11العرب و اإلسالم، محّمد دروزة، صتاريخ  -4
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نام روستايى در حجاز بود كه يهوديان در آن سكونت داشتند.. زمانى كه خيبر توّسط مسلمانان فتح فدك 
كه داراى دژها  -ديدند كه چه بر سر يهوديان خيبر  -كه سرزمين بدون دژ و بارو بود  -گرديد، يهوديان فدك 

با  صيدند كه رسول خدا آمد.. لذا دچار ترس و وحشت شدند. از طرفى د -هاى مستحكمى بودند و قلعه
يهوديان خيبر، بر اين مبنا مصالحه كرده است كه روى زمينها و درختهاى خود كار كنند و در مقابل كارشان، 

با آنها بجنگد، تسليم شدند و  صنيمى از محصوالت را بردارند.. به همين سبب، بدون آن كه رسول خدا 
 ديان خيبر در پيش گرفته بود، با خود شدند.با يهو صاى همانند آنچه پيامبر خواهان معامله

ملك خاص  -نضير همچون اموال بنى -اند كه اراضى فدك اكثر تواريخ و راويان سيره بر اين عقيده
آن، از آِن  -پنجم يك -گرفت كه خمس بود و همانند غنايم خيبر، مشمول تقسيم قرار نمى صرسول خدا 

آِن مهاجرين و مجاهدين باشد، بلكه تمام عايدات اين اراضى به خدا و رسولش، و چهارپنجم ديگرش، از 
شد؛ يعنى از آِن خدا و رسول و رسيد كه خمس ساير غنايم در آن موارد هزينه مىمصرف همان مواردى مى

آن را در  1صماندگان بود و به همين سبب، رسول خدابستگان و نزديكانش، يتيمان و بينوايان و درراه
اش را به نحو هاى زندگى خود و خانوادهرساند و از باقيمانده آن هزينهمصالح عاّمه مسلمانان به مصرف مى

 كرد.تأمين مىمتعارف، 
به معنى رايج اين كلمه نبود تا به  صملك خاّص رسول خدا  -اند آنگونه كه تواريخ آورده -بنابراين 

اند، نزاعى بر سر مالكّيت آن رخ دهد.. بلكه اختالف مذكور، داشتهها پنارث برسد و آنچنانكه تيجانى
اختالف بر سر اداره فدك و سرپرستى بر امور آن و مصرف درآمد و عايداتش در موارد معّين خود بوده است! 
بدين اعتبار كه اين اراضى در سايه سرپرستى عامه قرار نداشته و داراى سرپرستى خاّصى است كه تنها در 

 گيرد.نان او در خاندانش قرار مىو جانشي صيار رسول خدا اخت
زنده بود، خود شخصًا اداره آن را به عهده داشت، اّما هنگامى كه وفات يافت و  صمادامى كه پيامبر 

و طبق بعضى از روايات عّباس عموى پيامبر  - صبه خالفت رسيد، فاطمه و همسران پيامبر  سأبوبكر 
ما »را كه:  صستند تا فدك را در اختيارشان قرار دهد، وى فرموده پيامبر خوا سنيز از أبوبكر  ص

به آنان يادآور شد و گفت: « ايم، صدقه استگذاريم و آن چه از خود گذاشتهپيامبران، ارث بر جاى نمى
دانم و به خدا سوگند! بستگان رسول خدا باشد، خانواده خود مى صمن هر كه را خانواده رسول خدا »

تر از آنند كه به خويشاوندان خود نيكى كنم و پيوند آنان را با خويش استوار داشتنىاى من دوستبر ص
بنا به بعضى از روايات مشكوك!  -از دادن فدك به آنان خوددارى كرد و در اين بين  سو لذا أبوبكر «.. بدارم

                                           
 (.0-16)الحشر:  -1
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 سفات يافت، با أبوبكر ناراحت شد و اندوهى از اين جهت در دل گرفت و تا زمانى كه و لفاطمه  -
 .2بوده است صروز بعد از وفات پيامبر  99كه طبق روايات شيعه، وفاتش سه ماه و به قولى  1حرف نزد

نه  سشيعه برخالف آن آمده است؛ يعنى فاطمه از سخن أبوبكر  -صحيح  -اّما در بعضى از روايات 
اند: البالغه آوردهدنبلى شيعى در شرح نهج ميثم بحرانى وتنها ناراحت نشد، بلكه راضى گشت؛ چنانچه إبن

از فدك،  صأبوبكر به فاطمه گفت: همانا آنچه را كه براى پدرت است، براى توست. رسول خدا »
كرد، و شايسته است كه تو نيز همين كار را داشت و مابقى را در راه خدا تقسيم مىمايحتاج شما را برمى

يا در روايتى ديگر  .3«ضى شد و به أبوبكر عهد داد كه همين كار را بكندبكنى كه او كرد.. پس فاطمه به آن را
أبوبكر  4«. گويد:( پس فاطمه راضى شدپس أبوبكر بعد از آن نزد فاطمه رفت... )تا آنجا كه مى»اند: آورده
الحديد و أبىگفتن اكتفا نكرد، بلكه در مقام عمل نيز، همين كار را كرد؛ چنانچه إبنتنها به سخن س
أبوبكر غّله و سود آن )يعنى »اند: آورده -البالغه شارحان شيعى نهج -ميثم بحرانى و فيض اإلسالم إبن

كرد. عمر و عثمان نيز تقسيم مى داد و باقيمانده آن رامى ‡بيت اهلفدك( را گرفته و به قدر كفايت به 
 .5«نيز همين كار را كرد ÷همين كار را كردند. به دنبالشان على 

نخواسته بود، بلكه خواهان آن بوده كه اداره  سفدك را به عنوان ميراث از أبوبكر  لبنابراين، فاطمه 
نضير و سهم خود از نىبا اموال فدك و ب صهمانگونه كه پيامبر  -مصارف و عايدات آن در امور خيرات 

از طريق  سآورد: عّباس و علي كثير مىبه عهده او باشد؛ چنانچه إبن -كرد محصوالت خيبر، رفتار مى
رسيد و نيز خواهان آن بودند كه خود، فاطمه خواهان نظارت بر اين اراضى بودند كه به مصرف صدقات مى

 .6«رسانده، به مصرف برسانندىبه مصرف م صاين اموال را در همان مواردى كه پيامبر 
كاماًل به اين سخن پيامبر  -كه فقيه صحابه بوده  - ساند؛ زيرا علي آنان هرگز خواهان ميراث نبوده

گاه بوده است؛ چنانچه خود علي « گذاريم و...ما پيامبران ارث بر جاى نمى»كه:  ص طبق  -نيز  سآ

                                           
 . 169، ص1البداية والنهاية، ج -1
 . 019شناسى، شريعتى، صاسالم -091البالغة، شرح فيض اإلسالم، صنهج -2
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: من نيز اين گويدكند و مىرا تصديق مى سأبوبكر گفته  -األوطار شوكانى گزارش تاريخ طبرى و نيل
 ام!.حديث را شنيده

قباًل فدك را به فاطمه هديه داده بود! چطور يكجا  صكند كه پيامبر و جالب اينكه، تيجانى اّدعا مى
آن را  صداند كه پيامبر اى مىگويد: فاطمه فدك را به عنوان ارث خواست، اّما در جاى ديگر آن را هديهمى

 .بدو بخشيده بود!!
 -اگر چنانچه ميراث بوده باشد  -شناسيم، هرگز از حّق مسّلم خود را مى سو همچنانكه علي 

بينيم كه نه تنها با كند، ولى مىگذرد و تا پاى مرگ از حّق خود و همسرش و ساير مستحّقان دفاع مىنمى
كند و پشت سرش نماز كند و با او بيعت نيز مىپردازد، بلكه او را تصديق مىبه مناقشه نمى سأبوبكر 

 .كند و...!!نامگذارى مى« أبوبكر»خواند و نام فرزندانش را با نام مى
در  -گذاريم و هرچه هست، صدقه است ما پيامبران ارث بر جاى نمى -و دليل ما اينكه، اين روايت 

ده باشد، و على و فاطمه، آن را سخنى فرمو صكتب خود شيعه آمده است؛ چطور ممكن است، پيامبر 
 .چنين احتجاج كنند! سنشنيده باشند و بر أبوبكر 

 از امام باقر روايت شده است: -دانند ترين كتب مىكه شيعيان، صحيح -در كتاب كافى 
فَْضَل العالِم ىلع الَعابِِد َكفضل القمر يللة ابلدِر ىلع سائِر الَكَواِكب، َوإِن »: صقال رسول الله

ثُوا ِدينار ثُوا العلمالُعلماَء َوَرثَُة األنبياء، َوإِن  األنبياَء لم يَُورِّ َخَذ ا ول ِدرْهما ، َور 
َ
َخَذُه أ
َ
، َفَمن أ

 .1«حِبّظ َوافِر
هاى شب بدر است، و فرمود: برترى عالم به عابد، همچون برترى ماه بر ساير ستاره صرسول خدا »

گذارند، بلكه ستند و پيامبران هرگز نه دينارى و نه درهمى از خود به ارث نمىهمانا علماء، وارثان پيامبران ه
 .«گذارند. پس هركس از آن گرفت، استفاده فراوانى برده استعلم را بر جاى مى

أن  ذاك، و العلماء ورثة األنبیاءإن »و شبيه اين روايت از پدرش امام صادق روايت شده است: 
 .2«إنما أورثوا أحادیث من أحادیثهمال درهما، و األنبیاء لم یورثوا دینارا و 

گذارند، بلكه همانا علماء، وارثان پيامبران هستند و اينكه آنها، هرگز درهم و دينار را بر جاى نمى»
 .«گذارنداحاديثى از احاديث خود را به ارث وامى

                                           
 ، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم المتعلم.99، ص1اصول كافى، كلينى، ج -1
 ، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. 91، ص1همان، ج -2
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همراه با دو فرزندش  صفاطمه دختر رسول خدا »د: كننيز روايت مى -شيخ صدوق  -بابويه إبن
زمانى كه در بستر بيمارى بود، رفت و گفت: اى رسول  صنزد پيامبر  -عليهما الّسالم  -حسن و حسين 

خدا! اين دو فرزندانت هستند، چيزى را برايشان به ارث بگذار! فرمود: اّما براى حسن، هيبت و سيادت من، 
 .1«و بخشش و سخاوت من باشد!و اّما براى حسين، جرأت 

اش نبود، بلكه همسران پيامبر تنها ورثه لبود، فاطمه  صاز طرفى، اگر اراضى فدك ميراث پيامبر 
 .بودند! صجزو وارثان پيامبر  -طبق آيات قرآن -، و سپس عّباس عمويش كه زنده بود، همگى ص

زنها، از ملك و »خبرند كه ان بىانگار معترضينى همچون تيجانى و علماى شيعه، از حقايق مذهبش
به همين  -مستقاّلً  -اين، عنوان بابى است كه محّدثين شيعه «.. برند!زمين و مزارع، چيزى به ارث نمى

 اند؛ چنانچه كلينى، ذيل همان باب، روايات متعّددى را آورده است:مورد اختصاص داده
 .«شیئا 2ال من العقار یرثن من األرض و النساء ال»العابدين روايت شده كه فرمود: از امام زين

 .3«برندزنها، چيزى از زمين و مزرعه و خانه و اثاث منزل، ارث نمى»
زنان »عبدالّله جعفر )امام باقر( در مورد گويد: از أبىميّسر مى»كند: بابويه از امام باقر روايت مىيا إبن

در » «العقارات فال میرا  لهن فیهفأما األرض و »پرسيدم، فرمود: « برند؟كه چه چيزى را به ارث مى
 .4«رسدزمين و مزارع و امالك، هيچ ميراثى بدانان نمى

بردن زنان در امالك خانه و مزارع و و مثل اينگونه روايات بسيارند كه همه علمايشان، در عدم ارث
 .كند؟!فدك را درخواست مى -بنا به اّدعايشان  -. و اگر چنين است، چطور فاطمه 5زمينها، مّتفق هستند

برگشت،  سثابت كرديم كه فاطمه با رضايت كامل از نزد أبوبكر  -طبق روايات خود شيعه  -اگر چه 
اّما گيريم كه چنين بوده و فاطمه خشمگين شده است! با توّجه به اين رواياتى كه آورديم و همچنين اقدامات 

حق با چه كسى بوده است؟! آيا مگر غصب  -زاع بگذاريم! اگر نامش را ن -، در اين نزاع سو تأييدات علي 
 كند:حقوقى در كار بوده كه فاطمه به خشم آيد؟! شيخ مجلسى روايت مى

همانا أبوبكر، زمانى كه ديد فاطمه خشمگين شده، به او گفت: من منكر فضل و قرابت تو با رسول »
ام، و را امتثال و پيروى كرده صامر رسول خدا ام، مگر اين كه نيستم، و فدك را از تو مانع نشده صخدا 

                                           
 . 99كتاب الخصال، صدوق، ص -1
 اثاث منزل.. )المنجد(. العقار: ملك، مزرعه، خانه و  -2
 . 199، ص9فروع كافى، كتاب المواريث، ج -3
 . 999، ص9من اليحضره الفقيه، شيخ صدوق، كتاب الفرائض و الميراث، ج -4
 در اين مورد به كتب فقه شيعه مراجعه شود. -5
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گذاريم. گيرم كه از رسول خدا شنيدم كه فرمود: ما جماعت پيامبران، ارث بر جاى نمىخدا را شاهد مى
ام و ماند، تنها كتاب و حكمت و علم است.. و من به اّتفاق مسلمانان اين كار را كردهآنچه كه از ما باقى مى

خواهى، پس از مال من هرچه خواستى بردار؛ زيرا تو عزيز و ها نيستم.. و اّما اگر مال مىمن در اين مورد تن
 .1«تواند فضل تو را منكر شودفرزندمانده پدرت، و شجره پاكى براى فرزندانت هستى.. هيچ كس نمى

را خشمگين كرده و حّقش را  لبا اين سخنانش، فاطمه  ستواند بگويد كه أبوبكر آيا كسى مى
 .صب و او را اذّيت كرده است؟!غ

به خالفت رسيد، درباره رّد فدك  ÷زمانى كه اميرالمؤمنين »گويد: مى -از علماى شيعه  -الهدى علم
 سخن گفت و فرمود:

 .2«أمضاه عمر!ه أن أرّد شیئا منع منه أبوبكر و إنی ألستحیی من اللّ »

 .«اند!أبوبكر و پس از او، عمر منع كرده كنم كه چيزى را برگردانم كهبه راستى من از خدا شرم مى»
خداوند مرا فدايت سازد! نظرت »و به همين جهت، زمانى كه از امام باقر در همين مورد سؤال شد كه: 

اند؟! فرمود: نه! سوگند به كسى كه قرآن را بر درباره أبوبكر و عمر چيست؟! آيا در حّق شما ظلمى رواداشته
اى از خردل، هيچ ظلمى در حّق ما جهانيان، ترساننده باشد! به اندازه مثقال دانهاش نازل كرد تا براى بنده

اند! گفتم: فدايت شوم! آيا آنها را دوست بداريم؟! فرمود: آرى! واى بر تو! پس آن دو را در دنيا و آخرت نكرده
 .3«گيرم!دوست بدار! اگر ضرر كردى، در قيامت من بر گردن مى

بوده كه سرپرستى فدك را  سر كار بوده، و نه نزاعى! و صرفًا درخواستى از أبوبكر بنابراين، نه خشمى د
راضى گشت و قضيه تمام شد.. اّما تيجانى مّدعى است كه  سبه او واگذارد، كه نهايتًا با سخنان أبوبكر 

ه چون سازد ككند و اين موضوع را با حديثى ملتفق مىقهر مى سفاطمه تا آخر وفات خويش با أبوبكر 
 .خشمگين شده، پس مورد غضب خدا و رسولش واقع گشته است! سفاطمه از أبوبكر 

ايم، در مطالبى را بازگو كرده - «فاطمة بضعة منی...» -ما قباًل به طور مختصر، درباره اين حديث 
 خالدبن»به همراه چند موضوع ديگر همچون جريان  -هايى كه به زودى خواهد آمد، مفصاًل بحث نامه

مورد بررسى قرار  -« شوراى شش نفرى تعيين خليفه سوم از جانب عمر»و نيز « بن نويرةوليد و مالك
 كنيم.م، به همين مقدار بسنده مىايم و لذا به خاطر جلوگيرى از اطاله كالداده

                                           
 161-161حق اليقين، مجلسى، ص -1
 . 91، ص9الحديد، جأبىلبالغة، إبناشرح نهج -191الهدى، صالشافى، سّيدمرتضى علم -2
 .91، ص9الحديد، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج - 3
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 داستان تغييردادن احكام خدا توّسط خلفاء:
براى اينكه فضايل و مناقب خلفاء را  -به تبعيت از علماى شيعه  -تيجانى در گوشه و كنار كتابهايش 

كننده كننده حالل خدا و حاللدار نمايد، آنها را تغييردهنده احكام خدا، بدعتگزاران در دين، حراملّكه
نكردند، بلكه احكامى را  پيروى صكند و معتقد است آنها نه تنها از سّنت پيامبر حرامش معرفى مى

را تحريم كردند و حّتى در  -متعه  -اى كه ازدواج موّقت برخالف قرآن و سّنت صادر نمودند.. به گونه
 .نمازها و وضو تغييراتى ايجاد كردند!

 پردازيم:كه در اينجا به دو نمونه از مواردى كه تيجانى در كتابهايش آورده، مى

ت:
ّ
 متعه يا نكاح موق

، فصلى را به اين موضوع اختصاص داده و در ابتداء، آن را چنين «همراه با راستگويان»در كتاب تيجانى 
 كند:تعريف مى

شود، مگر با عقدى كه مشتمل بر دار، مانند ازدواج دائمى منعقد نمىنكاح متعه يا ازدواج موّقت مّدت»
اى كه ازدواج تو درآوردم با مهريه قبول و ايجاب است؛ به اين معنى كه زن به مرد بگويد: خودم را در

)ص «. مقدارش اين قدر و آن قدر است و به فالن مّدت، سپس مرد بگويد: قبول كردم يا رضايت نشان دادم
999) 

تواند به مّدت يك ساعت، يك روز، يك هفته، يك ماه، و... منعقد شود و در با اين تعريف، متعه مى
 -و پوشاك و...  حال چه پول باشد، چه طال و زيور و چه لباس -مقابل، مهريه و متعه زن يعنى اجرتش 

 گردد.پرداخت مى
اند: زمانى كه از او در اين مورد پرسيده شد: به آن زن چه بگويم زمانى كه با از امام صادق روايت كرده
مبرش، نه آورم بر طبق كتاب خدا و سّنت پياگويى: تو را به متعه خود درمىآن خلوت كردم؟! فرمود: مى

وارثى در كار است و نه ارثى، به مّدت چند روز و اگر خواستى، به مّدت اين قدر سال، و به مقدار اين قدر 
 .1«كنى، حال چه كم باشد، يا زياد!كنى و او را راضى مىدرهم، و مقدار اجرتش را معّين مى

                                           
 .999، ص9فروع كافى، كلينى، ج -1
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بر آن اطالق كرد؛ زيرا داراى  توان نام ازدواج و نكاح رابه طور دقيق، متعه نوعى وصلت است كه نمى
 باشد؛ زيرا:مى« گيرى از اوكام گرفتن زن واجاره»باشد و تنها هيچ يك از احكام و آثار ازدواج واقعى نمى

شود، در حالى كه در در ازدواج دائمى، نكاح با عقد بين طرفين، در حضور دو شاهد برقرار مى -1
تواند بدون اند كه متعه مىمام جعفر صادق آوردهمتعه، عقد بدون شاهد صحيح است! چنانچه از ا

 .1شاهد باشد!
توان با مجوسيان مى 2تواند با زن مسلمان ازدواج كند، در حالى كه در متعه،در ازدواج، مرد تنها مى -1

 .3هيچ ايرادى ندارد! -طبق روايت امام صادق و رضا  -و يهوديان و مسيحيان نيز وصلت كرد و 
توان با زنان ، در حالى كه در متعه، مى4ت كه با زن پاك و عفيف نكاح كنددر ازدواج، واجب اس -9

 .5دارد!فاجره نيز وصلت كرد؛ زيرا آنها را از فجور بازمى
متعه  -طبق روايت امام صادق  -توان با زنى كه شوهردار است در متعه برخالف ازدواج حّتى مى -9

 .6كرد!
خردسال و حّتى  7با زنان زناكار و دختران نابالغ و توانمى -برخالف ازدواج حقيقى  -در متعه  -9

 .9كند!الّله خمينى تصريحمىهمانگونه كه آيت 8باشيرخوارگان نيز وصلت كرد،

                                           
 193-993همان، ص -1
َٰ يُۡؤمينَّ ﴿فرمايد: خداوند مى -2 كتاب( تا ايمان و با زنان مشرك )اهل[. »111]البقرة:  ﴾َوَٗل تَنكيُحوا  ٱلُۡمّۡشيَكَٰتي َحَّتَّ

 (111)البقرة/«. نياورند، ازدواج نكنيد
شرايع اإلسالم، از كتب مشهور فقه، تأليف جعفربن  -199، ص9اإلستبصار، طوسى، ج -190، ص9تهذيب األحكام، ج -3

 . 199حسن، ص
َذَٰتي  ُمَسَٰفيَحَٰت  ُُمَۡصَنَٰتإ َغۡيَ ﴿فرمايد: قرآن مى -4 ۡخَدان  َوَٗل ُمتَّذي

َ
بايد )در ازدواج(، زنان و كنيزانى را [. »19]النساء:  ﴾أ

 «.برگزينيد كه باعّفت و پاكدامن باشند و فاجره نباشند و براى خود دوستان و رفقاى )نامشروع( برنگزيده باشند
 . 199، ص9تهذيب األحكام، طوسى، ج -5
از فضل غالم محّمدبن راشد ».. در روايت طوسى آمده است: 199، ص9تهذيب األحكام، ج -109، ص9فروع كافى، ج -6

چنين روايت است كه به امام صادق گفت: من با زنى متعه كردم در حالى كه احساس كردم داراى شوهر است، و لذا تحقيق 
 !«. كنم!كردم تا اينكه ديدم شوهر دارد! امام فرمود: ولى من هرگز تحقيق نمى

 ، چاپ قم.131تحريرالوسيلة، خمينى، ص -7
 .909، ص9فروع كافى، كلينى، ج -199، ص9تهذيب األحكام، ج -199، ص9اإلستبصار، طوسى، ج -8
 -ال بأس بالتمتع بالرضيعة ضمًا وتفخيذًا ».. چنانكه در كتابش آورده است: 11، مسأله شماره 191، ص1تحريرالوسيلة، ج - 9

 «.وتقبيالً  -َكَره بين فخذيها أى يضع ذَ 
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توان در متعه، مى ، در حالى كه1در ازدواج واقعى، موافقت پدر يا ولى، شرط صّحت ازدواج است -0
 .2متعه برقرار كرد! -يت امام صادق طبق روا -بدون اجازه ولى و سرپرست، با دختر يا زن 

طبق روايت امام  -تواند يكجا داشته باشد، ولى در متعه در ازدواج، مرد بيشتر از چهار زن نمى -9
شده، تواند هزار نفر را با هم داشته باشد؛ زيرا طبق روايت، زن متعهمى -العابدين صادق و زين

 .3مستأجر است!
برد، ولى در متعه اين ارث مى -كند زمانى كه فوت مى - در ازدواج دائمى، همسر از شوهرش -9

 .4چنين نيست!
در ازدواج حقيقى، بر شوهر واجب است تا نفقه، خورد و خوراك و پوشاك و مسكن زن را تأمين  -3

كردن مّدت طالق، اّما در متعه چنين كند، چه در حال عاّدى و چه در زمان شمردن عّده و طى
 .5نيست!

تواند براى يك ربع ساعت و يا مى تا مرگ يكى از زوجين است، اّما در متعه مىمّدت ازدواج داي -16
 .6پذيرد!كند و زن مىيك روز، يا يك ماه و يك سال و هر مقدارى كه مرد پيشنهاد مى

                                           
ُجورَُهنَّ ﴿فرمايد: قرآن مى - 1

ُ
ۡهليهينَّ وََءاتُوُهنَّ أ

َ
ُحوُهنَّ بيإيۡذني أ يٱلَۡمۡعُروفي فَٱنكي پس با اجازه ولى و [. »19]النساء:  ﴾ب

 «.صاحبشان با آنان ازدواج كرده و مهرّيه آنها را زيبا و پسنديده و برابر عرف و عادت، بپردازيد
يُكمۡ ﴿فرمايد: مى و ئ

ََ ميۡن عيَباديُكۡم ِإَوَما  َٰليحي َيََٰمَٰ مينُكۡم َوٱلصَّ
َ
ُحوا  ٱۡۡل نكي

َ
مردان و زنان مجّرد خود و [. »91]النور:  ﴾َوأ

 «.كنيزان شايسته خويش را به ازدواج يكديگر درآوريد
ََ ﴿فرمايد: و باز مى َٰ يُۡؤميُنوا  َوَٗل تُنكيُحوا  ٱلُۡمّۡشيكي و )زنان و دختران خود را( به ازدواج مردان »[. 111]البقرة:  ﴾َحَّتَّ

 «.مشرك درنياوريد، مادامى كه ايمان نياورند
 ، چاپ تهران.190، ص1شرايع اإلسالم، حّلى، ج -199، ص9تهذيب األحكام، ج -2
عة ليست من األربع، ألنها الـمت».. و نّص اين روايات: 199، ص9اإلستبصار، ج -193-139، ص9تهذيب األحكام، ج -3

رود؛ زيرا متعه نه طالق دارد و نه وارث عدد چهار در متعه به كار نمى«. »ال تطلق وال تورث و ال ترث وإنما هى مستأجرة
و در روايت أبوعبدالّله آمده است كه از «. شده تنها يك مستأجر است كه توّسط مرد، كرايه شده استمتعهو ارث، بلكه زن

 «.اند!آيا متعه هم چهار تاست؟! گفت: از آنها هزار نفر هم بگيريد! زيرا آنها كرايه شده»ه شد: او پرسيد
 .109، ص9تهذيب األحكام، ج -4
 .999همراه با راستگويان، ص -111الشيعة و التصحيح، دكتر موسى موسوى، ص -5
 .191، ص9اإلستبصار، ج -906، ص9فروع كافى، ج -6
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ازدواج دايمى، طالق و احكامش را دارد، در حالى كه در متعه طالق وجود ندارد، بلكه به صرف  -11
شود و هركدام ، يا پشيمانى هركدام، خود به خود قرارداد استيجارى فسخ مىيافتن مّدت متعهپايان

 .1پردازد!به كار خود مى
در ازدواج، عّده طالق، گذشت چهار ماه و ده روز است، در حالى كه در فسخ مّدت متعه، دو  -11

 .2!اش استيا پايان حاملگى و يا عّده جاريه بعد از آزادى -روز است  99كه حّداكثر  -حيض 
 .در ازدواج دائمى، احكامى همچون ايالء و ظهار و لعان وجود دارد، اّما در متعه چنين نيست! -19

اين ازدواج را شرايط »آورده است: « همراه با راستگويان»تيجانى نيز بعضى از شرايط متعه را در كتابش 
هر و مّدت كه به هرچه دو و احكامى است كه در كتابهاى فقهى اماميه وارد شده است؛ مانند لزوم تعيين م

بودن اين نوع ازدواج با محارم همچنانكه در ازدواج دائم نيز چنين طرف رضايت دهند، صحيح است و حرام
شدن مّدت به اندازه ديدن دو حيض و يا گذشتن چهار ماه اى پس از تمامداشتن زن صيغهاست.. و عّده نگه

اى نيست، پس نه زن ارث طرف متعه هيچ ارث و نفقه باشد، و بر دوو ده روز در حال وفات همسر مى
آيد، مانند فرزند ازدواج دائم است، چه در برد و نه مرد از زن، و اّما فرزندى كه از ادواج متعه به دست مىمى

حقوق و ميراث و نفقه و چه در تمام حقوق ماّدى و معنوى، و ملحق به پدرش است. اين حكم متعه است با 
 (999)ص «. بينى كه هيچ ارتباطى با زنا ندارد...ش، و خود مىشرايط و حدود

توان، متعه را ازدواج و نكاح به حساب آورد، و طرفين را همسر و شوهر؟! وصلتى كه بنابراين چگونه مى
در عقد آن، شاهد ندارد و نه نفقه دارد و نه توارث و طالق و عّده طالق، و نه ظهار و ايالء و لعان و ديگر 

گيرى از زن به صورت اجاره و تنها بهره -بنا به خود روايات شيعه  -احكامى كه در ازدواج وجود دارد! بلكه 
اش، از تسليم خوددارى ورزد، كرايه است، و هرگاه مّدت اجاره تمام شود، يا زن در مقدارى از مّدت متعه

ج واقعى، صرِف يك بار نزديكى و شود! در حاليكه در ازدوابه همان مقدار از مهريه و اجرتش كم مى
شود، پس روشن است كه متعه، بر مرد واجب مى -به تمام و كمال  -گيرى مرد از زن، پرداخت مهرّيه كام

باشد؛ چنانچه از ورى از زن، همچون اجاره زن به منظور دايگى و شيردادن به بچه مىنوعى اجاره براى بهره
. و در 3توانى با يك زن متعه كنى؛ زيرا آن اجاره توست!خواستى مى هر چقدر»اند: امام باقر روايت كرده

اگر مردى با زنى متعه كند و بر اين شرط بگذارند كه »الحسن آمده است كه از او پرسيده شد: أبى روايتى از
كند و هر روز نزد او برود، يا شرط ببندند كه در روزهاى معلومى از او بهره ببرد، اّما در آن شرط خيانت 

                                           
 .199، ص9ام، جتهذيب األحك -1
 .999همراه با راستگويان، ص -111الشيعة و التصحيح، دكتر موسى موسوى، ص -2
 . 906، ص9فروع كافى، ج -3
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شود و بقيه كه در اختيار مرد بوده، بدان شرطش را به جاى نياورد، مهر و اجرتش به همان اندازه از آن كم مى
 .1«شود!پرداخت مى

توانند اند، مىاى كه ابتدا با هم توافق كردهنام نهاد، در حالى كه از مهريه« نكاح»توان آن را چطور مى
به  -به اصطالح اروپاييها  -ند؟! و در واقع متعه، بيش از هر چيز كم كنند و بر حسب روزها تقسيم كن

شباهت دارد و اين عملى است كه قرآن،  2«إّتخاذ أخدان»و در اصطالح قرآنى به « دختر گرفتندوست»
 كرده است. هميشه نهى آن را به شّدت و براى

آن  س خطابداشته، ولى عمربن وجود صاّما تيجانى و علماى شيعه، برآنند كه متعه در زمان پيامبر 
ولى آنچه نزد ما ثابت شده اين »گويد: مى« همراه با راستگويان»را تحريم كرده است؛ چنانچه تيجانى در 

سّنت نيز بر آن شهادت خطاب آن را نهى كرد و به اجتهاد خودش كه علماى اهلاست كه خليفه دوم، عمربن
كم خدا و رسولش را به خاطر رأى و نظر شخصى و اجتهاد عمر، دهند، تحريم نمود و ما به هر حال، حمى

)ص «. بودن متعه و...دهيم. اين است خالصه سخنان شيعيان در مورد حاللكنيم و تغيير نمىرها نمى
999) 

مباح  -در شرايط سخت و اضطرارى  -، متعه دو بار صبايد در پاسخ بگوييم كه آرى! در زمان پيامبر 
و نسخ گرديد.. قرآن، متعه را از امور  ، حرامصاز نزول آياتى از قرآن و نهى پياپى پيامبر  ، اّما پس3گرديد

شود، نام ذاتًا حرام، همچون مردار و خوك و خون و حيوانى كه بدون نام خدا و يا براى غير خدا ذبح مى
 فرمايد:برد؛ چنانچه مىمى
يينَ وَ ﴿ هيمۡ  ُهمۡ  ٱَّلَّ َٰٓ  إيٗلَّ  ٥ َحَٰفيُظونَ  ليُفُروجي هيمۡ  لََعَ ۡزَوَٰجي

َ
وۡ  أ

َ
يَۡمَٰنُُهمۡ  َمَلَكۡت  َما أ

َ
ينَُّهمۡ  أ ََ  ۡيُ غَ  فَإ  ٦ َملُومي

يَك  َوَرا ءَ  ٱۡبتََغَٰ  َفَمني  َٰل َلَٰٓئيَك  َذ و 
ُ
 .[١-٤]المؤمنون:  ﴾٧ ٱلَۡعاُدونَ  ُهمُ  فَأ

د، مگر از كنن)مؤمنان رستگار( كسانى هستند كه عورت و شرمگاه خود را )از كار حرام( حفظ مى»
آيند( كه در اين صورت جاى مالمتشان نيست. همسران يا كنيزان خود )كه در جنگ با مشركين به دست مى

ها و كنيزان خود( را دنبال پس هركس كه غير از اين )دو راه زناشويى؛ يعنى ازدواج با همسران دايمى و جاريه
 .«يدآكند، متجاوز )از حدود شريعت خدا و زناكار( به شمار مى

                                           
 . 901همان، ص -1
 (.19)النساء:  -2
 ايم. مشروحًا آورده« هاجواب نامه»چگونگى مباح آن را در مبحث  -3
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بينيم، در منطق قرآن، تنها رابطه مجاز بين زن و مرد، رابطه ازدواج و يا ملك يمين همانگونه كه مى
كه به سان كااليى براى ارضاى  آوردن منزلت اوست، و هر چيزى جز آن، خوارشمردن زن و پايين1است

زيرا  2محّبتى به او داشته باشد؛بدون اينكه  -شود و مرد شهوت مرد به كار گرفته و سپس به كنار نهاده مى
او را  -تواند به زنى دل ببندد كه فردا زن ديگرى خواهد بود و همچنين بعد از او زن شخصى ديگر! چطور مى

بينيم، متعه نه ملكّيت است و نه براى مّدتى به منظور برآوردن نياز جنسى خود به اجاره بگيرد، و چنانچه مى
زن است كه پس از م و شرايط ازدواج را ندارد! و تنها انتخاب دوستازدواج؛ چون هيچ يك از احكا

شود! و در واقع، اينگونه مردان و زنان، زناكارانى هستند كه از طرف رجال اش پرداخت مىگيرى، كرايهبهره
 .دين شيعه! مجاز هستند، و كارشان رنگ دينى به خود گرفته است!!

ده، اين به عنوان يك ضرورت و رفع اضطرار از طريق مخالفت با اگر زمانى اجازه متعه را دا صپيامبر 
ضرورتها، ممنوعّيتها را از ميان »بود؛ يعنى همان قاعده معروفى كه  -يعنى متعه  -يك حرام قطعى 

 فرمايد:؛ چنانچه مى«برد!مى
 .[١١٨]البقرة:  ﴾بَاغ  َوَٗل ََعد  فََا  إيۡثَم َعلَۡيهي  َغۡيَ  ٱۡضُطرَّ َفَمني ﴿

بودن پس هركس در حال ضرورت و اضطرار قرار گرفت، هيچ گناهى بر او نيست به شرطى كه به حرام »
 .«آن ايمان داشته باشد و به آن برنگردد

گذشته از اين، پس از آن كه مردم با اسالم خو گرفتند و دوستى آن با روح و جانشان درآميخت و به صبر 
نسخ گرديد؛ چنانچه  -تا ابد  -ن مباح به خاطر ضرورت نيز دارى ايمانى عادت كردند، هميو خويشتن
 فرمايد:مى صرسول خدا 

                                           
شدند و بين است كه در جنگهاى مسلمانان با مشركان، به اسارت گرفته مى در اختيارداشتن كنيز.. كنيز يا جاريه، كسى -1

يعنى  -شدند. مسلمانان براى ريختن نطفه خود، راهى غير از اين دو راه تقسيم مى -به عنوان غنايم جنگى  -مسلمانان 
ات و... ندارند، و اگر چنين كنند، همچون متعه، استمناء، دخول به حيوان -گيرى از كنيزان ازدواج با همسران دايمى و بهره

 آيند.زناكار و متجاوز از حّد خدا به حساب مى
َٰتيهيس   َومينۡ ﴿فرمايد: در حالى كه هدف ازدواج در قرآن، همان ايجاد محّبت و موّدت و آرامش است؛ چنانچه مى -2 نۡ  ءَاَي

َ
 َخلَقَ  أ

ينۡ  لَُكم ُكمۡ  مل نُفسي
َ
يتَۡسُكُنو ا  إيَِلۡ  أ ا لل ۡزَوَٰجا

َ
ةا َورَۡۡحَةً أ َودَّ هاى خدا يكى اين و از نشانه[. »11]الروم:  ﴾َها وََجَعَل بَيۡنَُكم مَّ

است كه براى شما از جنس خودتان همسرانى را آفريد تا در كنار آنان بياراميد، و در ميان شما و ايشان مهر و محّبت 
 «.انداخت
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مَ َذلَِك إىَِل يَْوِم الْقِ » َ َقْد َحر  ِذنُْت لَُكْم ىِف الِْسِتْمتَاِع ِمَن النَِّساِء َوإِن  اّلل 
َ
يَاَمِة َفَمْن اَكَن إىِنِّ قَْد ُكنُْت أ

ٌء فَلْيُخَ  ا آتَيْتُُموُهن  َشيْئًاِعنَْدُه ِمنُْهن  ىَشْ ُخُذوا ِمم 
ْ
 .1«لِّ َسِبيلَُه َوَل تَأ

همانا من )قباًل( به شما اجازه متعه با زنان داده بودم، و اّما بدانيد كه خداوند آن را تا روز قيامت )چه در »
از خود  حال عاّدى و چه در اضطرار( تحريم كرده است. پس هركس از شما چنين زنى را نزدش دارد، او را

 .«ايد، چيزى را پس نگيريددور سازد و از چيزهايى كه به آنها داده
 فرمايد:مى سخود علي  -چنانچه در كتب شيعه نيز آمده است  -و جالب اينكه 

 .2«یوم خیبر لحوم الحمر األهلیة و نكاح المتعة ص حّرم رسول الله»

 .«ح متعه را حرام نموددر روز خيبر، خوردن گوشت خرهاى اهلى و نكا صرسول خدا »
اند؛ چنانچه شيخ كلينى از امام صادق روايت كرده كه از او در مورد دانسته« زنا»خود ائمه نيز، آن را 

 .3«اين، زناست!»متعه پرسيده شد، فرمود: 
بدون  صآيا مسلمانان در عهد رسول خدا »شيخ طوسى نيز روايت كرده كه از امام صادق پرسيده شد: 

 .4«كردند؟ فرمود: هرگز!شاهد و بّينه ازدواج مى
ال تدّنس »از متعه پرسيدم، پس فرمود:  ÷بن سنان روايت شده: از أباعبدالّله )امام صادق( از عبدالّله
 .5«نفس خود را بدان آلوده مساز!» .«نفسك بها!

ّرمت »لد فرمود: بن خابه من و سليمان ÷از عمار نيز روايت شده كه گفت: أبوعبدالّله  قد ح 
 .6«همانا متعه بر شما حرام گشته است!»؛ «متعةـعلیكما ال

                                           
 .119، ص0صحيح مسلم، هامش إرشاد سارى، ج -1
 -191، ص9وج190،ص1التهذيب، شيخ طوسى، ج -11، ص11وج991،ص19الشيعة، شيخ حّر عاملى، جوسائل  -2

فإن رسول الّله َنَهى َعْن ِنَكاِح اْلـُمْتَعِة َيْوَم »سنت بدين ترتيب آمده است: .. و در منابع اهل191، ص9اإلستبصار، طوسى، ج
ْهِلي  

َ
در روز خيبر، از متعه با زنان و خوردن گوشت خرهاى اهلى نهى  صهمانا رسول خدا «. »ةِ َخْيَبَر َوَعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر األ

صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث  -9110)صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوه خيبر، حديث شماره «. فرمود
 .113-196، ص 0و هامش إرشاد سارى، ج 13شماره 

 بسام صيرفى.كافى، كلينى، كتاب النكاح، حديث  -3
 .193، ص1التهذيب، شيخ طوسى، باب الـمتعة، ج -4
 .919، ص166بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -5
 .996، ص19وسائل الشيعة، شيخ حّر عاملى، ج 99-، ص1فروع كافى، كلينى، ج -6
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داند و از آن شرم ندارد، پس از اگر كسى از شما اين كار را مباح مى»و باز از او روايت شده كه فرمود: 
ر آنان قرار بهترين برادران و دوستان و يارانش بخواهد كه چنين كند )و خواهران و دخترانش را در اختيا

 .1«دهد!(
ما أنت و ذاك؟ قد »دهد: بن يقطين از أباالحسن از متعه پرسيد، چنين جواب مىزمانى كه على
 .2«نياز گردانيده است!تو را با آن چه كار؟ خداوند تو را از آن بى» .«أغناك الله عنها

خاندان »نيز نقل كرده كه گفت:  -فقيه عراق  -« بن زيديحيى»و باز شيخ كلينى در كافى، از 
 .3«اند!بر كراهت متعه و نهى از آن اجماع كرده صپيامبر

اند دختران يا زنى از خاندانشان با ديگران متعه به همين جهت، هيچ روايتى نقل نشده كه ائمه اجازه داده
گفت: آيا اينكه زنان، دختران، خواهران و  ÷جعفر )امام باقر(بن عمير به أبىبدالّلهع»كرده باشد؛ چنانچه 

شوى؟ پس امام باقر، زمانى كه ذكر زنان و دختران عمويت چنين كنند )يعنى متعه كنند( راضى مى
 .4«دخترعموهايش شد، روى برگرداند و پاسخ نداد!

اى جوانان! »فرمايد: آمده كه مى صاز پيامبر  - كه در كتب شيعه و سّنى است -و در روايت مشهور 
هر كدام از شما توان ازدواج دارد، ازدواج كند و هركه توان آن را ندارد، روزه بگيرد كه مايه بازداشتن 

 .گيرى كنند!دختران و يا زنانى وصلت و كامتوانند موّقتًا با دوست، و نفرموده كه مى«)شهوات( است
وه بر آيات قرآن و احاديثى كه گوياى تحريم آن، چه در حالت عاّدى و چه عال -از طرفى، متعه 

ال »دانيم كه ضررهاى فراوانى از لحاظ فردى و اجتماعى دربردارد و همگى هم مى -اضطرارى هستند 
. چنانچه به «در اسالم، ضرررساندن نه به خود و نه به ديگران وجود ندارد» .«ضرر وال ضرار فی اإلسالم

 شود:از موارد آن اشاره مىبعضى 
اش، و روش اصحاب گرامى صآنچه از همه مهمتر است، مخالفت با آيات قرآن و سّنت پيامبر  -1

به  صاز طرف پيامبر  -به طور اضطرار  -و فرزندانش است؛ زيرا چند روزى  ساز جمله علي 
 حرام اعالم گرديد. -تمام احوال  در-آن اجازه داده شد، و سپس از زبان خودش براى هميشه 

                                           
 .996، ص19وسائل الشيعة، ج -99، ص1فروع كافى، ج -1
 .993، ص19الشيعة، جوسائل  -99، ص1فروع كافى، ج -2
اند؛ از جمله اينكه ائمه، اين گونه روايات و احكام را در تقّيه بسيارى از علماى شيعه در تفسير اين روايات، توجيهاتى آورده - 3

 اند!!.صادر فرموده
 . 190، ص1تهذيب األحكام، شيخ طوسى، ج -91، ص1فروع كافى، ج -4
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نبودن شوهران از همسران خود و برعكس! زيرا در متعه جايز است كه زن از مفاسد بزرگ آن، ايمن -1
 . 1كند!بدون علم شوهر و يا رضايتش با كسى كه بخواهد، متعه مى

گاهى و اّطالع پدرانشان متعه مىهمچنين ايمن كنند و چه بسيار نبودن پدران از دختران خود كه بدون آ
اند: چرا و چگونه؟ اند كه دخترشان حامله شده و از او پرسيدهاّتفاق افتاده كه پدران ناگهان متوّجه شده

 .2اكنون قراردادم با او به اتمام رسيده و در پى كار خويش رفت!!ام و همگويند: با فالن كس متعه كردهمى
اى، از زنى س بخواهد، چند روزى يا چند لحظهيابد و هركفحشاء در جامعه رو به فزونى مى -9

سازد! و به پردازد و او را آزاد و از خود دور مىاش را مىكند و سپس با مبلغى، كرايهاستفاده مى
كنند و به هاى متعّدد پيدا مىمقتضاى طبيعت بدنى انسان، اين زنان و مردان، عادت به همبسترى

شوند. كنند و به كارهاى شنيع ديگرى كشيده مىقناعت نمى همبسترى با زنان خود، يا مردان خود
از طرفى، اينگونه زنان، ديگر شايستگى برپاداشتن خانواده را نخواهد داشت و هيچ كس، آنها را 
براى همسرى دائمى خويش اختيار نخواهد كرد، و لذا براى امرار معاش خود، دست به كارهاى 

 .نا و ديگر اعمال زشت، وادار خواهند كرد!نامشروع زده و مردان زيادى را به ز
 -شود اى كه از شكم آن زن متوّلد مىشود، بّچهرود و مشّخص نمىنسل انسانها از بين مى -9

از چه كسى است!.. و ديگر اينكه، چه  -باشد خصوصًا اينكه عّده طالق آن، به مقدار دو حيض مى
با مادرش  -قباًل  -ه بزرگ شود، با همان كسى كه آيد، زمانى كاى كه با متعه به دنيا مىبسا بّچه

هايى همچون متعه يا ازدواج دائمى برقرار نمايد و نداند كه با چه كسى متعه يا متعه كرده بود، رابطه
ازدواج نموده است! آيا پدرش است؟ آيا پسرش است كه با مادرش متعه نموده بود؟ آيا دختر پدر 

يا ازدواج در اختيار اوست؟! و خالصه اينكه با يكى از محارم  است كه در حال حاضر، براى متعه
كند كه بسيار قبيح و وصلت مى -كه با روابط نامشروع متعه به نسبت فاميلى رسيده  -خود 
آور است! و چه بسيار اّتفاق افتاده كه مردى همزمان با هم، با مادر و دخترش، يا با خواهرش، زيان

 .3دانسته است!اش متعه نموده، در حاليكه نمىهاش و يابا خاليا با عّمه
كنند و زيانهاى شيوع پيدا مى -كه در علم پزشكى به اثبات رسيده است  -بيماريهاى گوناگونى  -9

 ورند.آفراوانى را به بار مى

                                           
، 9اإلستبصار، شيخ طوسى، ج 999-، ص9تهذيب األحكام، ج 909-، ص9لينى، جنگاه شود به فروع كافى، شيخ ك -1

 199ص
 «.الـمتعة وما يتعّلق بها»كشف األسرار وتبرئة األئمة األطهار، سّيد حسين موسوى، فصل »رجوع شود به  -2
 به همان مأخذ قبلى رجوع شود. -3
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در همين فصل خواهد آمد.. و اّما موضوع « هاجواب نامه»...جزئيات ديگر اين مبحث، در بحث 
 بعدى:
 نماز:جمع دو  -

« وضو»و « جمع دو نماز»مسأله ديگرى كه تيجانى در كتابهايش بحث آن را پيش كشيده، موضوع 
يعنى در  -در حالى كه از همان ابتداى وجوب نماز  1اند،باشد كه معتقد است، خلفاء در آن تغيير دادهمى

شدند؛ نه زودتر ده مىشده خود، به جاى آورنمازهاى پنجگانه در اوقات مشّخص - صزمان خود پيامبر 
 فرمايد:و نه ديرتر.. خداوند در همين مورد مى

ةَ إينَّ ﴿ لَوَٰ ََ  لََعَ  ََكنَۡت  ٱلصَّ ۡوقُوتاا ٱلُۡمۡؤميني  .[١٦٨]النساء:  ﴾كيَتَٰباا مَّ
 .«همانا نماز بر مؤمنان، در اوقات مشّخصى فرض شده است»

بنابراين، نماز صبح در صبح، نماز ظهر در ظهر، عصر به هنگام عصر، مغرب به هنگام غروب، و عشاء 
كه در آن هنگام، او را والى مصر  -بكر اى كه به محّمدبن أبىدر نامه سنيز در وقت خودش.. چنانچه علي 

 نويسد:چنين مى -گردانيده بود 
بض العنز، وصلوا بهم العصر ء الی تفیأما بعد فصلوا بالناس الظهر حت» شمس مثل مر

مغرب ـصلوا بهم الالنهار حین یسار فیها فرسخان، و  الشمس بیضاء حیة فی عضو منو 
ین یتواری الشفق إلی ثلث صلوا بهم العشاء حیفطر الصائم ویدفع الحاج إلی منی، و حین 

 .2«صلوا بهم الغداة و الرجل یعرف وجه صاحبهالیل، و 

نماز ظهر را بگزاريد تا زمانى كه سايه آفتاب به اندازه )ديوار( آغل ُبز برگردد، و با ايشان  اّما بعد، با مردم»
اى از روز كه در آن )تا غروب( دو دار است بگزاريد، در پارهنماز عصر را هنگامى كه آفتاب، سفيد و جلوه

كند و حاجى )از دار افطار مىهفرسخ راه را بتوان پيمود، و با آنان نماز مغرب به جاى آوريد، هنگامى روز
شود، و با آنها نماز عشاء بگزاريد، هنگامى كه ُسرخى آفتاب )از جانب مغرب( عرفات( به منى روانه مى

سوم شب، و باالخره با آنان نماز صبح بگزاريد، هنگامى كه مرد صورت رفيق و همراه شود تا يكپنهان مى
 .«خود را ببيند

 -كنند، و در تمام حاالت انه است.. در حالى كه شيعيان برخالف آن عمل مىاين اوقات نمازهاى پنجگ
را با « مغرب و عشاء»و « ظهر و عصر»خوانند؛ يعنى نمازها را به طور جمع مى -به صورت عادتى دايمى 

                                           
 همين عنوان آورده است.، فصلى را با «همراه با راستگويان»تيجانى، در كتاب  -1
 .91، كالم 9البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج -2
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سازند، در حاليكه در اسالم، جمع دو نماز، تنها در مواقع اضطرارى و ضرورى به مسلمانان هم جمع مى
والى شديد، سرماى سخت، صت داده شده است؛ اضطرارهايى همچون: سفر، بارش برف و باران، ِگلرخ

دادن مال و جان و...، و در غير اين صورت، به هيچ البول بودن، ترس بر ازدستبيمارى، استحاضه، سلس
 .وجه جايز نيست كه نماز را از وقت معّين آن، خارج كرد و به دلخواه خود به جاى آورد!

اند؛ و خلفاى راشدين و حّتى ائمه شيعه نيز انجام داده صاين روش اسالم است كه خود پيامبر 
در ظهر عاشورا، فقط  سبن علي اند: حسينطاووس و غيره آوردهإبن« لهوف»چنانچه كتب شيعه، همچون 

 .1نماز ظهر را برگزار نمود، بدون اينكه آن را با عصر همراه كند

 وضو:
شدند و هيچ يك از پاها شسته مى -طبق آيه قرآن  -و اّما در مورد وضو نيز بايد گفت كه از همان ابتدا 

شدند و اين صحابه بودند كه خلفاء تغييرى در آن نداده است.. زيرا تيجانى معتقد است كه پاها مسح مى
 مسح را به شستن تبديل كردند! صبعد از پيامبر 

 فرمايد:دستور خود قرآن است؛ چنانچه مىبايد گفت كه شستن پاها 
َها ﴿ يُّ

َ
يينَ َيَٰٓأ ةي  إيَٰى  ُقۡمُتمۡ  إيَذا َءاَمنُو ا   ٱَّلَّ لَوَٰ لُوا   ٱلصَّ يَُكمۡ  وُُجوَهُكمۡ  فَٱۡغسي يۡدي

َ
 َوٱۡمَسُحوا   ٱلَۡمَرافيقي  إيَٰى  َوأ

ُكمۡ  يرُُءوسي رُۡجلَُكمۡ  ب
َ
ي  إيَٰى  َوأ َۡ  .[٣]المائدة:  ﴾ٱۡلَكۡعَب

هنگامى كه براى نماز برخاستيد )و وضو نداشتيد(، صورتها و دستهاى خود را تا آرنجها اى مؤمنان! »
 .«بشوييد و سرهاى خود را مسح كنيد و پاهاى خود را تا قوزكهايش بشوييد

اگر قرآن كريم را برداريم و در آن »گويد: مى« اهل سّنت واقعى»تيجانى در مورد اين آيه در كتاب خود 
ي ﴿ فرمايد:بينيم كه خدا مىنيم، مىآيه وضو را بخوا َۡ َكۡعبَ

رُۡجلَُكۡم إيَٰى ٱلۡ
َ
ُكۡم َوأ يُرُءوسي  ب

 ﴾َوٱۡمَسُحوا 
( 199. )ص «سرها و پاهاى خود را تا مچ مسح كنيد!»و آقاى ُمهرى اينگونه ترجمه كرده است:  .[٣]المائدة: 

ُكمۡ ﴿ براى كلمات ﴾َوٱۡمَسُحوا  ﴿ و گفته كه فعل رۡجُ ﴿ و ﴾رُُءوسي
َ
به كار  -پاها، هر دو  سرها و - ﴾لَُكمۡ أ

 رفته است.
فهمد كه آيه، صراحتًا به شستن در حاليكه هركس، از قواعد نحو عربى اّطالع داشته باشد، به تحقيق مى

 كند، و اگر پاها شسته نشوند، وضو باطل و ناقص خواهد بود؛ زيرا اگر چه كلمهامر مى -در وضو  -پاها 

                                           
مستدرك الوسائل، محّدث نورى طبرسى، چاپ سنگى،  -119-110، ص9نگاه شود به: وسائل الشيعة، شيخ حّر عاملى، ج -1

 .193، ص1ج
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رُۡجلَُكمۡ ﴿
َ
ُكمۡ ﴿بالفاصله بعد از  -با اعراب نصب  -)پاهايتان(  ﴾أ با اعراب  -)سرهايتان را(  ﴾رُُءوسي

 )صورتهايتان( و ﴾وُُجوَهُكمۡ ﴿ شود، بلكه عطف بر كلمهآمده است، ولى به آن عطف نمى -مجرور 
يَُكمۡ ﴿ يۡدي
َ
وجوَه، » يعنى اندامهاى شستنى است، و هر سه -هر دو با اعراب نصب  -)دستهايتان(  ﴾أ

لُوا  ﴿ مفعول صريح براى فعل« أيدَى، و أرجَل  )بشوييد(، هستند.. يعنى پاها نيز بايد مثل صورتها و  ﴾فَٱۡغسي
رُۡجلَُكمۡ ﴿ دستها شسته شوند، و اينكه

َ
يَُكمۡ ﴿ بالفاصله بعد از ﴾أ يۡدي

َ
در جمله اّولى  ﴾وُُجوَهُكۡم َوأ

 ت، به خاطر ترتيب اعضاى وضو است.آمده اس -د عضوى كه بايد مسح شو -« برءوِسكم»نيامده و بعد از 
پاها بايد مسح شوند، در اين صورت كلمه  -همچون شيعه كه معتقد است  -اگر چنانچه 

رُۡجلَُكمۡ ﴿
َ
، «سر»آمد و اعراب آن نيز مجرور باشد تا مثل عضو مى «برءوِسكم»بايست، عطف بر مى ﴾أ

 آمده است: -يّمم درمورد ت -مسح شود! همانگونه كه در ادامه آيه 
ُموا  َصعييدا ﴿ يبا ا َفتََيمَّ يۡنهُ َطيل يُكم مل يۡدي

َ
يوُُجوهيُكۡم َوأ  ب

 .[٣]المائدة:  ﴾ا فَٱۡمَسُحوا 
 .«)اگر آب نيافتيد( پس با خاك پاك تيّمم كنيد و با آن بر صورتها و دستهايتان مسح كنيد»

يوُُجوهيُكمۡ ﴿ بينيم كه دو كلمهدر اين قسمت آيه به وضوح مى يُكم﴿ و ﴾ب يۡدي
َ
 هر دو براى فعل ﴾أ

شد، مجرور و معطوف هستند.. و اگر چنانچه در آيه مورد نظر، عمل مسح بر پاها انجام مى ﴾فَٱۡمَسُحوا  ﴿
رُۡجلَُكمۡ ﴿بايد كلمه 

َ
 .آمد، در حاليكه اين طور نيست!مى« أرجِلكم»به صورت مجرور، يعنى  ﴾أ

 شود:موربط مى« مناقب خلفاء»ان شيعى كه به موضوع هاى دوسترسيم به جواب نامه... و اّما مى
* * * 

 

 «:مناقب خلفاء»ها در رابطه با جواب نامه
اند، مخالف متواترات تاريخ و توهين گانه برشمردهايد: مناقبى كه در كتب سّنى براى خلفاى سهفرموده

 .است! صبه پيامبر 
هايى از آنها را در نامه قبلى ذكر اند و نمونهگفته)جواب(: دوست عزيز! مگر آنچه شيعيان درباره ائمه 

كرديم، موافق متواترات تاريخ است؟! وانگهى، شيعيان در كتبشان فضايل و خصوصياتى براى ائمه 
چنين ويژگيهايى براى ائمه « اصول كافى»اند كه توهين به خدا و پيامبران الهى است! چنانچه در برشمرده

 نقل شده است:
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گويند و آيه هجدهم سوره الدت، مختون بوده و دست بر زمين گذاشته و شهادتين مىبه هنگام و»
هريك .. »1«شوند!دين به اّمت مى دار تبليغ و تعليمدر سه سالگى عهده«.. »كنند!عمران را تالوت مىآل

دايم با مالئكه ارتباط مستمر و .. »2«مأمور است! اى مخصوص به خود دارد كه به اجراى آنصحيفه
و از ». 4«دار علم پروردگارند!خزانه«.. »شنوند!صداى فرشتگان را مى و چون محّدث هستند،». 3«دارند!

 اعمال بندگان، صبح و شام به آنان عرضه.. »5«اى بر آنان پوشيده نيست!و آينده نكته گذشته و حال
. 7«گذشته، نزد آنان است! انبياى الواح و عصاى موسى، انگشتر سليمان، و بسيارى از وسايل» .6«شود!مى

رو از پشت سر همچون روبه. »8«اند كه جز انبياء، احدى از آن خلق نشدهاست!از ِگلى خلق شده»
دهد، ولى با اين حال، زمين موّظف است شوند و با اينكه مدفوعشان بوى ُمشك مىبينند و محتلم نمىمى

 گويند و حّتى زبان پرندگان و چهارپايان و ديگرانها سخن مىبه همه زب. »9«كه آن را بپوشاند و فرو ببرد!
صدها اوصاف و صفات  و«...القدس هستند!آنها همچون انبياء، مؤّيد به روح»10«فهمند!جانداران را مى
 .عجيب ديگر!!

أن األئمة یعلمون »در همين كافى، شيخ كلينى كار را در غلو به جايى رسانده كه بابى تحت عنوان 
ائمه بر همه اسرار و غيب عالم واقفند و هيچ چيز بر » .«ءأنه ال یخفی علیهم شیا کان وما یكون و علم م

فقط براى خود قائل شده و  -سبحان  -باز كرده و اين عينًا صفتى است كه خداوند  «آنها پوشيده نيست!!
ء  إينَّ ٱ﴿ فرمايد:مى َ َٗل ََيَۡفَٰ َعلَۡيهي ََشۡ ۡرضي  َّللَّ

َ
مَ ِفي ٱۡۡل و كلينى در  .[٤عمران: آل] ﴾٥ا ءي َوَٗل ِفي ٱلسَّ

الّله خمينى نيز در را نهاده است!!.. آيت« ائمه»، «الّله»كلمه  تعبير خود، از قرآن اقتباس كرده، ولى به جاى
اى كند كه هيچ پيامبر و فرشته، اوصافى را براى ائمه بازگو مى«حكومت اسالمى»يا « واليت فقيه»كتابش 

از ضروريات مذهب ما اين است كه هيچ مقام معنوى و »گويد: ن برخوردار نبوده است! چنانچه مىاز آ
                                           

 .330-1669به بعد، حديث 999، ص1اصول كافى، كلينى، دارالكتب اإلسالمية، ج -1
 .999-990به بعد، حديث 911همان، ص -2
 .999تا999به بعد، حديث 111همان، ص - 999-999به بعد، حديث 193همان، ص -3
 .099تا091به بعد، حديث 106همان، ص -. 999تا999، حديث 190-199همان، ص -4
 .960تا966به بعد، حديث 131همان، ص -5
 .999تا999به بعد، حديث 113همان، ص -6
 .013تا011به بعد، حديث 119همان، ص -7
 .1660، حديث 993همان، ص - 8
 .1669، حديث 999همان، ص -9

 .910تا969به بعد، حديث 191همان، ص -. 999، حديث 199همان، ص -10
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رسد. حّتى مالئكه مقّرب و پيامبران و رسوالن.. و براى ما روشن است كه آنها روحى به مقام ائمه نمى
ه كه: ما نزد خدا احوالى اند.. و از آنها روايت شدانوارى زير سايه عرش، قبل از پديدآمدن جهان هستى بوده

هايى است رسد.. اين معتقدات، از اصول و پايهداريم كه هيچ فرشته مقّربى و هيچ پيامبر و رسولى بدان نمى
 .1«كه مذهب ما بر آن ايستاده است

صادر شده، درباره سه خليفه ديگر نيز  صايد: اگر بپذيريم نصوصى كه در منقبت على از پيامبر فرموده
دقتى در مطالعه آثار و اخبار اسالمى است؛ زيرا احاديثى كه در منقبت خلفاى د، اين نشانه بىوجود دار

است، يا با متواترات قطعى اسالم، مغاير است و  صگانه آمده در عوض، توهين مستقيم به رسول خدا سه
گانه به فاى سهايد: چگونه اين احاديث در شأن خليا به خواست معاويه جعل گرديده است. سپس پرسيده

گانه در ايد، كسى نشنيده خلفاى سهترتيب تصّدى آنها به خالفت روايت شده است؟ آنگاه مطرح ساخته
اى كرده و يا جود و سخايى مانند خديجه در اسالم نموده باشند، و در رابطه با العادهاى فداكارى فوقغزوه

بوده، فضيلتى  صكه أبوبكر در آن غار مصاحب پيامبر ايد: اينگفته -ام آورده بودم كه در نامه -آيه غار 
نيز در زندان چند نفر مصاحب او بودند. همچنين از آيه پيداست كه أبوبكر  ÷نيست؛ زيرا يوسف 

 آيد؛ چون خدا با تمام چيزهاست!.ترسيده است، و از طرفى، بودن خدا با أبوبكر فضيلتى به حساب نمىمى
 دارم كه:فوق، معروض مى)جواب(: در رابطه با مطالب 

افضل صحابه بوده است، و اين مطلب را نه تنها ما، بلكه  سايم كه علي اّواًل ما همواره معتقد بوده
گوييم اين است كه از منقبت و فضل باالتر علي سّنت نيز قبول دارند.. آنچه ما مىبسيارى از علماى اهل

توان جانشينى او را به حكم خدا نتيجه گرفت و به او نمى -گرداند كه احاديث و آثار، آن را مسّلم مى - س
 .عصمت و الوهّيت بخشيد! -حّتى برخالف تعاليم خودش  -

چنان نيست كه خلفاى  -كه در آثار شيعى مضبوط است  - سو بعالوه، بنا بر گفتار صريح خود علي 
ّتى خائن و ملحد و مرتد و... محسوب منقبت و فضيلت باشند و طبق باور شيعيان، حگانه نيز به كّلى بىسه

دهد.. در شوند! بلكه برعكس، خارج از هرگونه آثار تاريخى، قرآن كريم به صداقت و منقبت آنها گواهى مى
اين مورد قباًل شواهدى از قرآن كريم را برايتان ارائه داديم و جهت تكميل بحث، دو نمونه ديگر نيز، ذياًل 

 گردد:ارائه مى
يينَ ﴿ ي ِفي َسيييلي َءاَمنُوا  وََهاَجُروا  َوَجََٰهُدوا   َوٱَّلَّ يينَ  ٱَّللَّ و ا   َءاَووا   َوٱَّلَّ نََۡصُ َلَٰٓئيَك  وَّ و 

ُ
ۚٞ  ٱلُۡمۡؤميُنونَ  ُهمُ  أ ا َحقلا

ۡغفيَرة  َوريۡزق  َكرييم   ُهم مَّ
َّ  .[١٥األنفال: ] ﴾٧٤ل

                                           
 ، چاپ تهران.99واليت فقيه، باب واليت تكوينى، ص -1
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مچنين آنهايى كه ايشان را و آنهايى كه ايمان آوردند و در راه خدا هجرت كردند و جهاد نمودند، ه»
جاى و پناه دادند و يارى نمودند، به راستى آنها مؤمنان واقعى هستند. برايشان، آمرزش و روزى شايسته و 

 .«اى استبخشنده
شمرد كه در راه اسالم، اين آيه، به وضوح همه مهاجرين و انصار را مؤمنان حقيقى ناميده و از كسانى مى

شّكى نيست كه خلفاى راشدين، از »ايد: اند و چنانچه خود گفتهبهشت شده فداكارى كردند و مستحّق 
ديگر انصار، در و  -چه سابقين و چه غيره  -بنابراين، خلفاء با ديگر مهاجرين «.. اندسابقين مهاجرين بوده

 اين دسته داخلند.
 ٱۡلَفۡضلي ﴿

لُوا  و 
ُ
تَلي أ
ۡ
َعةي  مينُكمۡ َوَٗل يَأ ن َوٱلسَّ

َ
و لي  يُۡؤتُو ا   أ

ُ
ََ  ٱلُۡقۡرَبَٰ  أ ريينَ  َوٱلَۡمَسَٰكي يۖٞ  َسيييلي  ِفي  َوٱلُۡمَهَٰجي  ٱَّللَّ

َٗل  ا ٰۗ َوِۡلَۡصَفُحو   َوِۡلَۡعُفوا  
َ
ن َُتيبُّونَ  أ

َ
ُ  َيۡغفيرَ  أ ُ  لَُكۡمۚٞ  ٱَّللَّ يٌم  َوٱَّللَّ  .[١١]النور:  ﴾٢٢َغُفور  رَّحي

و ناتوانان و فقراى مهاجرين، در راه  افراد با فضيلت و صاحب مال و ثروت از شما، از كمك به نزديكان»
پوشى كنند. آيا خودتان دوست نداريد كه خدا كوتاهى نكنند و بايد )از اشتباه و گناه آنان( درگذرند و چشم

 .«خداوند شما را بيامرزد و خداوند بخشنده مهربان است
 ساست، اشاره به أبوبكربه تصديق مفّسرين شيعه و سّنى، اين آيه كه در سياق حادثه افك نازل شده 

، كه از «بن أثاثةُمسطح»اش دهد كه از تقصير پسرخالهدارد و او را صاحب فضل شمرده و به او فرمان مى
شركت داشته،  لالمؤمنين عايشه بوده و در ماجراى تهمت به ام -و نزديكانش  -فقراى مهاجرين 

 .1اش را مجّددًا برقرار كندشدهدرگذرد و نفقه قطع
 فرمايد:ثانيًا اّما در مورد آيه غار كه مى 

وهُ ﴿ هُ  َفَقدۡ إيٗلَّ تَنُۡصُ ُ  نََۡصَ ۡخرََجهُ  إيذۡ  ٱَّللَّ
َ
يينَ  أ َ  َكَفُروا   ٱَّلَّ ي  ثَاّني َۡ بيهيس َيُقوُل  إيذۡ  ٱلَۡغاري  ِفي  ُهَما إيذۡ  ٱثۡنَ  ليَصَٰحي

َ  إينَّ  ََتَۡزنۡ  َٗل  ۖٞ  ٱَّللَّ نَزَل  َمَعنَا
َ
ُ  فَأ  .[٥٦]التوبة:  ﴾َعلَۡيهي  َسكيينَتَُهۥ ٱَّللَّ

اش كرده، زمانى كه كافران اگر شما )مسلمانان(، او )يعنى پيامبر( را يارى نكنيد، خدا )هميشه( يارى»
او را )از مّكه( بيرون راندند، در حالى كه دومين نفر )يعنى أبوبكر( همراهش بود، و هر دو در غار بودند، 

گفت: ناراحت نباش! خدا با ماست! و خدا آرامش )خود( را بر او زمانى كه )پيامبر( به رفيق و همدمش مى
 .«نازل كرد )و از حالت نگرانى بيرونش آورد(

                                           
 .199تا191شناسى، شريعتى، صنگاه شود به: اسالم -1
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به اّتفاق أبوبكر  صزمانى مطرح است كه پيامبر  -اشاره دارد  صكه به هجرت پيامبر  -در اين آيه 
در  سدهد كه أبوبكر ند.. نشان مىاز مّكه خارج شده و چون كّفار در تعقيبشان بودند، به غارى پناه برد س

داد كه ضمن آن، صريحًا با سخنانى او را دلدارى و آرامش مى صغار، محزون و اندوهناك بود و پيامبر 
، و مسّلمًا اين معنا نماينگر فضيلت و منقبتى براى «خداوند با ما )يعنى من و تو، هر دو( است!»اشاره دارد: 

 .است! سأبوبكر 
ايد، بايد عرض كنم كه: مصاحبت مشركان در عنوان كرده -در همين مورد  -طالبى كه اّما در جواب م

طبق روايت حسن  -در غار ثور  صبا پيامبر  ستصادفى بود و مصاحبت أبوبكر  ÷زندان با يوسف
كما اينكه علي  -آن، جانش را در مقام دفاع از دين و رهبرش  1 داوطلبى و انتخابى بود و او، طى -عسكرى 

به خطر انداخت.. از طرفى تجربه و حوادث  -، اين فداكارى را كرد صدر مّكه در رختخواب پيامبر  س
تاريخى، به خوبى نشان داده كه همين كه كسى با خطر مواجه گرديد، ولو اينكه خطر احتمالى باشد نه 

دارند! حّتى بعضى از روى خطر تنها گذاشته و خودشان را از معركه دور نگه مىا، روبهيقينى، دوستانش او ر
به خوبى  ÷مطلب از تاريخ حيات عيسى و موسى اند.. اينپيروان انبياء: هم با آنها، همين رفتار را كرده

 تل عيسىدر شبى كه يهود به قصد دستگيرى و ق»پيداست؛ چنانچه در انجيلهاى موجود ذكر شده است: 
در جستجويش بودند، نخبه پيروان و برگزيدگان اصحابش براى آن كه آسيبى به آنها نرسد، دست از  ÷
خوشرقصى كرد و در قبال دريافت چند « يهودا سخريوطى»اش كشيدند، و حّتى يكى از آنها به نام يارى

 «.اختفايش را به آنها نشان داد! درهمى، محّل 
اش خوددارى و به مخالفتش قع مهم، از همراهى و فرمانبردارىنيز در موا ÷ اصحاب موسى

وحى شد تا به سرزمين فلسطين برود و آن را از دست  ÷ اند؛ چنانكه وقتى از طرف خدا به موسىپرداخته
 حّكام ستمگر و زورگويان آن آزاد نمايد، اصحابش جواب دادند:

                                           
به أبوبكر فرمود: اى أبوبكر! آيا راضى هستى كه با من در اين هجرت باشى؟ آيا  صپيامبر»... در روايتش آمده است:  -1

دانى در صورتى كه با من بيايى، بايستى انواع عذاب را تحّمل كنى و مرا خواهم؟ و آيا مىخواهى همانگونه كه من مىمى
أبوبكر گفت: اى رسول خدا! اگر در طول عمر خود، در راه محّبت تو با  كنم كمك نمايى؟در آنچه كه بدان دعوت مى

تر از آن است كه از نعمت و خوشى برخوردار باشم و مالك تمام داشتنىشديدترين عذابها زندگى كنم، برايم دوست
ر از آنيم كه فداى تو سرزمينهاى پادشاهانى باشم كه مخالف تو و دعوتت هستند.. و آيا من و همچنين مال و فرزندانم، غي

گاه است و مى داند آنچه كه بر زبان تو جارى شد، با قلب تو شويم؟! رسول خدا فرمود: بدون شك خداوند از قلب تو آ
«. موافق است و خداوند تو را برايم به منزله گوش و چشم، و سر نسبت به بدن، و روح نسبت به جسم قرار داده است!

 ، چاپ ايران(.109-109)تفسير الحسن العسكرى، ص
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ا َجبَّاقَالُوا  َيَُٰموََسَٰٓ إينَّ فييَها قَوۡ ﴿  ميۡنَها فَإين ما
َٰ ََيۡرُُجوا  ينَّا ميۡنَها رُُجوا  ََيۡ رييَن ِإَونَّا لَن نَّۡدُخلََها َحَّتَّ  فَإ

ا َداُموا  فييَها فَٱۡذَهۡب  ُخلََها  قَالُوا  َيَُٰموََسَٰٓ إينَّا لَن نَّدۡ  ... ٢٢ َدَٰخيلُونَ  ا مَّ بَدا
َ
نَت َوَربَُّك فََقَٰتيَا  إينَّا أ

َ
أ

َٰعيُدوَن   .[11-19]المائدة:  ﴾٢٤َهَُٰهنَا َق
شويم، مادام كه آنان گفتند: اى موسى! در آنجا قومى زورمند و قلدر هستند و ما هرگز بدانجا وارد نمى»

شويم!... گفتند: اى موسى! از آنجا بيرون نروند. در صورتى كه آنان از آنجا بيرون رفتند، آنگاه ما داخل مى
آنجا به سر برند. پس )دست از سر ما بردار و( خودت با  نهيم، مادام كه درما هرگز بدانجا پاى نمى

 .«ايم!پرورگارت برويد و با )آن جباران( بجنگيد، ما در اينجا نشسته
 عاجزانه رو به درگاه پروردگارش نمود و فرمود: ÷ بدين هنگام موسى

مۡ ﴿
َ
ي إيّنلي َٗل  أ خي  َنۡفسي  إيٗلَّ  ليُك قَاَل رَبل

َ
 .[١٤]المائدة:  ﴾َوأ

 .«ت: پروردگارا! من تنها اختيار خود و برادرم )هارون( را دارم!گف»
 نمايد.يز، به طور كامل تجّلى مىدر هنگام خطر ن صبا پيامبر  سپس دوستى و مصاحبت أبوبكر 

به او  صكند؛ زيرا از قول پيامبر دهد و ترس او را ثابت نمىرا نشان نمى سآيه، تزلزل ايمانى أبوبكر 
. وانگهى، حزن و اندوه و يا حّتى ترس، «نترس! :ال تخف»، و نفرموده: «غم مخور!: تحزنال »گفته شده: 

هم از اينكه توّسط فرعونيان كشته شود، نترسيد؟! چنانچه در  ÷ براى هيچ كس عيب نيست! مگر موسى
 قرآن آمده است:

ن َيقۡ ﴿
َ
َخاُف أ

َ
 .[٨٨]القصص:  ﴾ُتلُوني فَأ

 .«ترسم از اينكه مرا بكشند!مى»
 به مار تبديل شد، نترسيد؟! كه خدا به او فرمود: -به اذن خدا -يا حّتى از عصايى كه خودش بر زمين زده بود و 

 .[١١]طه:  ﴾َوَٗل َُتَۡف قَاَل ُخۡذَها ﴿
 .«آن را بگير و نترس!»
 فرمايد:از شهر فرار كرد، نترسيد؟! چنانچه مى قبطىيا زمانى كه پس از قتل يك پ

ا َيََتَقَُّب  َهافََذَرَج مينۡ ﴿ يفا ئ
 .[١١ ]القصص: ﴾َخا 

 .«موسى از شهر خارج شد، در حاليكه ترسان و چشم به راه )دستگيرى و وقع پيامدهاى ناگوار( بود»
 ها در قرآن، فراوانند.ونه نمونهاين گ
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و  سبعالوه، بودن خدا با همه اشياء به لحاظ احاطه و معّيت تكوينى اوست، ولى بودن خدا با أبوبكر 
بينيم كه خدا معّيت خود را با گروه خاّصى ، به رسم تأييد آمده است؛ چنانچه در قرآن فراوان مىصپيامبر 

كيد قرار مى ََ ﴿ دهد:از بندگانش، مورد تأ ي ن َ لََمَع ٱلُۡمۡحسي نَّ ٱ﴿ . [03]العنكبوت:  ﴾إينَّ ٱَّللَّ
َ
َ َمَع أ َّللَّ

 ََ ي ﴿ ﴾ٱلُۡمتَّقي َِٰبي َ َمَع ٱلصَّ  .«خداوند با نيكوكاران و متقين و صابران است» ﴾ينَ إينَّ ٱَّللَّ
كيد مىگذشته از اينها، دنباله آيه را چه مى  سفرمايد كه آرامش خود را بر أبوبكر گوييد كه خداوند تأ

ۥ َعلَۡيهي ﴿ نازل فرمود و او را از غم و نگرانى در آورد: ُ َسكيينََتُه نَزَل ٱَّللَّ
َ
فوق  هاى..نمونه .[٥٦]التوبة:  ﴾فَأ

گانه نيز از ديدگاه قرآن، صاحب منقبت دهند، خلفاى سههمه نشان مى -به همراه آياتى كه قباًل ذكر شد  -
سّنت را نيز منكر شويم، اند و اين حقيقت را ولو آنكه تمام احاديث بخارى و مسلم و ديگر كتب اهلبوده
 .توان ناديده گرفت!نمى

گانه به ترتيب تصّدى آنها به ه چطور احاديث در شأن خلفاى سهايد كثالثًا جنابعالى تعّجب فرموده
كنيم! خالفت روايت شده است؟! ما هم در اين تعّجب، واقعًا با شما شريكيم و حيرت شما را تصديق مى

توانست، دوازده نفر را به عنوان امام،  صكنيد كه چگونه پيامبر پرسيم: چطور از اين تعّجب نمىولى مى
پذيريم، پذيرش آنكه منقبت سه نفر پشت سر هم ذكر نموده تعيين كند؟! اگر اين مطلب را مىپشت سر هم 

طرفه را از كار خود شده، دشوار و عجيب نبوده و بلكه آسانتر است!.. اگر جنابعالى اينگونه قياسات يك
 خارج سازيد، بسيارى از مشكالت حل خواهد شد!.

اند، ريخى از فداكاريها و بذل اموالى كه خلفاء در راه اسالم داشتهرابعًا برخالف نظر جنابعالى، آثار تا
 ساز مّكه به مدينه، أبوبكر  صو پيامبر  سكند؛ از جمله، هنگام هجرت أبوبكر فراوان حكايت مى

كردن در راه خدا با خود برد! يا در بدايت دعوت هزار درهم بود، براى صرفتمامى نقدينگى خود را كه شش
كرد.. يا در خريد و آزاد مىدر مّكه، بارها و بارها، با دارايى خود بردگانى همچون بالل را مى صپيامبر 

 سآمد! عثمان ، هزينه و مخارجى پرداخت كه از دست هيچ كس در آن موقع برنمىسجنگ تبوك، عثمان 
را چنين  سان ، عثمصتقديم نمود كه پيامبر  صسيصد شتر و پنجاه اسب و هزار دينار طال به پيامبر 

 .1«ام!پروردگارا! از عثمان راضى باش كه من از او راضى»دعا كرد: 
را در مورد جنگ، قاطعانه تأييد كردند، أبوبكر و عمر  صدر جنگ بدر، اّولين كسانى كه رأى پيامبر 

، عموم ياران، جنگ را تأييد نمودند و در هنگام جنگ 2بودند. پس از برخاستن آنها، مقداد و سپس ب
                                           

 .39، ص9األثير، جإبن -993شناسى، شريعتى، صاسالم -1
 .199، ص1األثير، جإبن -190شناسى، صاسالم -2
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براى حراست از او، با شمشيرهاى  سايستد و أبوبكر و عمر در سايبان ستاد فرماندهى مى صپيامبر 
قريش به دست  1 كه، عتبة و شبية و وليد، از سپاهايستند. و پس از اينباش مىعريان در كنارش، در حال آماده

شود كه سپاه اسالم را آماج به حّدى مشتعل مى 2شوند، آتش خشم سپاه كفر، كشته مى بحمزه و على 
او اّولين  -شود شهيد مى سشده عمر  غالم آزاد« ِمهَجع»دهند كه در آن هنگام، تيراندازيهاى خود قرار مى

 با ديدن اين سرسند. عمر و تعداد ديگرى از مسلمانان نيز به شهادت مى -شهيد اسالم در جنگ بدر بود 
رساند كه از كند و تعداد زيادى را به قتل مىه سپاه كفر حمله مىگيرد و باجازه مى صصحنه، از پيامبر 3

 .4ُكشد!هشام را بدون تأّمل مىبنجمله دايى خود، عاص
نمود و هنگامى كه خالدبن وليد دفاع مى صدر مراحل سخت از رسول خدا  سدر جنگ احد، عمر 

با يك پاتك در رأس چند نفر ديگر از مسلمانان  ساز فرصت استفاده كرده و كوه احد را دور زده بود، عمر 
. شما 5آوردكند و از باالى دّره و از پشت سپاه به آنها هجوم مىدر برابر حمله غافلگيرانه خالد، حمله مى

صعود »، تحت عنوان 90جلد اّول، صفحه  -دانند كه گروهى او را شيعه مى -هشام إبن توانيد به سيرهمى
یش الجبل و   نگاه كنيد. «عمر لهم قتالقر

دهد. هنگامى را سخنگوى اسالم در مقابل سپاه كفر قرار مى سعمر  صدر همان جنگ احد، پيامبر 
و يارانش كه در باالى كوه مستقر بودند، با حالتى مغرورانه و پيروزمندانه  صكه أبوسفيان، خطاب به پيامبر 

هاى بدر در مقابل ! يك روز در مقابل يك روز، كشتههبل، هميشه سرافراز باد أعل هبل!»گويد: به آنها مى
گويد: با اين جمالت فرمايد و به او مىمى ساين جمالت را به عمر  ص، كه پيامبر «هاى احد!كشته

هاى ما به تر است! كشتهالّله أعلى و أجّل! خدا از هركس و هرچيز ديگر، فراتر و باشكوه»جوابش را بده!: 
گويد: شناسد، خطاب به او مىرا مى سأبوسفيان كه صداى عمر «. به جهّنم رفتند! هاى شمابهشت و كشته

نه! به خدا قسم! او زنده »در جوابش گفت:  سعمر «. اى عمر! تو را به خدا! آيا محّمد كشته شده است؟»

                                           
 .191، ص1األثير، جإبن -309، ص9طبرى، ج -1
 .309، ص9طبرى، ج -2
 . 191، ص1األثير، جإبن -199، ص9البداية والنهاية، ج -199شناسى، صاسالم -3
 .910-919شأن نزول آيات، ترجمه و نگارش محّمد جعفر اسالمى،ص -90، ص1هشام، جإبن -106شناسى، صاسالم -4
 . 1699، ص9طبرى، ج -199شناسى، صاسالم -5
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اّدعا كرد  قمئه )كه در خالل جنگتو از إبن»گويد: أبوسفيان مى«.. شنود!اكنون حرفهايت را مىاست و هم
 .1«را كشته است( راستگوترى! صپيامبر 

كشف  -در مدينه  -مطرح شده بود  صاى را كه در قتل پيامبر باعث شد كه توطئه سزيركى عمر 
 .2نمايد!

مركز دشمنان  -به سمت سفير و سخنگو به مّكه  صاز جانب پيامبر  سدر صلح حديبيه نيز، عثمان 
رود، و حّتى مى -توز اسالم كه به خون مسلمانان و خصوصًا مهاجرينى كه اهل مّكه بودند، تشنه بودند كينه

با  صشود كه قريش، او را كشته كه سپس جريان بيعت رضوان زير درخت، و بيعت پيامبر شايع مى
 .3گيرد!ىانجام م سخودش به نيابت عثمان 

در بعضى از جنگها جانشين  سهمراه بودند، مگر عثمان  صآرى! خلفاء در تمام غزوات با پيامبر 
 صسرپرستى خانواده خود و پيامبر 4 در مدينه براى سدر مدينه بود و در جنگ تبوك نيز، علي  صپيامبر 
 ماند.

آمدند د. مردان و زنان يكايك مىكنبا مردم بيعت مى صاز جانب پيامبر  سدر هنگام فتح مّكه، عمر 
نشسته بود و از  صپايين پاى پيامبر  سكردند. عمر بيعت مى صو بر اطاعت خدا و رسولش با پيامبر 

 .5نمودداد و بيعت مىجانب او به مردم دست مى
در اكثر تواريخ  سرا تاريخ نشان داده است؛ چنانچه از علي  سبعالوه، قدرت مديرّيت و عدالت عمر 

به درخواست »رفت و فرمود:  سباال گرفت، به نزد عثمان  سذكور است كه چون شكايات مردم ازعثمان م
اى، دوست ندارند.. پرسيد: كدام يك از آنها؟ اين مردم توّجه كن! آنها حّكامى را كه تو بر كارها گمارده

پاسخ داد: ولى من او را بر  سن شان، معاويه است كه فساد بسيار به بار آورده است! عثماترينفرمود: عمده
گفت: تو  سام، بلكه عمر او را در تمام مّدت خالفتش به اين پست منصوب نموده است! علي شام نگمارده

                                           
البداية  -110، ص1هشام، جإبن -199، ص1أثير، جإبن -1699تا1691ص، 9طبرى، ج -199شناسى، صاسالم -1

 .99، ص9والنهاية، ج
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توانست ترسيد )و نمىغالم عمر، بيشتر از عمر مى« يرفأ»دانى كه معاويه از دهم! آيا مىرا به خدا قسم مى
 .1«پاسخ داد: آرى! س. عثمان هر كارى كه دلش بخواهد، انجام دهد(

 فرمايد:مى سدر مورد عمر  سعلي 
خلف الفتنة ذهب النقی الثوب قلیل لّله دّر عمر! فقد قوم األود وداوی العمد وأقام السنة و »

 .2«اتقاه بحقهخیرها وسبق شرها أدی إلی الّله طاعته و  العیب أصاب

خداوند نيكيهاى عمر را پاداش دهد كه كجيها را راست نمود و بيماريها را درمان كرد و سّنت پيامبر »
عيب از اى رخ نداد. پاك و كمها و تبهكاريها را پشت سر گذاشت و در زمانش فتنهرا برپاداشت و فتنه ص

به جاى آورد و آنچنانكه دنيا رفت. نيكويى خالفت را دريافت و از شّر آن پيشى گرفت. طاعت خدا را 
 .«سزاوار بود از خدا ترسيد و پرهيزگارى نمود

تر و به حوادث تاريخى البالغه هم كهنكه از نهج« وقعه الصفين»مزاحم در كتاب همچنين، نصربن
ان أفضلهم فی کو »آورده است:  سدرباره أبوبكر و عمر  سصدر اسالم نزديكتر است، از قول علي 

ی إن لعمر وخلیفة الفاروق و رسوله الخلیفة الصدیق وأنصحهم لّله واإلسالم کما زعمت 
ی اإلسالم شدید فیرحمهما الّله إن المصاب بهما لجرح فمكانهما فی اإلسالم لعظیم و 

 .3«جزاهما بأحسن ما عمالو 
تر، أبوبكر صديق و از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پندارى همانگونه كه مى -در اسالم »
فاروق هستند و به جان خودم سوگند كه مرتبه آن دو در اسالم بزرگ است و با وفات ايشان، به اسالم عمر 

 .«صدمه شديدى رسيده است. خداوند هر دو را رحمت كند و پاداش نيك به آنها دهد
اند آورده« الرسائل»و كلينى در كتاب « كشف المحجه»در كتاب  -از علماى شيعه  -سّيدبن طاووس 

 ضمن نامه خود به يارانش در مصر، چنين فرموده است: سلي كه ع

                                           
 . 199، ص1خلدون، جإبن -109-103، ص9البداية والنهاية، ج -90، ص9األثير، جإبن -999، ص9طبرى، ج -1
ميثم بحرانى، شرح إبن -11، جزء31، ص9الحديد، جأبىشرح إبن -113، كالم 9البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج - 2

 -911، ص9شرح فارسى، ج -911، ص1شرح محّمد عبده، ج -996شرح صبحى صالح، ص -30-39، ص9ج
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أبوبكر ». «کان عمر مرضی السیرة من الناس عند الناسفوّلی أبوبكر فقارب واقتصد و »
رو بود و رفتار عمر از ميان اشخاص در نظر عموم مردم واليت را با صدق نّيت به دست گرفت و ميانه

 .«پسنديده و موجب رضايت بود
 وق در الغارات ثقفى، چنين آمده است:عبارات ف

أطعته فتولی أبوبكر تلك األمور فیسر وسدد، وقارب فی األمر واقتصد، فصحبته مناصحا و »
أطعنا وناصحنا وبایعنا فیما أطاع الّله فیه جاهدا، فلما احتضر بعث إلی عمر فواله سمعنا و 

 .1«کان مرضی السیرة میمون النقیبةوناصحنا و تولی عمر األمر و 

أبوبكر، سرپرستى امور را به دست گرفت و در جاى خود، آسانى و به جاى خود شّدت نشان داد و »
رو بود. پس با أبوبكر از راه خيرخواهى امور را به خوبى پيش برد و قصد درستى و راستى كرد و ميانه

. زمانى كه به حال ُبرد، با كوشش تمام او را اطاعت نمودممصاحبت كردم و در آنچه خدا را فرمان مى
احتضار رسيد، واليت و حكومت را به عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموده و خيرخواهى نشان 
داديم، و عمر زمامدارى را به عهده گرفت )و خليفه شد( در حالى كه سيرت او پسنديده و نفس او مبارك 

 .«بود
 ÷مردى از قريش نزد اميرالمؤمنين»كه: كند محّمد از پدرش روايت مىشيخ طوسى نيز، از جعفربن

ات گفتى: پروردگارا! ما را اصالح فرما به آنچه كه آمد و گفت: از تو شنيدم كه چند لحظه پيش در خطبه
حبیبای، وعّماك »خلفاى راشدين را نسبت به آن اصالح فرمودى! منظورت چه كسانى هستند؟ فرمود: 

یش، و أبوبكر وعمر، إماما الهدی، وشیخا اإلسال مقتدی بهما بعد رسول الله ـالم، ورجال قر
 .2«من اتبع آثارهما هدی إلی صراط مستقیم، من اقتدی بهما عصم، وص
دوستان و حبيبانم و برادران پدرت، أبوبكر و عمر، دو امام هدايت، دو شيخ اسالم، دو مرد قريش، دو »

س به آنها اقتدا كرد، )از گمراهى و تفرقه( مردم به آنها اقتدا كردند، و هرك صنفرى كه بعد از رسول خدا 
 .«مصون و محفوظ ماند و هركس آثارشان را پيروى كرد، به راه راست هدايت گرديد

دوست عزيز! مطالب فوق در منقبت خلفاء، از عمروعاص و أبوموسى اشعرى و معاويه و مغيرةبن شعبة 
 -به گزارش مآخذ معتبر شيعه  - سان علي و عكرمه و أبوهريرة و... نيست، بلكه از خود قرآن و از زب
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كه عمدتًا از مآخذ شيعه  -است.. و اگر شما قدرى رعايت انصاف بفرماييد، در اين مقدار از مناقبشان 
 !!.ترديد نخواهيد كرد -ايم آورديم و از ديگر سخنان فراوان على و فرزندانش در اين مورد خوددارى كرده

بينيد كه از البالغة، شما فقط ابتداى آن را مىنهج 113رابطه با خطبه ايد: چگونه است كه در فرموده
پاداشت و فتنه را پشت را به صسّنت پيامبر  .«...خلف الفتنةأقام السنة و »على در مورد عمر آمده: 

عيب از دنيا رفت، به خالفت رسيد و از شّر آن پيشى گرفت. طاعت و تقواى جامه و كمسر انداخت، پاك
گويد: ايد كه على در مورد عمر مىو به انتهاى خطبه توّجه نكرده« خدا را چنانكه سزاوارش بود، رعايت كرد

یق رحل و » از دنيا رفت، در » .«ال یستیقن المهتدیال و فیها الضال یهتدی متشعبة و ترکهم فی طر
، «ماند!يافته در يقين باقى مىيابد و نه راهحاليكه مردم را در راههاى مختلف انداخت كه نه گمراه در آن راه مى

 .خوانيد!سروته احاديث را نمى -يعنى بنده  -ايد: متأّسفيم كه شما فرموده
كنيد! عبارت انتهايى خطبه، جنابعالى عبارت عربى را غلط ترجمه مى )جواب(: بنده بسيار متأّسفم كه

گويد: عمر از دنيا رفت و مردم را در راههاى پراكنده انداخت، به هيچ وجه معنى اّدعاى شما را ندارد و نمى
نها اند، ترك كرد؛ يعنى آمردم را كه در حال حاضر در راههاى گوناگون افتاده سبلكه تصريح دارد كه عمر 

در غياب وى، و پس از شهادتش، به راههاى مختلف رفتند و فتنه درست شد! و اصواًل چگونه ممكن است، 
، چنين تناقضى بين ابتدا و انتهاى آن وجود داشته باشد كه سدر يك خطبه اصيل، از شخصّيتى چون علي 

د )كه مردم در راههاى پراكنده اى رخ نداپاداشت، در زمان او فتنهرا به صنخست بگويد: عمر سّنت پيامبر 
بيفتند و به جنگ با يكديگر بپردازند( و تقواى خدا را چنانكه سزاوارش بود، رعايت كرد و بعد اعالم دارد 

 .كه: مردم را در راههاى پراكنده افكند و درگيريها و اختالفات بين مردم، پديد آمدند؟!
اى ، هيچ اختالف و فتنهسوانگهى در زمان عمر كنيم! گويى مّتهم نمىرا به چنين تناقض سما علي 

ميان مسلمانان  -پس از شهادتش  -داخلى و هيچ راههاى گوناگونى در بين صحابه نبود، بلكه در غياب وى 
همچون جمل و صفين  -و جنگهاى بين خودشان  ساختالفاتى شديد پيدا شد كه منجر به شهادت عثمان 

 .1نيز همين است.. سشد كه منظور علي  -و نهروان و... 
أّما والّله »در تاريخ طبرى، در پايان مطلب آمده كه: « حثمهدختر أبى»ايد: در نقل خبر فوق از فرموده

لت وِّ  .«حثمه( نگفت، بلكه به او ياد دادند كه بگويداو )دختر أبى» .«ما قالت، بل ق 
و ابتداى  سايد؛ زيرا در اصل كالم علي )جواب(: متأّسفانه! باز جنابعالى سخن اصلى را به بيراهه برده 

 آن، چنين آمده است:
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نجا من شرها، أما حثمة: لقد ذهب بخیرها و ابنة أبیالخّطاب! لقد صدقت یرحم الّله إبن»
لت وِّ  .1«والّله ما قالت، بل ق 

حثمه واقعًا درباره وى راست گفت )آنجا كه حمت كند! كه دختر أبىخداوند، )عمر( پسر خطاب را ر»
گفت:( خير خالفت را با خود برد و از شّرش رهايى يافت. سوگند به خدا! اين سخن را او نگفت، بلكه به او 

 .«ياد دادند كه چنين بگويد
حثمه و تصديق حرف دختر أبى سدر اينجا پس از طلب رحمت از خداوند براى عمر  سعلي 

تواند بزند، و اين حرف صحيح را از كس ديگرى الهام گرفته حثمه نمىگويد: چنين حرفى را دختر أبىمى
گوييم: گيريم كه معناى است! هر چند شايد شما اين تعبير را از ما نپذيريد، لذا به رسم مماشات با شما مى

حثمة ياد دادند، ولى هنگامى كه علي اين سخن را به دختر أبى سجمله، آن باشد كه برخى از دوستان عمر 
و حرف او را تأييد « حثمة درباره او راست استخدا عمر را رحمت كند! و سخن دختر أبى»فرمايد: مى س
به آن زن ياد  سماند؟ فرض كنيم كه جمله مزبور را دوستان عمر كند، ديگر چه جاى مناقشه باقى مىمى

 هركس گفته، راست گفته است!. ساّما به قول علي  داده باشند،
به طمع همسرش، به عنوان جهاد « وليدخالدبن»ايد كه آورده« بن نويرهمالك»اّما آنچه را كه در رابطه با 

رغم شهادت مالك به اسالم، او را برد و علىبه وى حمله مى -در عصر أبوبكر  -رّده و مرتدين با اهل
گردد، با اينكه از جانب كند و هنگامى كه به مدينه بازمىهمسرش را تصاحب مىكشد و همان شب مى

گيرد، اّما به جاى حّدخوردن، خليفه اّول به اين بهانه كه چون پيامبر عمر، مورد اعتراض و تهديد قرار مى
اج توضيح دارد! محتشكنم، او را معاف مىرا به او داده و من شمشير اسالم را نمى« الّلهسيف»لقب  ص

 است.
 )جواب(: بايد عرض كنم كه:

جاى تأّسف است كه جنابعالى و ديگر شيعيان، براى اينكه جنگ مسلمانان با مرتدين و مانعين زكات را 
شويد و معتقديد كه مالك و ارزش قلمداد نماييد، رواياتى را مبنى بر عدم ارتداد مانعين زكات متذّكر مىبى

 .خود جنگيد و بيگناه هم كشته شدند!با آنها بى سبوده و لذا أبوبكر پيروانش، بر اسالم پايدار 
اى مرتد شدند و عليه حكومت مركزى عده سآيد كه در زمان أبوبكر از تمام مآخذ تاريخى به دست مى

حتی رأیت »كند: اى كه به اهل مصر نوشت، به اين موضوع اشاره مىدر نامه سشوريدند؛ چنانچه علي 
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 صمّلة محمدسالم یدعون إلی محق دین الّله والناس رجعت عن اإل راجعة من 
 .1«إبراهیم...و 

 اند و به نابودِى دين خدا و آيين محّمد و ابراهيمتا ديدم گروهى از مردم مرتد شده و از اسالم برگشته»
 .«كنند...دعوت مى ÷

حاب مهاجر و انصار بود كه ، پس از رسيدن به خالفت، اّولين كارى كه نمود، مشورت با اصسأبوبكر 
در  سرا مبنى بر جنگ با مانعين زكات تأييد كردند، و خود علي  س، رأى أبوبكر سهمگى و از جمله علي 

فی تلك األحدا  حتی زهق الباطل نهضت معه و »فرمايد: ركاب وى به جنگ آنها رفت؛ چنانچه مى
 .2«إن رغم الكافرون...وکانت کلمة الّله هی العلیا و 

به همراه با أبوبكر در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميان رفت و نام و گفتار خداوند باالتر است، و »
 .«هر چند برخالف ميل كافران باشد...

كيد  -جنگيد، به اين معنى بود كه از حكمى الهى با مانعين زكات نمى ساگر أبوبكر  كه اين همه تأ
گرديد؛ ريزى مىگرديد و سّنتى ضّد قرآنى پايهتعطيل مى -ه شده و دايمًا در رديف ايمان و نماز آمد

 «.كردند، دعوت مىصآنها به نابودى دين خدا و آيين پيامبر »فرمايد: مى سهمانگونه كه علي 
 فرمايد:آنها اين را به خوبى درك كرده بودند.. و در واقع، حكم قرآن را در اين مورد تطبيق نمودند كه مى

ََ  ٱۡقُتلُوا  فَ ﴿ وُهمۡ  وَُخُذوُهمۡ  وََجدتُُّموُهمۡ  َحۡيُث  ٱلُۡمّۡشيكي َمۡرَصد   فَإين تَابُوا   ُكَّ  لَُهمۡ  َوٱۡقُعُدوا   َوٱۡحُۡصُ
ةَ  لَوَٰ قَاُموا  ٱلصَّ

َ
 َسيييلَُهمۡ ٱلزَّ  َوَءاتَُوا   َوأ

 .[٤]التوبة:  ﴾َكوَٰةَ فََذلُّوا 
اندختن( و در همه كمينگاهها براى )به داممشركين را هركجا يافتيد، بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد »

آيند آنها بنشينيد! اگر توبه كردند )و ايمان آوردند و( نماز خواندند و زكات دادند )ديگر از شما به حساب مى
 .«و آنها را رها سازيد و( راه را برايشان واگذاريد

ةَ ﴿ َكوَٰ لَوَٰةَ َوَءاتَُوا  ٱلزَّ قَاُموا  ٱلصَّ
َ
ييني  فَإين تَابُوا  َوأ َٰنُُكۡم ِفي ٱدلل  .[١١]التوبة:  ﴾فَإيۡخَو

از آنان  پس اگر آنان )از شرك( برگشتند و توبه كردند و نماز خواندند و زكات پرداختند، )دست»
 .«برداريد؛ زيرا( در اين صورت برادران دينى شما هستند
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ََ  ل  َوَويۡ ﴿ يۡلُمّۡشيكي يينَ  ٦ لل ةَ  يُۡؤتُونَ  َٗل  ٱَّلَّ َكوَٰ  .[١-٣: ]فصلت ﴾ٱلزَّ
 .«پردازند!و واى بر مشركينى كه زكات را نمى»

بودن مردم پس از ايمان، پرداختن زكات است.. و يكى كنيد، يكى از شروط در امانچنانچه مشاهده مى
يافتند، بكشند و با آنها باشد كه مسلمانان مجاز هستند آنها را هركجا از داليل شرك، امتناع زكات مى

 بجنگند.
اند و هركس منكر زكات شود، جان و مالش در كنيد كه مانعين زكات، مسلمان بودهجنابعالى اّدعا مىاّما 

كتاب و به كسانى كه به خدا و روز قيامت هم دهيد كه خداوند به اهلامان است! شما به آنان حّقى را مى
 فرمايد:ايمان ندارند، چنين حّقى را نداده است؛ چنانكه مى

َٰتيلُوا  ﴿ يينَ ٱَق ي  يُۡؤمينُونَ  َٗل  َّلَّ يٱَّللَّ يٱِۡلَۡومي  َوَٗل  ب ري  ب يُمونَ  َوَٗل  ٱٓأۡلخي ُ  َحرَّمَ  َما ُُيَرل ينُوَن دييَن يَ  َوَٗل  َورَُسوُُلُۥ ٱَّللَّ دي
ي  يينَ  مينَ  ٱۡۡلَقل وتُوا   ٱَّلَّ

ُ
َٰ  ٱلۡكيَتََٰب  أ ۡزيَةَ  ُيۡعُطوا   َحَّتَّ  .[١٨]التوبة:  ﴾٢٩ َصَٰغيُرونَ  وَُهمۡ يَد   َعن ٱۡۡلي

كتاب كه نه به خدا و نه به روز آخرت، ايمان دارند و نه چيزى را كه خدا )در قرآن( و با كسانى از اهل»
پذيرند، جنگ و دانند و نه دين حق را )كه اسالم است( مىپيامبرش )در سّنت خود( تحريم كرده، حرام مى

انايى، جزيه و ماليات را بپردازند )تا در امان مبارزه كنيد تا زمانى كه )اسالم بياورند يا( خاضعانه به اندازه تو
 .«باشند(

به من دستور داده شده كه با مشركان عرب بجنگم تا زمانى كه شهادت »فرمايد: نيز مى صپيامبر 
پادارند و زكات اموالشان دهند كه هيچ معبود به حّقى جز الّله نيست و اينكه محّمد فرستاده اوست و نماز به

رگاه چنين كردند، جان و مالشان از طرف من در امان است، مگر براى حقوق اسالمى )از قبيل را بپردازند. ه
 .«ارتكاب جرايم( و حسابشان با خداوند است

و  صهمراه با حسن و حسين، به تبعّيت از پيامبر  سكنيد، در حاليكه علي جنابعالى چنين حكم مى
با مرتدين و مانعين زكات جنگيد و هيچ اعتراضى را در و ديگر مسلمانان،  سآيات فوق، همراه با أبوبكر 

 .اين مورد وارد نكردند!
بن نويره مأمور شد و با قبيله مالك ساز سوى أبوبكر  سبن نويره.. خالد اّما جريان خالد و مالك
و  -بود زنى كه اّدعاى پيامبرى كرده  -خالد، مالك را از متابعت سجاح »اند: برخورد كرد.. و چنانچه آورده

دانى كه زكات با نماز قرين است؟! مالك گفت: صاحب منعش از زكات دليل خواست و به او گفت: آيا نمى
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چنين پندارى دارد! خالد گفت: آيا او صاحب ماست و صاحب شما  -است  صمنظورش پيامبر  -شما 
 .1نيست؟! اى ضرار! گردنش را بزن! و بدين ترتيب او را كشتند!

گويند: خالد، با اينكه مالك در آن موقع شهادتين طبق روايت طبرى، مى -ن جنابعالى همچو -اى عّده
اند: معترض نوشته -همچون جنابعالى -را بر زبان آورد، ولى او را كشت و همسرش را براى خود برگزيد! و 

مسلمانى بود و سخت برآشفت و به خالد گفت: اى دشمن خدا! آيا مرد  س، عمر سبزرگ به اين كار خالد
اين سخن را زمانى گفت كه  سكنم! عمر را كشتى و سپس به همسرش زنا كردى! به خدا تو را سنگسار مى

كرد، شخص مالك شهادتين را بر زبان آورده نزد او آمده و اظهار مى« مالك»، برادر مقتول «نويرهبنمتّمم»
از  سبسيار بدگويى كرد.. اين بود كه عمر  اّطالعى نمود و از خالد،بود و درباره بقيه پيروانش اظهار بى

 .2خواست تا خالد را مجازات كند و او را عزل نمايد! سأبوبكر 
نقل كرده « محّمدبن حميد رازى»در حاليكه اين روايت، فاقد سند صحيح است.. طبرى، آن را از 

گويد: در او ايراد ىدانند؛ چنانچه بخارى در موردش مسّنت او را موّثق نمىاست؛ كسى كه علماى اهل
حميد را در تمام احاديثى كه براى ما گويد: ما إبنداند! صالح جزره مىاست! أبوزرعة نيز او را دروغگو مى

گويد: خراش نيز مىايم! إبنتر از او در برابر خدا، نديدهكنيم. هيچ كسى را باجرأتروايت كرده، متهم مى
اهل « رجال»اب توانيد به كتمورد مىخدا دروغ گفته است!.. در اينحميد براى ما روايت كرده، ولى به إبن

 سّنت مراجعه كنيد.
از رفتار و حرفهاى مالك،  سدر ادامه روايت آمده كه خالد  -به فرض صّحت خبر  -به هرحال 

ارائه  سارتدادش را تشخيص داده و براى خود مجّوزى قطعى براى قتلش داشته كه داليلش را نيز به أبوبكر 
را معذور دانست، ولى در مورد ازدواج با همسرش كه هنوز  سخالد  سدهد؛ به همين جهت، أبوبكر مى

 سدهد، هرچند خالد خون شوهرش خشك نشده بود، بر خالد برآشفت و شديدًا او را مورد توبيخ قرار مى
 .3با او تا پايان طهارتش، همبستر نشده بود!

گيرد كه اگر فرضًا خالد اشتباه هم ضاى برادر مالك، نهايتًا تصميم مىبراى ار سبه هر حال، أبوبكر 
برادر مالك كه  -كرده باشد، قتل عمدى نبوده و موجب قصاص نيست و بلكه موجب ديه است، و به متمم 
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و بنابراين، موضوع با رضايت كسان مالك با پرداخت  1كند!پردازد و او را راضى مىمى -اش بود خواهان ديه
 .شود!بها تمام مىونخ

 شود:بنابراين، به هر ترتيب كه بوده، مال حظه مى
 .به هيچ وجه بين افراد در اينكه با مانعين زكات بايد جنگيد، اختالفى نبود! اّوالً 
رود كه شيعيان و فرزندانش به شمار نمى سگانه عليه علي اين هم، از جمله مظالم خلفاى سه ثانیاً 

 .اش فغان كنند!درباره
را درباره اين موضوع اشتباه بدانيم، آيا  سبه فرض صّحت روايت، و به فرض آن كه اجتهاد أبوبكر  ثالثاً 

پرداخت خونبها به بازماندگان مقتولين و جلب رضايت آنها، حّتى در شرايطى كه قاتل عمدى از مجازات 
 .2هد، عملى خالف قرآن است و اسالم، آن را مجاز نشمرده است؟!اعدام بر
شباهت به بى سنيز، دو بار اّتفاق افتاد و حكم أبوبكر  صنظير واقعه مزبور در زمان خود پيامبر  رابعاً 

گروهى از يارانش را  صپس از فتح مّكه، پيامبر »خوانيم: نبود؛ چنانكه در تاريخ مى صحكم پيامبر 
جريان در تاريخ به سريه  -به قبايل پيرامون آنجا فرستاد و به هيچ يك اجازه جنگ با كسى را نداد  براى تبليغ

را « جذيمهبنى»و از راه خطا، قبيله  صبرخالف فرمان پيامبر  سوليد ولى خالدبن -خالد مشهور است 
را  سرسيد، علي  صخدا  خلع كرد و مردانى از ايشان را به قتل رساند.. به محض اينكه اين خبر به رسول

هاى آنها را راضى كند با اموالى سوى قبيله مزبور گسيل داشت تا خونبهاى همه كشتگان را بپردازد و خانواده
جريان را خود در «.. ولى او را مجازات و قصاص نكرد -هرچند از عملش بيزارى جست  -را  سو خالد

 .بارها اين كار را انجام داده است! سكه خالد  3نامه قبلى برايم مفّصل آورده بوديد،
ال إله »زيد، مردى را كه هنگام جنگ، به خوانيم: اسامه بنهاى پس از خيبر مىباز هم در حادثه سريه

او را شديدًا مورد سرزنش قرار داد و فرمود: آيا بعد از  صاقرار كرده بود، كشت. سپس پيامبر « إال الّله
فرمود: آيا قلبش  صاسامه گفت: از ترس شمشير آن را گفت! رسول خدا  اينكه شهادت داد، او را كشتى؟!

 .4حّد را بر اسامه جارى نساخت! صاّما پيامبر «.. را شكافتى؟! )كه از ترس گفت يا خير؟!(
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من »كرد؛ چنانچه مذكور است كه فرمود:  سنيز، نظير اين كار را با قاتلين عثمان  سعلي  خامساً 
 .1«دهم تا آنها را حّد بزند!معاويه نمى قاتلين عثمان را تحويل

قاص، طلحه، زبير و كه متشّكل از على، عثمان، سعدبن أبى سنفرى عمر در مورد شوراى شش
كيد كرده -رضى الّله عنهم  -عوف بنعبدالرحمن گفت: بر سر  س به صهيب رومى سايد كه عمر بود، تأ

كرده، يك تن استنكاف ورزيد، گردنش را بزن! اگر شش تن اعضاى شورا بايست، و اگر پنج تن توافق 
 .چهارنفرشان يكى را انتخاب كردند، و دو نفر مخالفت نمودند، سر هر دو را بزن! و... الى آخر!

)برخالف « هرچند اين روايت در تاريخ هست»)جواب(: بنده در نامه پيشين خود عرض كرده بودم كه  
آن را هم مطالعه كرده بودم(، ولى هم از لحاظ  1609بلكه صتاريخ طبرى،  1600گفته شما نه فقط ص

يحيى أبومخنف روايت شده باشد؛ زيرا اين روايت از طريق لوط بنسند روايتى و هم درايتى صحيح نمى
داند. معين او را موّثق نمىاست؛ كسى كه به سازنده بسيارى از روايات جعلى مشهور است! چنانچه إبن

حجر او را سازنده و تيميه او را معروف به دروغگويى دانسته.. إبنالحديث دانسته.. إبنوكأبوحاتم او را متر
 او را شيعه و متروك دانسته است!.پرداز روايات دانسته.. زبيدى نيز دروغ

گويى اگر اندكى در متن روايت نيز تأّمل كنيد، خواهيد فهميد كه جعلى است و گوينده آن متوّجه تناقض
 ه است؟! زيرا آمده است:خود نبود

يك نفر را بين خودشان براى خالفت  -نامزدهاى خالفت  -هرگاه پنج نفر از شش نفر اهل شورا »
، و «انتخاب كردند و يك نفر از آنها، با اين انتخاب مخالفت نمايد، صهيب بايد گردنش را با شمشير بزند!

ج نفر از آنها، يك نفر را از بين خودشان دار است! چون هرگاه فرض شود پناين بسيار عجيب و خنده
كننده ماند كه با آنها مخالفت نمايد؛ زيرا پنج نفرشان انتخابانتخاب نمايند، ديگر نفر ديگرى باقى نمى

شوند و اعضاى شورا هم بيش از شش نفر نبودند.. شده، و جمعًا شش نفر مىهستند و يك نفر هم انتخاب
اند و وجود خارجى نخواهد داشت تا با آنها مخالفت نمايد و سپس گردنش را مبنابراين، كسى از آنها نمى

 .بزنند!!
اگر چهارنفرشان، يك نفر را انتخاب كرده و دو نفرشان با اين انتخاب مخالفت كردند، »گويد: سپس مى

كه چهار نفر  در اين فرضّيه هم اشكال و تناقض وجود دارد! زيرا وقتى«.. صهيب بايد آن دو نفر را گردن زند!
شده، كننده با يك نفر انتخابماند و چهارنفر انتخاباز آنها، يكى را انتخاب نمايند، ديگر دو نفر باقى نمى

 .شوند و باقيمانده آنها فقط يك نفر خواهد بود؛ نه دو نفر!!جمعًا پنج نفر مى
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ديگر را برگزيدند، در اين  هرگاه سه نفرشان يك نفر، و سه نفر ديگر، نفرى»گويد: و نيز آنجا كه مى
، پسرش را حكم قرار دهند تا هركدام از آن دو نفر منتخب را كه بخواهد، انتخاب سعمر بنصورت عبدالّله

اين نيز محال و عجيب است! زيرا «.. نمايد و هرگاه آن سه نفر مخالفت كردند، هر سه را به قتل برسانيد!
 .مانند؛ نه سه نفر!تنها دو نفر باقى مىنفرشان، يكى را انتخاب كردند، هرگاه سه

تر از همه، اينكه به صهيب دستور داده شده، سر هركدام از اعضاى شورا را كه مخالفت نمايد، و مسخره
سر از  -به اين آسانى  -نشينند كه صهيب وار و آرام مىبا شمشير از تنش جدا كند! مگر اين مردم مجّسمه

 .مخالفيم، پس گردن ما را بزن!تنشان جدا كند و بگويند: ما 
انگيخت كه عاقبتش را جز اى برمىگرفت يا بالعكس، فتنهآيا با قتل آنها، امر خالفت سر و سامان مى

 .دانست!خدا كسى نمى
چنين آشكارا، شورايى را برخالف اسالم تشكيل  سو از همه مهمتر، هرگز باوركردنى نيست كه عمر 

 .شركت نمايد و به رسمّيت بشناسد! -كه مغاير اسالم است  -ا در آن شور سداده باشد و علي 
نفرى، تنها همين روايت وجود دارد؟! چنانچه در اكثر گذشته از اين، آيا مگر در مورد اين شوراى شش

در آن مشهود  سزدن مخالف از جانب عمر تواريخ و كتب حديث، روايتى ديگرى هست كه فرمان گردن
به دست أبولؤلؤ  سبعد از نقل ترور عمر  -ميمون نيست؛ مثاًل بخارى از أبوعوانه، از حصين، از عمروبن

گفته شد: اى  -كه در بستر مرگ بود  - سبه عمر »روايت كرده است:  -فيروز مجوسى در نماز 
كسى را بهتر از اين افراد كه  سازى؟ گفت: من براى اين امر،اميرالمؤمنين! چه كسى را جانشين خود مى

دانم و از على و عثمان و زبير و شان راضى بود، نمىوفات يافت، در حاليكه از تمامى صرسول خدا 
عمر بر كار شما نظارت كند، و غير از نظارت، بنطلحه و سعد و عبدالرحمن نام برد، و سپس گفت: عبدالّله

شود و امر ندارد! هركس انتخاب شد، پس او خليفه مى هيچ امر ديگرى در دستش نيست و سهمى از اين
اگر در بينشان كسى انتخاب نشد، دليل آن نيست كه من او را ناتوان يا خيانتكار بدانم! و سپس گفت: به 

كنم كه حّق مهاجرين نخستين را به خوبى بشناسد و حرمتشان را رعايت خليفه بعد از خودم سفارش مى
كنم كه با آنها به نيكى رفتار نمايد. آنها كسانى هستند كه خانه و او وصّيت مىكند و درباره انصار به 

شان را قبل از هجرت مهاجرين آماده كردند. كارهاى نيكشان را بپذيرد و گناهان و گناهكارانشان را كاشانه
 .1«عفو كند و... الخ
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آن ذكرى از ريختن خون كه در  سنفرى تعيين خليفه سوم پس از عمر اين است داستان شوراى شش
 صدهد كه پيامبر شهادت مى سنيست؛ خصوصًا كسانى كه خود عمر  صهيچ يك از اصحاب پيامبر 

 .شان راضى بود!وفات يافت، در حاليكه از همه
قباًل هم گفتيم كه هيچ يك از محّدثين، ضامن درستى و نادرستى رواياتش نيست؛ چنانچه طبرى خود 

كه من ضامن صّحت و سقم تمام مطالبم نيستم؛ يعنى هر آنچه را شنيده، و در  در مقّدمه تاريخش نوشته
آورى كرده است! بنابراين، بايد با ديد تحليلى و تطبيق با مآخذ مختلف به آن برخورد نموده، گرد و جمع

به  به آن تاريخ نگريست و چنان نيست كه ما سلسله وقايعى را كه نگاشته، دقيقاً  صقرآن و سّنت پيامبر 
 .«!!رودمو، الى درزشان نمى»تقسيم كرده، تصّور كنيم كه « مابعد»و « ماقبل»

دانيد و هرچه را با داريد، فورًا قبول و صحيح مىاشكال جنابعالى اين است كه هر آنچه را دوست مى
 ريزيد!.. اين روش طالبان حقيقت نيست.تحقيق به دور مىكند، بىعقايدتان تطبيق نمى

بعد از رحلت رسول خدا  سرا نسبت به أبوبكر  «فاطمة بضعة منی...»با فدك، حديث  در رابطه
غضب فاطمه را نسبت به أبوبكر نشان  -كه در صحيح بخارى آمده  -ايد: حديث ايد و فرمودهدانسته ص

از  سجداى از حديث مجعول خواستگارى علي  «فاطمة بضعة منی...»ايد: حديث دهد و ذكر كردهمى
مخرمه به بعد جدا هستند.. سپس به نقل أبوجهل است؛ زيرا سلسله راويان دو حديث، از مسوربن دختر

 ه نسبت به على خشمگين شده باشد!.ام كه فاطمايد: در هيچ جا نديدهمقامات فاطمه پرداخته و اشاره داشته
 )جواب(: در پاسخ بايد به عرض برسانم كه: 

در رابطه با فدك را، كسى منكر نيست و اين موضوع هم،  سوبكر اّواًل موضوع درخواست فاطمه از أب
را  «فاطمة بضعة منی...»ندارد. جنابعالى حديث  «فاطمة بضعة منی...»هيچ ارتباطى با حديث 

فغضبت فاطمة بنت رسول »قرار داده و از عبارت  ساز أبوبكر  لمبناى تفسير حديث قهر فاطمه 
 .، و سپس خشم خداست!صايد كه پس خشم فاطمه، خشم رسول خدا در آن حديث نتيجه گرفته «الّله

 «فاطمة بضعة منی...»گيرى مخالفيم! زيرا معتقديم: حديث مستقّلى به نام حديث ما با اين نتيجه
كه در كتب  -باشد از دختر أبوجهل مى سوجود ندارد و هرچه هست، همان حديث خواستگارى علي 

در آن  «فاطمة بضعة مّنی فمن أغضبها أغضبنی»كه عبارت  -تر نيز آمده است به طور مفّصل شيعه
 .حديث آمده و از نظر جنابعالى و اينجانب، آن حديث مجعول و ساختگى است!

اّتفاق دارند، هرگاه هزاران سند جداگانه از يكديگر هم مشتمل بر  -همگى  -ثانيًا علماى درايةالحديث 
ولى گزارش به يك نفر برگردد، حديث، خبر واحد است و بنابراين، اينكه سلسله راويان دو  خبرى باشد،
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حديث از مخرمه به بعد جدا هستند، به هيچ وجه بيانگر صّحت حديث يا كثرت سند آن نيست! خبر 
« خواستگارى»حديث مستقّلى نيست و از جمله مطالبى است كه طى حديث  «فاطمة بضعة منی...»

در جاى  صرا از قول پيامبر  «فاطمة بضعة منی...»ه نقل شده است.. پس اگر بخارى عبارت از مخرم
در  -حاوى همان عبارت و از همان مخرمه  -را « خواستگارى»خود آورده و حديث « صحيح»مستقّلى از 

ث و نقل آيد كه اين دو مطلب از هم جدا باشند؛ در روش محّدثين، تقطيع حديجاى ديگر ذكر كرده، برنمى
شدن فاطمه از جويرية دختر أبوجهل، و عصبانى سبه معنى آنها، معمول بوده و حكايت خواستگارى علي 

به منبر و اعالم اينكه  ص، و رفتن پيامبر صنزد پيامبر  س، و شكايتش از علي ساز اين عمل علي 
راوى  -« رمهمسوربن مخ»، همگى يك مضمون بوده و وحدت داشته كه از «فاطمة بضعة منی...»

نقل شده است.. و اگر شيخ بخارى، اّدعا داشته كه قسمت  -بابويه راوى إبن -و از امام صادق  -بخارى 
اى اخير، حديث جداگانه و به عنوان يك اصل مستقل جارى است، حق اين بود كه آن را از راوى جداگانه

 -مجعول  -رد، و جنابعالى از تقطيع حديث نقل كند، در حاليكه چنين نكرده و اصواًل چنين اّدعايى هم ندا
 .ايد!اى گرفتهخواستگارى توّسط او، چنان نتيجه

كه در  -از دختر أبوجهل  سثالثًا گذشته از اينكه مسّلمًا زمان وقوع جريان مجعول خواستگارى علي 
 -بوده  صكه بعد از رحلت پيامبر  - سو زمان غضب فاطمه از أبوبكر  -بوده  صزمان حيات پيامبر 

ايد، غضب در وقت ديگرى بوده، برخالف نظر شما، در اين حديث كه خشم فاطمه از أبوبكر را ثابت كرده
 منعكس است؛ چنانچه آمده است: سفاطمه نسبت به علي 

بن مخرمة» ا ِإنَّ  س عن المسور ِبی ِبْنَت  َخَطَب  َعِلیًّ
َ
، ِبَذِلَك  َفَسِمَعْت  َجْهٍل، أ َتْت  َفاِطَمة 

َ
 َفأ

وَل  هِ  َرس  م   َفَقاَلْت  ص اللَّ َك  َیْزع  َك  َقْوم  نَّ
َ
َناِتَك، َتْغَضب   الَ  أ َب ِبی ِبْنَت  َناِکٌح  َعِلیٌّ  َهَذا ِل

َ
 أ

ول   َفَقاَم  َجْهٍل، هِ  َرس  ه   ص اللَّ َد  ِحیَن  َفَسِمْعت  ول   َتَشهَّ ا :َیق  مَّ
َ
ْنَكْحت   َبْعد   أ

َ
َبا أ

َ
 ْبَن  اْلَعاِص  أ

ِبیِع، َثِنی الرَّ ِإنَّ  َوَصَدَقِنی، َفَحدَّ ی َبْضَعةٌ  َفاِطَمةَ  َو  .1«و یؤذینی ما آذاها -زاد فی روایة  - ِمنِّ

كه اسمش جويريه بود و اسالم آورده و  -از دختر أبوجهل  سنقل است كه علي  سمخرمه از مسوربن»
اين موضوع را شنيد، پس  صخواستگارى كرد. فاطمه دختر رسول خدا  -بيعت كرده بود  صبا پيامبر 
خيزى، شوى و به دفاع از آنها برنمىگويند: تو براى دخترانت خشمگين نمىگفت: قوم تو مى صبه پيامبر 

فرمود: فاطمه پاره تن  صكند... پس پيامبر در حاليكه اين على است كه دارد با دختر أبوجهل ازدواج مى

                                           
اين حديث را بخارى  -، چاپ بيروت 111صحيح بخارى، إرشاد السارى، شرح قسطالنى، باب مناقب قرابة رسول الّله، ص -1

 اند.ى و نسائى در مناقب آوردهدر كتاب نكاح و طالق، مسلم در كتاب فضائل، أبوداود در كتاب نكاح، و ترمذ
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و در روايت ديگر اين جمله اضافه -من است، هركس او را خشمگين سازد، مرا خشمگين ساخته است! 
 .«و كسى كه او را بيازارد، مرا آزرده است! -آمده است: 

بابويه قمى از امام صادق روايت إبن»و اّما همين جريان خواستگارى در روايت شيعه چنين آمده است: 
دهند، كند كه از او سؤال شد: آيا تشييع جنازه با آتش و چراغ و قنديل يا چيزهايى از اين قبيل كه نور مىمى

تغيير كرد و نشست و فرمود: فرد بدبختى  -عليه السالم -عبدالّله گويد: رنگ چهره أبىدرست است؟! مى
جهل را خواستگارى كرده دختر أبى اى كه علىآمد و به او گفت: آيا نشنيده صنزد فاطمه دختر رسول خدا 

گويم و سه بار تكرار كرد. پس غيرت در وجود گويى؟! گفت: راست مىاست؟! فاطمه گفت: آيا راست مى
فاطمه به جوش آمد! و اين بدين خاطر است كه خداوند غيرت را در زنان، و جهاد را بر مردان واجب و 

غّصه در فاطمه به خاطر شنيدن اين موضوع، شّدت  گويد: پس غم وفرض نموده است... امام صادق مى
اى نشست و در فكر فرو رفت. همان شب، حسن را در آغوش راستش و حسين را يافت و تا شب در گوشه

كلثوم را با دست راستش گرفت، سپس به حجره پدرش رفت كه در آغوش چپش حمل كرد و دست چپ ام
دانست كه چرا او اش بيشتر شد، على نمىو لذا غم و غّصه على نيز وارد شد و اصاًل به او نگاه نكرد،

ناراحت است. شرم كرد كه او را به بيرون از منزل پدرش بخواند، پس به مسجد رفت تا نماز بخواند و سپس 
فاطمه را اندوهگين و غمناك  صهاى مسجد جمع كرد و بر آن تكيه داد. زمانى كه پيامبر از شن و ماسه

وشيد و به مسجد رفت و در ركوع و سجود خدا را خواند تا غم و غّصه فاطمه را از او بزدايد. ديد، لباسش را پ
هاى بلندى خواست از نزد فاطمه خارج شود، ديد چهره او كاماًل دگرگون شده و نفس صزمانى كه پيامبر 

دخترم! پس بلند  كشد، لذا خواب بر چشمانش گوارا نشد و هيچ قرارى نيافت و به او فرمود: برخيز اىمى
كلثوم را گرفت و به طرف على رفتند حسن را در آغوش گرفت و فاطمه، دست حسين و ام صشد. پيامبر 

زد و با خشم به او گفت: بلند شو اى  سپايش را بر پاى علي  صدر حالى كه دراز كشيده بود. پس پيامبر 
اى! برو أبوبكر و عمر و طلحه را از كرده أباتراب! چقدر آرام و راحتى در حاليكه او را رنجور و ناراحت

احضار كرد، پس پيامبر در حضور  صشان صدا كن و نزدم بياور! على خارج شد و آنها را نزد پيامبر خانه
دانى كه فاطمه پاره تن من است و من نيز از اويم؟! پس هركس او را آنها به على فرمود: اى على! آيا نمى

و هركس مرا اذّيت كند، خدا را آزرده است، و هركس او را بعد از مرگم بيازارد، انگار بيازارد، مرا آزرده ساخته 
مرا در زمان حياتم آزرده است، و هركس او را در زمان حياتم بيازارد، گواينكه مرا بعد از وفاتم آزرده 

 .1«است!

                                           
 همين روايت را شيخ مجلسى نيز در كتابش جالءالعيون آورده است. -، چاپ نجف 199-190بابويه، صعلل الشرايع، إبن -1
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 .غضبناك بوده است! ساز علي  لبنابراين، كاماًل پيداست كه فاطمه 
بعالى به استناد به اين حديث، معتقديد كه خشم فاطمه نسبت به هركس، ناگزير خشم خدا رابعًا جنا

اگر نسبت به  صدهد حّتى پيامبر نسبت به او خواهد بود! چنين باورى خالف قرآن است كه نشان مى
 مكتومبن أمّ نسبت به عبدالّله صشد، آن خشم همواره خشم الهى نبود! كما اينكه پيامبر كسى خشمناك مى

روشن ساخت كه « عبس و توّلى»خشمناك گرديد و چهره در هم كشيد و روى برگدانيد، اّما نزول آيات  س
را به خاطر آن خشم، شديدًا مالمت فرمود و به  صآن خشم نه تنها خشم الهى نبود، بلكه خداوند پيامبر 

با بر تو! به خدا قسم! خداوند مرح»فرمود: ديد، مىاو را مى ص، هرگاه رسول خدا س قول امام صادق
 .1«ديگر مرا به خاطر تو سرزنش نخواهد كرد!

دهد كه خشم ( سوره اعراف كه در نامه قبلى خود ذكر كردم، به وضوح نشان مى196تا199و آيات )
كاماًل راضى  ÷به معنى خشم خدا نبود و برعكس، خداوند از هارون  ÷ از برادرش هارون ÷ موسى

 .بود!
ی...»خامسًا به فرض صّحت حديث  به عنوان يك حديث مستقّل، موضوع در  «َفاِطَمَة َبْضَعٌة ِمنِّ

را به عمد و قصد به خشم آورد، و خشم فاطمه نسبت به او  ل مواردى صادق است كه كسى فاطمه
نتيجه  -حّتى بر مبناى همان حديث  -توان باشد. هرگاه يكى از اين دو شرط غايب باشد، نمى« صحيح»

خشمگين ساخته است! در جريان فدك  لنمودن فاطمه گرفت كه شخص مربوطه خدا را، با عصبانى
المال گفت: من بر طبق حكم در پاسخ اعتراض فاطمه نسبت به اختصاص فدك به بيت سآمده كه أبوبكر 

د، صدقه است و مانما پيامبران ارث نداريم و هرچه از پس ما مى»كنم كه فرمود: عمل مى صرسول خدا 
اى كه در بعضى از روايات شيعه آمده، فاطمه نه تنها از و به گونه« إاّل تو را از دختر خودم بيشتر دوست دارم!

ميثم بحرانى و خشمگين نشد، بلكه با رضايت كامل از نزد او رفت! چنانچه إبن ساين سخنان أبوبكر 
 صه را كه براى پدرت است، براى توست. رسول خدا أبوبكر به فاطمه گفت: همانا آنچ»اند: دنبلى آورده

كرد، و شايسته است كه تو نيز همين داشت و مابقى را در راه خدا تقسيم مىاز فدك، مايحتاج شما را برمى
 .2«كار را بكنى كه او كرد.. پس فاطمه به آن راضى شد و به أبوبكر عهد داد كه همين كار را بكند

                                           
 .999-990شناسى، شريعتى، صاسالم -البيان، طبرسى، سوره عبس تفسير مجمع -1
 ، چاپ تهران. 991-991الدرةالنجفّية، شرح دنبلى، ص -،چاپ تهران 916، ص9ميثم بحرانى، جالبالغة، إبنشرح نهج -2
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پس أبوبكر بعد از آن نزد فاطمه رفت و براى عمر نيز وساطت كرد، پس »اند: يا در روايتى ديگر آورده
 .1«فاطمه راضى شد

نبوده و « صادق»در تشخيص خود  -و لو اشتباه هم كرده باشد!  - سبنابراين، دليلى نداريم كه أبوبكر 
 .نوعى برخورد احساسى با قضّيه نبوده است!! ليا آن كه عصبانّيت فاطمه 

در زمان حيات خويش، فدك را به فاطمه  صگوييد كه پيامبر ين، جنابعالى يكجا مىگذشته از ا
رفت  سنزد أبوبكر  لآن را از او غصب كرد، ولى اكنون اّدعا داريد كه فاطمه  سبخشيده بود، و أبوبكر 

 .تا فدك را به عنوان ارث، از او بگيرد!
به اين  -بوده  صكه دائمًا با پيامبر  - سي اند؛ زيرا محال است علآنان هرگز خواهان ميراث نبوده

 -نيز  سنشنيده باشد؛ چنانچه خود علي « گذاريم و...ما پيامبران ارث بر جاى نمى»را:  صسخن پيامبر 
كيد مىرا تصديق مى سگفته أبوبكر  -األوطار شوكانى طبق گزارش تاريخ طبرى و نيل كند: من نيز كند و تأ

 ام!.آن را شنيده
إنی ألستحیی من الّله أن أرّد شیئا »و در دوره خالفتش از برگرداندن فدك خوددارى كرد و فرمود: 

برگردانم كه أبوبكر از آن 2كنم كه چيزى را به راستى من از خدا شرم مى»؛ «منع منه أبوبكر و أمضاه عمر!
 .«منع كرد و عمر نيز همان كار را اجرا و قطعى نمود!

ايد، بايد بگوييم كه دوست عزيز! ما كه منكر ذكر كرده لد مقاماتى كه براى فاطمه سادسًا اّما در مور
اى را نيز در حّقش پذيرفت؟ ايم! مگر براى تصديق فضايل هركس، بايد هر مبالغهنبوده لفضائل فاطمه 

 به جاى خود محفوظ، ولى خشم او به طور مطلق، خشم خدا نبود! اين لفضايل و مقام واالى فاطمه 
شود!.. به اى در هدايت خلق از آن عايد نمىاساس است و هيچ نتيجهحديث مغاير قرآن، و گزارشش بى

هرچند بلندمرتبه و صاحب فضايل و قابل احترام است، ولى  لشخصّيتها الوهّيت نبخشيد!.. فاطمه 
يافت و چه بسا مى كرد و با شوهر بزرگوارش نيز، بگومگوهايىانسان بوده و به صورت يك انسان زندگى مى

شد! من در اين زمينه، در نامه قبل، به جنابعالى مأخذ ارائه دادم و باز در بعضى موارد از او خشمگين مى
خشمگين شده باشد! ضمن ارجاع جنابعالى  سنسبت به علي  لام فاطمه فرماييد در هيچ جا نديدهمى

 نم:به آن مآخذ، در اينجا ناچارم چند مورد ديگر را بازگو ك

                                           
حق  - 991شرح دنبلى، ص - 969، ص9ميثم، جشرح إبن -، چاپ بيروت 99، ص1الحديد، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج -1

 ، چاپ تهران.196اليقين، مجلسى، ص
 .91، ص9الحديد، جأبىالبالغة، إبنح نهجشر -119الهدى، صالشافى فى اإلمامة، سّيدمرتضى علم -2
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بر  صناراضى بود و پيامبر  سكند كه فاطمه از ازدواج با علي روايت مى« فروع كافى»شيخ كلينى در 
ام كنى؟ به خدا قسم! اگر در بين خانوادهكرد! پس به او گفت: چرا گريه مىاو وارد شد، در حالى كه گريه مى

ام، بلكه خداوند تو را به او به ازدواج او درنياورده دادم، و بدان كه من تو راكسى بهتر از او بود، تو را به او نمى
به خدا »و در روايتى ديگر آمده: «! كنمغذايى و زيادى غم و غّصه گريه مىداده است! فاطمه گفت: از بى

 .1«!تر شدام طوالنىام بيشتر و بيمارىقسم كه حزن و اندوهم زيادتر شد، فقر و ندارى
وارد شد و... )تا اينجا كه  ص. ميان على و فاطمه اختالفى بود، پيامبر »..يا شيخ مجلسى آورده است: 

گويد:( و دست على را گرفت و بر ران خود گذاشت و و دست فاطمه را گرفت و بر ران خود گذاشت و مى
 .2«!همچنان نگه داشت تا ميان آن دو را اصالح فرمود، آنگاه بيرون آمد

من همراه با »اند كه گفت: ق، از أبوذر روايت كردهباز هم شيخ مجلسى و همچنين شيخ صدو
اى را كه قيمتش چهارهزار درهم بود، به او هديه طالب به حبشه هجرت كرديم. پس من جاريهأبىجعفربن

او را در منزل فاطمه  ÷كردم. زمانى كه به مدينه برگشتيم، آن را به على بخشيد تا او را خدمت كند. على 
على را همراه با آن جاريه ديد كه سرش خيس است! پس فاطمه  -عليها الّسالم -روزى فاطمه  گذاشت.

 .3«خشمگين شد و به منزل پدرش رفت و...
از دادن آن  سزمانى كه فاطمه فدك را از أبوبكر خواست، ولى أبوبكر  سهمچنين خشم او از علي 

اطمه عليها الّسالم با خشمى بسيار برگشت و از پس ف»امتناع ورزيد؛ چنانچه در روايت شيعه آمده است: 
شّدت خشم، مريض شد و بر على خشم گرفت كه چرا ساكت نشست و او را نصرت نداد و به كمكش 

 ..و روايتهاى ديگر. 4«.نشتافت!
ايد كه بنا بر شد و مثال آوردهايد: در صدر اسالم، احكام خالف اسالم از جانب خلفاء صادر مىفرموده

اى از سعيدبن مسّيب شنيده كه عمربن خّطاب از اينكه غير عرب ثقه« الموّطأ»بن أنس در مالكگزارش 
 ا در ميان عرب متوّلد شده باشند.كرد، مگر اينكه آنهارث ببرد، منع مى

 رسانم كه:)جواب(: به عرض جنابعالى مى

                                           
 .193-196، ص1كشف الغّمة فى معرفة األئّمة، أربلى، ج -1
، 1كشف الغمة، أربلى، ج -، چاپ جديد، تحقيق و تعليق محّمدباقربهبودى 190، ص99بحاراألنوار، مجلسى، ج -2

 .909ص
 ، چاپ نجف.109بابويه، صعلل الشرايع، إبن -على ، باب كيفية معاشرتها مع 169، ص93بحاراألنوار، ج -3
و مثل همين روايت در  -، چاپ نجف 139األمالى، شيخ طوسى، ص -169-169حق اليقين، مجلسى، بحث فدك، ص -4
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نوشتار شما راه يافته، بلكه در  نه تنها در -شده گفته امام مالك است كه تحريف -اين موضوع را  اّوالً 
شيخ مفيد، به نقل از « ارشاد»شود؛ چنانكه در مقّدمه مترجم كتب ديگر شيعه نيز متأّسفانه مالحظه مى

، 9امينى، آمده است.. فقط آن مترجم، آدرس مطلب را در الغدير عوضى داده و نه در جلد« الغدير»
 .اين موضوع آمده است! از الغدير، 199، صفحه0، بلكه در جلد199صفحه

از  سمسّيب روايت كرده كه عمر در رابطه با اصل مطلب، بايد گفت كه امام مالك از سعيدبن ثانیاً 
اينكه به افراد غير عرب ارث دهند، جلوگيرى كرد، مگر آنكه در محيط عربى به دنيا آمده باشند و قيد شده 

در  -كرارًا  -نيز  سارالحرب باشند.. چنانچه علي كه منع در حالتى است كه افراد در سرزمين دشمن و د
نام برده است، و در فتواى « عجم»و از غيرشان، به « عرب»البالغه از مسلمانان و سرزمينشان، به نهج

اگر » «إن جاءت امرأة حامل من أرض العدوقال مالك: و »خوانيم: همان روايت مى1 مالك، ذيل
 .«زنى حامله از سرزمين دشمن آيد

، چنانكه آن زن در محيطى عربى آن روز سر اين صورت، عقيده مالك آن است كه بر طبق رأى عمر د
برند، اّما در همان ديار كفر، زن فارغ شود، از كه اسالمى بود فارغ شود، زن و فرزندش از يكديگر ارث مى

قانون ارث در موردشان معّلق نظر آن كه نسبتشان به هم موكول به شهادت كّفار بوده و قابل اثبات نيست، 
 ماند.مى

تصريح نموده « الموّطأ»مذهب است، در شرح كه مالكى -از علماى بزرگ اندلس  -أبوالوليد باجى 
ميان آن دو تن « مادرى/ فرزندى»مگر در اثر تحقيق از محيط كفر، علم و يقين حاصل گردد كه نسبت »كه: 

 .2«ه تحقيق نشده و صرفًا اّدعايى در ميان نباشدصحيح است و فتواى مالك موكول به آن است ك
است كه « اثبات نسب»نبردن عجم از عرب نيست، بلكه مطلب سر بينيم كه سخن در ارثبنابراين مى

در آن  -كه مسلمان نبودند  -در محيط اسالمى به روشنى و به زودى حاصل گشته و در محيط غير عرب 
نويس ت مسلمين الزم بود.. نتيجتًا هم جنابعالى، هم مقّدمهشد، و شهادموقع به سهولت مشّخص نمى

اند، مّتهم را به مطلبى كه نگفته« مالك»و « عمر»كتاب ارشاد مفيد، و هم آقاى امينى به خطا رفته و 
 ايد!.ساخته

ر تغييرا  صو أبوبكر بوده است، اّما عمر، خليفه دوم سّنت پيامبر  صايد: متعه در زمان پيامبر فرموده
 داد و متعه را تحريم نمود.

                                           
 البالغه را نگاه كنيد.از نهج 190به عنوان مثال، خطبه  -1
 . 191، ص0شرح الموّطأ، باجى، ج -2
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 )جواب(: بايد عرض كنم كه: 
مجّددًا گوشزد نمود!  صبه هيچ وجه متعه را حرام نكرد، بلكه تحريم متعه را از جانب پيامبر  سعمر 

و از زبان خودش اعالم گرديد.. هرچند آيات قرآن  -از طرف خدا  - صتحريم متعه در زمان خود پيامبر 
( به وضوح شاهد تحريم آن هستند و غير از دو راه، يعنى زناشويى 91تا13)المعارج/( و 9تا9)المؤمنون/

كنيم تا با همسران دائمى و كنيزان، راهى وجود ندارد، اّما براى جواب جنابعالى مطالبى را ذياًل بازگو مى
 روشن شود:

مربوط  -هم هجرى يعنى سال هفتم و ن -مجموع روايتهاى تجويز و تحريم متعه، به يك مقطع زمانى 
اند كه در اين القضاء، مؤته، فتح مّكه و حنين اّتفاق افتادهةباشند كه در اين سالها جنگهاى خيبر، عمرمى

حكم جواز متعه صادر گشته و  -آن هم در شرايط دشوار و اضطرارى جنگى  -مقطع زمانى، تنها دو فقره 
 .1صادر گرديده است -در تمام احوال  -لغاء آن حكم ا صبعد از پايان جنگ بالفاصله به وسيله پيامبر 

همراه با خوردن  در پايان همان جنگ، حكم جواز متعه رإ؛ خ صاّول در اثناى جنگ خيبر كه پيامبر 
گوشت خران اهلى را الغاء و تحريم كرد.. دوم در اثناى فتح مّكه كه در پايان فتح مّكه، حكم جواز متعه را 

 .2اعالم و ثابت كرد -چه به صورت اضطرارى و چه عادى  -ء و تحريم آن را براى هميشه و تا ابد الغا
بينيم در مقطع زمانى، آن را تجويز فرمود.. اگر به تاريخ مراجعه كنيم مى صو اّما ببينيم كه چرا پيامبر 

اى بوده و از هر زمان ديگرى، خطر نابودى بيشتر متوّجه كه سالهاى هفتم تا نهم هجرى، سالهاى ويژه
مسلمانان بوده است. اسالم تنها در مدينه و اطراف آن مستقر شده بود. در داخل خود جزيرةالعرب، خطر 

كرد.. در همين هاجم مشركان و به خصوص مردم مّكه، و خطر تهاجم يهوديان خيبر، مدينه را تهديد مىت
به پادشاهان ايران و روم و زمامداران اقمارشان، آن دو امپراطورى عظيم را  صهاى پيامبر حال، وصول نامه

ال آغاز جنگ جهانى بود كه يك با اسالم و مسلمانان وارد جنگ نمود و به تعبير ديگر، سال هفتم هجرى، س
طرف آن مدينه با تعدادى اندك، و طرف ديگر آن تمام شبه جزيرةالعرب و امپراطورى ايران و روم و همه 
مستعمرات و اقمارشان، هريك با صدها هزار نفر مسّلح بود.. و يك مثّلث خطر، كه دو گوشه آن در داخل 

                                           
صحيح بخارى، إرشاد السارى، شرح  -111تا113، ص0صحيح مسلم، هامش إرشاد سارى، شرح امام نووى، ج -1

 . 99، ص9قسطالنى، ج
 119-196، ص0صحيح مسلم، هامش إرشاد سارى، ج -2
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موجودّيت اسالم را در  -مسيحيان شام  -در خارج عربستان و يك گوشه آن  -مشركان و يهوديان  -عربستان 
 .1يك خطر كاماًل جّدى انداخته بود

ابتدا تصميم به از بين بردن دوگوشه داخلى اين مثّلث خطر، و استقرار اسالم در سراسر  صپيامبر 
هوديان خيبر آغاز جزيرةالعرب، و تضمين بقاء و استقامت در برابر تهاجم خارجى ايران و روم نمود.. و از ي

بسيج  -به طور تام و عمومى  -پرداخت و لذا تمام مسلمانان را  -در فتح مّكه  -نمود و سپس به مشركان 
اى كه در بينشان افرادى بودند كه در مقابل گرسنگى تاب نياورده و در اثناى جنگ خيبر، كرد؛ به گونه

 -ه در مقابل فشارهاى جنسى در جنگ خيبر گوشت خران اهلى را خوردند! همچنين افرادى هم بودند ك
اجازه خواستند كه خود را اخته كنند، اما  صتاب مقاومت نداشته و از پيامبر  -همچنين در فتح مّكه 

در اين شرايط حاد و -به آنها اجازه چنين جنايتى را نداد و در عوض، موّقتًا جواز متعه را برايشان  صپيامبر 
 انچه از عبدالّله روايت شده است:صادر فرمود؛ چن -اضطرارى 

 صجنگيديم و هيچ همسرانى را همراه خود نداشتيم و از پيامبر بوديم و مى صما در ركاب پيامبر »
ما را از اين كار نهى فرمود و سپس به ما رخصت داد  صاجازه خواستيم كه خود را اخته كنيم! پس پيامبر 

 .2«تا در مقابل دادن پارچه و لباس، زنى را تا مّدتى نكاح كنيم
هاى يهوديان و اّول براى تسخير خيبر، مركز توطئه -در عرض اين دو سال، تنها در دو مورد اضطرارى 

كه در مقابل  -مى، شامل چنين افراد افراطى اين بسيج عمو -هاى مشركين دوم براى فتح مّكه، مركز توطئه
الزم و ضرورى گرديد كه متعه تجويز شود، اّما پس از  -كردن خود هم پيش رفتند! فشارهاى جنسى، تا اخته

تا ابد تحريم گشت؛  -نياز گرديد موقعى كه اسالم از اين خطر كّلى درآمد و از اين بسيج عمومى بى -آن 
 پس از خيبر فرمود: صروايت شده كه پيامبر  -ب شيعه و سّنى در كت - سچنانچه از علي 

 .3«يوم خيْب حلوم احلمر األهلية ونكاح املتعة صحّرم رسول اهلل»

 .«در روز خيبر، خوردن گوشت خرهاى اهلى و نكاح متعه را حرام نمود صرسول خدا »

                                           
 . 199تا116، ص1اثير، جبنكامل -1191تا1199، ص9رجوع شود به: طبرى، ج -1
 . 119، ص0صحيح مسلم، هامش إرشاد سارى، ج -2
 -191، ص9وج190،ص1التهذيب، شيخ طوسى، ج -11، ص11وج991،ص19وسائل الشيعة، شيخ حّر عاملى، ج -3

فإن رسول الّله نهى عن الـمتعة النساء »سنت بدين ترتيب آمده است: .. و در منابع اهل191، ص9اإلستبصار، طوسى، ج
در روز خيبر، از متعه با زنان و خوردن گوشت خرهاى اهلى  صهمانا رسول خدا «. »و عن لحوم الحمر األهليةيوم خيبر 

صحيح مسلم، كتاب النكاح،  -9110)صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوه خيبر، حديث شماره «. نهى فرمود
 .113-196، ص 0و هامش إرشاد سارى، ج 13حديث شماره 
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قال: »ه را اعالن نمايد: دارد كه مأمور بوده تا حكم بطالن متعدر روايت ديگرى اظهار مى سعلي 
 .1«متعةـأن أنادی بالنهی عن ال ص أمرنی رسول الله

 .«به من دستور داد كه نهى از متعه را اعالم كنم صپيامبر »فرمود:  سعلي 
ِذنُْت لَُكْم ىِف الِْسِتْمتَاِع ِمَن النَِّساِء »در پايان فتح مّكه فرمود:  صو خود پيامبر 

َ
إِىنِّ قَْد ُكنُْت أ

ٌء فَلْيَُخلِّ َسِبيلَُه وَ  َم َذلَِك إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمِة َفَمْن اَكَن ِعنَْدهُ ِمنُْهن  ىَشْ َ قَْد َحر  ا َوإِن  اّلل  ُخُذوا ِمم 
ْ
لَ تَأ

 .2«آتَيْتُُموُهن  َشيْئًا
آن را تا روز قيامت كردن زنان اجازه داده بودم، اّما بدانيد كه خداوند همانا من )قباًل( شما را در متعه»

تحريم كرده است. پس هركس از شما چنين زنى را نزدش داشته باشد، او را رها سازد و از خود برهاند و از 
 .«ايد، چيزى را پس نگيريد!چيزهايى كه به او داده

همچون حجه الوداع و جنگ  -آمد پس از فتح مّكه و اطراف آن، هرگاه وضعّيتهاى اضطرارى پيش مى
رفت برخى انتظار صدور مجّدد جواز متعه را داشته باشند، پيامبر و احتمال مى -ا روميان متجاوز تبوك ب
كيد مى -كه در فتح مّكه اعالم كرده بود  -بر تحريم ابدى آن  ص اى كه در طول اين كرد؛ به گونهمجّددًا تأ

 .3ستدو سال، در مقابل دو فقره تجويز متعه، پنج فقره تحريم روايت گرديده ا
كيدهاى مجّدد بر تحريم آن، تصّور جواز متعه را از خيال همه مسلمانان بيرون كرد.. در زمان  اين تأ

به قول جنابعالى  -وليد النهرين و شام كه اكثرًا خالدبندر جنگهاى خونين با مرتّدين و بين سأبوبكر 
، كسى روايت نكرده كه خالد يا كردنيز اين جنگها را رهبرى مى -فرمانده افراطى در نكاح با زنان! 

النهرين، با زنى عقد فرماندهان ديگر، يا يك نفر از سپاه اسالم در دورترين نقطه شبه جزيره يا شام و بين
 متعه برقرار كرده است.

 صو ادامه نقشه پيامبر  -نيز، در سالهايى كه سپاهيان اسالم از عربستان خارج گشته  سدر زمان عمر 
و از يك طرف بعد از تحّمل اين همه شدايد و  -ن و روم، پس از پاكسازى داخلى دنبال كردند را درباره ايرا

حالتهاى اضطرارى در جنگهاى كسكر، مروحه، بويب، قادسّيه و...، پايتخت ايران را به تصّرف خود 
حمص، درآوردند، و از طرفى ديگر، با تحّمل شرايط سخت و دشوار در جنگهاى با روم، يعنى: يرموك، 

                                           
 .196، ص1شرح مسلم، ج -1
 .119، ص0صحيح مسلم، هامش إرشاد سارى، ج -2
مّكه، عمرةالقضاء، حجةالوداع، .. اين فقرات عباراتند از: خيبر، فتح113-116، ص0صحيح مسلم، هامش إرشاد سارى، ج -3

 تبوك و أوطاس.
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دنين، بابليون در مصر، شهر اسكندرّيه را به تصّرف خويش الذقّيه و انطاكّيه در شام، و جنگهاى فرما، أم
يعنى  -درآوردند، در تمام اين سالها، شّدت جنگ و حالتهاى سخت و اضطرارى و دور از خانه و كاشانه 

پاهيان اسالم، در اين مسافرتهاى كسى روايت نكرده كه يكى از فرماندهان يا س -خارج از جزيرةالعرب 
جنگى و دور، با زنى عقد متعه برقرار كرده است!.. همگى اينها حاكى است كه تحريم متعه در زمان خود 

 به وسيله خودش اعالن گرديده است.و  صپيامبر 
 هاى جنگى و در برخى از محافل بحث و روايتها، و، ناگاه در پشت جبههساّما در اواخر خالفت عمر 

از اينجا  -البته در حالت شّدت اضطرار  -نشين، نغمه بسيار خفيفى درباره جواز متعه از زبان چند نفر سايه
و آنجا شنيده شد، و اين نغمه خفيف نيز، از آنجا سرچشمه گرفته بود كه همين چند نفر، شخصًا شاهد 

 .جنگهاى سال هفتم و هشتم و نهم نبودند!
چيزى نگفت.. اّما همين كه  ساد در حّد بحث و نقل روايات بود، عمر تا زمانى كه سروصداى آن افر

به « حريثعمروبن»شنيد، همين سروصداهاى جزئى در يك مورد شكل عمل به خود گرفته و فردى به نام 
فورًا او را همراه با آن زن به مدينه  سهنگام مسافرت به كوفه، با زنى عقد متعه برقرار كرده است، عمر 

حريث به اين جريان اعتراف آورد و پس از آن كه عمروبنكند و از آنها بازجويى به عمل مىىاحضار م
تمام اصحاب مهاجرين و انصار و همان كسانى را كه در جنگهاى سال هفتم و هشتم به بعد  عمر 1نمود،

حضور  كند و درشركت داشتند و شاهد عينى جريان حكم متعه و تحّوالتش بودند، به مسجد دعوت مى
اعالم  -و مجّددًا  -را صريحًا  صرود و حكم تحريم متعه از جانب پيامبر شان بر باالى منبر مىتمامى

گويد: هركس با زنى متعه كند و با او نزديكى كند، او را )همچون عقوبت زنا( مجازات نمايد و مىمى
اعتراضى  سبرابر اين اقدام عمر و شاهدان عينى جريان حكم متعه، در  2خواهم كرد! و هيچ يك از صحابه

و حّتى يك زن  س سابقه نبود! بارها بالل حبشىهم كم سنكرد! در حاليكه اعتراض بر شخص عمر 
را بر باالى منبر مورد اعتراض قرار داده و در مورد محدودكردن  سپهن انصارى، به هنگام خطبه، عمر بينى

گويد! و به گفت: اين پيرزن راست مى ساعالم كرد و عمر  مهريه زنان، گفته عمر را بر باالى منبر مردود
 .3برد!اشتباهش پى مى

                                           
 . 193، ص3البارى، جصحيح بخارى، فتح -119، ص0صحيح مسلم، هامش إرشاد سارى، ج -1
 96-91، ص16ماجه تفسير كبير، امام فخر رازى، ج، روايت إبن99تا91، ص1فقه السنة، ج -2
 . 909، ص1كثير، جتفسير إبن -3
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، دليل قاطع بر تحريم متعه سبنابراين، همين عدم اعتراض و سكوت عمومى اصحاب و از جمله علي 
 بوده است. صاز جانب پيامبر 

فقط حكم تحريم متعه را كه در  سكند كه عمر عالوه بر مطالب فوق، موارد زير به خوبى ثابت مى
 انجام گرفته بود، مجّددًا بيان نمود: صزمان پيامبر 

 .برساند! ساّواًل ماهّيت مسأله متعه طورى نيست كه تغيير حكم آن، كمترين سودى به عمر 
دادن هيچ كار عاّدى را نداشت تا چه رسد به تغيير احكام دين و سّنت شخصًا قدرت انجام سثانيًا عمر 

توانستند او را ! و به همين دليل، اصحاب و حّتى زنان و افراد عاّدى و گمنام هم به آسانى مىصسول خدا ر
بر باالى منبر، زير سؤال ببرند و او را مؤاخذه كنند! و از طرفى ثابت است كه تمامى كارها را با اصحاب و 

 نمود.مشورت مى سخصوصًا علي 
تفاوت نبودند، بلكه در جهت نه تنها نسبت به احكام خدا بى سان عمر ثالثًا هزاران نفر از مسلمانان زم
به  -گروه از خانه و ديارشان، دور افتاده و سرزمينهاى همجوار خود را حفظ و حراست و بقاى آن، گروه

امان جنگها انداخته و بسيار سخاوتمندانه، جان و مال خويش را فداى اسالم در آتش بى -خاطر اسالم 
انداختن امواج اعتراض عليه يك نفر كه ند و شّكى نيست، جنگ در فضاى آزاِد جهان اسالم و به راهكردمى
خواهد احكام دينشان را تغيير دهد، به مراتب از جنگهاى دشوار خارجى با امپراطورى ايران و روم آسانتر مى
 .بود!

به خالفت رسيد و  سنى كه علي ، متعه همچنان حرام بود؟! چرا زماسرابعًا چرا بعد از خالفت عمر 
 همگى او را به عنوان خليفه و امام پذيرفتند، اعالن به حّلّيت آن ننمود؟!

در زمان خويش در نكاح  سكه عمر  -آرى! دوست عزيز! بنا بر اين مقّدمات قطعى، فرض اين قضّيه را 
در پيشگاه اصحاب مهاجر و مخالفت كرد و  صمتعه و يا موارد ديگرى با نّص صريح قرآن و سّنت پيامبر 

اند، تغيير داد و خم انصار بر باالى منبر، حكم متعه يا هرحكم ديگرى كه شيعيان معتقدند خلفاء تغيير داده
هم بلند نشد و پس از  صبر ابروى كسى هم نيامد و صداى اعتراض يك نفر از ياران باوفاى پيامبر 

تابعين اين احكام تغييريافته! را از احكام ابعين و تابعشهادتش نيز همه مسلمانان، يعنى ساير اصحاب و ت
برداران شرعى! سازد! و حّتى تصّور آن، جز براى زناكاران و كالهباطل و محال مى -اند اصيل اسالمى شمرده

و كسانى كه از واقعّيتهاى اسالم و تاريخ آن خبرى ندارند و به اخبار و روايات شيرين طوطيان شكرشكن! 
 رسد!.رح آن نيز جّدى به نظر نمىزند، ممكن نيست و طپردامى
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كنند، و از نظر شيعه، شده را به عنوان زن شرعى حساب مىايد: فقهاى شيعه، زن متعهفرموده
اميرالمؤمنين قايل به جواز متعه بوده و اّولين كسى بود كه عمر را به جهت نهى از متعه، مورد اعتراض و 

 انتقاد قرار داده است.
 صسواد و نادانى نبود كه برخالف قرآن و سّنت پيامبر مرد بى سواب(: دوست عزيز! اّواًل علي )ج

اگر عمر متعه را نهى »در مورد متعه فرموده:  سايد: علي رفتار كند و متعه را تجويز دهد.. و اينكه گفته
كار افراد شقى و  -هردو  -، بايد گفت كه: متعه و زنا «شدند!كرد، مردمان جز شقى، دچار زنا نمىنمى

 سدلخواه آنان است! و جز شهوترانى فلسفه ديگرى ندارد.. اگر اين گفته جنابعالى صّحت داشت، و علي 
 مخالف نهى متعه بود، چرا در دوره خالفت و امارتش، دوباره آن را تجويز نكرد؟! و چرا چنين فرمود:

 .1«متعةـنكاح الیوم خیبر لحوم الحمر األهلیة و  ص حّرم رسول الله»

 .«در روز خيبر، خوردن گوشت خرهاى اهلى و نكاح متعه را حرام نمود صرسول خدا »
شده را به زن شرعى حساب كرد كه در عقد آن شاهد ندارد و همچنين نه توان زن متعهثانيًا چطور مى

دارد، نه محدودّيت تعّدد زوجات نفقه دارد، نه طالق دارد، نه ارث دارد، نه عّده شرعى دارد، نه نفقه ايام عّده 
گيرد، و نه احكامى همچون ظهار و ايالء و لعان دارد، در حاليكه براى زن دارد، نه به اجازه ولى انجام مى

گرفتن زن به مّدت همان اجاره -طبق روايات شيعه  -شرعى چنين احكامى واجب است.. در واقع متعه 
شود؛ چنانچه از امام باقر خود فسخ مىبين طرفين متعه نيز خودبهمعين است كه با اتمام مّدت آن، قرارداد 

 آمده است:
 .2«ال بأس یتمتع بالمرأة ما شاء، ألن هذه مستأجرة»

 .«تواند با يك زن متعه كند؛ زيرا آن اجاره است!ندارد! مرد هر چقدر بخواهد مى هيچ اشكالى»
 اند:يا از امام صادق آورده

 .3«فإنهن مستأجراتتزوج منهن ألفًا، »

 .«اى هستند!ازدواج كن! زيرا آنها زنان كرايه با هزار نفر از آنها»
بع، ألنها ال تطلق و »گويد: يا مى إنما هی ال تور  وال تر  و المتعة لیست من األر
 .1«مستأجرة

                                           
 -191، ص9وج190،ص1التهذيب، شيخ طوسى، ج -11، ص11وج991،ص19وسائل الشيعة، شيخ حّر عاملى، ج -1

 .191، ص9اإلستبصار، طوسى، ج
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تنها يك  شدهرود؛ زيرا متعه نه طالق دارد و نه توارث، بلكه زن متعهعدد چهار در متعه به كار نمى»
 .«مستأجر است كه توّسط مرد، كرايه شده است

حاكى « أجورهّن »سوره نساء، دليل صّحت متعه و كلمه  19در آيه  ﴾َفَما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم﴿ ايد: كلمهفرموده
إلى »شدن كلمات ايد كه بر اضافهشده است، و سپس بعضى از روايات را خاطرنشان كردهاز اجر زنان متعه

 در همان آيه داللت دارند.« عّينىأجل مسمى؛ تا مّدت م
 )جواب(: بايد معروض دارم كه:

متعه ندارد و خداوند در اين آيه، ممانعت ازدواج با زنان محارم و صّحت ازدواج  اّواًل آيه، هيچ ربطى به
كند؛ بيان فرموده و به دادن مهريه در نكاح صحيح دائمى امر مى -با شرايط الزم آن  -با زنان غير محارم را 
 فرمايد:نه موّقتًا! چنانكه مى

يَمۡت ﴿ َهَُٰتُكمۡ  َعلَۡيُكمۡ  ُحرل مَّ
ُ
َٰتُكُ  َوبَنَاتُُكمۡ  أ َخَو

َ
 .[١٨]النساء:  ﴾مۡ َوأ

 .«خداوند بر شما حرام نموده ازدواج با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و»
َٰليُكمۡ ﴿ ا َوَرا َء َذ حيلَّ لَُكم مَّ
ُ
ن َوأ

َ
َٰليُكم تَيۡتَُغوا   أ ۡمَو

َ
يأ ََ  ب ني ۡصي ۚٞ  َغۡيَ  ُمُّ ََ يهيس ٱۡسَتۡمتَۡعُتم َفَما ُمَسَٰفيحي  ب

ُجو اتُوُهنَّ َف  ميۡنُهنَّ 
ُ
 .[١٥]النساء:  ﴾رَُهنَّ فَرييَضةا أ

توانيد با اموال خود، زنانى را جويا و غير از اينان، ازدواج با زنان ديگر برايتان حالل گشته است و مى»
شويد و با ايشان ازدواج كنيد در حاليكه پاكدامن و دورى جوينده از زنا و شهوترانى باشيد! پس اگر با زنى از 

انى )كه حالل شما هستند(، ازدواج كرديد و از او )حّتى براى يك بار( كام گرفتيد، بايد كه مهرّيه او را زن
 .«)چنانكه در عقد مقّرر گرديده، بدون كم و كاست( بپردازيد و اين واجبى است الهى

ن يَنكيَح ٱلُۡمۡحَصَنَٰتي ﴿
َ
ۡع مينُكۡم َطۡوًٗل أ ا فَمين ٱلُۡمۡؤميَنَٰتي  َوَمن لَّۡم يَۡسَتطي يۡ  َملََكۡت  مَّ

َ
ين َمَُٰنُكمأ  مل

ُ  ٱلُۡمۡؤميَنَٰتي   َفتََيَٰتيُكمُ  ۡعلَمُ  َوٱَّللَّ
َ
ينۢ  َبۡعُضُكم بيإييَمَٰنيُكم   أ ۡهليهينَّ  مل

َ
ُحوُهنَّ بيإيۡذني أ َبۡعض   فَٱنكي

ُجورَُهنَّ 
ُ
ي وََءاتُوُهنَّ أ َذَٰتي  َغۡيَ  َصَنَٰتإ ُُمۡ  ٱلَۡمۡعُروفي ب خۡ ُمَسَٰفيَحَٰت  َوَٗل ُمتَّذي

َ
 .[١٤]النساء: ﴾ َدان  أ

تواند با و اگر كسى از شما )قدرت مالى نداشت و لذا( نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج كند، مى»
گاه است. )از  كنيزان مؤمنى )نه به عنوان كنيز، بلكه به عنوان همسر( ازدواج نمايد. خداوند از ايمانتان آ

چى نكنيد؛ زيرا( برخى از برخى هستيد )و شما و آنها در برابر دين اند، سرپيازدواج با كنيزانى كه مؤمن شده
نياورند، شما حّق ازدواج با مشركان نداريد و تنها به عنوان جاريه  يكسان هستيد و اگر كنيزان شما ايمان

                                                                                                               
 .109، ص9تهذيب اإلحكام، ج -1
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با  مند شويد؛ و آنها ملك يمين خواهند بود؛ نه همسر(. پس با اجازه ولى و صاحبشانتوانيد از آنها بهرهمى
آنان ازدواج كرده و مهرّيه آنها را زيبا و پسنديده و برابر عرف و عادت، بپردازيد و زنان و كنيزانى را برگزينيد 

 .«كه باعّفت و پاكدامن باشند و فاجره نباشند و براى خود دوستان و رفقاى )نامشروع( برنگزيده باشند

يَمنۡ ﴿ يَك ل َٰل َ  َذ ن مينُكۡمۚٞ  ٱلَۡعنََت  َخشي
َ
وا   َوأ ُ ُ َغُفور  َخۡي  لَُّكۡمٰۗ َوٱ تَۡصِبي  .[١٤]النساء:  ﴾رَّحييم   َّللَّ

ازدواج با كنيزان به هنگام عدم قدرت )مالى( براى كسى از شما آزاد است كه ترس از فساد داشته باشد »
ت خود دارى كنيد )و بتوانيد عّف كشيده شود(، و اگر صبر و خويشتن )و بترسد كه به زنا و ديگر كارهاى حرام

 .«را مراعات كنيد( برايتان بهتر است، و خداوند داراى مغفرت و مرحمت فراوان است
 در اين آيات، به پنج نكته مهم اشاره شده است:

خداوند ابتدا زنان محارم را كه ازدواج با آنها حرام است، بيان نموده است؛ يعنى غير از آنان،  -1
 ازدواج با ديگران صحيح و بالمانع است.

توانند ازدواج كننند، با كنيزان وند امر كرده: كسانى كه در صورت فقر و ناتوانايى مالى نمىخدا -1
مؤمن ازدواج نمايند، و اگر با كنيزان مؤمن هم نتوانستند ازدواج كنند، آنها را امر به صبر و 

چناچه در فرمود؛ بود، آنها را بدان راهنمايى مىدارى نموده و اگر چنانچه متعه مباح مىخويشتن
 فرمايد:آيه ديگر مى

يينَ  يَۡسَتۡعفيفي َولۡ ﴿ َٰ  نيَكاًحا ََييُدونَ  َٗل  ٱَّلَّ ُ  ُيۡغنيَيُهمُ  َحَّتَّ  .[٨٨]النور:  ﴾فَۡضليهي  مين ٱَّللَّ
آنان كه امكانات ازدواج را ندارند، بايد در راه عّفت و پاكدامنى تالش كنند تا خداوند از فضل و لطف »

 .«)و وسيله ازدواجشان را فراهم سازد(خويش ايشان را دارا كند 
همچنين امر فرموده كه با زنانى ازدواج شود كه باعّفت و پاكدامن و دور از زنا و شهوترانى باشند و  -9

باز نباشند؛ نه زنانى كه از راه زناكارى يك ساعته يا يك روزه و يا زيادتر! امرار معاش مردباز و رفيق
« غير مسافحين»جز شهوترانى و ريختن نطفه ندارند.. كلمات  كنند و طرفين متعه، هيچ هدفىمى

براى زنان به خوبى به اين مسأله اشاره « ال متخذات أخدان»و « غير مسافحات»براى مردان، و 
 دارد.

به معنى مهرّيه زن است « أجر»گيرى از زن است و كلمه ورى و كامبه معنى بهره« استمتاع»كلمه  -9
شود شود.. در ازدواج دائمى، اين مهريه از همان زمانى واجب مىىكه در موقع عقد، مشخص م

اى توافق گيرد؛ يعنى اگر زن و شوهرى بر سر مقدار مهرّيهكه مرد براى اّولين بار از همسرش كام مى
شود، هرچند و عقد كردند، و مرد همين كه با همسرش نزديكى كند، اين مهريه بر او واجب مى

گرفتن از هم جدا شوند، در حاليكه در متعه، همين كه زن يا مرد از كامبعد از همان يك بار 
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شود كه مورد عقدشان پشيمان گشتند، مهر و اجر زن به تعداد همان روزهايى پرداخت مى
 .گيرى مرد بوده است!بهره

 شود كه نكاح زنان مؤمن و آزاد، بدون اجازه و رضايت اولياء و نكاح كنيزان مؤمن بدونثابت مى -9
اجازه مالك و صاحبانش، صّحت ندارد؛ زيرا نكاح شرعى، با رضايت اولياى زن و حضور دو 

ۡهليهينَّ ﴿: شود كه در متعه چنين نيست! جملهشاهد جارى مى
َ
ُحوُهنَّ بيإيۡذني أ همين را  ﴾فَٱنكي

دهد، سرپرستان بايستى دختران و پسران خود را به رساند؛ چنانچه در جاى ديگر دستور مىمى
 فرمايد:زدواج همديگر دربياورند؛ مىا

ُحوا  ﴿ نكي
َ
َيََٰمَٰ َوأ

َ
ََ  مينُكمۡ  ٱۡۡل َٰليحي يُكمۡ  عيَباديُكمۡ  مينۡ  َوٱلصَّ ئ

 .[٨١]النور:  ﴾ِإَوَما 
 .«مردان و زنان مجّرد خود و كنيزان شايسته خويش را به ازدواج يكديگر درآوريد»

 كند:را به ازدواج مشركين درآورند، نهى مى و در جايى ديگر، اولياى زنان را از اينكه دخترانشان
﴿ ََ ي َٰ يُؤۡ َوَٗل تُنكيُحوا  ٱلُۡمّۡشيك  .[١١١]البقرة:  ﴾ميُنوا  َحَّتَّ
 .«و )زنان و دختران خود را( به ازدواج مردان مشرك درنياوريد، مادامى كه ايمان نياورند»

داند؛ زيرا ازدواج ى زشت و پليد مىدوست عزيز! آيه نه تنها دليل بر صّحت متعه نيست، بلكه آن را عمل
باز و شهوتران و به داند؛ آن هم زنانى پاكدامن و عفيف؛ نه زنان رفيقرا فقط با زنان و كنيزان مؤمن جايز مى

تواند مرد مى -طبق روايات شيعه  -در حاليكه در متعه «.. غير مسافحات و ال متخذات أخدان»تعبير قرآن 
 .مسيحيان و زنان بدكاره و فاجره عقد متعه برقرار كند!با مجوسيان و يهوديان و 

كه  -نساء، ذكر كرده و به اين ترتيب  19در آيه « إلى أجل مسمى»شدن ثانيًا رواياتى را كه در مورد اضافه
يهيس ميۡنُهنَّ َف ﴿در روايت آمده:  ُجورَُهنَّ فَرييَضةا َفَما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم ب

ُ
پس هنگامى كه  .[19النساء: ] ﴾اتُوُهنَّ أ

بًا بدهيد  ايد، جعلى و كفرآميز است و در آورده -از آنان تا مّدت معّينى كام گرفتيد، پس اجرشان را وجو
هيچ يك از قرائات متواتر نيامده است! در واقع كسى كه چنين اعتقادى داشته باشد، قطعًا به تحريف قرآن 

اند!.. در اينجا ناچاريم به شان جعل كردهها براى شهوترانىايمان دارد.. اين افراد، اين روايات كفرآميز را تن
آن را رحمت الهى و يكى از عبادات شرعى  -بنا بر رواياتى دروغين  -دانند و كسانى كه متعه را جايز مى

كنند، آشكارا بگوييم: پس چرا دختران و خواهران و ساير نزديكان خود را به متعه ديگران تلّقى مى
به آن احسان عظيم برسيد؟! چرا همگى از آن اكراه داريد، در حالى كه  -به زعم خود  -تا آوريد درنمى
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اينكه متعه شود، مگر فرمود: ايمان مؤمن كامل نمى صپيامبر »كنيد: مى 1دانيد و روايتحالل خدا مى
 .2«كند!
هر بار كه نزديكى  كند، وگويد: هركس متعه كند، خداوند احسانش را بر او واجب مىجعفر مىأبى» 

بخشد، و هرگاه غسل كند، خداوند به تعداد موهاى سرش و به اندازه كند، خداوند گناهى را از او مى
گذرد! گفته شد: به تعداد موهاى سر؟! فرمود: آرى! به تعداد ريزد، از او مىهاى آبى كه بر موهايش مىقطره

 فرمايد:امام صادق مى.. » 3«موهاى سر!
من و دين پدران من است. هركس متعه كند، به دين ما عمل كرده و هركس آن را انكار كند، متعه دين  

دين ما را انكار و دين ديگرى را اختيار نموده است. متعه فرار از شرك است، و فرزندى كه از متعه به دنيا 
وّحد است؛ زيرا در متعه دو آيد، از فرزند نكاح بهتر است و منكر آن كافر است و اقراركننده به آن، مؤمن ممى

 .4«گيرد، و ديگرى پاداش خود متعه!شده تعّلق مىپاداش است: يكى پاداشى كه به زن متعه
رُۡجلَُكمۡ ﴿ كند و كلمهايد: آيه وضو صراحتًا به مسح پاها امر مىفرموده

َ
عطف بر أقرب،  ﴾ََأ

ُكمۡ ﴿ يعنى ُكۡم ﴿در همان جمله  ﴾رُُءوسي يرُُءوسي  ب
رُۡجلَُكمۡ َوٱۡمَسُحوا 

َ
تواند عطف بر باشد و نمىمى ﴾َوأ

يَُكمۡ ﴿ و ﴾وُُجوَهُكمۡ ﴿أبعد، يعنى  يۡدي
َ
در جمله مستقّل قبلى باشد، و اگر چنين بود، بايستى بعد از  ﴾أ

يَُكمۡ ﴿ كلمه يۡدي
َ
يَُكۡم إيَٰى ﴿شد: بيان مى ﴾َوٱۡمَسُحوا  ﴿و قبل از فعل  ﴾أ يۡدي

َ
لُوا  وُُجوَهُكۡم َوأ فَٱۡغسي

ُكمۡ ٱلَۡمَرا يُرُءوسي  ب
بود، پس چرا ايد: اگر فلسفه وضو تنها تميزى و پاكى مى. سپس گفته﴾فيقي َوٱۡمَسُحوا 

خداوند امر نفرمود كه قبل از هر نماز، تمام بدن خود را بشوييد يا حّداقل سرها را نيز مثل صورت و دست و 
 .پاها بشوييد؟!

 )جواب(: در حاليكه:
رُۡجلَُكمۡ ﴿ همان عطف بر أبعد است؛ زيرا إعراباّواًل حكم بسيار روشن است و 

َ
نصب است كه  ﴾ََأ

يَُكمۡ ﴿ عطف بر يۡدي
َ
لُوا  ﴿ در جمله اّول است، و به فعل ﴾وُُجوَهُكمۡ ﴿ و ﴾أ گردد.. واگر برمى ﴾فَٱۡغسي

                                           
اگر كسى از شما اين كار را مباح »همان پاسخى كه امام صادق به برخى از يارانش كه در اين مورد پرسيده بودند، فرمود:  -1

برادران و دوستان و يارانش بخواهد كه چنين كند )و خواهران و دخترانش را در داند و از آن شرم ندارد، پس از بهترين مى
 (.996، ص19وسائل الشيعة، ج -99، ص1)فروع كافى، ج«.. اختيار آنان قرار دهد!(

 .900، ص9بابويه، جمن ال يحضره الفقيه، إبن -2
 همان. -3
 .939، ص1الصادقين، ماّلكاشانى، جتفسير منهج -4
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ُكمۡ ﴿ يعنى عطف بر -عطف بر أقرب  يُرُءوسي آمد.. وانگهى سياق و مى« أرجِلكم»بود، الزم بود، مى - ﴾ب
باشد، بنابراين اگر در آيه تقدير و تأخيرى كالم خدا روى حكمتهاى خاّص و روش بالغى خودش مىنظم 

رساند! و كافى است به كند، بلكه كالم را به اوج بالغت و اعجاز مىشود، نه تنها ايجاد اشكال نمىديده مى
بر  -به پندار جنابعالى  -د و تر شواشاره كنيم تا موضوع روشن« معطوف و معطوٌف عليه»يك نمونه از چنين 

 استناد نگردد:« عطف بر أقرب»قاعده نارساى 
َٰن  ﴿ َذ
َ
يَن ٱ َوأ ي مل ي َورَُسوُلي ۡكَِبي  ٱۡۡلَجلي  يَۡومَ  ٱَلَّاسي  إيَٰى  س  َّللَّ

َ
نَّ  ٱۡۡل

َ
َ  أ ََ  ٱَّللَّ ي يَن ٱلُۡمّۡشيك ء  مل  ﴾ۥَورَُسوُُلُ بَريي 

 .[٨]التوبة: 
پيامبرش به همه مردم در روز بزرگترين حج )يعنى عيد قربان بر اين اعالمى است از جانب خدا و »

 .«همگان خوانده شود( كه خدا و پيامبرش از مشركين بيزارند
ء  ﴿ فرمايد:بينيم كه خدا مىدر آيه مى َ بَريي  نَّ ٱَّللَّ

َ
ََ  أ ي يَن ٱلُۡمّۡشيك ، چرا خداوند نفرموده ﴾َورَُسوُُلُۥمل

چون  -با اعراب رفع  -« و رسوُله»توان گفت كه ؟! آيا مى«ن المشرکیَن ء مأن اللَه ورسوَله بری» است:
با  -« الّلهَ »تواند به شود و نمىنزديكتر است، پس بر آن عطف مى -با اعراب محّلى جّر  -« المشركيَن »به 

 .معطوف باشد؛ چون دورتر است؟! -اعراب نصب 
تعّلق « ءٌ َبِرى»مجرور گردد و به « ِمْن »عطف شود، بايد به وسيله « المشركيَن »در اين صورت اگر بر 
 «ء من المشرکیَن ورسوِلهأن الّلَه بری»چنين خواهد شد:  -العياذ بالّله  -گيرد، و باألخره معناى آن 

 «.ز مشركين و پيامبرش بيزار است!خداوند ا
بوده و آن همان توحيد مطلق براى خداوند « رسوُله»و « الّلهَ »انداختن بين در حاليكه حكمتى در فاصله

تنها حكم خدا را  صاست؛ يعنى همه بدانند كه تنها يك حاكم وجود دارد و آن خداست و بس، و پيامبر 
هم  صكند و پيامبر كند؛ نه حكم خود را، و اين خداست كه حكم برائت از مشركين را صادر مىاجرا مى

أن اللَه »: فرمودآورد و مىعنوان فرمانبرى او، از مشركين بيزار است.. و اگر خداوند، عطف بر أقرب مىبه 
شود، هرچند كه به ترجمه و معنى ظاهرى آن، چندان خللى وارد نمى ،«ء من المشرکیَن رسوَله بریو

 -دارند، بدينسان خداوند حكيم وجود  -نعوذ بالّله  -دهد كه دو حاكم و دو قانونگذار مستقّل ولى نشان مى
دهد؛ نه را به خود نسبت مى -يعنى برائت از مشركين  -مسؤولّيت اين حكم  -با آن سخن شيوا و بليغش 

شكنى كرده بسته بود، اگر چه مشركين خودشان پيمان -در حديبّيه -كه با مشركين پيمان صلح  صپيامبر 
شكنى را در قالب بيزارى و برائت از آنها بيان اوند اين پيمانشد، ولى خدبودند و معاهده ُملغى شناخته مى

را امر فرمود كه آن را به مشركين اعالم دارد، و حكمى را كه أحكم الحاكمين صادر  صنمود و پيامبر 
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يا كسى ديگرى نباشند؛ زيرا  صكند، نيازى به حكمّيت بشر ندارد! پس مشركين منتظر حكمّيت پيامبر مى
 عى و بى چون و چرا است.حكم الهى، قط

است « ترتيب وضو»در آيه وضو، همان « شستن پاها»بر « تقديم مسح سر»دهد كه بدين ترتيب، نشان مى
و « أیدَیكم»كه عطف بر « أرجَلكم» اختيار كرده است؛ يعنى اگر  -بنا به حكمت خويش  -كه خداوند 

خورد و آمد، ترتيب وضو به هم مىمى« أیدَیكم»  باشد، در همان جمله اّول بالفاصله بعد ازمى« وجوَهكم»
را در جمله « أرجَلكم» بود كه شستن پاها قبل از مسح سر انجام شود و لذا خداوند، در اين صورت الزم مى

 .آورده كه ترتيب وضو حفظ شود!« وامسحوا برءوِسكم» دوم، بعد از 
بود، پس چرا تميزى و پاكى هرچه بيشتر مىهاى وضو، ايد: اگر يكى از فلسفهثانيًا و اينكه پرسيده

صورت و دست »خداوند امر نفرموده كه قبل از نماز، تمام بدن خود را بشوييد، و يا مثل ساير اعضاى بدن 
 .، سرهايتان را نيز بشوييد، چون اين به پاكيزگى نزديكتر است؟!«و پا

و « چرا»حق ندارد خدا را مؤاخذه كند! قبل از جواب به اين سؤال ساده، بايد عرض كنم كه: هيچ مؤمنى 
دهد و هيچ كس اش با بندگان وجود ندارد.. هركارى كه بخواهد انجام مىدر كار خدا و رابطه« براى چه»

 فرمايد:تواند او را به خاطر كارهايش بازخواست كند! چنانچه مىنمى
ا ُل َٗل يُۡس ﴿  .[١٨اء: ]األنبي ﴾٢٣ لُونَ يُۡس  َوُهمۡ  َيۡفَعُل  َعمَّ
 .«شوند!دهد، ولى آنها مؤاخذه مىآنچه كه انجام مى شود ازاز او بازخواست و سؤال نمى»

جواب داده است؛  -بالفاصله بعد از بحث وضو در همان آيه  -اّما خود خداوند، به اين سؤال 
 فرمايد:مى

َجۡ َما يُرييُد ٱ﴿ ُ ِلي ينۡ  َعلَۡيُكم َعَل َّللَّ ن  مل يَرُكمۡ َحَرج  َوَلَٰكي َُطهل  .[٣]المائدة:  ﴾يُرييُد ِلي
خواهد، شما را خواهد كه شما را )با گرفتن وضو( به سختى و زحمت اندازد، بلكه مىخداوند نمى»

 .«)هم از لحاظ جسمى و هم روحى( پاك گرداند
و مشّخص است كه يكى از داليل وضو، پاكى و نظافت هرچه بيشتر است، و مسح هم، هرگز جاى 

گيرد؛ زيرا شستن، جامعتر و پاكتر از مسح است، و بدين جهت است كه نمى -از لحاظ پاكى  -شستن را 
كيد زيادى فرموده است:  صپيامبر  ه به هنگام چه خوبند آنهايى ك»؛ «حبذ المتخّللون!»در شستن پاها، تأ

ُهوُر َشْطُر »فرمايد: و يا مى«.. كنندوضو، در بين انگشتان پا، انگشت فرو برده و آنها را تميز مى الطُّ
 .1«پاكيزگى نصف ايمان است» .«اإِليَمانِ 

                                           
 .013رياض الصالحين، امام نووى، ترجمه خاموش هروى، باب فضيلت وضو، ص -1
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فرمود كه به هنگام نماز، تمامى بدن خود را بشوييد، قطعًا نمازگزاران اّما اگر خداوند به مسلمانان امر مى
افتادند، و البته كه خداوند هيچگونه سختى و به سختى و مشّقت مى -كنند كه امتثال و فرمانبرى او را مى -

خواهد؛ و مى -از لحاظ جسمى و روحى  -را خواهد و آسانى و پاكيزگى آنها تنگى را بر بندگان خود نمى
 اين فرموده خداست:

َجۡ َما يُرييُد ٱ﴿ ُ ِلي ينۡ  َعلَۡيُكم َعَل َّللَّ يَرُكمۡ  مل َُطهل ن يُرييُد ِلي  .[٣]المائدة: ﴾ َحَرج  َوَلَٰكي
د هرچن -فرمود كه سرهايتان را همانند پاها و دستها و صورتهايتان بشوييد و باز اگر به مسلمانان امر مى

كنند، به باز هم نمازگزاران و خصوصًا كسانى كه در مناطق سردسير زندگى مى -به پاكيزگى نزديكتر است 
كردن گرد و افتادند، و از جهتى ديگر، همان عمل مسح بر سر، براى پاكسختى و مشّقت و بيمارى مى

تأثير چندانى در مو ندارد، آن  نشيند، كافى است؛ زيرا آلودگى و گرد و غبار،غبارى كه احيانًا روى سر مى
تواند داشته باشد و حكمت وجود موهاى ريز در داخل گوش و بينى نيز همان چنانكه در پوست مى

مثل ساير قسمتهاى  -باشد.. از اين رو، به شستن صورت و دست و پا كه جلوگيرى نفوذ سريع ميكروبها مى
 امر شده است. -شوند كه كمتر مثل پوست آلوده مى -پوشيده نيستند، امر شده و فقط به مسح سر  -بدن 

داند؛ زيرا او عاّلم كنيم، و يقينًا خدا خود حكمت واقعى آن را مىاين چيزى است كه ما تصّور مى
 الغيوب و واضع وضو است.

* * * 
 سبنابر مطالبى كه گذشت، ديديم كه خلفاء نيز داراى مناقب نيكو و خاّص خودشان هستند و علي 

در حضور و غيابشان،  -رغم باور تيجانى و شيعيان على -ه و در همه حال، با آنها بوده و حّتى از آنان هميش
توصيف و تمجيد كرده و كاماًل راضى بوده و برايشان رحمت خدا را طلب كرده است.. آنها خليفه راشد 

پس اگر تيجانى و ديگران، را به خوبى اجرا كردند..  ص بودند و احكام خدا و سّنت پيامبرش صپيامبر 
كنند! خداوند تكفير و تلعين نمى -جهت خود و بىبى -هستند، هيچ وقت آنها را  سواقعًا پيرو علي 

 فرمايد:مى
نۡ ﴿ ا َعميَل  مَّ هيسۖٞ  َصَٰليحا َسا ءَ  َوَمنۡ  فَليَنۡفسي

َ
 .[٥٣]فصلت:  ﴾اَفَعلَۡيهَ  أ

 .«كند، به زيان خود كرده استهركس كار نيك انجام دهد، به نفع خود و هركس بدى »
چه سودى دارد؟ اگر فرضًا درباره كسى از آنها قضاوت  -جز گناه  -بنابراين، تلعين و تكفير گذشتگان 

 .شان اجرا كنيم؟!توانيم حكم خود را دربارهكرديم و احيانًا محكوم هم نموديم، چگونه مى
 فرمايد:كند و مىب مىدر قرآن، بندگانش را متوّجه اين مطل -سبحان  -خداوند 
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يلۡ ﴿ ة   َك ت مَّ
ُ
ا َولَُكم َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖٞ  قَدۡ  أ ا لُونَ تُۡس  َوَٗل  َكَسۡيُتۡمۖٞ  مَّ  ﴾١٣٤ َيۡعَملُونَ  ََكنُوا   َعمَّ

 .[١٨٥]البقرة: 
شما را كه  باشد و آنچهاند، براى خودشان مىاند. آنچه در اين جهان كردهآنها اّمتى بودند كه درگذشته»

تان پرسند و مؤاخدهنمى اند،دهيد، براى خودتان است، و از شما در مورد آنچه آنان انجام دادهانجام مى
 .«كنندنمى

شود، رسد و نه از كارهاى بدشان، گناهى متوّجه ما مىآرى! نه از كارهاى نيك گذشتگان، ثوابى به ما مى
 هركس در گرِو اعمال خويش است؛ نه ديگرى: و ما و تيجانى هرگز مسؤول اعمالشان نخواهيم بود و

عۡ ﴿
َ
ۡعَمَٰلُُكمۡ  َولَُكمۡ  َمَٰلَُناَوََلَا  أ

َ
 .[١٨٨]البقرة:  ﴾أ

 .«و كارهايمان براى خود ماست و كارهايتان براى خودتان است»
يَما ِۢسُكُّ َنفۡ ﴿  .[٨٣]المدثر:  ﴾٣٨ رَهيينَةٌ  َكَسَبۡت  ب
 .«انجام داده استهر نفسى در گرِو اعمال خودش است كه »

شود حّق مستحق را از كسى معنى است و نمىپس قضاوت در كار گذشتگان و تلعين و تكفيرشان، بى
با اسرع  -و ما  -توان كسى را محكوم و مجازاتش كرد؛ زيرا حساب آنها كه آن را ضايع كرده، بازستاند و نمى

ا متوّجه اين امر فرموده تا به فكر خودشان الحاسبين است!.. اين است كه خداوند در كتابش، بندگانش ر
گمان يكى از وظايف بندگانش اين است كه به نيكى از باشند و وظيفه خود را به نيكى انجام دهند.. و بى

توزى نسبت بديشان، به تبعّيت كنند و به جاى تشويق همديگر به لعن و نفرين و كينه صاصحاب پيامبر 
 بپردازند: -و همديگر  -د براى آنها استغفار و طلب غفران از خداون

ينَ ﴿ يَمَٰني َوَٗل ََتَۡعۡل ِفي قُلُوب يٱۡۡلي ييَن َسبَُقونَا ب
يَنا ٱَّلَّ َٰن يۡخَو ييَن َءاَمُنوا  َربََّنا ٱۡغفيۡر ََلَا َوۡلي يَّلَّ  لل

]الحشر:  ﴾ا غيالا
١٦]. 





 
 

 خالفتامامت و 

است كه همچون علماى ديگر شيعه تالش « امامت و خالفت»از موارد اصلى كتابهاى تيجانى، مسأله  
و فرزندانش را يكى پس از ديگرى به  صنموده ثابت كند، خداوند على را به عنوان اّولين جانشين پيامبر 

ن ابالغ فرموده است.. اّما هم به كّرات آن را به مسلمانا صامامت و خالفت مردم برگزيده و رسول خدا 
، بالفاصله امر خدا و رسولش را ناديده گرفتند و شورايى در سقيفه صاصحاب بعد از رحلت پيامبر 

بنا به عقيده  -را براى اينكار برگزيدند و با او بيعت كردند و از اين رو  سساعده تشكيل دادند و أبوبكر بنى
 .رتد شدند؛ زيرا برخالف امر خدا و رسولش رفتار نمودند!شان به جز چند نفر اندك، مهمگى -شيعيان 

* * * 

 آورده است: سآيات و احاديثى كه تيجانى در اثبات جانشينى علي  
شاهد آورده  -به غلط  -آياتى را در اين مورد  -خصوصًا همراه با راستگويان  -تيجانى در كتابهاى خود 

هم صحيح هستند، با برداشتهايى نادرست استناد  و به احاديث گوناگونى كه بعضى ساختگى و بعضى
 پردازيم:نموده است.. كه در اينجا به بررسى بعضى از اين آيات و احاديث مى

 «:سوره مائده 55آیه » 
همراه با »نازل گشته است؛ چنانچه در كتاب  ستيجانى معتقد است كه اين آيه در حّق علي 

 رد:آواز أبوذر اين روايت را مى« راستگويان
هان! من روزى با رسول خدا نماز خواندم، سائلى را در مسجد ديدم كه از مردم درخواست كمك »

اش به او اشاره كرد و سائل كرد و چيزى به او ندادند، على در آن وقت به ركوع رفته بود، با انگشت ميانهمى
سوى خداوند نمود و عرض رو به  صنزديك آمد، پس انگشتر را از انگشت حضرت برداشت، آنگاه پيامبر 

ام را بگشاى و امرم را آسان گردان كرد: بار خدايا! برادرم موسى از تو درخواست كرد و گفت: پروردگارا! سينه
و گره از زبانم برگير تا سخنم را دريابند، و جانشينى از خاندانم برايم قرار ده، هارون برادرم را؛ با يارى او مرا 

هايم شريك ساز تا هر دو با هم بسيار تسبيحت گوييم و هميشه به ياد تو باشيم و تقويت كن و او را در كار
گاه و بصير بوده و هستى. آنگاه تو اى خداى من! به او فرمودى كه هان اى موسى! حاجتت  همانا تو به ما آ

ان و از خاندانم، ام را بگشاى و امرم را آسان گردرسان توام، پس سينهبرآورده شد. خدايا! من هم بنده و پيام
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جانشينى برايم تعيين كن؛ على را كه به وسيله او نيرويم بخشى. سپس أبوذر گفت: به خدا قسم! هنوز سخن 
 حضرت تمام نشده بود كه جبرئيل امين بر او فرود آمد و اين آيه را آورد:

ُُّكُم ﴿ َما َوِلي ُ إينَّ يينَ  َورَُسوُُلُۥ ٱَّللَّ يينَ  َءاَمُنوا   َوٱَّلَّ ةَ  يُقييُمونَ  ٱَّلَّ لَوَٰ ةَ  َويُۡؤتُونَ  ٱلصَّ َكوَٰ  َرَٰكيُعونَ  وَُهمۡ  ٱلزَّ
َ َوَمن َيَتَولَّ   ٥٥ يينَ  َورَُسوَُلُۥ ٱَّللَّ ۡزَب  فَإينَّ  َءاَمُنوا   َوٱَّلَّ ي  حي  ﴾٥٦ ٱلَۡغَٰليُبونَ  ُهمُ  ٱَّللَّ

 .[٤٣-٤٤: ]المائدة
 است:آيه را چگونه ترجمه كرده  -مترجم كتاب  -و اّما ببينيم كه ُمهرى 

دارند و هنگامى كه به ركوع همانا ولّى شما خداوند است و پيامبرش و آن مؤمنانى كه نماز برپا مى»
گمان حزب الّله غالب و دهند و هركس واليت خدا و رسولش و آن مؤمنان را بپذيرد، بىاند، زكات مىرفته

 (36و  93. )ص «پيروز است
به گدا زكات داده است، پس او ولّى و امام تمامى مؤمنين در حال ركوع  سروايت، چون علي  بنابر اين

 .باشد!مى
 دانيم:، اين اّدعا را بنا بر داليل زير مردود مى1گذشته از ضعف اسناد و طرق روايت

دوستى و ياورى است؛ نه سرپرستى و امامت.. اين آيه جدا از آيات قبل « واليت»در اينجا مراد از  -1
رفاقت و دوستى و نيز اعتماد به كّفار و امر به دوستى و ياورى و و بعدش نيست و در نهى از 

آمده  -كه متواتر است  -همكارى با مؤمنين وارد شده است؛ چنانچه در شأن نزول حقيقى آيات 
 است:

شكستند، و با مسلمانان وارد  صپيمان خود را با پيامبر  -قينقاع بنى -زمانى كه اّولين قبيله يهود »
برايشان وساطت  صنزد پيامبر  -سردسته منافقان مدينه  -بن أبى جنگ شدند و شكست خوردند، عبدالّله

كه فردى از  - س گفت: با دوستان من مدارا و به نيكى رفتار كن! عبادةبن صامت صكرد و به پيامبر 
 -پيمانان زيادى داشت ده و اسيرشده، دوستان و همخورعوف بن خزرج بود و در بين يهوديان شكستبنى

رسيد و عرض كرد: يا رسول الّله! مرا در بين اين يهوديان، دوستان زيادى است، اّما من  صخدمت پيامبر 
بن أبى خواهم و از آنان بيزارم؛ زيرا دوست و ياور من فقط خدا و رسولش است.. عبدالّلهشان را نمىدوستى

ترسم )يعنى اينكه شايد زمانه اينطور نماند و تم كه از گردش روزگار و سختيهاى آن مىگفت: من مردى هس
روزى ورق برگردد و يهوديان پيروز شوند و قدرت را در دست بگيرند و بنابراين( از دوستى با يهوديان بيزارى 

ا به دوستى با يهود به او فرمود: اى أبوحباب! چه چيز باعث شده كه تو ر صكنم. پيامبر و خوددارى نمى

                                           
 براى ديدن اين اسناد جعلى، نگاه شود به تفسير إبن كثير، ذيل همان آيه.  - 1
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جلب كند و دوستى با يهود را از دوستى با عباده بن صامت بهتر بدانى در حاليكه عباده دوست توست؛ نه 
 1«:ام! پس خداوند اين آيات را نازل فرمودبن أبى گفت: قبول كردهيهوديان؟ عبدالّله

َها ﴿ يُّ
َ
أ يينَ َيَٰٓ ُذوا   َٗل  َءاَمُنوا   ٱَّلَّ َا َء   َوٱَلََّصََٰرىَٰٓ  ٱِۡلَُهودَ  َتتَّذي ۡوِلي

َ
َا ءُ  َبۡعُضُهمۡ  أ ۡوِلي

َ
َُّهم  أ َبۡعض   َوَمن َيَتَول

ينَُّهۥ ميۡنُهۡمٰۗ إينَّ ٱ ينُكۡم فَإ َ َٗل َيهۡ مل ََ  ٱلَۡقۡومَ  دييَّللَّ َٰليمي يينَ  َفََتَى ٥١ ٱلظَّ يهيم ِفي  ٱَّلَّ َرض  يَُسَٰريُعونَ  قُلُوب  مَّ
ن ََنَۡشَٰٓ  َيُقولُونَ  فييهيمۡ 

َ
ييَنَا أ يَرة ۚٞ َفَعَس ٱ تُصي ئ

 َدا 
ۡ
ن يَأ
َ
ُ أ َ َّللَّ يٱلَۡفۡتحي  تي وۡ  ب

َ
يۡن عين أ ۡمر  مل

َ
ي أ ه َٰ  َفيُۡصبيُحوا   سدي  لََعَ

هيمۡ  نُفسي
َ
وا  ِفي  أ َۡسُّ

َ
ََ  َما  أ مي  .[٤١-٤١]المائدة:  ﴾٥٢ َنَٰدي

و در دشمنى با اى مؤمنان! يهوديان و مسيحيان را به دوستى نگيريد. آنها برخى دوست برخى ديگرند )»
رود، و شك گمان او از زمره ايشان به شمار مىشما يكسانند( هركس از شما با ايشان دوستى بورزد، بى

بيمارى )نفاق( به دل دارند )در  بينى كسانى كهكند. تو مىنيست خداوند افراد ستمگر را هدايت نمى
ترسيم كه )روزگار برگردد و( گويند: مىمى گيرند ودوستى با يهوديان و ديگر كافران( بر يكديگر سبقت مى

باليى بر سر ما آيد )و به كمك ايشان نيازمند شويم(. اميد است كه خداوند فتح و پيروزى )نهايى 
مسلمانان( را پيش آورد يا از جانب خود كارى كند )كه تمام منافقان رسوا و دشمنان اسالم نابود شوند( و 

 .«اند، پشيمان گردندپنهان داشته اين دسته افراد، از آنچه در دل
َها ﴿ يُّ

َ
أ يينَ َيَٰٓ تي  َف وۡ فَسَ  ديينيهيس َعن مينُكمۡ  يَۡرتَدَّ  َمن َءاَمُنوا   ٱَّلَّ

ۡ
ُ  يَأ ذيلَّةإ  ٱَّللَّ

َ
ۥ  أ بُّونَُه يَقۡوم  ُُييبُُّهۡم َويُحي  ب

ََ لََعَ  ةإ  ٱلُۡمۡؤميني عيزَّ
َ
َٰفيريينَ  لََعَ  أ َك

ي  َسيييلي  ِفي  يَُجَٰهيُدونَ  ٱلۡ يَك فَۡضُل ٱ لَۡوَمةَ  ََيَافُونَ  َوَٗل  ٱَّللَّ َٰل يم   َذ ئ
ي َٗل  َّللَّ

ۚٞ  َمن تييهي يُؤۡ  ُ  يََشا ُء عٌ  َوٱَّللَّ ُُّكُم  ٥٤لييٌم عَ  َوَٰسي ُ إينََّما َوِلي يينَ  َورَُسوُُلُۥ ٱَّللَّ يينَ  َءاَمُنوا   َوٱَّلَّ  يُقييُمونَ  ٱَّلَّ
ةَ  لَوَٰ َكوَٰةَ  َوُيۡؤتُونَ  ٱلصَّ َ َوَمن َيَتَولَّ   ٥٥ ونَ َرَٰكيعُ  َوُهمۡ  ٱلزَّ يينَ  َورَُسوَُلُۥ ٱَّللَّ ينَّ  َءاَمُنوا   َوٱَّلَّ ي  حيزَۡب  فَإ  ُهمُ  ٱَّللَّ
َها  ٥٦ ٱۡلَغَٰليُبونَ  يُّ

َ
أ يينَ َيَٰٓ ُذوا   َٗل  َءاَمُنوا   ٱَّلَّ يينَ  َتتَّذي َُذوا   ٱَّلَّ وتُوا   دييَنُكمۡ  ٱُتَّ

ُ
ييَن أ يَن ٱَّلَّ ا َولَعيباا مل ُهُزوا

ارَ  َقۡبليُكمۡ  مين ٱۡلكيَتََٰب  ۚٞ  َوٱۡلُكفَّ َا َء ۡوِلي
َ
َ  َوٱتَُّقوا   أ ََ  ُكنُتم إين ٱَّللَّ ۡؤميني  .[٤١-٤٥]المائدة:   ﴾٥٧ مُّ

گرفتن يهوديان و اى مؤمنان! هركس از شما از دين خود )بنا به هر دليلى و از جمله به واسطه دوستى»
دارد و آنها نيز او را دوست آنها را دوست مىآورد كه مسيحيان( برگردد، خداوند گروهى را )به جاى شما( مى

دارند. با )ساير( مؤمنين دوست و نرمخو و مهربان هستند و نسبت به كافران، تندخو و شديد هستند.. مى
دارند و زكات پا مىتنها، خداوند و رسولش و آن مؤمنانى دوست و ياور شما هستند كه خاشعانه نماز به

                                           
-319، ص1فى ظالل القرآن، شهيد سّيد قطب، ج -113شأن نزول آيات، ترجمه و نگارش محّمدجعفر اسالمى، ص -1

311. 
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ترديد و پيامبرش و مؤمنان را به دوستى و يارى بپذيرد )حزب الّله است و( بى هركس كه خدا پردازند، ومى
حزب الّله پيروز است. اى مؤمنان! كسانى را از اهل كتاب و از كافران به دوستى نگيريد كه دين شما را 

 .«گيرند، و از خدا بترسيد اگر واقعًا مؤمن هستيدكنند و به بازى مىمسخره مى
دارد و مراد از كنيم، خداوند مؤمنان را از دوستى و رفاقت با يهود و نصارا بازمىمشاهده مىهمانگونه كه 

پيمانى است و هيچ ربطى به سرپرستى و پيروى از آنان ندارد؛ زيرا هيچ اين دوستى و رفاقت، هميارى و هم
كرده، بلكه بين گروهى از آنان داده و از آيين آنها پيروى نمىمسلمانى، آنها را سرپرست و امام خود قرار نمى

كردند شد و گمان مىو يهود و نصارا، پيوندهاى دوستى و ياورى برقرار بود كه نهايتًا بر مسلمانان مشتبه مى
كه اين كار جايز است؛ چون كه مصالحشان با آنان گره خورده بود و ميانشان خويشاوندى و پيوندهايى 

ن مسلمانان و گروههايى از يهوديان، از اين قبيل پيوندها برقرار بود و حّتى برقرار بود.. پيش از اسالم نيز، ميا
اين دوستى و رفاقت ادامه داشت، تا اينكه خداوند آنان را از آن نهى فرمود  -در اوايل هجرت  -در مدينه نيز 

اين معنى در تعبيرات «... يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود و النصارى أولياء»و آن را باطل اعالم كرد: 
قرآنى، كاماًل معروف و مشّخص است؛ به عنوان مثال، زمانى كه از پيوند و رابطه مسلمانانى كه در مدينه 

 فرمايد:گويد، چنين مىهجرت نكرده بودند، سخن مى -بنابه هر دليلى  -بودند با مسلمانانى كه هنوز 
يينَ إينَّ ﴿ يهيمۡ  ُدوا  َوَجَٰهَ  َوَهاَجُروا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ َٰل ۡمَو

َ
يأ هيمۡ  ب نُفسي

َ
ي  َسيييلي  ِفي  َوأ يينَ  ٱَّللَّ و ا   َءاَووا   َوٱَّلَّ نََۡصُ  وَّ

َلَٰٓئيَك  و 
ُ
وۡ  َبۡعُضُهمۡ  أ

َ
َا ءُ أ ييَن  ِلي ُروا   َءاَمُنوا  َولَمۡ َبۡعض   َوٱَّلَّ ين لَُكم َما ُيَهاجي ين َوَلََٰيتيهيم مل ءإ  مل َٰ  ََشۡ  َحَّتَّ

ُروا ۚٞ  ييني  ِفي  وُكمۡ ٱۡستَنَۡصُ  ِإَوني  ُيَهاجي َٰ  إيٗلَّ  ٱَلَّۡۡصُ  َفَعلَۡيُكمُ  ٱدلل ٰۗ َوٱ َوبَۡيَنُهم بَۡيَنُكمۡ  قَۡوِۢم لََعَ ييَثَٰق  يَما مل ُ ب َّللَّ
ي   َملُونَ َتعۡ  ييَن  ٧٢بَصي َا ءُ  ُضُهمۡ َكَفُروا  َبعۡ َوٱَّلَّ ۡوِلي

َ
 .[99-91]األنفال:  ﴾َبۡعضإ  أ

اند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد مدينه( هجرت كردهاند و )به گمان كسانى كه ايمان آوردهبى»
اند و )ايشان را( اند( و كسانى كه )آنها را در خانه و كاشانه خود( پناه دادهاند )و لقب مهاجرين گرفتهنموده

يمان اند(، آنها برخى دوستان و ياران همديگرند، و اّما كسانى كه ااند )و به انصار ملّقب شدهيارى نموده
كنند. اگر به اند، هيچ يارى و ياورى در برابر آنان نداريد تا آنگاه كه هجرت مىاند وليكن هجرت نكردهآورده

يارى خواستند، كمك و يارى بر شما واجب است... و كسانى كه كافرند،  سبب دينشان از شما كمك و
 .«دوستان برخى ديگرند برخى ياران و

 فرمايد:گويد، به دو تن از همسرانش مىسخن مى صگى پيامبر يا زمانى كه از زندگى خانواد
َ  فَإينَّ  هي ِإَون تََظََٰهَرا َعلَيۡ ﴿ َٰهُ  ُهوَ  ٱَّللَّ ۖٞ  َوَصَٰليحُ  يُل ِۡبي وَجي  َمۡولَى ََ يَكُة َبعۡ َوٱلَۡمَلَٰٓ  ٱلُۡمۡؤميني يَك  دَ ئ َٰل  ﴾َظهييٌ  َذ

 .[٥]التحريم: 
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خداوند و همچنين جبرئيل و مؤمنان خوب و  و اگر بر عليه او همدست شويد، )بدانيد كه( همانا»
 .«شايسته ياور او هستند و پس از آن، مالئكه نيز ياور و پشتيبان او هستند

نيستند، بلكه همگى  صدر حاليكه جبرئيل و مالئكه و مؤمنين، سرپرست و اولى به تصّرف پيامبر 
 مؤّيد و ياوران اويند.

كردن به معنى يارى و پشتيبانى« ظهار»و « نصرت»رادف مت« واليت»بينيم، چنانچه در آيات فوق مى
 فرمايد:قرار گرفته است.. و باز در تأييد اين معنى مى

ُموا  وَ ﴿ ي  ٱۡعَتصي ي ب َُٰكۡمۖٞ  ُهوَ  ٱَّللَّ يۡعمَ  ٱلَۡمۡوَلَٰ  فَنيۡعمَ  َمۡولَى يُ  َون  .[١٣]الحج:  ﴾ٱَلَّصي
 .«يار و ياور نيكويى استبه خدا متوّسل شويد كه او دوستدار و ياور شماست، و چه »
نَّ ﴿

َ
يأ يَك ب َٰل َ َذ يينَ  َمۡوَل  ٱَّللَّ نَّ  َءاَمُنوا   ٱَّلَّ

َ
َٰفيريينَ  َوأ  .[١١]محمد:  ﴾١١ لَُهمۡ  َمۡوَلَٰ  َٗل  ٱۡلَك

 .«اين بدان سبب است كه خداوند ياور مؤمنان است، و كافران هيچ يار و ياورى ندارند»
دارى امور گرفت؛ زيرا يقينًا را به معناى سرپرستى و عهده« َمْولى»توان بديهى است، در اينجا نيز نمى

دار و سرپرست امور زندگى و مرگشان است، اّما خداوند عالوه بر مؤمنان، بر كافران نيز واليت داشته و عهده
قطعًا دوستدار و ياور كافران نيست، و گذشته از اين، كافران هميشه سرپرستان و ائمه كفر و ضاللت 

 .د!انداشته
كند بن أبى و ساير منافقين اشاره مىبه هر حال، پس از نهى دوستى با يهود و نصارا، به سخنان عبدالّله

يسارعون »كردند: برايشان وساطت مى صشتافتند و حّتى نزد پيامبر شان مىكه در دوستى با آنها و يارى
كنيم؛ مان را با آنها همچنان حفظ مىىكنيم و دوستگفتند: ما بدين خاطر به آنها كمك مىو مى«... فيهم

 ترسيم كه روزگار به نفع آنان برگردد و آنها قدرت را به دست بگيرند و آنگاه ما محتاج ايشان شويم!زيرا مى
يَرة  ﴿ ئ

ييََنا َدا  ن تُصي
َ
 .﴾َيُقولُوَن ََنَۡشَٰٓ أ

بود، سرپرستى و امارت مى -به زعم تيجانى  -در آيه « واليت»ديگرى اينكه، اگر چنانچه معنى  -1
 -گرفتند قرار مى سبايستى تمام كسانى كه تحت سرپرستى و حاكمّيت خدا و رسولش و علي 

محسوب شوند، در حاليكه چنين نيست؛ چون كه رهبر و صاحب « حزب الّله»همگى  -طبق آيه 
باشد.. زمامدار و امير مؤمنان به تنهايى نيست، بلكه امير و حاكم منافقين و كّفار نيز مىاألمر، فقط 

حاكم و امير همه گروهها و اقلّيتها بوده است؛ مثاًل در مدينه، زمامدار  صهمانگونه كه پيامبر 
بى و گروهش بن أو منافقانى همچون عبدالّله -كند كه اسالم آنها را به اهل ذمه ياد مى -اهل كتاب 
تحت سلطه و رهبرى او بودند، همانگونه كه همه افراد و گروهها  -مؤمن و غير مؤمن  -بوده و همه 
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اند، نبوده« حزب الّله»اند.. و البته كه همگى آنان و ديگر خلفاء بوده سنيز تحت سرپرستى علي 
نه  -اشع و مخلص تنها مؤمنانى هستند كه خدا و رسولش و ديگر مؤمنان خ« حزب الّله»بلكه 

 فرمايد:گزينند؛ چنانچه مىرا به دوستى و ياورى برمى -نما و رياكار منافقان مؤمن
َ َوَمن َيَتَولَّ ﴿ يينَ  َورَُسوَُلُۥ ٱَّللَّ ۡزَب  فَإينَّ  َءاَمُنوا   َوٱَّلَّ ي  حي  .[٤٣]المائدة:  ﴾٥٦ ٱۡلَغَٰليُبونَ  ُهمُ  ٱَّللَّ
ترديد حزب دوستى و يارى بپذيرد )حزب الّله است و( بى و هركس كه خدا و پيامبرش و مؤمنان را به»

 .«الّله پيروز است
نيز  سخواهد كه علي پس آيه، دوستى و ياورى مؤمنين با يكديگر و همچنين با خدا و رسولش را مى

نه كسانى همچون  -يكى از مؤمنين بوده است، و هركس با خدا و رسولش و مؤمنين مخلص و واقعى 
است؛ زيرا حزب الّله گروهى است كه خدا « حزب الّله»گمان او دوست و ياور باشد، بى -بى بن أعبدالّله

دارند و كافران را دارند.. آنها خود همديگر را دوست مىدارد و آنها نيز خدا را دوست مىآنها را دوست مى
 ﴿ جويند:دارند و از آنها بيزارى مىدوست نمى

َ
ۥ  أ بُّونَُه ةإ  ذيلَّةإ ُُييبُُّهۡم َويُحي عيزَّ

َ
ََ أ لََعَ لََعَ ٱلُۡمۡؤميني

َٰفيريينَ  بود، چنين چيزى امكان ندارد كه هركس رهبرى و حكم و اگر معنى آن امامت و سرپرستى مى ﴾ٱۡلَك
حال چه مؤمن باشد و چه كافر و  -پردازند، بپذيرد خدا و رسول و مؤمنينى را كه در ركوِع نمازشان زكات مى

 .حزب الّله خواهد بود! -ّيت مذهبى منافق، يا هر اقل
و « ركوع»در اينجا خشوع و خضوع است.. اصواًل  ﴾َوُهۡم َرَٰكيُعونَ ﴿ اّواًل: همچنين مراد از -9

باشد: يا به معنى انحناء و خميدن ظاهرى است؛ يا به معنى خشوع و به دو معنى مى« سجود»
چنانچه در جايى ديگر به همين معناست؛ « و هم راكعون»خضوع مطلق است كه در آيه 

 فرمايد:مى
َجرُ  ٱَلَّۡجمُ وَ ﴿  .[٣]الرحمن:  ﴾٦ يَۡسُجَداني  َوٱلشَّ
 .«برندمى گياه و درخت )خدا را( سجده»

شوند و عمل ظاهرى سجده را انجام در حاليكه گياه و درخت به هيچوجه به معناى اّول خم نمى
 فرمايد:دهند.. و يا در جاى ديگرى مىنمى

َما ۥدُ َداوُ َوَظنَّ ﴿ نَّ
َ
َٰهُ  أ نَاَب  ۤاٗعِكاَر َوَّۤرَخ َربَُّهۥ فَٱۡستَۡغَفرَ  َفَتنَّ

َ
 .[١٥]ص:  ﴾۩َوأ

ايم، پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و خاشعانه و و داود گمان برد كه ما او را آزموده»
 .«كنان فروافتاد و توبه كردكرنش
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رسولش و آن مؤمنانى يار و ياور شما هستند كه  همانا تنها خدا و»پس در واقع معنى آيه چنين است: 
؛ يعنى نماز و زكاتشان را از صميم «پردازند، در حاليكه كاماًل خاشع هستندپامى دارند و زكات مىنماز را به

دهند و هيچگونه ريا و تظاهر و اكراهى در انجام آن ندارند؛ زيرا آنها قلب و از روى ايمان كامل انجام مى
نماز، تنها عبارت از چند حركت بدنى نيست و زكات هم تنها پرداخت ماليات نيست، بلكه هر  دانند كهمى

سازد و لذا با انجام راكعانه و خاشعانه نماز، از فحشاء و منكر دو عبادتى هستند كه آنها را به خدا نزديك مى
گردانند.. شان را پاك مىىگزينند و با دادن راكعانه و خاضعانه زكات، هم خود و هم مال و روزدورى مى

تنها شرط مقبولّيت آن نزد خداوند، همين است وبس.. چنانچه در مورد منافقين و كسانى كه نماز و زكات را 
 فرمايد:دهند، ولى در انجام آن خاشع و خاضع نيستند، چنين مىانجام مى

نفيُقوا   قُۡل ﴿
َ
وۡ  َطوَۡعً  أ

َ
ا لَّن ُيَتَقبََّل  أ ََ  ُكنُتمۡ  إينَُّكمۡ  مينُكمۡ َكۡرها قي َٰسي ا َف ن ُتۡقبََل  ٥٣قَوۡما

َ
َوَما َمنََعُهۡم أ

نَُّهۡم َكَفُروا  
َ
ي ميۡنُهۡم َنَفَقَُٰتُهۡم إيٗلَّ  أ ي ب يس ٱَّللَّ يرَُسوُلي تُونَ  َوَٗل  َوب

ۡ
ةَ  يَأ لَوَٰ  إيٗلَّ  يُنفيُقونَ  َوَٗل  ُكَساَٰىَٰ  وَُهمۡ  إيٗلَّ  ٱلصَّ

 .[٤٥-٤٨: ]التوبة ﴾٥٤ َكَٰريُهونَ  َوُهمۡ 
پردازند( بگو: چه از آيند و زكات مىداشتن نفاق خود به نماز مى)اى پيامبر! به منافقانى كه براى پنهان»

شود؛ چراكه روى اختيار و چه از روى اجبار به انفاق و زكات اموال بپردازيد، در هر حال از شما پذيرفته نمى
ات و بخششهايشان نشده است جز اينكه آنان به شما قومى فاسق هستيد. هيچ چيز مانع پذيرش و قبول نفق

كنند مگر حالى و سستى و انفاق نمىايستند مگر با ناراحتى و بىخدا و پيامبرش ايمان ندارند و به نماز نمى
 .«از روى ناچارى
 وَُهمۡ ﴿ در برابر » ﴾وَُهۡم َكَٰريُهونَ ﴿ و ﴾وَُهۡم ُكَساَٰىَٰ ﴿ بينيم در اينجا، جمالت حاليهچنانچه مى

 قرار دارند. ﴾َرَٰكيُعونَ 
ةَ ﴿: ثانيًا: در آيه مزبور، جمله َكوَٰ ةَ ﴿: به جمله ﴾يُۡؤتُوَن ٱلزَّ لَوَٰ معطوف است و ضمير  ﴾يُقييُموَن ٱلصَّ

« واو»ضمير  -يا به عبارت ديگر، ذوالحال آن -رابط است و مرجع  ﴾وَُهۡم َرَٰكيُعونَ ﴿ در جمله حالّيه« هم»
يُقييُموَن ﴿: در جمله« واو»توان، بدون دليل ضمير است و نمى ﴾يُۡؤتُونَ ﴿ و  ﴾يُقييُمونَ ﴿ در هر دو فعل

ةَ  لَوَٰ خلع كرد! بدين ترتيب اگر تفسير تيجانى و ديگر مّدعيان را بپذيريم، معناى « هم»را از مرجعّيت  ﴾ٱلصَّ
ه كرده و زكات آيه چنين خواهد بود كه اولياء و سرپرستان مؤمنين كسانى هستند كه در حال ركوع، نماز اقام

معنايى است؛ زيرا ركوع جزئى از نماز است و كل در پردازند! اّما اقامه نماز در حال ركوع، عبارت بىمى
 .گنجد!جزء نمى
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چنين كارى  سو نه فرزندان علي  صچنين اّدعايى نشده است و نه پيامبر  سجز در مورد علي  -9
ركوع نماز، جز يك تن نيست، استعمال  اند، پس در اين مورد كه مصداق اعطاى زكات درنكرده

الفاظ جمع هيچ وجهى ندارد و خالف بالغت و فصاحت قرآن است كه آيه براى معّرفى يك فرد از 
استفاده كند كه اصاًل در زبان عربى استعمال « هم»و ضمير « الذين»الفاظ جمع، خصوصًا صيغه 

نيز يكى از مؤمنان بود و  سو اّما علي آن براى غير جمع، حّتى به منظور اكرام هم معمول نيست! 
دوستى او نيز همانند دوستى ديگر مؤمنانى كه نماز و زكاتشان را خاشعانه و مخلصانه به جاى 

 .آورند، بر همه مؤمنان واجب است!مى
باشد، كه از ادوات حصر مى« إنما»  تيجانى و ساير مّدعيان، در تحميل اين روايت به آيه، بر لفظ -9

 -به زعم تيجانى و ساير شيعيان  -گوييم: اگر چنانچه كنند، از اين رو مىكيد بسيار مىتكيه و تأ
صادق است؛ زيرا طبق آيه، براى هر امير  سبود، پس آيه تنها در مورد علي سرپرستى و امارت مى
، واجب بوده كه شرط سرپرستى و امارت را ادا نمايد؛ يعنى در حال سو امامى همچون علي 

، هيچگاه زكاتشان را در حال ركوع سو فرزندان علي  صكات بپردازد! چرا پيامبر ركوع، ز
نپرداختند و شرط واليت و سرپرستى را ادا ننمودند؟ اگر امامت و واليت به دادن زكات در ركوع 

اند، نبايد و حسنين و فرزندانشان كه در ركوع نمازشان، زكات نپرداخته صاست، بنابراين پيامبر 
 .اى داشته باشند!!مؤمنين، هيچ واليت و سرپرستىبر 

اّواًل: در آيه، تمام افعال به صورت مضارع ذكر شده است كه بر استمرار و دوام كار داللت دارد؛  -0
ةَ ﴿: چنانچه فعل جمله لَوَٰ براى كسى كه فقط يك بار نماز اقامه كند، استعمال  ﴾يُقييُموَن ٱلصَّ

شود و بنابراين در آيه، كند، به كار برده مىمستمّرًا نماز اقامه مى شود، بلكه آن در مورد كسى كهنمى
: جمله دارند.. همين حكم عينًا براى فعلپا مىالعمر نماز بهكسانى منظور هستند كه مادام

ةَ ﴿ َكوَٰ در صورت  -شود كه نيز جارى است؛ يعنى در مورد كسانى استعمال مى ﴾يُۡؤتُوَن ٱلزَّ
پردازند.. از اين رو، اگر معناى آيه را مطابق دلخواه همواره زكات مى -مشمولّيت حكم زكات 

در  -دايمًا  -تيجانى و ساير مّدعيان بدانيم، در اين صورت اولياء و امامان مؤمنين بايد زكاتشان را 
حال ركوع بپردازند، در حاليكه حّتى بنا به اين روايت جعلى نيز، اين كار بيش از يك بار انجام 

اين كار را تنها يك بار انجام داد و بر آن استمرار و تداوم  سپرسيم: چرا علي ه، و لذا مىنگرفت
 .ننمود؟!
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بينيم دادن زكات در حال ركوع، در آيه به عنوان عمل نيك و يك امتياز و ثانيًا: عالوه بر آن، چنانچه مى
جانى بدانيم، اين امر اگر واجب كارى كه ممدوح است، ذكر شده و اگر منظور از آن را مطابق اّدعاى تي

ال اقل از باب  -نباشد، قطعًا مستحب است! پس چرا ائمه و علماء و مراجع مذهب و ساير زعماى شيعه 
هيچگاه موقع  -كه تنها و تنها او بوده كه اين شرط را به جا آورده  ستأّسى به تنها ولّى مؤمنين، علي 

 .ر هنگام ركوِع نمازشان، زكات خود را بپردازند؟!كنند تا دپرداخت زكات، نّيت نكرده و نمى
توانست زكات خود را قبل يا بعد از نماز بپردازد؟ و رابعًا: گدايى كه نه تنها در نماز نمى سثالثًا: آيا علي 

آن هم با  -جماعت شركت نكرده، بلكه مالحظه مسلمانان نمازگزار را هم نكرده و با گدايى در مسجد 
ترجيحًا زكات خود را به او  سمزاحم نمازگزاران شده، چه خصوصّيتى داشت كه علي  -اصرار تقاضايش 

پرداخت و صبر نكرد تا نمازش را به پايان برساند و براى پرداخت زكات خويش، فرد مستحّقى را بيابد كه با 
 .شد؟!ين كسى در مدينه يافت نمىآيا چن 1كند؟الحاف سؤال نمى

توان در نماز، عقودى همچون: ى و حّتى هيچ كتب فقهى نيامده كه مىاّواًل: در هيچ آيه و حديث -9
 -حال چه واجب باشد يا مستحب  -زكات، صدقه، هديه، انفاق، عتق، اجاره، نكاح، طالق و... 

انجام داد.. اين كار نه تنها واجب يا مستحب است، بلكه به اجماع تمامى فقهاى شيعه و سّنى نماز 
پردازند، بلكه بايد آن را به : زكات را خود اشخاص و به تشخيص خود نمىكند! ثانياً را باطل مى

گردد و سپس توّسط حاكم شرع با رعايت آورى مىعاملين زكات پرداخت كه توّسط آنان جمع
، خود گروهى را براى صشود؛ چنانچه در زمان پيامبر مصالح و ضوابط آن، تقسيم و توزيع مى

 .فرمود!كرد و خود شخصًا آن را تقسيم مىمىتعيين 2  گردآورى زكات

                                           
ي ﴿فرمايد: خداوند مى -1  ِفي َسيييلي ٱَّللَّ

وا  ُ ۡحۡصي
ُ
ييَن أ يۡلُفَقَرا ءي ٱَّلَّ بخششها براى » [.199: ة]البقر ﴾الُوَن ٱَلَّاَس إيۡۡلَافا َٗل يَۡس ...ل

 «.خواهنداند... كسانى كه )چيزى( از مردم با اصرار و الحاح نمىفقرايى است كه در راه خدا به تنگنا افتاده
يقَابي ﴿: فرمايدخداوند مى - 2 وُبُهۡم َوِفي ٱلرل

ََ َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةي قُلُ َي َوٱۡلَعَٰميلي يۡلُفَقَرا ءي َوٱلَۡمَسَٰكي َُٰت ل َدَق إينََّما ٱلصَّ
يييلي  ي َوٱبۡني ٱلسَّ ََ َوِفي َسيييلي ٱَّللَّ زكات تنها براى اينهاست: فقيران )كسانى كه به قدر كفايت [.»06]التوبة:  ﴾َوٱۡلَغَٰريمي

اند( و نشين شدهتوانند كار كنند و مالى نيز ندارند و خانهخويش ندارند( و مساكين )كسانى كه به خاطر بيمارى نمى
خواهد شّر آنها را كند يا مى خواهد از آنان دلجويىآورى زكات، و مؤلفة القلوب )كسانى كه حاكم شرع مىعامالن جمع

شوند(، و فى كنند و سبب انتشار آن مىبه وسيله پرداخت مال از مسلمانان دفع كند يا كسانى كه اسالم را تبليغ مى
خواهند خود را از بند بردگى و اسارت نجات دهند(، و غارمين )كسانى كه در راه كسب مباح و الرقاب )كسانى كه مى

توانايى بازپرداخت ديون خود را ندارند(، و فى سبيل الّله )كمك به مجاهدين اسالم و تمام كارهايى  حالل بدهكار شده و
 «.اند(السبيل )مسافرينى كه از ديار خود دور مانده و به خاطر نياز مالى، در راه ماندهكه در راه خدا باشد( و ابن
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اّواًل: زكات بر كسى واجب است كه الاقل مالك حّد نصاب باشد و يك سال هم بر آن بگذرد، در  -9
دانند كه او در آن زمان مالى نداشت و جزو مهاجرين فقيرى مى سحاليكه آشنايان به احوال علي 

تمامى فقهاء استعمال طال براى مرد مسلمان جايز بوده كه زكات بر او واجب نبود! ثانيًا: نزد 
را به كار برد، بلكه « زكات»توان براى بخشش انگشتر لفظ باشد و حرام است! و ثالثًا: نمىنمى

باشد را به كار برد و تمام فقهاء برآنند كه دادن انگشتر به عنوان زكات جايز نمى« هديه»بايستى لفظ 
ايى مثل انگشتر نيز جايز باشد، در نماز معذور است! و اگر زكات در و اگر حّتى زكات زيور و زينته

نماز، مشروع و يا مستحب بود، چرا خداوند فقط به حالت ركوع اختصاص داده است، در حاليكه 
 .تواند اين كار را انجام دهد!نمازگزار در حالت قيام و يا قعود بهتر مى

در آن ممكن نيست؛ زيرا دو دست بايستى بر زانوها حالت ركوع از حاالتى است كه ايماء و اشاره  -3
قرار بگيرند و سر نيز كاماًل خم شده و پايين باشد؛ از اين رو با سر و صورت يا حركت دستان در 

توان اشاره كرد؛ زيرا از حالت ركوع خارج خواهد شد! پس اينكه گفته شده كه علي حال ركوع نمى
كند، به اجماع تمامى فقهاء اشاره و يا تكّلم در ا اشاره مىدر حال ركوع با انگشت ميانى به گد س

شود و گذشته از آن، هرگونه حركت اضافى كه نماز، كارى اضافى است و موجب بطالن نماز مى
جمعى و منسجم و مشّخص امام جماعت و ساير نمازگزاران باشد، باطل خارج از حركات دست

كه در آنجا حضور داشت و با آنها  صبود، پيامبر است.. و اگر چنين چيزى مستحب و يا واجب 
بارها اين  سفرمود، و يا علي داد و يا اصحابش را بدان تشويق مىگزارد، خود انجام مىنماز مى

نمود؛ زيرا خداوند داد و به فرزندان خود و ديگران توصيه مىرا انجام مى -مستحب يا واجب  -كار 
آيه را در همين مورد نازل نموده و مؤمنان را آن چنان ستوده كه در  -بنا بر زعم تيجانى و شيعيان  -

 .آيه مشّخص است!
اند كه با اين روايت و باالخره جالب اينجاست كه شيعيان، روايت دروغين ديگرى را نيز آورده -16

كاماًل متناقض است و آن اينكه  -يعنى دادن انگشتر طاليى به گدا در حالت ركوع  -جعلى 
كند.. اصحاب هر كارى كردند، نتوانستند اصابت مى سدر جنگى تيرى به پاى علي گويند: مى

فرمود: تنها يك  صكرد، از پايش بيرون بكشند! پيامبر تير را به خاطر درد شديدى كه ايجاد مى
راه وجود دارد و آن اينكه تير را به هنگامى كه على در حال نماز است، بيرون بكشيد! اصحاب اين 

كه  سپرسيم: علي حّتى تكانى هم نخورد و متوّجه چيزى نشد!! حال مى سردند و علي كار را ك
آن هم نماز  -در حال نماز، تير دردناك را از پايش بيرون كشيدند، متوّجه نشد، چگونه در نماز 

 .كشيدن تير مؤّثرتر بود؟!متوّجه گدا شد؟ آيا صداى گدا، از درِد بيرون -جماعت 
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در يك نماز اين همه سر  سبپذيريم؟! اين و يا آن يكى را؟! چطور ممكن است علي  ما كدام روايت را
متوّجه گدا باشد و به او اشاره كند  -جمعى و منّظم نماز جماعت خارج از حركات دست -به هوا باشد، كه 

ه كوچكترين اى باشد كه تير دردناك را از پايش بيرون بكشند كه حّتى متوّج و...، و در نماز ديگر به گونه
 نيست؟!. سحركت از اطرفيانش نباشد؟! آيا اين داستانها توهين به علي 

* * * 

 سوره بقره: 024آیه 
 به آن استناد كرده، اين است: -« همراه با راستگويان»در همان كتاب  -آيه ديگرى كه تيجانى 

يَكليَمَٰت   َربُُّهۥ مَ إيبَۡرَٰهي  ٱۡبتََلَٰٓ ِإَوذي ﴿ ۖٞ  ب ُهنَّ َتمَّ
َ
يلنَّاسي  َجاعيلَُك  إيّنلي  قَاَل  فَأ ۖٞ إيَماما  ل ييََّّتي   َومين قَاَل  ا  قَاَل  ذُرل

ََ  َعۡهديي َيَناُل  َٗل  َٰليمي  .[١١٥]البقرة:  ﴾١٢٤ ٱلظَّ
تمام و كمال انجام  و آنگاه كه پروردگار ابراهيم، او را به وسيله كلماتى بيازمود و او )به خوبى( آنها را به»

امام و پيشواى مردم خواهم كرد. )ابراهيم( گفت: از دودمان و فرزندان من چه؟ فرمود: داد، فرمود: من تو را 
 .«گيرد(رسد )بلكه تنها فرزندان نيكوكار و خلف تو را دربرمى)اين( پيمان من به ستمكاران نمى

ز كند كه امامت و خالفت، منصبى است الهى و امام و خليفه اتيجانى همچون ساير شيعيان، اّدعا مى
يلنَّاسي إيَماما ﴿ فرمايد:شود! زيرا خداوند مىجانب خدا تعيين مى همانا من تو را امام و » ﴾اإيّنلي َجاعيلَُك ل

 (99. )ص «دهمپيشواى مردم قرار مى
شود و در چيزى كه نّص الهى و اين اّدعا، امامت و خالفت، امرى است الهى و به مردم مربوط نمىبنابر

و  -وصايتش آمده، ديگر شورا و انتخابات معنايى نخواهد داشت، و لذا هرگونه شورا و انتخابى در اين زمينه 
و مردود است؛ زيرا  محكوم - صساعده در انتخاب خليفه بعد از پيامبر از جمله شوراى سقيفه بنى

به آن سفارش نموده است و در امرى  -بارها و بارها  -هم  صرا منصوب نموده و پيامبر  سخداوند علي 
 .اختيارند و آن شورا، كارى بيهوده و ناروا بوده است!اند، مردم بىكه خدا و رسولش اختيار كرده

 گوييم:در جواب مى
است؛ نه امامِت خالفت و جانشينى.. كه هر پيامبرى از ، امامِت پيامبرى «امام»منظور آيه از  -1

است، ولى هر امامى، پيامبر جانب خدا انتخاب و برگزيده شده است.. در واقع، هر پيامبرى، امام 
 نيست.

بود، در اين امامِت خالفت مى -همانطورى كه شيعه معتقد است  -در آيه « امام»اگر منظور از  -1
كه از  - ÷ شود؛ زيرا خداوند در آيه به ابراهيمن الهى: اهانت مىصورت به مقام واالى پيامبرا
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بعد از آزمايشاتى كه از تو به عمل آوردم، تو را امام و »فرمايد: مى -بزرگترين پيامبران الهى است 
كند كه در اين صورت، ، اّما شيعه لفظ امام را به امامِت جانشينى معنى مى«پيشواى مردم قرار دادم

اگر بنا را  -آيد؛ زيرا برتر و باالتر به حساب مى ÷ ام از مقام پيامبران و باألخص ابراهيممقام ام
و باالتر و كاملتر از آن « نبّوت و رسالت»اى بعد از ، مرحله«امامت» -بر اّدعاى شيعه بگذاريم 

 ، هم نبى بود، هم رسول و خليل، و هم صاحب÷ دانيم كه ابراهيمشود!.. همه هم مىمى
شود كه مقام كتاب.. در واقع از پندار تيجانى و ساير طرفداران و همفكرانش چنين استنباط مى

كه صاحب كتاب  -، از نبى الّله، رسول الّله، خليل الّله و به طور كّلى از پيامبران اولوالعزم «امام»
بنا به اّدعاى  -وند به تمام اين ويژگيها مّتصف بوده و خدا ÷ برتر است؛ زيرا ابراهيم -اند بوده

پس از اين درجات، درجه ديگر و باالترى كه همان امامِت خالفت و جانشينى است،  -تيجانى 
خداوند تبارك و تعالى، »كند: بدو عطاء فرموده است!.. چنانچه كلينى از امام صادق روايت مى

را نبى برگرفت، قبل از آن كه او اى برگرفت، قبل از آن كه او را نبى برگيرد. خداوند او ابراهيم را بنده
را رسول برگيرد.. خداوند او را رسول برگرفت، قبل از آن كه او را خليل برگيرد، و خداوند او را خليل 

 .1«برگرفت، قبل از آن كه او را امام برگيرد!
يلنَّاسي إيَماما ﴿ فرمايد:مى ÷ بعد از اينكه خداوند خطاب به ابراهيم -9  ، ابراهيم ﴾اإيّنلي َجاعيلَُك ل

به فرزندان  -يعنى رهبرى و امامِت پيامبرى  -گويد: آيا اين مقام اش مىبنا بر سرشت انسانى ÷
ََ ﴿ كند:من نيز خواهد رسيد؟ خداوند چنين مشروط مى َٰليمي پيمان من »  ﴾َٗل َيَناُل َعۡهديي ٱلظَّ

بداند كه اين مقام،  ÷ تا ابراهيم .«رسد)مبنى بر دادن امامِت پيامبرى( به ظالمين و ستمگران نمى
و هر رهبرى ديگرى نيز  ارثى و دودمانى نيست، همانگونه كه در امامِت خالفت و امامِت نماز

 چنين است.
به اين مقام،  ÷ دهد بعضى از فرزندان و ذرّيه ابراهيمدر قرآن كريم، آيات بسيارى آمده كه نشان مى

در آيه، همان امامِت پيامبرى است.. و چنانچه « امام»براين، منظور اند؛ بنايعنى امامِت پيامبرى رسيده
اند؛ به اسحاق و اسماعيل، به و ستمگر نبوده« ظالم»بينيم، اين پيمان خداوند به كسانى از آنها رسيد كه مى

 عبدالّله:يعقوب و يوسف، به موسى و عيسى، و نهايتًا به محّمدبن
ۥ   َناَوَوَهبۡ ﴿ ََ  يَۡعُقوَب وَ  إيۡسَحَٰقَ  َُلُ  َجَعۡلَنا َصَٰليحي

ۖٞ َولُُكلا ۡمرينَا  َنَُٰهمۡ وََجَعلۡ  ٧٢نَافيلَةا
َ
يأ ةا َيۡهُدوَن ب يمَّ ئ

َ
أ

وۡ وَ 
َ
ةي ِإَويَتا َء ٱلصَّ  ِإَوقَامَ  ٱۡۡلَۡيَرَٰتي  فيۡعَل  إيَِلۡهيمۡ  َحۡيَنا  أ ي لَوَٰ ة َكوَٰ  .[١٨-١١]األنبياء:  ﴾ٱلزَّ

                                           
 را از امام باقر نيز آورده است.. نظير همين روايت 199، كتاب الحجة، ص1اصول كافى، ج -1
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ارمغانى عطا كرديم، و همه آنان را مردانى صالح و شايسته  ما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را به عنوان»
نموديم )و آنها جزو ظالمين نبودند، پس( ما آنان را رهبران و پيشوايانى قرار داديم كه برابر دستور ما، امامت 

 .«كرديمكردند و انجام خوبيها و اقامه نماز و دادن زكات را بديشان وحى مىو رهبرى مى
با لفظ  -اند كه به پيامبرى رسيده -را  ÷ ينيم خداوند بعضى از فرزندان ابراهيمبهمانطور كه مى

خواند.. ابراهيم دو فرزند به نامهاى اسحاق و اسماعيل داشت.. يعقوب، فرزند اسحاق است كه مى« ائمه»
ن يوسف و همچو -اند؛ بعضى از آنها نيز ياد شده« اسرائيلبنى»و « أسباط»فرزندان يعقوب در قرآن به 

نيز از نسل اسماعيل هستند كه از اين دسته، « قريش»اند.. به اين مقام رسيده -عيسى 1 موسى و هارون و 
 فرمايد:نيز به اين مقام رسيد؛ چنانچه مى صمحمد 
يهيسۖٞ وََجَعۡلَنَُٰه  ِفي  تَُكن فََا  ٱۡلكيَتََٰب  ُموََس  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ئ

يَقا  ين لل َٰٓءييَل ُهدا ميۡريَة  مل َِني  إيۡسَر ي
 ٢٣ى ّلل

ۡمرينَا 
َ
يأ ةا َيۡهُدوَن ب يمَّ ئ

َ
وا ۖٞ وََجَعۡلَنا ميۡنُهۡم أ ا َصَِبُ  .[١٥-١٨]السجدة:  ﴾٢٤ يُوقيُنونَ  َيَٰتيَناأَِب َوََكنُوا   لَمَّ

و به تحقيق ما براى موسى كتاب )تورات( را داديم، پس شك نداشته باش كه موسى تورات را دريافت »
اسرائيل، )پيامبران و( پيشوايانى اسرائيل گردانيديم و از ميان بنىا آن را مايه هدايت و راهنماى بنىداشت و م

بدانگاه كه )در راه خدا( صبر كردند و به آيات ما  نمودند،قرار داديم كه به فرمان ما )مردم را( راهنمايى مى
 .«ايمان پيدا كردند

 آيد و لذا امامت ابراهيمحراز فضايل و كماالتى به دست مىپس از ا« امامت»شود، چنانچه مالحظه مى
را بعد از اينكه از آزمايش الهى به خوبى گذشت و حّق كلمات خدا را ادا كرد، اعالم فرموده و در مورد  ÷

ََ ﴿ فرزندانش نيز، شرط  َجَعۡلَنا َصَٰليحي
وا ۖٞ ﴿ و ﴾٧٢َولُُكلا ا َصَِبُ را ذكر  ﴾٢٤ يُوقيُنونَ  َيَٰتيَناأَِب َوََكنُوا   لَمَّ

و « امام»است؛ چنانچه در مواضع ديگر به جاى لفظ « امامِت پيامبرى»نموده است.. اين نوع امامت، 
را به كار برده است؛ همانگونه كه در اين آيات « النبيون»و « رسول»، معنى واقعى آن را يعنى «ائمه»

 بينيم:مى
 .[١١١]البقرة:  ﴾مينَّا   يُل َربََّنا َتَقبَّۡل ِإَوۡسَمَٰعي  ٱّۡلَۡيتي  مينَ  دَ ٱلَۡقَواعي  مُ إيبَۡرَٰهي  يَۡرَفعُ  ِإَوذۡ ﴿
گفتند:(  بردند )دست به دعا برداشته وهاى خانه )كعبه( را باال مىآنگاه كه ابراهيم و اسماعيل، پايه»

 .«پروردگارا! از ما قبول كن!
ي  ٱۡجَعۡلَناَربََّنا وَ ﴿ َۡ يَنا   َومين لََك  ُمۡسليَم ييَّت ةا  ُذرل مَّ

ُ
سۡ  أ  .[١١٣]البقرة:  ﴾ليَمةا مُّ

                                           
 اسرائيل يعنى فرزندان يعقوب.در تورات نام يعقوب، اسرائيل است، وبنى -1
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پروردگارا! چنان كن كه ما دو نفر مسلمان مخلص و فرمانبردار تو باشيم، و از فرزندان و نسل ما نيز، »
 .«اّمتى مسلمان كه تسليم تو باشند، قرار ده!

ينۡ رَُسوٗلا  فييهيمۡ  ٱۡبَعۡث َربََّنا وَ ﴿ يُمُهمُ  َءاَيَٰتيَك  َعلَۡيهيمۡ  َيۡتلُوا   ُهمۡ  مل ي  َوٱۡۡليۡكَمةَ  ٱلۡكيَتََٰب  َوُيَعلل  ﴾يهيمۡ َوُيَزكل
 .[١١٨]البقرة: 

پروردگارا! در ميان آنان )يعنى اّمت مسلمان( رسولى از خودشان برانگيز )كه محّمد باشد( تا آيات تو »
 .«را برايشان بخواند و كتاب )قرآن( و حكمت )سّنتش( را بديشان بياموزد!

ي ﴿  َءاَمنَّا ب
ي قُولُو ا  نزيَل  َوَما   ٱَّللَّ

ُ
نزيَل  َوَما   إيَِلَۡنا أ

ُ
ۡسَباطي  ُقوَب َيعۡ وَ  ِإَوۡسَحَٰقَ  ِإَوۡسَمَٰعييَل  مَ إيبَۡرَٰهي  إيَٰىَٰٓ  أ

َ
 َوٱۡۡل

َ  َوَما   وتي
ُ
َ  َوَما   وَعييَسَٰ  ُموََسَٰ  أ وتي

ُ
يهيمۡ  مين ٱَلَّيييُّونَ  أ بل يُق  َٗل  رَّ َ  ُنَفرل َۡ َحد   َب

َ
ينۡ  أ  .[١٨٣]البقرة:  ﴾ُهمۡ مل

بگوييد: ما به خدا و آنچه )به نام قرآن( بر ما نازل گشته و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و »
و آنچه كه به همه پيامبران  يعقوب و فرزندان و نوادگان يعقوب نازل گشته، و نيز به آنچه كه به موسى و عيسى

 .«گذاريمداريم. ما بين هيچ كدام از آنها فرق نمىاز طرف پروردگارشان داده شده است، ايمان 
َحد  ﴿ و در جاى ديگر به جاى

َ
َ أ َۡ يُق َب يۡنُهمۡ  َٗل ُنَفرل  فرمايد:مى -كه در آيه فوق است  - ﴾مل

﴿ َ َۡ يُق َب ين رُُّسليه َٗل ُنَفرل َحد  مل
َ
 .[١٣٤]البقرة:  ﴾أ

 .«گذاريمما هيچ فرقى بين رسوالنش نمى»
است؛ به طورى كه امامِت جانشينى همچون امامِت « امامِت خالفت»، غير از «نبّوت امامِت »بنابراين، 

گردد، بلكه به توفيق الهى، مورد توّجه و اقتداى مؤمنين و پيامبرى از طريق وحى، با نام و نشان مشّخص نمى
رذايل اخالقى دارد؛ شود.. البته ناگفته نماند كه اين نوع امامت نيز بستگى به فضايل يا اهل تقوا واقع مى

فرمايد كه يكى از صفاتشان اين است كه دعا و بندگان شايسته خدا مى« عبادالرحمن»چنانچه درباره 
 كنند:مى

ييَن َيُقولُوَن ﴿ َنا مينۡ  ََلَا َربََّنا َهۡب َوٱَّلَّ ۡزَوَٰجي
َ
َٰتيَنا أ ييَّ ةَ  َوُذرل َُ  َوٱۡجَعۡلَنا  قُرَّ ۡع

َ
يلۡ أ ََ ل  ﴾٧٤ إيَماًما ُمتَّقي

 .[١٥]الفرقان: 
گويند: پروردگارا! همسران و فرزندانى به ما عطا فرما كه و )بندگان خوب خدا( كسانى هستند كه مى»

)به سبب طاعت و فضايل اخالقى( باعث روشنى چشمانمان گردند، و ما را امام و پيشواى پرهيزكاران 
 .«اى كه در كارهايشان به ما اقتدا كنند(گردان )به گونه
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از او بخواهند تا آنها را به  -همچون عباد الرحمن  -دهد كه در اينجا به مسلمانان دستور مى خداوند
اى برساند كه براى اهل تقوا، از لحاظ فضايل اخالقى، مقام امامت براى پرهيزكاران بگمارد و به مرحله

 سرمشق و الگو قرار بگيرند.
نند، امام و پيشواى فاسقان و بدكاران خواهند بود؛ و برعكس، اگر چنانچه با رذايل اخالقى نسبت پيدا ك

 فرمايد:چنانچه در مورد فرعون و لشگريانش مى
ةا يَۡدُعوَن إيَٰى ٱَلَّاري  َوَيۡوَم ٱۡلقيَيََٰمةي  َنَُٰهمۡ وََجَعلۡ ﴿ يمَّ ئ

َ
وَن أ  .[٥١]القصص:  ﴾٤١َٗل يُنَۡصُ

خواندند و روز قيامت سوى آتش )دوزخ( مىو ما آنان را امامان و پيشوايانى قرار داديم كه مردم را به »
 .«گردند)از سوى كسى( يارى نمى

دهد، اّما نه به معناى اّولى، بلكه بدترين مردم را بر آنها مسّلط در اين آيه، خداوند آنها را امام قرار مى
ده روابط اجتماعى آن كنند.. البته اين تسّلط نيز زاييكارى از آنها پيروى مىگرداند و در نتيجه از روى تبهمى

باشد؛ يعنى هرگاه قومى به فساد تن در دادند، خداوند توفيق هدايت را از آنها سلب مردم و اراده خداوند مى
در بينشان، امام و رهبرشان  -همچون فرعون و هامان و جنودشان  -كند و در نتيجه، زورگوترين افراد مى
 .1ين از سنن الهى است كه تغييرناپذير استكنند.. اشوند و بر ايشان تسّلط پيدا مىمى

در شكل مثبت آن، چه نبوتى باشد و چه غير آن، مقامى است كه با كمال نفسانى و لياقت « امامت»پس 
تواند مقام مزبور را از انسان روحى پيوند دارد و به هيچ وجه، قابل غصب و سلب نيست؛ يعنى كسى نمى

و عالقه و كشش  كنند، تبعّيتشان بنا بر ارادتز چنين امامى پيروى مىبگيرد، و از طرفى ديگر، مردمى كه ا
 اخالقى كامل است.

* * * 

 سوره مائده: 67آیه 
 فرمايد:خداوند مى

َها ﴿ يُّ
َ
أ ي ُۡ  ٱلرَُّسوُل َيَٰٓ نزيَل  َما   بَلل

ُ
يَكۖٞ  مين إيَِلَۡك  أ بل ۚۥٞ  بَلَّۡغَت  َفَما َتۡفَعۡل  لَّمۡ  ِإَون رَّ ُ  ريَساَۡلَُه ُمَك  َوٱَّللَّ  َيۡعصي

َ  إينَّ  ٱَلَّاسي   مينَ  َٰفيريينَ  ٱلَۡقۡومَ  َيۡهديي َٗل  ٱَّللَّ َك
 .[٣١]المائدة:  ﴾٦٧ ٱلۡ

                                           
هيمۡ ﴿ -1 نُفسي

َ
يأ  َما ب

وا  ُ ي َٰ ُيَغيل يَقۡومإ َحَّتَّ ُ َما ب ي َ َٗل ُيَغيل همانا خداوند حال و وضع هيچ قومى را دگرگون [. »11]الرعد:  ﴾إينَّ ٱَّللَّ
 «.ى كه آنها خودشان حال و وضعشان را تغيير ندهندكند تا زماننمى
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اى پيامبر! هرآنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده )به تمام و كمال و بدون ترس( به مردم برسان »
اى، و خداوند تو را از سانده)و آنان را بدان دعوت كن(، و اگر چنين نكنى، رسالت خدا را )به مردم( نر

 .«كنددارد و خداوند گروه كافران را هدايت نمى)خطرات و گزند( مردم محفوظ و مصون مى
ياد كرده و « آيه بالغ»به عنوان  -« همراه با راستگويان»در كتاب  -آيه فوق، آيه ديگرى است كه تيجانى 

با اصحابش از حجةالوداع  صنگامى كه پيامبر همچون شيعيان، معتقد است كه اين آيه، روز غدير خم، ه
را به جانشينى خود  سكند كه علي گشت، نازل شد.. خداوند در اين آيه به پيامبرش امر مىبه مدينه برمى

معّرفى كند و از هيچ كس نترسد، و اگر چنين نكند، در واقع رسالت خدا را به جاى نياورده است.. و لذا 
من كنت موله فهذا ىلع »را خواند و سپس به مردم فرمود:  س، علي صپس از نزول آيه، پيامبر 

 (166. )ص «موله
كند و به روايتى استناد حتى به تحريف و دستكارى قرآن نيز اشاره مى -پا را فراتر از آن نهاده و  -تيجانى 

ما  صحضرت رسولگفت: در زمان مسعود شنيد كه مىمردويه نقل شده كه او از إبناز إبن»كند كه مى
بك إن علیا مولی ال» خوانديم:اين آيه را چنين مى مؤمنین یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ر

اى رسول ما! آنچه را كه از سوى پروردگارت نازل شده به مردم ابالغ » «إن لم تفعل فما بلغت رسالته...و 
 (191. )ص «اى...رسالتش را ابالغ نكرده كن كه همانا على موال و سرور مؤمنان است، و اگر چنين نكنى،

 گوييم:در جواب مى
آيه به هيچ وجه در غدير نازل نگشته و هيچ ربطى به موضوع امامت و جانشينى ندارد، بلكه در  -1

رو گشت، نازل شده با اهل كتاب در مدينه روبه صاوايل هجرت در مدينه، زمانى كه پيامبر 
به بعد سوره مائده در مقام مذّمت  19ندارد؛ چنانچه از آيه است.. و هيچ ربطى به موضوع امامت 

 آمده است: -يهود و نصارى  -اهل كتاب 
هيمفَبيَما َنقۡ ﴿ ييَثََٰقُهمۡ  ضي  .[١٨]المائدة:  ﴾مل
 .«شان لعنت كرديمشكنىآنان را به سبب پيمان»

تجاوز و تعّدى آنان از حدود ، تمامًا بحث از عصيان و طغيان يهود و شرح 96از اين آيه به بعد تا آيه 
الهى و پشت كردن به اوامر كتابشان، آمده و در ضمن نكوهش آنان، مسلمانان را نيز از دوستى و يارى ايشان 

به بعد، متوّجه نصارى شده و آنان  91دهد.. آنگاه در آيات نهى فرموده و به دوستى خدا و رسولش توّجه مى
كتاب و اعتنايى به رفتار اهلكند و رسول خود را به بىت و نكوهش مىنكردن به انجيل، مذمّ را به سبب عمل

از دوستى با يهود و نصارى  -به طور كّلى  -حكم بر طبق آنچه بر او نازل شده، امر نموده و مسلمانان را نيز 
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زند، دستور پردادارند و زكات مىپا مىنهى فرموده و به دوستى خدا و رسولش و مؤمنانى كه خاشعانه نماز به
 .رسد!كند، تا اينكه به اين آيه مورد نظر مىداده و مطلب را تعقيب مى

به گوش اهل  -صراحتًا و بدون ترس و واهمه -طبق آيه، او مأمور بوده كه مفادى را كه به او نازل شده 
ي ُۡ ﴿ كتاب برساند؛ نزيَل  َما   بَلل

ُ
يَكۖٞ  مين إيَِلَۡك  أ بل آمده است.. در  -بالفاصله  -كه اين مفاد در آيه بعدى  ﴾رَّ

 فرمايد:واقع اين آيه جداى از آيه بعدش نيست؛ چنانچه مى
َها ﴿ يُّ

َ
أ ي ُۡ  ٱلرَُّسوُل َيَٰٓ نزيَل  َما   بَلل

ُ
يَكۖٞ  مين إيَِلَۡك  أ بل ۚۥٞ  بَلَّۡغَت  َفَما َتۡفَعۡل  لَّمۡ  ِإَون رَّ ُ  ريَساَۡلَُه ُمَك  َوٱَّللَّ  َيۡعصي

َ  إينَّ  ٱَلَّاسي   مينَ  َٰفيريينَ  ٱلَۡقۡومَ  َيۡهديي َٗل  ٱَّللَّ َك
ۡهَل  قُۡل  ٦٧ ٱلۡ

َ
أ َٰ  لَۡسُتمۡ  ٱۡلكيَتَٰبي  َيَٰٓ ءإ  لََعَ َٰ  ََشۡ  تُقييُموا   َحَّتَّ

َٰةَ وۡ ٱۡلَّ  جنييَل  َرى نزيَل  َوَما   َوٱۡۡلي
ُ
ين إيَِلُۡكم أ يُكۡمٰۗ  مل بل يَك  َولَََيييَدنَّ  رَّ بل نزيَل إيَِلَۡك مين رَّ

ُ
ا  أ يۡنُهم مَّ ا مل َكثييا

ا وَ  اۖٞ ُطۡغَيَٰنا  ُكۡفرا
ۡ
َٰفيريينَ  ٱلَۡقۡومي  لََعَ  َس فََا تَأ َك

 .[٣٣-٣١: ]المائدة ﴾٦٨ ٱلۡ
اى پيامبر! هرآنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده )به تمام و كمال و بدون ترس( به مردم برسان »

را از  اى، و خداوند تو)و آنان را بدان دعوت كن(، و اگر چنين نكنى، رسالت خدا را )به مردم( نرسانده
كند. بگو: اى دارد، همانا خداوند گروه كافران را هدايت نمى)خطرات و گزند( مردم محفوظ و مصون مى

بند و بر اصل و اساسى نيستيد، مگر آن كه )اين همه اّدعا را كنار اهل كتاب! شما بر هيچ چيزى پاى
به نام قرآن( برايتان نازل شده است، بگذاريد و عماًل احكام( تورات و انجيل و آنچه از سوى پروردگارتان )

برپا داريد )و در زندگى خود پياده كنيد( ولى )اى پيامبر! بدان كه( آنچه از سوى پروردگارت نازل شده 
افزايد )و اين قرآن به خاطر روح لجاجتشان در است، بر عصيان و طغيان و كفر و ظلم بسيارى از آنان مى

 .«خاطر باش و( بر گروه كافران غمگين و متأّسف مباش!ابراين )آسودهنمايد!(. بنآنان تأثير معكوس مى
نزيَل إيَِلَۡك ﴿ تيجانى در اين آيه، منظور 

ُ
ا  أ از را خالفت و امامت گرفته، نه مفاد آيه بعدى كه آن مفاد  ﴾مَّ

به بعد، بحث از  19كه از آيه  -، به اهل كتاب 1امر كرده كه قاطعانه و بدون ترس صرا بالفاصله به پيامبر 
 .بگويد: بنا بر اين سوابق، شما هيچى نيستيد! -كفر و تجاوز و فسق و ستمشان است 

اى در قرآن راجع به خالفت بود، بايستى آيهى موصول در آيه، امامت و خالفت مى«ما»اگر منظور از 
، و هرآنچه «ه استآنچه که از طرف پروردگارت به تو نازل شد»فرمايد: شد؛ زيرا خداوند مىنازل مى

                                           
ييَن ﴿زيرا پيامبران كسانى هستند كه:  -1 يُغوَن ريَسََٰلَٰتي ٱَّلَّ

ي ُيَبلل َحًدا ََيَۡشۡونَ  َوَٗل  َوَيۡذَشۡونَُهۥ ٱَّللَّ
َ
ٰۗ  إيٗلَّ  أ َ ي  َوَكَفَٰ  ٱَّللَّ يٱَّللَّ يباا  ب َحسي

ترسند و از هيچ كسى غير از او كنند و تنها از خدا مىكسانى كه رساالت خدا را )به مردم( ابالغ مى[. »93]األحزاب:  ﴾٣٩
 «.شان( استهراسند، و همين بس كه خدا حسابگر )همهنمى
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جز چند جمله كفرآميز از جانب برخى از آنان كه  -اى را كه نازل شده در قرآن آمده، در حالى كه هيچ آيه
يابيم كه در مورد خالفت و نمى -حاكى از تحريف و دستكارى در قرآن و افتراى واضح بر آن است 

نزيَل إيَِلَۡك مين ﴿ نيز – 09يعنى آيه  -نازل شده باشد! و ديگر آن كه در آيه بعدى  سجانشينى علي 
ُ
ا  أ مَّ

يَك  بل مأمور بوده  صدهد كه منظور از آن، همان مفادى است كه پيامبر آمده و نشان مى .[09: ة]المائد ﴾رَّ
خالفت نيست، در غير اين صورت،  به اهل كتاب ابالغ نمايد.. در واقع آيه، نفيًا و اثباتًا مربوط به موضوع

 .1شود!تمام آيات قرآن، نامربوط به هم جلوه داده و فصاحت و بالغت قرآن، انكار مى
َٰفيريينَ ﴿ و «مردم» ﴾ٱَلَّاسي ﴿بنا به اّدعاى تيجانى، منظور از  -1 همان  «گروه كافران» ﴾ٱۡلَقۡومي ٱۡلَك

منكر امامت على، »گويند: باشد؛ همانگونه كه ساير علماى شيعه مىمى صاصحاب پيامبر 
 -پناه بر خدا  -نفر  2جز سه ص، در اين صورت بايد گفت: تمام اصحاب پيامبر «كافر است
بيش از سه مؤمن نبوده  صاند و نتيجه بيست و سه سال زحمات و تالشهاى پيامبر كافر بوده

بوده و پر  -العياذ بالّله  -ه دستمان رسيده، از طريق همين كّفار است! و طبعًا آنچه از اسالم ب
توان به منقوالت آنها اعتماد كرد و اسالم به طور كّلى از واضح است كه اگر چنين باشد، نمى

 صشود! آرى! اين است نتيجه اّدعاى تيجانى.. چگونه اصحاب گرامى پيامبر حّجّيت ساقط مى
قرار داشتند و در راه خدا، جان و مالشان را تقديم  صتقيم پيامبر كه تحت تربيت و تعليم مس -

 .كافر بوده، اّما تيجانى و ساير مّدعيان، همه مسلمان واقعى هستند؟! -كرده و جهادها نمودند 
َٰفيريينَ ﴿ نيز – 09يعنى آيه  -در آيه بعدى  با آن سوابق -تكرار شده كه به همان اهل كتاب  ﴾ٱۡلَقۡومي ٱۡلَك

َٰفيريينَ ﴿كند و منظور از اشاره مى -ن زشتشا  سازد.را روشن مى 09در آيه  ﴾ٱۡلَقۡومي ٱۡلَك
كنيم و تو را از شود، بگو و نترس! چون ما از تو محافظت مىآنچه به تو نازل مى»فرمايد: آيه مى -9

 ساگر منظور تبليغ امامت و جانشينى علي «.. داريم!آسيب و خطرات احتمالى مردم مصون مى

                                           
اند ود؟! آنها چون ديدهاى نشكه يكى از اصول دين است! حّتى كوچكترين اشاره« امامت»آيا ابالغ همين است كه در قرآن، به  -1

آغاز شده، لذا گروهى به « قل؛ بگو»پس از اين آيه، هيچ مطلبى كه اّدعايشان را ثابت كند، موجود نيست، و موضوع با 
اند: منصوصه در قرآن نيامده، ولى گفته« امامت»اى درباره اند كه آيهاند! برخى نيز، پذيرفتهتحريف يا حذف آيه دست زده

شدند، دشمنانشان آن آيات را از قرآن گانه در قرآن، آن است كه اگر در كتاب خدا ذكر مىاى به ائمه دوازدهشارهعّلت نبودن ا
 كردند!!.حذف مى

از  صفخشى رسول الّله من قومه؛ پس پيامبر»كند: رجوع شود به خطبه غديريه، از كتاب احتجاج طبرسى كه روايت مى -2
 و... « افرا؛ كسى كه على را انكار كند، كافر استمن أنكره كان ك»و « قومش ترسيد
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د، ديگر بيمى از كافران و آزار و اذّيتشان در كار نبود؛ چون همگى مسلمان بودند و آزارى به بو
كرد و هرگز از كسى از بينشان تبليغ مى صرساندند و بيست و سه سال بود كه پيامبر پيامبر نمى

ه و به قاطعان -آنان نترسيد و به خاطر هيچ كس از آنان سكوت نكرد و بلكه تمام رساالت خدا را 
 .1ابالغ كرد -طور كمال و دقيق و بدون كم و كاستى 

اى »فرمود كه: آن را صراحتًا تبليغ مى صبود، پيامبر  ساگر آيه امر به تبليغ خالفت علي  -9
، و اگر تيجانى «مسلمانان! بدانيد كه على بعد از من، جانشين من و خليفه و رهبر شماست!

شدند؟ چرا در گويد كه آن را در غدير خم تبليغ كرد، مگر مسلمانان تنها به آنجا محدود مىمى
د؟ در حاليكه فقط در غدير خم، بنا بر شرايط و خود مّكه و مدينه تبليغ نكرد و آن را مجّددًا نفرمو

من كنت مواله فهذا على »فرمود:  -كه بحث آن به زودى خواهد آمد  -مقّدماتى كه پيش آمده بود 
 .نيست! سكه اين هم به هيچ وجه، داّل بر خالفت و امامت علي « مواله

بيعت كردند و امر الهى را ناديده  سبا أبوبكر  سو ديگر آن كه چرا تمام مسلمانان و از جمله خود علي 
هم در  صنگفت كه خداوند در حق من آيه نازل كرده و پيامبر  سگرفتند؟! چرا كسى و از جمله علي 

 تفصيل آن در همين فصل خواهد آمد.غدير ابالغ فرموده است؟!.. 
* * * 

 :ةسوره مائد 3آیه 
خداوند »گويد: آيه اختصاص داده و مى فصلى را به همين« همراه با راستگويان»تيجانى در كتابش 

 فرمايد:سبحان مى
ۡكَمۡلُت  ٱِۡلَۡومَ ﴿

َ
ۡتَمۡمُت  ديينَُكمۡ  ُكمۡ لَ  أ

َ
يۡعَمَّتي  َعلَۡيُكمۡ  َوأ يُت  ن ا ٱۡۡليۡسَلَٰمَ  لَُكمُ  َورَضي  ﴾ديينا

 .[٨]المائدة: 
دين براى شما امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان »

 .«پذيرفتم

                                           
َٰ ُُ ﴿فرمايد: خداوند مى -1  ٱلرَُّسولي إيٗلَّ ٱّۡلََل

ا لََعَ اى غير از تبليغ و رساندن )پيامهاى الهى( پيامبر وظيفه[. »33]المائدة:  ﴾مَّ
 دهد؟!.اش بوده، انجام ناى كه بر عهدهتنهاوظيفه صحال چطور ممكن است كه پيامبر«. ندارد
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به عنوان خليفه  صو پس از نصب على از سوى پيامبر « غدير خم»شيعيان اجماع دارند كه اين آيه در 
« امامت»كنند و لذا بيت عترت و طهارت، روايت مىمسلمين، نازل شد و اين مطلب را به نقل از ائمه اهل

 (119)ص «. نامندرا جزء اصول دين مى
نازل گشته است.. زمانى كه پيامبر  سساير شيعيان، برآنند كه اين آيه نيز در حّق علي  آرى! تيجانى و

نزيَل إيَِلَۡك ﴿ -از طرف خدا مأمور گرديد  ص
ُ
ي ُۡ َما  أ َها ٱلرَُّسوُل بَلل يُّ

َ
أ را به جانشينى  سعلي  -يا  ﴾َيَٰٓ

من كنت موله »رمود: توّقف كرد و به مردم ف -الحجه روز هجدهم ذى -خود برگزيند، در غديرخم 
كامل  س. و پس از اين بود كه اين آيه نازل شد و دين اسالم با جانشينى و واليت علي «وفهذا ىلع موله

و « توحيد»يكى از اصول دين، در رديف « امامت»گرديد و نعمت خداوند بر مسلمانان تكميل شد و 
را نپذيرد، كافر است؛ زيرا منكر  صبعد از پيامبر  سدرآمد، و لذا هركس امامت علي « معاد»و « نبوت»

يكى از اصول دين شده است! و تمام كسانى كه خالفتش را غصب كردند، نيز كافرند! زيرا يكى از اصول 
لت شود و عداگانه نقش برآب مىو ديگر خالفت خلفاى سه»گويد: اند! چنانچه مىالهى را غصب كرده

 (110. )ص «شود و...اصحاب كم و زياد مى
پس از  صكند كه پيامبر روز غدير را عيد قرار داده و روايت مى صكند كه پيامبر تيجانى اّدعا مى

حمد خداى را كه دين را به حّد كمال رساند و نعمت را تمام »منصوب نمودن على و پس از نزول آيه فرمود: 
 (199.. )ص «طالب، پس از من راضى شدبن أبىكرد و به رسالتم و واليت على

 گوييم:در جواب مى
غروب روز جمعه، روز عرفه در حجةالوداع، سال دهم هجرى،  -بنابر روايات متواتر  -اّواًل: اين آيه 

اين آيه روز جمعه كه مصادف با »گويد: عّباس مىيعنى نه روز قبل از غديرخم نازل گشته است؛ چنانكه إبن
 .1«ر عرفات بر شتر عضباء توقف نموده بودد صعرفه بود، نازل شد در حاليكه پيامبر 

كردن دينش در آن روز، ثانيًا: اين آيه نيز، هيچ ارتباطى با امامت و خالفت ندارد، بلكه خداوند به كمال 
بخشيدن به مسلمانان در از لحاظ حالل و حرام و كلّيه احكام شرعى، و همچنين به اتمام نعمتش با عّزت

دهد؛ به طورى تن گامهايشان، و برگزيدن دين اسالم كه خداپسند است، خبر مىبرابر مشركين و استوارداش
كه كافران و مشركان، از آن روز به بعد مأيوس شدند؛ زيرا پى بردند كه ساختمان و بناى اين دين به پايان 

كشانند و يا در توانند آن را ناقص و معيوب، يا دستكارى و نابود كنند، يا آن را به بيراهه برسيد و ديگر نمى
رشد آن تأخير و خلل ايجاد كنند و هر فرصتى كه داشتند، ديگر ندارند و همه چيز تمام شد، و لذا پس از آن 

                                           
 .119-119شأن نزول آيات، ترجمه محّمدجعفر اسالمى، ص -1
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، صرحلت كرد و با نبود وحى و پيامبر  صروز، هيچ آيه ديگرى نازل نشد و پس از چندى پيامبر 
ونّيت اين دين، باور و اعتماد پيدا كردند، و مسلمانان ديگر از آنان ترسى به دل نداشته و به جاودانگى و مص

به راستى اين نعمت بزرگى است كه خدا در حّق مسلمانان به نهايت كمال و اتمام آن رسانده است.. اين 
در پاراگراف آغازين سوره مائده قرار گرفته  -كه از آيات قبل و بعدش، جدا و مستقل نيست  -قسمت از آيه 

اعم از تمام پيمانها و ضوابط و مقّرراتى كه خدا براى زندگى انسانها  -د و پيمانها كه با دستور به وفاى عقو
آغاز شده و سپس بحث را با بيان حالل و حرام و بسيارى از احكام شرعى و عبادى، عقيده  -معّين فرموده 

آن، و درست و راستين، حقيقت الوهّيت و عبودّيت، روابط مسلمانان با غيره، حكمّيت قراردادن قر
دهد؛ چنانچه برداشتن از برخى چيزهايى كه خدا نازل فرموده است، ادامه مىبرحذرداشتن آنها از دست

 فرمايد:مى
َها ﴿ يُّ

َ
أ يينَ َيَٰٓ ۡوفُوا   َءاَمُنو ا   ٱَّلَّ

َ
يٱلُۡعُقودي   أ لَّۡت  ب حي

ُ
نَۡعَٰمي  بَهييَمةُ  لَُكم أ

َ
ي  َغۡيَ  َعلَيُۡكمۡ  ُيتَۡلَٰ  َما إيٗلَّ  ٱۡۡل

 ُُميلل
ۡيدي  نُتمۡ  ٱلصَّ

َ
ٰۗ  َوأ َ  إينَّ  ُحُرٌم َها ١ يُرييدُ  َما َُيُۡكمُ  ٱَّللَّ يُّ

َ
أ يينَ  َيَٰٓ  َاَعَٰٓئيَر  ٱَّلَّ

ي َءاَمُنوا  َٗل َُتيلُّوا  ۡهرَ  َوَٗل  ٱَّللَّ  ٱلشَّ
َقَلَٰٓئيدَ  َوَٗل  ٱلَۡهۡديَ  َوَٗل  ٱۡۡلََرامَ 

ََ  َوَٗل   ٱلۡ ي ي  يَۡيَتُغونَ  ٱۡۡلََرامَ  ٱّۡلَۡيَت  َءا مل ۚٞ ِإَوذَا َلَلۡتُۡم فَۡضاا مل َٰناا يهيۡم َوريۡضَو بل ن رَّ
ن مإ اُن قَوۡ َاَن  ريَمنَُّكمۡ َوَٗل ََيۡ فَٱۡصَطاُدوا ۚٞ 

َ
وُكمۡ  أ دي  َعني  َصدُّ ن ٱۡۡلََرامي  ٱلَۡمۡسجي

َ
 لََعَ  َوَتَعاَونُوا   َتۡعتَُدوا    أ

ي  ل ۖٞ  ٱۡلِبي ثۡمي  لََعَ  َتَعاَونُوا   َوَٗل  َوٱۡلَّۡقَوىَٰ ۖٞ  َوٱتَُّقوا   َوٱۡلُعۡدَوَٰني   ٱۡۡلي َ َ  إينَّ  ٱَّللَّ يدُ  ٱَّللَّ يَمۡت  ٢ ٱۡلعيَقابي  َادي  ُحرل
مُ ُة وَ ٱلَۡمۡيتَ  َعلَۡيُكمُ  هيلَّ  َوَما   ٱۡۡليزنييري  َوَۡلۡمُ  ٱدلَّ

ُ
ي  ليَغۡيي  أ يهيس ٱَّللَّ ييَةُ  َوٱلَۡمۡوقُوذَةُ  َوٱلُۡمۡنَذنيَقةُ  ب  َوٱلُۡمََتَدل

يَحةُ  َكَل  َوَما   َوٱَلَّطي
َ
ُبعُ  أ ۡيُتمۡ  َما إيٗلَّ  ٱلسَّ يحَ  َوَما َذكَّ ن ٱَلُُّصبي  لََعَ  ُذب

َ
ُموا   َوأ ۡزَلَٰمي   تَۡسَتۡقسي

َ
يٱۡۡل َٰ  ب  ليُكمۡ َذ

 ٰۗ يَس  ٱِۡلَۡومَ  فيۡسٌق يينَ  يَئ ۡكَمۡلُت  ٱِۡلَۡومَ  َوٱۡخَشۡوني   َُتَۡشوُۡهمۡ  فََا  ديينيُكمۡ  مين َكَفُروا   ٱَّلَّ
َ
 لَُكمۡ  أ

ۡتَمۡمُت  دييَنُكمۡ 
َ
يۡعَمَّتي  َعلَۡيُكمۡ  َوأ يُت  ن ۚٞ َفَمني ٱۡضُطرَّ ِفي ََمَۡمَصةإ  ٱۡۡليۡسَلَٰمَ  لَُكمُ  َورَضي ا  َغۡيَ ديينا

ي  ثۡم  فَإينَّ ٱ ف  ُمَتَجان ي ي
َ َغُفور  ۡلل يم   َّللَّ  .[٨-١]المائدة:  ﴾٣رَّحي

ن خورد ا انسان، يا انسان با خدا و...اى مؤمنان! به پيمانها وفا كنيد )اعم از پيمانهاى مشروع انسان ب»
شود. شما خوانده مى گوشت( چهارپايان براى شما حالل است، مگر آنهايى كه )در خالل اين آيات( بر

كند )و هنگامى كه در حالت احرام هستيد، شكار را حالل ندانيد؛ زيرا خداوند هرگونه كه بخواهد حكم مى
ا را براى خود حالل شكنى( شعاير )دين( خد)حرمت حالل و حرام، تنها در دست اوست(. اى مؤمنان!

خواستيد، بدان دست ببريد( و نه ماه حرام را )بدين معنى كه جنگ در آن را  اى كه هر طور كهندانيد )به گونه
شوند، بدينگونه نشان و نه قربانيهاى نشاندارى را )كه به بيت الّله هديه مىنه قربانيهاى بى مباح بدانيد(، و

نش بشويد( و نه كسانى را كه قصد آمدن به خانه خدا را دارند و به كه متعّرض چنين حيواناتى يا صاحبا
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دنبال فضل و خوشنودى خداوند هستند )بدين معنى كه آنها را از آمدن بدانجا بازداريد و يا با آنان بجنگيد(. 
هر وقت كه از احرام بيرون آمديد و از سرزمين حرم خارج شديد، شكار كنيد )و شكاركردن برايتان حالل 

بازداشتند، شما را بر آن ندارد كه تعّدى و  شود(، و دشمنى قومى كه شما را از آمدن به مسجدالحراممى
تجاوز كنيد. در راه نيكى و پرهيزگارى، همديگر را يارى و پشتيبانى كنيد، و همديگر را در راه تجاوز و گناه و 

كند. )و اّما وند شديدًا مجازات مىگمان خداستمكارى، يارى و حمايت ننماييد و از خدا بترسيد! بى
اند، حيواناتى كه با شكنجه و كتك كشته خوردن گوشت( مردار، خون، گوشت خوك، حيواناتى كه خفه شده

اند، زدن حيوانات ديگر مردهاند، آنهايى كه بر اثر شاخاند، آنهايى كه از بلندى پرت شده و مردهشده
)قبل از مرگ بدانها رسيده  اند، مگر اينكهى خورده و بدان سبب مردهحيواناتى كه درندگان از بدن آنها چيز

اند، و اينكه با تيرهاى چوبى )يا هر وسيله و( آنها را سر بريده باشيد، حيواناتى كه به پاى بتان قربانى شده
ز فرمان ديگر( فال بگيريد و پيشگويى نماييد، بر شما حرام است. همه اينها براى شما گناه بزرگ و خروج ا

خداست. از امروز كافران )ديگر( از )دستكارى و نابودكردن يا ايجاد هر خللى ديگر در( دينتان مأيوس شده 
زدن به آن، ديگر امكان نخواهد داشت(، پس از دانند اين دين جاودانه و ماندگار خواهد بود و صدمه)و مى

فروع و تفصيالت( دين شما را كامل كردم )و با  نترسيد و )تنها( از من بترسيد. امروز )احكام و تمام آنان
بخشيدن به شما در فرد و واقعى و موافق با فطرت و... و با عّزتانتخاب چنين دين كامل و پاك و منحصربه

نمودم و اسالم را به عنوان آيين خداپسند  ان( نعمت خود را بر شما تكميلبرابر كافران و استوارداشتن گامهايت
شود )از محّرماتى كه ذكر گرديد، چيزى بخورد تا  دم. اّما كسى كه در حال گرسنگى ناچاربرايتان برگزي

آن را همواره حرام بداند و( متمايل به گناه نباشد )و عمدًا نخواهد  هالك نشود( و )قلبًا بدان راضى نباشد و
و برايش مقدار نياز را  گذردچنين كند، مانعى ندارد(؛ زيرا خداوند بخشنده مهربان است )و از مضطّر مى

 .«نمايد(مباح مى
لَّ  ٱِۡلَۡومَ ﴿ حي

ُ
يَبَُٰت  لَُكمُ  أ يل  .[٤]المائدة:  ﴾ٱلطَّ

هاى سالم است( برايتان حالل ... امروز )با نزول اين آيات( تمام چيزهاى پاك )كه مورد پسند طبع»
 .«گرديد

كنند كه مورد بررسى استناد كرده و مى ساين آياتى بود كه تيجانى و يارانش، بر امامت و جانشينى علي 
بعد  سرسد كه به عنوان سند، داّل بر امامت و خالفت علي قرار گرفتند.. اّما نوبت به احاديث و رواياتى مى
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 صكه حاكى است، پيامبر  1«حديث جابر»از جمله  -آورند.. برخى از اين روايات مى صاز پيامبر 
أنا مدينة »به امامت و خالفت مردم معّرفى فرموده، همچنين حديث نام و نشان  على و فرزندانش را با

و بسيارى ديگر داراى سند جعلى و كذب محض هستند كه « حديث دار در روز انذار»، «ىلع بابهاالعلم و
ايم.. در بين اين احاديث، تنها دو روايت هستند كه متواتر و معتبرند، اّما ما در فصول گذشته بدانها پرداخته

 گيرى تيجانى و ساير شيعيان از آن صحيح نيست:يجهنت
* * * 

 :«من كنت مواله فهذا على مواله»روايت غدير 
از جانب خدا  صكند كه پس از پايان مراسم حجةالوداع، در مسير بازگشت، پيامبر تيجانى اّدعا مى

را به امامت و جانشينى پس از خود، به مردم معّرفى كند؛ لذا در محّلى به نام  سمأمور گرديد كه علي 
به عنوان جانشين خود  ساز شترش پايين آمد و مردم را گرد آورد و اين جمله را در حّق علي « غديرخم»

.. برخى عبارت «من كنت موله فهذا ىلع موله! اللّهم وال من واله واعد من اعداه!»فرمود: 
 .2وانصر من»وِك مشك
نصره و اخذل من خذله؛ پروردگارا! يارى كن كسى را كه على را يارى كند و خوار كن كسى را كه  

را نازل « اليوم أكملت لكم دينكم...»كنند و پس از اين معّرفى، خداوند آيه را اضافه مى« خوارش نمايد
 ....!!به اين مقام، دين اسالم تكميل شد و سفرمود و با انتصاب علي 

فرموده، هيچ شّكى نيست.. اّما بايد ديد كه چرا  ساى در حّق علي چنين جمله صدر اينكه پيامبر 
اين جمله را در آن محل فرمود؟ و در واقع بايستى به روايات و تواريخ معتبر و متواتر مراجعه كرد تا ديد كه 

.. و چرا لفظ واليت )وال و وااله( را چنين بگويد صاى پيش آمده بود كه باعث گرديد، پيامبر چه مسأله
 صبينيم كه پيامبر كنيم، مىدر برابر عداوت )عاد و عاداه( قرار داد؟.. زمانى كه در شأن حديث توّجه مى

خواسته است.. شرايطى پيش آمده بود كه باعث  ستنها محّبت و دوستى و حمايت خود را نسبت به علي 
به مردم نشان  سحمايت و جانبدارى خويش را نسبت به علي  طى جمالتى، تكريم و صگرديد پيامبر 

دانستند كه حفظ كنند؛ هرچند كه مسلمانان اين را مى سدهد و از آنان خواست كه دوستى خود را با علي 

                                           
حديث جابر را كه به طرق مختلف روايت شده، كاماًل جعلى « صحيح الكافى»استاد محّمدباقر بهبودى، صاحب كتاب  -1

 دانسته است.
 زيرا اين عبارت فاقد سند است. -2
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را دوست دارد و همواره ياور اوست، لكن سخنى كه در حّق على فرمود، به خاطر  سعلي  صپيامبر 
 صبود كه ممكن بود شكاف و تفرقه در بين مسلمانان به وجود آيد و لذا پيامبر  اى بود كه رخ دادهحادثه

اعالم كند تا بين  سالزم دانست به وسيله سخنانى، حمايت و جانبدارى و ياورى خود را نسبت به علي 
 سوء استفاده نكنند. -مچون هميشه ه -مردم تفرقه ايجاد نشود و منافقين 

قبل  صبر اين امر اّتفاق دارند كه پيامبر  -چنانكه خواهيم آورد  -يعه و سّنى اند و شتمام تواريخ آورده
فرستاد كه در تواريخ به الوداع، گروههايى اعزامى از اصحاب برگزيده خود را به جاهاى مختلف مىحّجةاز 

را به يمن فرستاد تا آنها را به اسالم  سجبل و أبوموسى أشعرىاند؛ چنانچه معاذبنها ياد شده«سريه»عنوان 
 .1دعوت كنند

البته به واليتى ديگر در  -را نيز كه مجاهدى توانا بود، به آنجا  سخالدبن وليد صپس از آنان، پيامبر 
جز در صورت امتناعشان از پذيرش  2آنها را به اسالم دعوت كن و»روانه ساخت و به او فرمان داد:  -يمن 

همانگونه  -خالد پس از رسيدن به يمن «.. از پذيرش پيمان صلح، با آنها وارد جنگ نشو!اين دعوت و نيز 
رو نشد كه الزم به جنگ باشد با مردم به جنگ نپرداخت؛ زيرا با موقعّيتى روبه -فرموده بود  صكه پيامبر 

كسى را براى سپردند كه خالد به پيامبر نوشت تا  سو مردم اسالم آوردند و غنايمى را به دست خالد
آنگونه كه از -را به اين منطقه اعزام نمود تا  سهم علي  صجداكردن خمس غنايم بفرستد.. پيامبر 

و نزديكانش همراه  صسهم پيامبر  3اين غنايم را تخميس و تقسيم كند؛ يعنى -آيد روايات گوناگون برمى
 بگيرد. سبا سهم يتيمان و بينوايان و... را جدا سازد و از خالد

پيش آمده، حاكى از اين است  سقيقتى كه وجود دارد و خصوصًا مسائل مختلفى كه در زندگى علي ح
بّيتى نداشته است؛ به ويژه در ميان افراد وابسته به  سكه علي  در برخى از قبايل آن روز، چندان محبو

و طعم تلخ  جنگيده بودند صخاندانها و گروههايى كه در بدر و احد و خندق و حنين، عليه پيامبر 
چشيده و بسيارى از نزديكان و بزرگان  -بود  س كه همچون شمشير عمويش حمزه -را  سشمشير علي 

خويش را توّسط آنها از دست داده بودند.. و پس از آن كه توانسته بودند حمزه را در احد به شهادت برسانند، 
 .گشته بود! سمتوّجه علي  -تمامًا  -ها اين كينه

                                           
 .33-161، ص9كثير، جالبداية والنهاية، إبن -936-963شناسى، دكتر على شريعتى، صاسالم -1
 .963-916شناسى، شريعتى، صاسالم -2
 اند.بخارى و امام احمد با سند خويش از أبوبريده روايت كرده -3
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نارضايتى خود را « أبوبريدة»خمس غنايم را جدا كرد، گروهى و از جمله  سمانى كه علي به هر حال ز
جزو خمس قرار داده،  -كه در ميان اسيران بود  -آن كنيزك زيبا را  سدر تقسيم آن اعالم كردند كه چرا علي 

و سپاهى كه همراه  -خود  اش برداشته است!.. زمانى كه بقّيه غنايم و اموال زكات را باو براى خود و خانواده
برساند و او نيز در ميان مسلمانان تقسيم كند، در  صگرداند تا به پيامبر به طرف مّكه برمى -او آمده بودند 

از او خواستند تا قدرى  - سطبق روايت بيهقى، از جمله أبوسعيد خدرى -بين راه، گروهى از همراهانش 
و هنوز تقسيم نشده  -كه به عنوان غنايم و اموال زكات گرفته شده  شتران خود را استراحت دهند و بر شترانى

در اين شتران »از پذيرش اين خواسته، قاطعانه خوددارى كرد و فرمود:  سسوار شوند.. اّما علي  -بودند 
 .1«سهمى همانند سهم ديگر مسلمانان است

شود يا كسى نبود سهم آنان مى اى داشتند كه معلومنشدهآنان قصد استفاده از غنايم و زكات تقسيم
 از اين خواسته، همين بود. سديگر؟.. عّلت خوددارى علي 
هايى به رؤساى شد و لذا نامهبراى انجام و تعليم مراسم حج، آماده مى صدر همين بين بود كه پيامبر 

قبايل و بالدى كه اسالم آورده بودند، فرستاد و از آنان خواست تا براى انجام حج در مّكه حاضر شوند و 
در  نوشت كه در اين هنگام ساى به علي از او بياموزند؛ از جمله نامه -مستقيمًا  -مراسم حج اسالمى را 

راه بازگشت به مدينه بود و لذا همين كه نامه را دريافت داشت، با خود انديشيد كه اگر بخواهد اموال زكات و 
تواند موقع مقّرر به مّكه با خود حمل كند، نمى -كه بيشتر عبارت بود از شتر و گاو و گوسفند  -المال را بيت

راهانش بگمارد و خود زودتر از لشگريان و همراهان برسد و ناچار شد كسى را به عنوان جانشين خود بر هم
را بر آنها گماشت و اموال را تحت مراقبت  سبريده أسلمى ساند كه علي خود حركت كرد.. تواريخ آورده

 .2او واگذار نمود و خود با سرعت بيشتر روانه مّكه شد
خواستند تا آنچه را كه  سدهفرصت را غنيمت شمردند و قبل از رسيدن به مّكه از بري سهمراهان علي 

المال استفاده كنند.. او نيز اين برايشان برآورده نساخته بود، برآورده سازد و اجازه دهد از شتران بيت سعلي 
ايم از غن -هاى يمانى حّله -كار را انجام داد و عالوه بر آن، به هر كدام از آنها يك دست لباس فاخر 

را به سراغشان  سعلي  صانى كه اين افراد به مّكه رسيدند، پيامبر زم نشده بخشيد و پوشاند..تقسيم
اند، پس به ميانشان برگشت، ديد كه از شتران و لباسهاى غنيمتى استفاده كرده سفرستاد و همين كه علي 

                                           
 .169، ص9البداية والنهاية، ج -1
المؤمنين، قاضى نور الّله مجالس  -199-190، ص9اكبر غفارى، جتفسير روح الجنان، أبوالفتوح رازى، به تصحيح على -2

 .99، ص1شوشترى، ج
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و  سالمال، بريدهخشمگين شد و همانگونه كه عادتش بود، به خاطر استفاده و تصّرف در اموال بيت
مورد عتاب و مؤاخذه قرار داد و طبق مضمون برخى روايات، آنان را مورد  -با قاطعّيت تمام  -سايرين را 

بر آنها سخت گران آمد و باعث  -كه كاماًل صحيح بود - ساين رفتار علي  1ضرب و شتم قرار داد!
توزى كينه شروع به گاليه و سگرديد و از خشونت و سختگيرى علي  دلگيرشدن اين گروه و از جمله بريده

 .2شكايت كردند! ساز علي  صنموده و نزد پيامبر 
يعنى جريان كنيزك، و سختگيرى او در جلوگيرى  -با همراهانش  ساين سه برخورد بجا و قاطعانه علي 

باعث كينه  -گيرى لباسهايى كه در غيابش توزيع شده بودند از استفاده مركبهاى زكات، و اقدام او در بازپس
گرديد و گاليه و شكايتهاى خود را دهان به دهان منتقل كردند و افراد زيادى را در  سا با علي و دشمنى آنه

 .با خود شريك ساختند! سانتقاد و اعتراض به علي 
داشتند، پايان نيافت، و بلكه اين اعتراضات از طرف شاكيان، زمانى كه حّتى مراسم حج را به پا مى

سخنان فراوانى گفتند؛ چنانكه شيخ مفيد در كتابش  سو درباره علي رفتند  صزيادتر شد و نزد پيامبر 
 گويد:مى

منادیا فنادی فی  صأمر رسول الله مؤمنین و ـفلّما دخلوا مكة کثرت شكایاهم من أمیرال»
طالب فهو خشن فی ذات الّله عز و جل غیر مداهن بن أبیالناس: إرفعوا ألسنتكم عن علی

 .3«فی دینه

همين كه )همراهان على( داخل مّكه شدند، شكاياتشان درباره اميرالمؤمنين باال گرفت و زيادتر شد. »
اى را فرمان داد تا بين مردم بانگ زند كه زبانهايتان را از على كوتاه كنيد؛ زيرا او در ندادهنده صپس پيامبر 

 .«كندكار خدا سختگير است و در دين او، هرگز مداهنه و سستى نمى

                                           
 همان مآخذ. -1
 .169-160، ص9البداية والنهاية، ج -919شناسى، شريعتى، صهمان مآخذ اسالم -2
ي ُۡ ﴿تفسير روح الجنان، أبوالفتوح رازى، ذيل آيه  -101اإلرشاد، شيخ مفيد، ص -3 َها ٱلرَُّسوُل بَلل يُّ

َ
أ هشام نيز از إبن - ﴾َيَٰٓ

يٍد اْلُخْدِرىِّ َقاَل اْشَتَكى ِعْن َأِبى»كند: همين روايت را چنين نقل مى 0سعيد خدرىأبى يٍد اْلُخْدِرىِّ َعْن َأِبى َسِع َسِع
هِ  َقاَم َرُسوُل الل  اَل َف اُس. َق ا الن  يًّ ِل اُس اَل تَ  صَع َها الن  ُه َيُقوُل َأيُّ ْعُت َسِم ا َخِطيبًا َف يَن ْخَشُن ِفى ِف

َ
ُه أل ِه ِإن  ا َفَوالل  يًّ ْشُكوا َعِل

ه يِل الل  ْو ِفى َسِب ِه َأ شكايت كردند،  سسعيد خدرى نقل است كه گفت: مردم از علىاز أبى«. »من أن ُيشكى َذاِت الل 
گويد: اى مردم! از على شكايت نكنيد؛ زيرا كسى را به عنوان خطيب برخيزاند و من از او شنيدم كه مى صپس رسول خدا

 «.كند، سختگيرتر استبه خدا قسم! او در كار خدا سختگيرترين فرد است، يا در راه خدا از كسى كه از او شكايت مى
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توانستند قبل از مالقات رسول خدا اند كه: بريده و ساير شاكيان تا مىشيخ مفيد و أبوالفتوح رازى آورده
به  -را  سنزد مردم دريغ نكردند، و بر بسيارى از مردمى كه هنوز علي  ساز بدگويى نسبت به علي  ص

 شناختند، تأثير بد گذاشتند.نمى -درستى 
را در ميان خود داشت و به  سن افرادى كه موج كينه و دشمنى با علي با چني صبدين ترتيب، پيامبر 

شد، از مّكه اى براى منافقان و نهايتًا تفرقه مسلمانان مىساخت و خصوصًا بازيچهديگران نيز منتقل مى
قبل از آن كه مسلمانان كه از گوشه و كنار  -خارج شد و به طرف مدينه حركت كرد، پس در فرصت مناسبى 

ره العرب براى اداى فريضه حج آمده بودند و اكنون در مسير بازگشت بودند، متفّرق شوند و هركس به جزي
خصوصًا -به جاهاى ديگر  سسرزمين خويش برگردد و پيش از آن كه امواج اين بگومگوها نسبت به علي 

نانى را ايراد فرمود و سخ -محّلى در نزديكى جحفه  -نيز منتقل شود، هنگام نماز ظهر در غدير خم  -مدينه 
 و قضّيه را همانجا فيصله بخشيد. جانبدارى كرد سبا جمالتى از علي 

اش از به سبب جلوگيرى سهمين كه بگومگوها درباره علي »گويد: كثير نيز در تاريخ خود مىإبن
در  -هاى غنيمتى كه جانشين او به آنان داده بود، زياد شد گرفتن جامهكارگرفتن شتران زكات و بازپسبه

اّما به هر ترتيب، در بين حجاج پخش گرديد، و لذا زمانى كه  -كاماًل معذور و برحق بود  سحالى كه علي 
اى شت به مدينه بود، در غدير خم در ميان مردم، خطبهاز حّجش فارغ گشت و در راه بازگ صرسول خدا 

گفتند، پيراسته دانست و منزلت او را باال برد و ديگران را به فضلش را از آنچه مى سخواند و ساحت علي 
و چنين ادامه  .1«متوّجه ساخت تا آنچه را نسبت به او در دلهاى بسيارى از مردم جاى گرفته بود، از ميان ببرد

الحجة آن سال )يعنى سال دهم( در غدير در روز يكشنبه هيجدهم ماه ذى صپس رسول خدا » دهد:مى
اى واال ايراد كرد و در آن از امور مختلفى سخن به ميان خم در زير درختى كه در آنجا قرار داشت، خطبه

را كه در  اش به او، چندان سخن گفت كه آنچهو نزديكى سآورد و از فضل و امانتدارى و عدالت علي 
 .2«دلهاى بسيارى از مردم نسبت به او وجود داشت، از ميان برد

 چنين روايت كرده است:« ةبريد»عاّلمه امينى از 

                                           
 . 160، ص9البداية والنهاية، ج -1
 169-169همان، ص -2
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هِ  وِل اللَّ ا َقِدْمت  َعَلی َرس  ْیت  ِمْنه  َجْفَوًة َفَلمَّ
َ
َرأ َیَمَن َف َدَة َقاَل َغَزْوت  َمَع َعِلیٍّ اْل ْی َر  صَعْن ب 

ا َفتَ  ِه َذَکْرت  َعِلیًّ وِل اللَّ ْیت  َوْجَه َرس 
َ
َرأ ه  َف ْصت  ر  َفَقاَل  صَنقَّ ْوََل بِالُْمْؤِمننَِي »َیَتَغیَّ

َ
لَْسُت أ
َ
يَا بَُريَْدةُ أ

ْنُفِسِهمْ 
َ
ِه. َقاَل «ِمْن أ وَل اللَّ ْلت  َبَلی َیا َرس    1.«َمْن ُكنُْت َمْوَلُه َفَعِِلٌّ َمْوَلهُ »: . ق 

آمدم، على  صرهسپار يمن شدم و در اين سفر از او خشونتى ديدم و چون نزد رسول خدا  سبا علي »
متغير شد و فرمود: اى بريدة! آيا به  صرا به بدى ياد كردم و از او انتقاد نمودم، ديدم كه چهره پيامبر 

ى اويم، على مؤمنين از خودشان سزاوارتر نيستم؟ عرض كردم: آرى اى رسول خدا! فرمود: هر كس من موال
 .«نيز موالى اوست

 سهيچگونه داللتى بر جانشينى علي  -برخالف اّدعاى تيجانى و شيعيان  -بنابراين، روايت غدير نيز 
باال گرفته بود، بيان شده  سندارد و تنها براى رفع اّتهامات و شكاياتى كه عليه علي  صبعد از پيامبر 

ها به تفصيل آمده ديث، در همين فصل، مبحث جواب نامهاست.. داليل و جزئيات بيشتر درباره همين ح
 است.

* * * 
ن ُه ل نَِِب  َبْعِدي»روايت منزلت  -

َ
لَِة َهاُروَن ِمْن ُموََس إِل أ نَْت ِمينِّ بَِمزْنِ

َ
، أ ُّ  :«يَا لََعِ

استناد كرده و به  -آنگاه هدايت شدم  -بعدى است كه تيجانى در كتاب خود  -صحيح  -اين حديث 
اين حديث بر خردمندان پوشيده نيست كه داراى چه ويژگيهايى براى »كند: گيرى مىدنبال آن چنين نتيجه

وزير و جانشين  اميرالمؤمنين على است از نظر وزارت، جانشينى و خالفت، همانگونه كه هارون، وصى و
موسى بود، در غيابش و هنگامى كه براى ميقات پروردگارش رفته بود، در اينجا هم به همان معنى است و 

اى از همان اصل است، جز اينكه پيامبرى در هارون بود و در على نيست كه اين را هم خود حديث، نسخه
افضل اصحاب است و هيچ كس جز پيامبر مستثنايش كرده و در اين حديث نيز نهفته است كه على برتر و 

 (191)ص «.. از او برتر نيست ص
گفته شد؛  سهاى منافقين بر عليه علي نيز در پى حادثه تبوك براى دفع گفته صاين سخن پيامبر 

سپاه بزرگ خود را براى جنگ تبوك آماده و تجهيز  صاند: زمانى كه پيامبر چنانچه تمام تواريخ معتبر آورده
« ساعةالعرسة»فرسا كه در قرآن به هايى آوردند تا در اين جنگ طاقتگروه زيادى از منافقين بهانه كرد،مى

ياد شده است، شركت نكنند و از سختى راه، گرماى هوا، كمى آذوقه و مشكالت ديگر فرار كنند؛ خصوصًا 
                                           

عباس و او هم از بريدة نقل كرده ، چاپ سوم امام احمد نيز همين روايت را در مسندش از إبن999، ص1لغدير، امينى، جا -1
 كثير، اسناد اين روايت را نيكو و قوى، و تمام رجالش را ثقه دانسته است.است.. و إبن
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با سپاه  صاينكه اين واقعه با زمان برداشت محصوالت كشاورزى نيز مقارن بوده است.. به هر حال پيامبر 
بن شد كه در بين آنها عبدالّله هزار نفر بودند، به طرف مرزهاى روم در شمال شرقى روانهخود كه حدود سى

أبى سردسته منافقان نيز باالجبار با پيامبر حركت كرد، اّما پس از اندكى از مسافت برگشت.. هدفش از اين 
هاى خود قباًل در دل مردم ترديد و دودلى براى رفتن به جنگ ايجاد كار، اين بود كه همانگونه كه با گفته

 .1شك و ترديد به وجود آوردكرد، با اين رفتار خود نيز مى
اى را به عنوان جانشين خود در مدينه اى فرماندهطبق هميشه كه در هر غزوه صرسول خدا 

را نيز در  سرا بر امارت مدينه گماشت و علي « سلمه انصارىمحّمدبن»گذاشت، در جريان اين غزوه مى
، شباهت زيادى به اقدام ديگر او در صر ميان خانواده و عيال خويش به جانشينى گذاشت.. اين كار پيامب

را براى استرداد امانت مردم در مّكه باقى گذاشت؛ در  سجريان هجرتش از مّكه به مدينه دارد كه علي 
 .2را در اين مّدت اداره كند صاينجا نيز او را در مدينه باقى گذاشت تا خانواده خود و خانواده پيامبر 

را به جاى آورد و در مدينه باقى ماند.. اّما در اين ميان،  صپيامبر  امر -همچون هميشه  -نيز  سعلي 
كوشيدند تا كردند و مىاى براى ايجاد ترديد و دودلى و نيز فسادانگيزى استفاده مىمنافقانى كه از هر مسأله

را در مدينه  سهاى ناروا، پيوندهاى بين افراد را بر هم بزنند، همين كه علي ها و با طرح گفتهچينىبا سخن
ديدند، تعّجب كردند و گفتند: چه شده كه پيامبر از على استفاده نكرده است؟! حكومت را هم به محّمدبن 

كند؟!.. بنابراين دست به پخش شايعه ديگرى زدند و گفتند: سّلمه سپرده است! پس على اينجا چه كار مى
على خود از اين جهاد و شركت در آن، اكراه  پيامبر، على را بدين دليل در مدينه باقى گذاشته است، چون

بر او نيز  -جويان ديگر اجازه معافّيت داد همانگونه كه به بهانه -داشته و خوددارى كرده است و لذا پيامبر 
آسان گرفت و اجازه داد تا در مدينه باقى بماند!.. بعضى هم گفتند: پيامبر خواسته او را از سر خود واكند! 

 .3خفيف سازد و به همين دليل بين زنان و كودكان جا گذاشته است!خواسته او را 
كه هنوز در - صاين را شنيد، سالح خود را برداشت و خود را به رسول خدا  سهمين كه علي 

اى براى جهاد در راه دانست كه زمينهاين را بر خود گران مى سرساند؛ زيرا علي  -اردو زده بود « جرف»

                                           
ُمورَ  ٱۡلفيۡتَنَة مين لََقدي ٱۡبَتَغُوا  ﴿فرمايد: قرآن در اين باره مى -1

ُ
منافقان پيش از اين هم به [. »99]التوبة:  ﴾َقۡبُل َوَقلَُّبوا  لََك ٱۡۡل

انديشيها كرده اند و )در موارد ديگر نيز( بر ضّد تو )اى پيامبر!( مشورتها و چارهگرى و ايجاد فساد )در ميان شما( پرداختهفتنه
 «.اندو نيرنگها ساخته

 .901شناسى، شريعتى، صاسالم -2
 همان مأخذ. -3
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خانه بماند و شمشيرش را بر عليه دشمن همچون هميشه به كار نگيرد، آن هم در  خدا پيش آيد و او در
اى رسول »گفت:  صاى كه افراد بسيارى از شركت در آن سرباز زده بودند.. به همين دليل به پيامبر غزوه

معتبر و  همانگونه كه روايات -در اين هنگام «.. خدا! مرا در ميان زنان و كودكان جانشين خود مساز و...!
اند! من تو را در نبود خويش به جانشينى دروغ گفته»به او فرمود:  صپيامبر  -اند تواريخ موّثق آورده

شوى كه نسبت ام، پس برگرد و در ميان خانواده من و خودت، جانشينم باش. آيا بدين خوشنود نمىگذاشته
 .1«ز من پيامبرى نخواهد بود؟!تو با من همچون نسبت هارون با موسى باشد، غير از آن كه پس ا

باشد، از اين حديث نيز  صبعد از پيامبر  سبدين ترتيب، هيچ مفهومى كه داّل بر جانشينى علي 
كند، مقام سياسى و خالفت ذكر مى سدر اين سخن خود براى علي  صيابيم و مقامى را كه پيامبر نمى

جانشين او در  ÷ در غياب موسى ÷نبعد از خودش نيست، بلكه اشاره دارد: همانگونه كه هارو
چنين منظورى  صدارد.. اگر پيامبر  صنيز همين منزلت را نسبت به پيامبر  ساش بود، علي خانواده

 كرد!..را والى مدينه مى سگماشت، بلكه علي را به امارت مدينه نمى سداشت، محّمدبن سّلمه انصارى
هايى توانيم در جواب نامهرا مى« امامت و خالفت»كّلى مسأله جزئيات بيشتر پيرامون اين حديث و به طور 

 ام داده بودم، بيابيم:كه به دوستان شيعى
* * * 

 «:امامت و خالفت»ها در رابطه با جواب نامه
است و المنجد تا چهارده معنى « أولى به تصّرف»، همان «َمْولى»ايد: معنى حقيقى در نامه خود فرموده

كر كرده و در قرآن به معانى مختلف به كار رفته است، و به قرينه اقرارى كه رسول خدا مجازى براى آن ذ
ِسِهْم » در غدير خم از حاضران گرفت ص ْنف 

َ
ْؤِمِنیَن ِمْن أ ْوَلی ِباْلم 

َ
ي أ نِّ

َ
وَن أ ْم َتْعَلم  َلْست 

َ
در جمله  «أ

 باشد.مى« ليفه و امامسرپرست و خ»به معنى « َمْولى»، واژه «من كنت موله فهذا ىلع موله»
 كنم كه:)جواب(: عرض مى

گذارد و تنها غبار در اين مورد چنان است كه هيچ ابهامى را باقى نمى صاّواًل بيان معجزنشان پيامبر 
تعّصب و عاليق و دلبستگيهاى كوركننده به عقايد ناموّجه موروثى و تلقينى است كه مانع درخشش 

 .شده است!! صفصاحت و دّقت بيان رسول خدا 
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استعمال شده، داراى معانى مختلف و متعّددى است كه جز با  صكه در سخن پيامبر « َمْولى»واژه 
شود.. مثاًل عاّلمه امينى در كتابش، معانى زير را معنايش آشكار نمى -در قبل يا بعدش  -وجود يك قرينه 

 ذكر كرده است:« َمْولى»براى 
 -9وارث  -9شوهر خواهر مرد  -0پسرخواهر  -9پسر  -9پسرعمو  -9عمو  -1پروردگار  -1

 -19شده نعمت داده -19تابع و پيرو  -11مالك  -11بنده و غالم  -16آزادشده  -3آزادكننده 
 -16مهمان  -13همسايه  -19نشين صاحب و همراه و هم -19شريك  -10پيمان هم -19دهنده نعمت
سرور )نه به معناى  -19ه چيزى سزاوارتر از ديگران است كسى كه ب -19فقيد  -11خويشاوند  -11داماد 

دار كار. و عهده -19كننده در كار تصّرف -19يار و ياور و پشتيبان  -10دوستدار  -19مالك و آزادكننده( 
األمر و... را از آن استخراج نمايد و نشده معناى خليفه و حاكم و امير و أولى 1با تمام كوششى كه كرده موّفق

 -معناى بيست و سوم  -« ءأولى بالشى»، مشترك لفظى و حّداكثر به معناى «َمْولى»راف كرده كه لفظ اعت
حّتى بدون در -توان دريافت.. و از اين معانى را بدون قرينه نمى« َمْولى»است! بدين ترتيب، معناى 

ّجه به قرينه آن در جمله بعدى كه با تو -نظرگرفتن مقّدمات حادثه و موجبات ايراد خطبه و موقعّيت اظهار آن 
خدايا! دوست دار كسى را كه او را دوست بدارد و دشمن » «الل ُهم  َواِل َمْن َوالهُ واََعِد َمْن اَعَداهُ »فرمايد: مى

يبانى و عدم كند كه مراد از آن، محّبت و دوستى و نصرت و پشت، ثابت مى«بدار كسى را كه او را دشمن بدارد!
 نسبت به اوست.دشمنى 

به معناى دوست و ياور و ناصر و پشتيبان آمده، به حّدى كه « َمْولى»در قرآن كريم نيز در اكثر موارد، 
است و « دوست و ياور» -جمع آن « َمَواِلى»و  -« َمْولى»ترين و ظاهرترين معناى توان گفت: حقيقىمى

 بينيم:گيرند؛ چنانچه مىمعانى ديگر در مراتب بعدى قرار مى
نَت َموۡ ﴿
َ
ََٰناأ نَا لَى َٰفيريينَ  ٱلَۡقۡومي  لََعَ  فَٱنُۡصۡ  .[١٣٣]البقرة:  ﴾ٱۡلَك
 .«تو يار و ياور مايى، پس ما را بر گروه كافران يارى فرما!»
ُ بَلي ﴿ َُٰكۡمۖٞ  ٱَّللَّ يينَ  َخۡيُ  َوُهوَ  َمۡولَى َٰۡصي  .[١٤٦عمران: ]آل ﴾١٥٠ ٱلنَّ
 .«ياوران و مددكاران استبلكه خداوند ياور شماست و او بهترين »
ۡولا  َعن َمۡوًل  ُيۡغِني  َٗل  مَ يَوۡ ﴿ ونَ  ُهمۡ  َوَٗل  اَاۡي  مَّ  .[٥١]الدخان:  ﴾٤١ يُنَۡصُ
رهاند و گرداند و از عذاب نمىنياز نمىروزى كه هيچ دوست و ياورى، دوست و ياور خويش را بى»

 .«شوندآنان )از طرف هيچ ياورى( يارى نمى
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ُموا  وَ ﴿ ي  ٱۡعَتصي يٱَّللَّ َُٰكۡمۖٞ  ُهوَ  ب يۡعمَ  ٱلَۡمۡوَلَٰ  فَنيۡعمَ  َمۡولَى يُ  َون  .[١٣]الحج:  ﴾ٱَلَّصي
 .«به خدا متوّسل شويد كه او دوستدار و ياور شماست و چه دوستدار و چه ياور نيكويى است»
َٰنُُكمۡ  َءُهمۡ َءابَا   َتۡعلَُمو ا   فَإين لَّمۡ ﴿ ييني  ِفي  فَإيۡخَو ُكمۡ  ٱدلل َِٰلي  .[٤]األحزاب:  ﴾َوَمَو
 .«پس اگر پدرانشان را نشناختيد، در اين صورت برادران دينى و دوستان و ياورانتان هستند»
َ  فَإينَّ  هي ِإَون تََظََٰهَرا َعلَيۡ ﴿ َٰهُ  ُهوَ  ٱَّللَّ ِۡبييُل  َمۡولَى ۖٞ  َوَصَٰليحُ  وَجي ََ يَكُة َبعۡ َوٱلَۡمَلَٰٓ  ٱلُۡمۡؤميني يَك  دَ ئ َٰل  ﴾َظهييٌ  َذ

 .[٥]التحريم: 
و اگر بر عليه او همدست شويد، )بدانيد كه( همانا خداوند و همچنين جبرئيل و مؤمنان خوب و »

 .«شايسته ياور او هستند و پس از آن، مالئكه نيز ياور و پشتيبان او هستند
ۥ   لََمن ُعوا  يَدۡ ﴿ هُ قَۡرُب  ََضُّ

َ
ۡفعيهيسۚٞ  مين أ يُ ٱلۡ  َوَّليۡئَس  ٱلَۡمۡوَلَٰ  َس ئۡ َّلي  نَّ  .[١٨]الحج:  ﴾١٣ َعشي

خواند كه زيانش از سودش نزديكتر )و بيشتر( است، چه بد ياور و چه بد معاشرى كسى را به فرياد مى»
 .«است!

پس مولى همان ياورى است »گويد: در اين آيه مى« َمْولى»مفهوم  دربارهشيخ طوسى در تفسير خود، 
 .1«دهدكه ديگران را يارى مى

به معنى ياور و پشتيبان قرار گرفته « ظهير»و « ناصر»مترادف « َمْولى»بينيم، فوق مى چنانچه در آيات
 است.. آيات زير نيز، مؤّيد همين معنى است:

ييََنا  إيٗلَّ َما َكَتَب ﴿ ُ قُل لَّن يُصي ََٰنا ُهوَ  ََلَا ٱَّللَّ  .[٤١]التوبة:  ﴾َمۡولَى
 .«رسد. او يار و ياور ماستبه ما نمىبگو: جز آنچه خداوند بر ما مقّرر داشته، مصيبتى »
نَّ ﴿

َ
يأ يَك ب َٰل َ َذ يينَ  َمۡوَل  ٱَّللَّ نَّ  َءاَمُنوا   ٱَّلَّ

َ
َٰفيريينَ  َوأ  .[١١]محمد:  ﴾١١ لَُهمۡ  َمۡوَلَٰ  َٗل  ٱۡلَك

 .«اين بدان سبب است كه خداوند ياور مؤمنان است، و كافران هيچ يار و ياورى ندارند»
و سرپرستى و « أولى به تصّرف»را به معناى « َمْولى»توان آيه نيز نمىكاماًل پيداست كه در اين دو 

دار تمام دارى امور گرفت؛ زيرا يقينًا خداوند عالوه بر مؤمنان، بر كافران نيز سرپرستى داشته و عهدهعهده
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ميشه امور زندگى و مرگشان است، اّما قطعًا دوستدار و ياور كافران نيست، و گذشته از اين، كافران ه
 .1اند!سرپرستان و ائمه كفر و ضاللت داشته

، «رّب »دانيم كه نيز به كار رفته است و مى« رّب؛ پروردگار»در قرآن، اين لفظ درباره خداوند به معناى 
از شؤون  -تمامًا  -باشد؛ زيرا اين معانى مالك و سرور و منِعم و سرپرست و أولى به تصّرف و... هم مى

 فرمايد:ى غير خدا منتفى است؛ چنانچه مىربوبّيت است و برا
ا  إيَٰى ﴿ و  ي َوُردُّ َُٰهمُ  ٱَّللَّ ي  َمۡولَى  .[٨٦]يونس:  ﴾ٱۡۡلَقل
 .«به سوى خداوند كه پروردگار راستينشان است، بازگردانده شدند»

 كند:در آيه قبل ثابت مى« َمْولى»اين معنا را براى  -در دو آيه بعد  -و جمله بعدى آن 
َٰليُكُم ﴿ ُ فََذ  .[٨١]يونس:  ﴾ٱۡۡلَقُّ  َربُُّكمُ  ٱَّللَّ
 .«پس آن است خداوندى كه پروردگار شماست»

 استعمال شده است:« وارث»به معناى « َمْولى»در دو آيه قرآن نيز 
اني ﴿ َ َٰدلي ا تََرَك ٱۡلَو َ ميمَّ َٰٰىي   َجَعۡلَنا َمَو

ۡقَرُبونَ وَ َوليُكل
َ
 .[٨٨]النساء:  ﴾ٱۡۡل

 .«ز آنچه كه پدر و مادر و خويشاوندان واگذارند، وارثانى قرار داديمبراى همه، ا»

فۡ ﴿ َ  ُت ِإَوّنلي خي َٰٰىي  .[٤]مريم:  ﴾َوَرا ءيي مين ٱلَۡمَو
 .«من پس از خودم، از وارثانم بيمناكم»

 آمده است:« عبد و برده»در برابر « سّيد و سرور و مالك»به معناى « َمْولى»در يكى از آيات قرآن، 
بۡ ﴿

َ
َحُدُهَما  أ

َ
رُ  َٗل  َكمُ أ َٰ  َيۡقدي َٰ  لََعَ ء  َوُهَو َكل لََعَ َٰهُ َموۡ  ََشۡ  .[١٣]النحل:  ﴾لَى
 .«يكى از آن دو برده، ُگنگ است و بر هيچ كارى توانا نيست و او سرباِر آقا و سرور خويش است»

گرفته، يا « َأْولى»به معناى به نحوى آمده كه برخى از مفّسران آن را « َمْولى»در يكى از آيات، قرآن لفظ 
 فرمايد:اند.. مىاين كه آن را برايش ُمحتمل دانسته

﴿ 
ۡ
َُٰكمُ َمأ ۖٞ  َوى َ  ٱَلَّاُر َُٰكۡمۖٞ  هي يۡئَس  َمۡولَى يُ  َوب  .[١٤]الحديد:  ﴾ٱلَۡمصي

                                           
يينَ وَ ﴿فرمايد: چنانچه مى -1 ا   ٱَّلَّ وۡ  َكَفُرو 

َ
َا ؤُهُ أ َُٰغوُت ُم ِلي و كسانى كه كافر هستند، طاغوت سرپرست [. »199]البقرة:  ﴾ٱلطَّ

ةا يَۡدُعوَن إيَٰى ٱَلَّاري  َوَيۡوَم ٱلۡقيَيََٰمةي  َنَُٰهمۡ وََجَعلۡ ﴿فرمايد: يا مى«. ايشان است يمَّ ئ
َ
وَن أ و ما [. »91]الفصص:  ﴾٤١َٗل يُنَۡصُ

خواندند و روز قيامت )از سوى كسى( يارى خ( مىآنان را امامان و پيشوايانى قرار داديم كه مردم را به سوى آتش )دوز
 «.گردندنمى
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 .«پناهگاهتان آتش است و آن موالى شماست و چه بد بازگشتگاهى است»
توان از ماالت ديگر، مؤّيدى از قرآن كريم نداريم، در حالى كه مىالبته براى اثبات اين احتمال و رّد احت

برخى معانى ديگر از تأييدات قرآنى، برايش به كار برد و هيچ موجبى براى انصراف از آنها نيز به نظر 
بگيريم، مصاحبت و « صاحب و همراه و همنشين»را به معناى « َمْولى»رسد؛ از جمله اگر در اين آيه نمى

است كه در قرآن « أصحاب النار؛ همراهان و همنشينان آتش»نى با آتش، معادل معنوى اصطالح همنشي
بسيار به كار رفته، خصوصًا كه سياق آيات نيز مؤّيد اين معناست؛ زيرا در آيه قبل، منافقين به مؤمنين 

َعُكمۡ ﴿ گويند:مى لَۡم نَُكن مَّ
َ
 و در جوابشان گفته «م؟آيا ما همراه و با شما نبودي». [19]الحديد:  ﴾أ

 «.امروز آتش، همراه و همنشين شماست!»شود: مى
فرض كنيم، بايد معلوم شود كه وجه اولوّيت آن در « َأْولى»را در اينجا به معناى « َمْولى»حّتى اگر 

 المصیر؛»و  «؛ پناهگاهمأوا» چيست؟ طبعًا در اينجا با توّجه به سؤال منافقين در آيه قبل و لفظ
شود كه وجه اولوّيت آتش در مصاحبت و مجالست است. در در آيه مورد نظر، واضح مى «بازگشتگاه

 «.تر استآتش از هر چيز به همراهى و همنشينى با شما شايسته»شود: نتيجه، معناى آيه چنين مى
لغوى در دست  گيريد، چه دليلمى« َأْولى»را در حديث، به معناى « َمْولى»بنابراين، اگر جنابعالى 

أولى و »است؟! چون ممكن است مراد از آن « أولى به تصّرف»گوييد منظور از آن فقط داريد كه مى
را تنها « َمْولى»شود كه لفظ باشد.. چه چيز موجب مى« سزاوارتر به محّبت و بزرگداشت و ياورى و...

 فرمايد:وييد كه مىگدانيد؟ در اين صورت، درباره اين آيه چه مىمى« أولى به تصّرف»
وۡ ﴿

َ
يينَ  بيإيبَۡرَٰهييمَ  ٱَلَّاسي  َل إينَّ أ َبُعوهُ  لََّلَّ ُّ وَ ٱَلَّ  َوَهََٰذا ٱتَّ يينَ بي  .[٣٣عمران: ]آل ﴾َءاَمُنوا   ٱَّلَّ

 .«همانا سزاوارترين مردم نسبت به ابراهيم، پيروانش و اين پيامبر و مؤمنان هستند»
اند! در حديث غدير نيز، اگر نبوده« أولى به تصّرف»نسبت به او  ÷ واضح است كه پيروان ابراهيم

بگيريم، بايستى وجه اولوّيت را تعيين كنيم و طبعًا با توّجه به ادامه كالم پيامبر « َأْولى»را به معناى « َمْولى»
تى و نصرت و يارى علي شود كه دوسروشن مى «الل ُهم  َواِل َمْن َوالُه واََعِد َمْن اَعَداهُ »كه فرمود:  ص

و عدم دشمنى و خصومت با او، وجه اولوّيت او نسبت به ساير مؤمنين است كه اين معنى با قرائن  س
كه كدورت و رنجش نابجايى كه بين آنها و علي  سو ساير همراهان علي  سخارجى، يعنى ماجراى بريده

 پديد آمده بود، مناسبت تاّم و كامل دارد. س
ألست أولی بكم »كه به عنوان مقّدمه، سخنان خود را با جمله  صمورد صدر كالم پيامبر ثانيًا اّما در 

قرار داد؛ « َمْولى»توان آن را قرينه آغاز فرموده، نمى «آيا از خودتان به شما سزاوارتر نيستم؟» .«من أنفسكم؟
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بر « أولى به تصّرف»را  سزيرا اين جمله براى مهّياكردن و نفوذ امر در آغاز سخن آمده و هيچ كس، علي 
با يادآورى مقام  صيا بعد از رحلتش نداست! در واقع پيامبر  صجان و مال خود، در زمان رسول خدا

كيد بر مطلوب و خواسته خويش داشته و مقصودش اين بوده كه  اولوّيت خويش نسبت به مؤمنان، قصد تأ
، براى اطاعت از من، با على راه دشمنى و دانيداگر مرا أولى و سزاوارتر به خود و ُمطاع خويشتن مى

مخالفت نپوييد و از بدگويى نسبت به او دست برداريد و دوستدار و ياور او باشيد و از حمايتش دريغ 
 .نكنيد!

گيريد؛ زيرا اگر پيامبر نمى« َأْولى»را به معناى « َمْولى»اگر در جمله آغازين حديث، خوب توّجه كنيد، 
؛ زيرا به «من كنت أولى بنفسه فهذا على أولى به»فرمود: چنين مقصودى داشت، پس از مقّدمه مى ص

شد، در حالى كه به همان وضوح و شّدت مقّدمه مطرح و طلب مى صاين ترتيب مفهوم مورد نظر پيامبر 
كه  - «نت موله...من ك»در مقّدمه كالم و عدم استعمال آن در جمله اصلى، يعنى « َأْولى»استعمال لفظ 

كيد آن اداء مى موّجه نيست كه در اين صورت از وضوح مطلوب  -شود اصواًل مقّدمه به قصد تأييد و تأ
د، و ذى د از مؤكِّ شود و مقصود و تر مطرح مىالمقّدمه از مقّدمه به صورتى ضعيفكاسته خواهد شد و مؤك 

 .چنين كند! صد، و حاشا كه پيامبرجمله اصلى، از وضوح و شّدت كمترى برخودار خواهد بو
 فرمايد:، اشاره به اين آيه است كه مىصكالم آغازين پيامبر 

﴿ ُّ ۡوَلَٰ  ٱَلَّبي
َ
ََ  أ يٱلُۡمۡؤميني هيۡمۖٞ  مينۡ  ب نُفسي

َ
ۥ   أ ۡزَوَُٰجُه

َ
َهَُٰتُهمۡ  َوأ مَّ

ُ
 .[٣]األحزاب:  ﴾أ

 .«پيامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران ايشانند»
اوست و طبعًا از عدم « نبّوت»بر مؤمنان، تنها  صو اين حاكى از اين است كه سبب اولوّيت پيامبر 

محمد أولی بالمؤمنین »بينيم كه نفرموده: آيد.. اگر به آيه دّقت كنيم، مىنبّوت، عدم اولوّيت الزم مى
ياد « النبى»و از او، به عنوان  ، صفت و مقام نبّوت ذكر گرديدهص، بلكه به جاى نام پيامبر «من أنفسهم!

تواند همچون او، واجد اولوّيت بر نيست، نمى« پيامبر»شده است. بنابراين، كسى كه واجد مقام خاّص 
است؛ زيرا در ادامه آيه كه « الف و الم عهد»كه در آيه آمده، « النبى»در كلمه « ال»مؤمنان باشد.. 

َهَُٰتهُ ﴿ فرمايد:مى مَّ
ُ
ۥ  أ ۡزَوَُٰجُه

َ
گردد برمى صبه خود پيامبر « ه»، ضمير «و همسرانش مادران ايشانند» ﴾مۡ َوأ

اسالم است و بس؛ نه كسى ديگر، و  صتنها شخص پيامبر « النبى»و مثِبت اين معنى است كه منظور از 
و هيچ يك از فرزندانش داراى آن نبّوت  سيافته و علي « اولوّيت»اش هم به سبب نبّوت خاّصه صپيامبر 
 برخوردار نبوده و نخواهند بود!. و در نتيجه، از آن اولوّيت نسبت به مؤمنان نبوده
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از معانى لغوى لفظ عدول كنيد و از طريق واژه  -اى خويش به دليل عاليق فرقه -ثالثًا اگر بخواهيد 
از دانيد آشكارترين و نزديكترين شأن قائل شويد، همانطور كه مى س، مقام خاّصى براى علي «َمْولى»

، پيامبر و رسول سبه ذهن، مقام نبّوت و رسالت اوست. در اين صورت براى اينكه علي  صشؤون پيامبر 
داشت كه ذهن را از اين قيدى در جمله وجود مى - 1«روايت منزلت»همچون  -پنداشته نشود، بايستى 

 .كرده و به مقام مورد نظر متوّجه سازد! معنى منصرف
معناى « َمْولى»اند براى نتوانسته -رغم كوشش بسيار على -علماى شيعه عالوه بر اين، هيچ يك از 

را به « َمْولى»اگر به زور كلمه  -فرضًا  -و... بتراشند! حال « والى»، «امير»، «حاكم»، «امام»، «خليفه»
خليفه كسى نبود تا بخواهد آن  صمعناى خليفه بگيريم، با اين مشكل مواجه خواهيم شد كه پيامبر 

« امام»را به معناى « َمْولى»نيز به تحّقق برساند، و يا اگر به فرض محال،  سخالفت را در مورد علي 
با اعتقادات شيعى  -كه عالوه بر نبّوت، مقام امامت نيز داشت  - صبگيريم، اين موضوع با وجود پيامبر 

هر امامى در آخرين  -ر است مذكو« كافى»چنانكه در  -تصادم و منافات دارد: زيرا بنابر مذهب تشّيع 
رهايى از اين تعارض اصرار  2شود! و اگر براىلحظه حياِت امام معصوم پيش از خود، به امامت نائل مى

است، لزومًا بايد  صبعد از پيامبر  سكنيم و بگوييم مقصود از اين كالم، امامت و خالفت بالفصل علي 
به « مولى»! زيرا در اسالم، هرگز در يك زمان، دو شدنيز در حديث ذكر مى« بعدى؛ بعد از من»كلمه 

فقط « َمْولى»نه قيدى به كار برده كه از لفظ  صمعناى متصّرف در امور وجود ندارد! در حالى كه پيامبر 
را ذكر كرده « بعدى»فهميده شود و ديگر شؤونش، بركنار بماند و نه قيد « أولى به تصّرف و امام و خليفه»

 پذيرفتنى نيست. -ر مسلمانان است كه معّلم و هدايتگ - صاست، و اين كار از پيامبر 
 -ى ارشاد و هدايت و الزمه بالغت و فصاحت اوست چنانكه مقتضا - صشّكى نيست كه پيامبر 

تمام واجبات و بلكه كوچكترين مستحّبات، و حّتى آداب نشست و برخاست و خورد و نوش را به نحوى كه 
بدون تكّلف، معناى مقصور را دريابد، بيان فرموده  -اعّم از حاضر و غايب  -هر آشناى به زبان عربى 

كالمى اين چنين بگويد كه بنا به  صوضوع مهّم و يكى از اصول دين!، پيامبر است. بنابراين، اگر در اين م
عدم  -العياذ بالّله  -قواعد زبان عربى، نتوان معنايى را كه منظور جنابعالى است، از آن استخراج كرد 

 .ايم!!اش را در تبيلغ و ارشاد اثبات كردهانگارىبالغت و قصور بيانش يا سهل

                                           
ْعِدي» -1 ِبي  َب ُه ال َن ن  ِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإال َأ ِزَل ْن َم ي ِب ْنَت ِمنِّ ، َأ اى على! منزلت تو نسبت به من، همچون «. »َيا َعِليُّ

 «.ودمنزلت هارون نسبت موسى است، غير از آن كه پس از من پيامبرى نخواهد ب
 . 399تا399و  913تا919، روايات 199-199-991، كتاب الحّجة، ص1، ج«اصول كافى»رجوع شود به  -2
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 - 1به زبان عربى آشكار و بدون اعوجاج -دين در قرآن كه  -و حتى فروع  -از اصول از طرفى، هيچ يك 
ناپذير نازل گرديده، بدين صورت اعالم نشده است! زيرا در قرآن كريم، دهها بلكه صدها آيه واضح و خالف

مى اين و بسيارى از فروع و تفصيالت ديگر موجود است و در تما« نبّوت»و « معاد»و « توحيد»درباره 
، قابل حصول است، اّما چرا درباره اصل اساسى و «سّنت»بدون تكّيه بر حديث و  -الاقل به اجمال  -موارد 

اين روش متروك شده و به جاى وضوح و صراحت، ابهام و ايهام  -به قول شيعيان  -«! امامت»سعادتبخش 
شود، آياتى است كه براى قبول ارتباط اّدعا مى -در خصوص امامت  -را برگزيده است!.. آرى! آياتى هم كه 

، غالبًا بايد از توّجه به آيات قبل و بعد آن و سياق بين آنها، يا خواندن آيه تا انتهاء، «امامت»آن با اصل 
تر اينكه، شود: اين آيات، بدون اين احاديث، ابدًا قابل قبول نيست!! و عجيبخوددارى شود!! و يا گفته مى

يابيم و از الفاظى استفاده شده كه به رويم، آنها را نيز خالى از ابهام نمىث هم مىوقتى سراغ آن احادي
كه بر هدايت خلق حريص و  صكم بيست و هشت معنى دارد!! در حاليكه پيامبر اعتراف خودشان، دست

ابل توجيه اى كه در آينده قبه گونه -ترديد براى هدايت مردم و اتمام حّجت در عربى كاماًل فصيح بود، بى
فرمود؛ نه آن كه آن ترين و ترديدناپذيرترين عبارات بيان مىچنين موضوع مهم و اساسى را با واضح -نشود 

 .2ناك بازگو كند!را با اسلوبى پيچيده و رمزگونه و شبهه
كه نامش صريحًا در  - سحارثةاز ماجراى زيدبن -«! امامت»يعنى  -آيا اهّميت يكى از اصول دين 

از ذكر سگشان در قرآن كوتاهى  كمتر است؟! آيا اهمّيت ماجراى اصحاب كهف كه حّتى - 3مدهقرآن آ
 .4نشده، از مسأله امامت، يك اصل دينى! بيشتر است؟!

موضوعى كه موجب  5نازل شده، -تا قيامت  -آيا كتابى كه هيچ چيز را فرونگذاشته و براى هدايت مردم 
كند و موضوع ى به جنگها و منازعاتى در ميانشان منجر شده، ترك مىتفرقه و اختالف در بين مردم، و حتّ 

                                           
ي  ٱۡۡلَۡمدُ ﴿ -1 َّ يي   َّللي نَزَل  ٱَّلَّ

َ
َٰ  أ هي  لََعَ ُۥ ََيَۡعل َولَمۡ  ٱۡلكيَتََٰب  َعۡبدي  [.1]الكهف:  ﴾١عيوََجۜا  ُلَّ

نيز به آن، اعتراف شده  -هستند  س كه معتقد به امامت الهى على - اين پيچيدگى به حّدى است كه حّتى در روايات شيعه -2
طبرسى آمده كه گروهى از انصار، مقصود پيامبر را از خطبه غدير نفهميدند!! و ناچار « احتجاج»است؛ چنانچه در كتاب 
حّتى در همان  صبر بفرستند تا مقصودش را دريابند و آن گونه كه در روايت آمده، پيام صشدند كسى را نزد پيامبر 

 و... را به كار نبرد!!.« أولى األمر»، «والى»، «امام»، «خليفه»توضيح نيز، الفاظى از قبيل 
ا قَََضَٰ َزيۡ ﴿ -3 ينۡ د  فَلَمَّ ا َزوَّۡجَنََٰكَها َهامل  [.99]األحزاب:  ﴾َوَطرا
 در سوره كهف آمده است. -4
ۡط ﴿ -5 ا فَرَّ  [.99]األنعام:  ﴾ء  مين ََشۡ  ٱۡلكيَتَٰبي  ِفي  َنامَّ
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در كتابش شرم و ابايى ندارد از ذكر « پشه»دهد؟ آيا پروردگارى كه از ذكر گذشتگان را به تفصيل شرح مى
 كند؟! آيا اين است روش هدايت مردم؟!.امتناع مى 1« امامت»صريح مسأله 

ايد كه حقيقت حديث غدير، نسبتهايى به تفسير أبوالفتوح رازى داده اعتباركردنايد: براى بىفرموده
 .ندارد

 )جواب(: در صورتى كه:
توان هيچ رويداد شناسى توّجه داشت كه نمىپيرامون حادثه غدير خم، بايد به اين اصل كّلى در تاريخ

ترديد موجب را اين كار، بىآن بررسى كرد؛ زي -شرايط جنبى  -توّجه به مقّدمات و مقارنات تاريخى را، بى
جدا از  -تحريف تاريخ خواهد شد.. بر اين پايه، در حادثه غدير خم، هرگز اين تصّور درست نيست كه 

من »آورد: بر پاالن شتران ببينيم كه فرياد برمى صرا در دست پيامبر  سما فقط كمر علي  -همه چيز 
بعد از او پى ببريم و خصوصًا استدالل كنيم  سو از اينجا به جانشينى علي « كنت مواله فهذا على مواله

! «عاد من عاداهاللهم وال من وااله و »در بيابان خشك و سوزان، جاى اين گونه دعا نيست كه »كه: 
 .«امامت در ميان باشد!پس بايد موضوع جانشينى و »

كه متأّسفانه، متكّلمان شيعى قرنهاست آن را دنبال  -شناسى تجريدى و قرون وسطايى ين سبك تاريخ
بردن به تمام حقايق تاريخى، بايد وقايع را در ظرف شناسان نيست؛ زيرا براى پىمورد تأييد تاريخ -كنند مى

آن را شناخت.. بايد در اين حادثه به سؤاالت زير پاسخ زمان و مكان و مقّدمات و شرايط آن ديد و علل 
 صحيح داد تا رويداد غدير به درستى تحليل شود:

را شنيدند، از آن  صچرا هيچ يك از كسانى كه در آن اجتماع حضور داشته و سخن رسول خدا  -
ساعده و تمام دوران خالفت خلفاى راشدين، ذكرى و حتى چنين تعبيرى نكردند و در سقيفه بنى

 .2اى به آن ننموده و بدان استناد نجستند؟!اشاره
الوداع اداء نكرد تا همه حجةعبارت مزبور را در مّكه و در مراسم عظيم و پرشكوه  صچرا پيامبر  -

او از اين مسأله حياتى و يكى از اصول دين! با خبر شوند و به همه اتمام  مردم مّكه و همراهان
كه در به  -آن عبارت را در مدينه نفرمود تا اهالى مدينه هم  صحّجت گردد؟! چرا پيامبر 

                                           
َ ٱ ۞إينَّ ﴿ -1 س  َٗل يَسۡ  َّللَّ ن يَۡضي  َتۡۡحي

َ
ا َمَثاا  َب أ  [. 10]البقرة:  ﴾فَۡوَقَهاۚٞ  َفَما َبُعوَضةا  مَّ

فرد خاّصى را به  صعقيده نبودند و اين ناشى از آن بود كه پيامبراصحاب، در اينكه خليفه چه كسى است، با همديگر هم -2
هيچ كدام به وجود نّصى بر خالفت آنها  -و نه طرفدارانشان  - سو نه أبوبكر  س خالفت نصب نفرموده بود.. نه على

 اى نكردند!.اشاره
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بشنوند و شاهد مقال باشند و پس از رحلتش  -رساندن خليفه، نقش اّول و اساسى داشتند قدرت
تنها و تنها در همان مكان، و براى همان يكبار اين جمله  صچرا پيامبر بيعت كنند؟!  سبا علي 

 .را عنوان كرد؟!
كه در قرآن صريحًا از آنها تجليل شده، آن  -از مهاجرين و انصار  - صچرا صحابه رسول خدا  -

در سقيفه  صپيامبر  و بالفاصله پس از فوت 1جّدى نگرفتند -به زعم شيعه  -خالفت را 
مع شدند و خواستند براى خود از طريق شورا، حاكم انتخاب كنند؟! چرا همگى ساعده جبنى

 .2را كانديد خالفت كرده و باالخره بعد از مباحثاتى با او بيعت كردند؟ سأبوبكر 
كه به قول شيعه  -هزار نفرى 116و به قول بعضى از موّرخين  -هزار نفرى  96چرا از جمعّيت  -

به حكم خدا شنيده و  سرا در غدير خم مبنى بر جانشينى علي  صامامّيه همگى فرمان پيامبر 
مشاهده نشد و جمعّيت مسلمانان  سفهميده بودند، قيام و حركتى در اعتراض به خالفت أبوبكر 

 .3را سكوت فراگرفت؟!
هستم و حاضر نيستم از « منصوب من عندالّله»هرگز نگفت: من  صپس از پيامبر  سچرا علي  -

اى كه مورد احترام شيعه هستند، به اين حديث ى كنم؟! چرا او و ديگر صحابهپوشحكم الهى چشم
و  ساند، استناد نكرده و با أبوبكر درباره خالفت و امامتش نازل گشته -به زعم شيعه  -و آياتى كه 

براى حكومت و فرمانروايى از جانب خدا تعيين شده  اگر او 4ديگر خلفاى راشدين بيعت كردند؟!

                                           
 رجوع شود.« صاصحاب پيامبر »به فصل  -1
اين نّص صريح، شورا تشكيل  شد، هرگز در مقابلبه عنوان خليفه و امام از طرف خدا و رسولش نصب مى س اگر على -2

 گرفت.شد و بيعتى صورت نمىنمى
و مدح و تمجيد قرآن كريم از آنها، با كتمان خالفت الهى  صدر حالى كه قوت ايمان اصحاب فداكار و مجاهد رسول خدا  -3

 توّسط ايشان، تناقض صريح دارد. س على
تاد يا هشتاد و سه روز فاصله نداشت )ماجراى غدير، روز ، بيش از هفصدر حالى كه حادثه غديرخم تا رحلت پيامبر  -4

همچون  -صفر بدانيم، هفتاد روز و چنانچه 19را  صالحجه، سال دهم هجرى واقع شد و اگر وفات پيامبر هجدهم ذى
خم روز از واقعه غدير 99األّول بدانيم، ربيع 11حداكثر  -آورده « الفصول فى سيرة الرسول»كثير كه در كتابش إبن
هزار مسلمان به حج 116اند، راست باشد كه رسول خدا در ميان گذشت(، اگر داستان غدير بدانگونه كه شيعيان آوردهمى

را به عنوان خليفه و  سخوانده و على -اى از كتب شيعه موجود است كه در پاره -اى طوالنى بدان تفصيل آمده بود، خطبه
اى از روايات، تا سه روز در آنجا و از مردم بدين عنوان بيعت گرفته! و حتى در پارهامام مسلمانان به فرمان خدا نصب كرده 

قّصه قلم و  -الموت خود نيز در صدد استحكام آن بوده! توّقف نموده! و از زنان نيز اخذ بيعت فرموده! و... حّتى در مرض
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 صو ديگر خلفاء را با بيعت خويش تأييد نمود؟! طبق فرموده پيامبر  سچه روى أبوبكر بود، از 
، آيا بزرگترين قاضى، حّجتى «ترين شما على استقاضى»؛ «أقضاكم على. »1در روايت شيعه،

گيرد و به مسائل فرعى بدينگونه قوى و قاطع را كه حّق خدايى خودش را ثابت كند، ناديده مى
از انجام حكم الهى سرباز زدند و با  سه شد كه مسلمانان و در رأس آنها خود علي پردازد؟ چمى

 صمّدعيان دروغين و غاصبان خالفت به مبارزه برنخاستند؟ به فرض اينكه اصحاب پيامبر 
اى كه شيعه و آن سه يا چهار صحابه سهمگى از امر خدا سرپيچى كردند و مرتد شدند، چرا علي 

ناديده  سكند، امر صريح و قاطع خدا و رسولش را مبنى بر جانشينى علي ف مىتنها بدانها اعترا
 .2بيعت كردند؟ امرى كه بايد اجرا شود! سگرفتند و بالفاصله يا با اندكى تأخير با أبوبكر 

                                                                                                               
ه تمام اين تأكيدات پشت پا زده و ابدًا سخنى تمامشان به جز اندكى ب صآنگاه بالفاصله پس از رحلت رسول خدا  -دوات 

و منصوبّيتش در غدير و بيعت مردم با او در آنجا را نياوردند، بايد گفت كه داستانى عجيب است! چگونه همگى  س از على
و از آن سخنى  آنها پس از گذشت كمتر از سه ماه، امرى به آن اهّمّيت را فراموش كردند و تمام عمرشان، آن را به ياد نياوردند

 نگفتند؟!.
البالغه ، نهج01نامه  -113-116الغطاء، چاپ لبنان، صالبالغه، شيخ كاشفمستدرك نهج -961الغارات ثقفى، ص -1

ناسخ  -999منار الهدى، على بحرانى، ص -، چاپ نجف 111، ص1اإلسالم األمالى، شيخ طوسى، جشرح فيض
 .991، ص9التواريخ، ج

يُمؤۡ َوَما ﴿ -2 ُ  قَََض  إيَذا ميَنةإ ؤۡ مين  َوَٗل مُ ََكَن ل ۡمًرا ۥ   َورَُسوُُلُ ٱَّللَّ
َ
ن أ

َ
ۡمريهيۡمٰۗ  مينۡ  ٱۡۡليَيَةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
َ  َيۡعصي  َوَمن أ  ٱَّللَّ

بيينا َضَلَٰاا  َضلَّ  َفَقدۡ  َورَُسوَُلُۥ ۡمُر ٱ ... ٣٦ا مُّ
َ
ي َمفۡ َوََكَن أ مرد و زن مؤمنى،  هيچ[. »99-90]األحزاب:  ﴾٣ُعوٗلا َّللَّ

زمانى كه خدا و رسولش به امرى حكم كنند، اختيارى از خود در آن ندارند )و اراده ايشان بايد تابع اراده خدا و رسولش 
گردد... و امر و فرمان خدا باشد( و هركس هم از دستور خدا و پيامبرش سرپيچى كند، گرفتار گمراهى كاماًل آشكارى مى

از روى مصلحت بود كه اينگونه عمل كرد!  س گويند: علىعمومًا در پاسخ به اين سؤال مىشيعه «. بايد اجرا شود
توان و يا هركسى ديگر؟ همچنين نمى س دانند چه چيزى مصلحت است يا علىپرسيم: آيا خدا و رسولش بهتر مىمى

مت و خالفتش وارد شده، خوددارى به منظور حفظ اّتحاد و اّتفاق مسلمانان از ذكر نصوصى كه در اما س گفت كه على
حكمى الهى را كتمان كند؛ آن هم زمانى كه ابراز و آشكاركردنش در آن شرايط،  س كرده است؛ زيرا محال است كه على

بيعت كرد، پس حكم خدا و رسولش را  سبا أبوبكر  -بنابر هر توجيهى  - س كرد.. بنابراين، چون علىكاماًل اقتضاء مى
نيست كه گفته شود: خداوند و رسولش او را به  س و تسليم ظلم و ستم گشته است! آيا اين توهين به علىناديده گرفته 

 سناديده بگيرد و با أبوبكر  -بنابه هر دليلى -عنوان خليفه مسلمانان انتصاب نموده، ولى او مصلحت ديد كه امرشان را 
 .و ساير خلفاء بيعت كند؟!
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كه داراى معانى مختلف و متعّددى است و  -« َمْولى»در عبارتى كه فرمود، كلمه  صچرا پيامبر  -
« عاد»و « وال»و افعال  -آيد، مربوط استاى كه قبل يا بعد از آن مىميشه با قرينهفهم دقيق آن، ه

به تصديق  -و قرينه آن نهاد؟ چرا اين عبارت را « عداوت»را در برابر « واليت»را به كار برد، و 
و همراهانش در تصّرف پيش از موقع  ساز جانب بريده -پس از زمينه عداوتى كه  -مدارك شيعه 

 پيش آمده بود، فرمود؟ سبا علي  -ال زكات امو
، «امير»، «خليفه»كلمات روشنى از قبيل:  -اگر مسأله جانشينى در ميان بود  - صچرا پيامبر  -

را براى بيان اين امر خطير به كار نبرد تا به مقصود رساتر باشد و براى « امام»و « أولى األمر»

                                                                                                               
 است؛ چنانچه وقتى بعد از عثمانكسى است كه هرگز زير بار زور نرفته و با عدالت كامل عمل كرده س در حاليكه على 

رفت و با او به خالفت برگزيده شد، با وجود مشكالت فراوانى كه پيش آمده بود، با معاويه كه زير بار حكومتش نمى س
 كرد، جنگيد و فرمود:بيعت نمى

 «.ادعى ما ليس به وآخر منع الذى عليهأال وإنى أقاتل رجلين: رجال » 
جنگم: مردى كه اّدعاى چيزى كند و از آِن او نباشد، و ديگرى مردى كه خوددارى كند از چيزى كه من همواه با دو مرد مى» 

 (.191، كالم 9البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزء)نهج«. به عهده اوست
اند كه از آِن آنها نبوده را غصب كرده و مّدعى خالفتى شده سخدايى على گانه، حّق طبق اين فرموده، اگر واقعًا خلفاى سه 

داراى چنين حّقى بوده و از آن خوددارى كرده، بايستى طبق فرموده خويش با  سجنگيد و اگر واقعًا علىاست، با آنها مى
 جنگيد!..خودش مى

بوده كه در  سداشت، مقّصر اصلى و نخستين، خود علىبنابراين، اگر امامت به اين كيفّيت كه شيعه معتقد است، وجود  
نشد و در اين باره تا اين حد سستى  0هيچ موردى از آن سخنى به ميان نياورد و مّدعى منصوبّيت خود از جانب خدا و رسول

 سر كرد! اگر به راستى از طرف خدا و رسولش براى خالفت تعيين شده بود، واجب بود كه تا سرحّد شهادت با أبوبك
والذى فلق الحبة »فرمود: « بن عبادقيس»شود؛ چنانكه بنا به روايت  صمخالفت كند و مانع باالرفتن او به منبر پيامبر 

برء النسمة لو عهد إلى رسول الّله عهدا لجادلت عليه ولم « قحافة يرقى فى درجة واحدة من منبرهأبىأترك إبنو
عهدى با من كرده بود، با شتاب و چابكى بر  صرا خلق كرد، اگر رسول خدا  قسم به كسى كه دانه را بشكافت و جهانيان»

 «.اى از منبر برآيد!قحافه )أبوبكر( به پلهگذاشتم پسر أبىشتافتم و نمىآن مى
خورد كه حاضر نيست در هيچ شرايطى، به اندازه يك سر سوزن از آيا اين حرفها شايسته كسى است كه به خدا سوگند مى 

العملش در مورد درخواستش مبنى بر بيشترنمودن سهمش، و عكس سطالببن أبىرد؟ آيا رفتارش با برادرش عقيلحق بگذ
در برابر خواسته برادر نابينايش، آن  سدر برابر درخواست برادر نابينايش فقط يك داستان است يا حقيقت محض؟ اگر على

بل غاصبان خالفت، يكى از اصول دين! امر صريح و سفارش رسول عكس العمل شهره خاّص و عام را نشان داد، چرا در مقا
ترسيد؟ يا اينكه فقط در برابر ضعفاء، قوى و برحق، و در  سسكوت كرد و آن را به ديده اغماض نگريست؟ آيا على صخدا

 پذير بود؟!.مسائل الهى انعطاف
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أفصح من نطق »د؟ چه مانعى در اين كار براى كسى كه آور نشودر آينده توجيه -احيانًا  -ديگران 
 .1بود، وجود داشت؟!« بالضاد

تر بنگريم و مقّدمات آن را تحقيق دارد كه به حادثه غديرخم، عميقبنابراين، اين سؤاالت ما را وامى
از مّكه به سوى مدينه،  صبينيم كه پيش از پايان حج و بازگشت پيامبر كنيم.. چون چنين كنيم، مى

از يمن آمده و  سبودند، و آنها سپاهى بودند كه با علي  به مخالفت و دشمنى برخاسته سجماعتى با علي 
 گويد:در كتابش مى« عاّلمه امينى»كنندگان در حج پيوسته بودند.. به شركت

کثر من ذلك کالو » علی الذین أتوا من الیمن مع مقیمین بمكة و أما الذین حجوا فأ
 .2«موسیأبیمؤمنین و أمیرال

و اّما كسانى كه مراسم حج را به جاى آوردند، بيش از اينها بودند؛ مانند كسانى كه مقيم مّكه بودند و »
 .«نيز كسانى كه با على و أبوموسى أشعرى از يمن بازگشته بودند

ا مراسم حّج به پايان رسيدند، حّتى تأّمل نكردند ت ص، چون به پيامبر ساين گروه مخالفان با علي 
« شيخ مفيد»مطرح ساختند؛ چنانكه  سبرسد و بالفاصله با شّدت و شتاب، شكايات خود را از علي 

 نويسد:مى
أمر رسول الّله منادیا فنادی فی الناس: مؤمنین و فلما دخلوا مكة کثرت شكایاهم من أمیرال»

عز و جل غیر مداهن فی طالب فهو خشن فی ذات الّله بن أبیإرفعوا ألسنتكم عن علی
 .3«دینه

همين كه )همراهان على( داخل مّكه شدند، شكاياتشان درباره اميرالمؤمنين باال گرفت و زيادتر شد. »
اى را فرمان داد تا بين مردم بانگ زند كه زبانهايتان را از على كوتاه كنيد؛ زيرا او در ندادهنده صپس پيامبر 

 .«كندكار خدا سختگير است و در دين او، هرگز مداهنه و سستى نمى

                                           
، به خاطر اين «ضاد»برند، و اشاره آن به حرف گويد، به كار مىمثلى عربى است كه براى كسى كه بسيار فصيح سخن مى - 1

موّظف  صاگر واقعًا چنين موضوعى در كار بوده باشد، پيامبر  -تر است! است كه تلّفظ آن در عربى از تمام حروف سنگين
به طورى  -ت و صراحت، نوشت و تعليم داد و به طور شايسته و كمال هم تبليغ نمود بود همانگونه كه آيات قرآن را با آن دقّ 

شده از اين وظيفه را هم داشت كه در مورد جانشين منصوب -كه مؤّثر هم واقع شد و كسى هم نتوانست آن را انكار كند 
ا در آينده هيچگونه توطئه و ترديد و كارى به خرج دهد، تطرف خدا نيز كه برايش آيه نازل شده! يك چنين صراحت و محكم

 توجيه و تعبيرى، در كار نباشد.
 .3، ص1الغدير، امينى، ج -2
 . 101اإلرشاد، شيخ مفيد، ص -3
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ايشان شكايت على با رسول كردند »كند: در تفسير خود چنين نقل مى« أبوالفتوح رازى»همين سخن را 
دلشان بود، و رسول گفت: على صواب كرد و چون ايشان امساك نكردند، رسول بر منبر آمد و از آنچه در 

 .1«طالب... الخبن أبیإرفعوا ألسنتكم عن علی»خطبه كرد و گفت: 
در اين هنگام »نيز در كتاب خود، دليل و موضوع شكاياتشان را چنين آورده است: « دكتر على شريعتى»

شكايت كردند. در بازگشت،  صمن بازگشته بودند، رسيدند و از وى نزد پيامبر لشگريانى كه با على از ي
على كه براى ديدار پيامبر در مّكه و شركت با وى در مراسم حج شتاب داشت، مردى را به جاى خود بر آنان 

، از گماشت تا از دنبال بيايند و خود از آنان پيشى گرفت و به سرعت تاخت. مرد كه چشم على را دور ديد
ترس آن كه عدل و بخشش پيامبر، آنچه را آنان از يمن آورده بودند، از دستشان بگيرد، فرصت را غنيمت 

هايى را كه با على بود، بر لشگريان تقسيم كرد. لشگريان كه رسيدند و على به سراغشان آمد، شمرد و جامه
از آن كه آنها را نزد رسول خدا ببرى، از تن  اند، به خشم فرياد زد: واى بر تو! پيشها را پوشيدهديد كه جامه

ها را از تن يكايك آنان بيرون آورد. لشگريان از رفتارى كه على با آنان كرده بود، به بيرون آر! سپس جامه
درنگ برخاست و به آنان گفت: اى مردم! از على شكايت مكنيد، سوگند به پيغمبر شكايت بردند. پيامبر بى

 .2«تر از آن است كه از او شكايت كننددا يا در راه خدا خشنخدا كه وى در ذات خ
را ميان خود داشت، و به  سبا چنين جمعّيتى كه موج دشمنى و مخالفت با علي  صپس پيامبر 

شد، از مّكه خارج شد ساخت و در نتيجه دستاويزى براى منافقان و تفرقه مسلمانان مىديگران نيز منتقل مى
هنگام برپايى نماز ظهر در غدير خم، سخنرانى كوتاهى ايراد فرمود و كلماتى درباه  و در فرصت مناسبى به

باشد.. بنابراين در از جمله معانى آن مى« دوستى و عدم عداوت»به كار برد كه به اعتراف شيعه،  سعلي 
نى پيامبر و ترك دشمنى با او، و حمايت و پشتيبا سچنين جّوى، با آن سوابق، جز امر به دوستى با علي 

فهميد؟ به نظر ما هيچ چيز ديگرى « مواله، وال، عاد» صتوان از كلمات پيامبر از او، چه چيزى مى ص
توان فهميد و قصد از استشهاد به گفتار عاّلمه امينى، شيخ مفيد، أبوالفتوح رازى و دكتر شريعتى در اين نمى

عقيده مّيه با من و امثال بنده در تفسير غدير خم، هممقال، هرگز اين نبوده كه اّدعا شود، اين علماى فرقه اما
به يمن و جريان زكات و  ساز سفر علي  -هستند! بلكه مقصود اين بوده كه نشان داده شود، مقّدمات غدير 

اند و در اين باره موّرخان را آنها نيز نقل كرده -غنايم، و دشمنى شديد با او، و شكايات متعّدد از او در مّكه 
را  ساند، يكسره موضوع جانشينى علي رغم مقّدماتى كه خود ذكر كردهتنها نيستند، منتهى آنان على سّنى

                                           
نزيَل إيَِلَۡك ﴿تفسير روح الجنان، أبوالفتوح رازى، ذيل آيه:  -1

ُ
ي ُۡ َما  أ َها ٱلرَُّسوُل بَلل يُّ

َ
أ  [. 09]المائدة:  ﴾َيَٰٓ

 .919شريعتى، ص شناسى،اسالم -2
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اند، عّلتش همان اند، و اينكه چرا چنين كردهاز حادثه غدير نتيجه گرفته كه از ديدگاه ما به خطا رفته
« عقيده»رها كنند.. متأّسفانه  اند آنها راخواستهاى و انس و عادات روحى است كه نمىوابستگيهاى فرقه
و « تلقين»گيرد و حّتى در مورد بسيارى از بزرگان در نتيجه شكل نمى« انديشه آزاد»هميشه از طريق 

 شود!.ايجاد مى« احساس دلبستگى» و« عاليق درونى»
فته، قبل از حادثه غدير خم سخن گ ساى با علي ايد كه أبوالفتوح رازى از اختالف عّدهتصديق داشته

پرسيد: اين موضوع به حادثه غدير چه ارتباطى دارد كه در زمان و مكان ديگرى روى داده و أبوالفتوح ولى مى
 نيز، آن را جداگانه نقل كرده است؟

 )جواب(: الزم به تذّكر است كه:
رده است و آنها به هم نك« اّتصال»يا  «انفصال»اّواًل أبوالفتوح رازى كه دو حادثه را نقل كرده، صحبت از 

و « پيامبر به امر خدا بر منبر قرار گرفت»گويد: صرفًا نقل ماجرا نموده و اينكه در مورد حادثه دوم مى
او.. ما به رأى و تفسير « نقل»اوست؛ نه « رأى»نتيجه گرفته،  سبياناتش را به معنى اعالن جانشينى علي 

با داليل  -مبنا قرار داده و رأى صحيح را  -ست كه متواتر و معتبر ا -موّرخ كارى نداريم، بلكه نقلش را 
ارتباط به هم دثه بىگويد كه دو حاايم.. نقل أبوالفتوح رازى به هيچ وجه نمىاستخراج كرده -كافى 
 اند!.نبوده

كنند، ولى ما حق ثانيًا حّتى در قرآن كريم نيز چه بسا دو آيه در كنار هم، دو موضوع مختلف را بيان مى
قرائنى را كه دو موضوع را به هم ربط داده، ناديده بگيريم و آنها را مقوالت جداگانه بپنداريم؛ چنانكه نداريم 

َيامُ ُكتيَب ﴿ فرمايد:مثاًل مى ي يَّاما ﴿ ﴾َعلَۡيُكُم ٱلصل
َ
ۡعُدوَدَٰت  أ نزيَل فييهي ﴿ ﴾ا مَّ

ُ
يي  أ َاۡهُر َرَمَضاَن ٱَّلَّ

دهد كه همه با همديگر مجّرد ديد، ولى قرائن نشان مى توان هريك از اين آيات رامى ﴾...ٱۡلُقۡرَءانُ 
كاماًل نشان  -به ترتيبى كه قباًل شرح داده شد  -مربوطند. آن دو حادثه نيز، چنين هستند و عوامل مختلف 

بوده است.. مسّلمًا حوادث « اّولى»، به دنبال و در تكميل «دومى»دهند كه به هم مربوط بوده و حادثه مى
دهند و اگر اين مطلب را مالك سنجش آنها قرار دهيم، و چه بسا در مكانهاى مختلف روى مىدر زمانها 

 شوند!.در تاريخ به هم مربوط نمىاى هيچ دو حادثه
در غدير خم على را به سمت جانشينى خود  صايد: چگونه بايد بر شما ثابت شود كه پيامبر فرموده

سّنت ؟ و علماى اهل«خلیفتیأنت أخی ووصیی و »ود: به على نفرم صمنصوب فرموده؟ آيا پيامبر 
 اند؟اين جمله را نقل نكرده

 )جواب(: 
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أنت أخی »نفرمود:  سبه هيچ وجه در غديرخم درباره علي  صالزم به تذّكر است كه پيامبر 
ايم و ابدًا حكم به اى كه شرحش را دادهجمله .«من كنت موله فهذا ىلع موله»، بلكه فرمود: «و...

برخى از  -ايد، خبر واحدى است كه شود.. عبارتى كه بدان اشاره كردهاز آن استنباط نمى سجانشينى علي 
ََ ﴿: در رابطه با آيه -سّنت كتب اهل ي ۡقَرب

َ
َيتََك ٱۡۡل ۡر َعشي نذي

َ
و خويشان نزديك » .[119]الشعراء:  ﴾٢١٤َوأ

سّنت آن را متواتر ندانسته، بلكه همگى آن را جعلى و دروغين اند.. اّما فقهاى اهلآورده .«رسان!خود را بت
بودن و دروغگويى گردد كه به متروكبن عبدالقدوس برمىاند! اين حديث به أبومريم كوفى و عبدالّلهدانسته

و مدينى.. إبن 1است! روغگو و شيعهالقاسم أبومريم، متروك و دگويد: عبدالغفاربنكثير مىمشهورند.. إبن
ارتباط به بودن آن، همين بس كه بى.. و جعل 2اند!ديگران نيز او را به وضع و جعل حديث معّرفى كرده

 صهشت ساله بوده، نازل شده و به پيامبر  سموضوع آيه است! زيرا آيه در دوران مّكه و هنگامى كه علي 
جمع كن و آنان را از شرك و گناهانشان، انذار ده و به توحيد و عبادت  خويشان خود را»3 دهد كهفرمان مى

بر  صآمده كه پيامبر  - سعباسروايت إبن -مطلب در صحيح بخارى و مسلم «.. خدا، دعوتشان كن!
نيامده  سكوه صفا باال رفت و خويشان خويش را فراخواند و آنها را به اسالم دعوت كرد و بحثى از علي 

، چهل نفر از خويشان خويش را دعوت كرد، در حالى صته از اين، در روايت آمده كه پيامبر است.. گذش
رسيده است! و عبدالمطلب، به چهل مرد نمىاند، در آن زمان تعداد نفرات بنىكه آن گونه كه محّققان آورده

بن الحارث نيز جواب دادند، در حاليكه ة، حمزه و جعفر و عبيدسدر همان روايت آمده كه عالوه بر علي 
 -كه اوايل دعوت بوده -اند! همچنين در آن موقعّيت بالغتر و مؤّثرتر بوده -در زمان نزول آيه  - ساز علي 

 .و دعوتش را كسى نپذيرفته بود تا بحث جانشينى او مطرح شود!! صهنوز خود پيامبر 
كه در  -كنيد، چرا به اين حديث مشهور بعالوه، اگر جنابعالى به كتب سّنى در اين باره استناد مى

هنگام احتضار »كنيد كه: اشاره نمى -سّنت و حّتى مآخذ شيعه نيز آمده صحيح بخارى و ساير مأخذ اهل
برويم تا امر  گفت: اى على! بيا نزد رسول خدا سبه علي  صعموى پيامبر  س، عّباسصرسول خدا 

به او پاسخ منفى داد  سحكومت را در مورد تو اعالم كند و پس از رحلتش كسى با تو اختالف نكند، علي 

                                           
 .19، ص9تيمية، جالسنة، إبنمنهاج -096، ص1ميزان اإلعتدال، حافظ ذهبى، ج -1
 .99، ص9البداية والنهاية، ج -2
 .931شناسى، شريعتى، صاسالم - 3
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بخواهيم، ممكن است مرا تعيين نكند و مردم هم  صو گفت: همانا به خدا قسم! اگر ما آن را از پيامبر 
 .1«كنم!چنين تقاضايى نمى صبدين خاطر مرا انتخاب ننمايند. پس به خدا قسم! از پيامبر 

و اّما اين حديث نيز در كتب سّنى تصريح شده و اگر به مأخذ شيعه احتجاج فرماييد، در آنجا نيز 
 فرمود: سمضبوط است كه علي 

حكم اإلسالم علی المسلمین بعد ما یموت إمامهم أو یقتل ضاال والواجب فی حكم الّله و »
الدم، أن ال یعموا عمال وال و حرامالدم أحالل کان أو مهتدیا، مظلوما کان أو ظالما،

اما عفیفا ء قبل أن یختاروا ألنفسهم إمال یبدءوا بشییحدثوا حدثا وال یقدموا یدا أو رجال و 
 .2«السنةعالما عارفا بالقضاء و 

در حكم خدا و اسالم، بر مسلمانان واجب است كه چون امامشان فوت كرد يا كشته شد، خواه گمراه »
شده، مظلوم باشد يا ظالم، خونش حالل باشد يا حرام، هيچ كارى نكنند و دست و پاى يا هدايتباشد 

فراپيش ننهند و شروع به هيچ عملى نكنند، مگر آن كه قبل از هركارى براى خود امامى انتخاب كننند كه پاك 
 .«و عالم با احكام و سّنت باشد

آب و علف، اصحاب را جمع كرد تنها در صحرايى بى صايد: آيا عقالنى است بپذيريم پيامبر آورده
 .براى اينكه بگويد: رفيق من با على رفيق است!

 كنم كه:)جواب(: بنده عرض مى
در غدير خم به قصد سخنرانى و ايراد خطبه  صاند كه پيامبر حّتى هيچ يك از موّرخان شيعه نگفته

و آنجا را محّل مناسبى براى اقامه نماز يافتند، پياده خواستند نماز بخوانند فرود آمد! هنگام ظهر بود و مى
اى باال گرفته، چند كلمه سديد كار دشمنى با علي  صشدند و نماز خواندند و بعد از نماز، وقتى پيامبر 

 .ايد!فرمود.. مطلبى به اين روشنى را شما به كجا كشانده سدر رفع عداوت از علي 

                                           
ثير، بن أكامل -1911، ص9طبرى، ج -19، ص0صحيح بخارى، ج -191، ص1الحديد، جأبىالبالغة، شرح إبننهج -1

شود؛ . يكى از ممّيزات اسالم اين است كه هركس كانديد و خواستار ُپست و مقامى شود، به او سپرده نمى966، ص1ج
رسيدند و از او درخواست منصبى نمودند،  صخدمت پيامبر سچنانچه زمانى كه دو تن از خويشان أبوموسى أشعرى

ى َعَلى َهَذ »فرمود:  َولِّ ِه اَل ُن ا َوالل  ن  هِ ِإ ْي َحًدا َحَرَص َعَل ُه َواَل َأ َل َحًدا َسَأ َعَمِل َأ به خدا قسم! ما اين مسؤولّيت را به «. »ا اْل
 )صحيح مسلم و بخارى(«. سپاريمكسى كه خود خواهان آن باشد و بر آن حريص باشد، نمى

نجف مستدرك الوسائل، ، چاپ 101بن قيس، صكتاب سليم -، چاپ كمپانى 919، ص19بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -2
 آمده است.« لجميع أمرهم»، «ألنفسهم»، نامه على به معاويه.. در بحاراألنوار، به جاى 9نورى طبرسى، ج
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را براى  سعلي  -به قول شما  -آب و علف در آن صحراى بى ص و اگر غير از اين بود، چرا پيامبر
شد؟! چرا در هنگام مراسم عظيم حج در مّكه و يا جانشينى معّرفى نمود؟! آيا جايى بهتر از آنجا يافت نمى

امر خدا و رسولش را مبنى بر جانشينى علي  -اعم از حجاج و غيره  -هنگام بازگشت در مدينه كه همه مردم 
ند و بعدًا هيچ تأويلى در مقابل آن نداشته باشند، نفرمود؟ چرا فقط در آن مكان و تنها و تنها همان بشنو س
 ار و در حضور همان افراد فرمود؟.يكب

آنها كه در خالفت،  -، مسأله جانشينى على را زمانى فرمود كه مسلمانان مدينه صايد: پيامبر آورده
 .حضور داشته باشند! -طمع داشتند 

 اب(:)جو
 -را در حضور مردم مدينه داشت  ساگر قصد اعالم جانشينى علي  - صبايد سؤال كرد: چرا پيامبر 

صبر نكرد تا كاروان به مدينه برسد و ميان راه، در غدير خم آن سخنان را ابراز داشت؟ مگر مردم مدينه همه 
را بشنوند؟ مگر  - سفت علي خبر خال -به حج آمده بودند؟ آيا الزم نبود همه حكم الهى  صبا پيامبر 

 ص؟! آيا اگر پيامبر «طمع در خالفت داشتند»شنيدن اين خبر، مخصوص كسانى بود كه به قول شما: 
 گريختند؟!.مى«! نندگان در خالفتكطمع»نمود تا به مدينه برسد، صبر مى

سخنان اعالن از آن  صهمه در غدير خم فهميدند كه منظور پيامبر  صايد: اصحاب پيامبر فرموده
منتهى نفع دنياشان نگذاشت از  -و تبريك عمر به على، دليل اين موضوع است  -جانشينى على بوده است 

عمل كرده تا  صتبعّيت كنند. معدودى مانند سلمان و أبوذر و مقداد و عّمار، به امر پيامبر  صامر پيامبر 
 مّدتى زير بار بيعت با أبوبكر نرفتند.

 )جواب(: 
در دست  -صحيح -هيچ روايتى  -حّتى سلمان و أبوذر و مقداد و عّمار  -ز هيچ يك از اصحاب اّواًل ا

، در سنيست كه درباره غديرخم چنين مطالبى را دربرداشته باشد و تمام كسانى كه به جانبدارى از علي 
شين منصوص جان ستأخير كردند، هرگز نگفتند كه دليل امتناعشان اين است كه علي  سبيعت با أبوبكر 

و برگزيده خداست! هيچ سند تاريخى كه اين موضوع را نشان دهد، در دست نيست.. اگر  صپيامبر 
بود، آنها هرگز فرمان خدا و مى ساز حديث غدير، جانشينى بالفصل علي  صچنانچه منظور پيامبر 

كردند.. با حدس و گمان بيعت نمى سكردند و تحت هيچ شرايطى با أبوبكر رسولش را فراموش نمى
اند.. در توان تاريخ ساخت! هيچ يك از اصحاب، تفسير شما را از حادثه غدير در تاريخ منعكس نكردهنمى

را از خطبه غدير نفهميدند!! و لذا  صطبرسى آمده كه گروهى از انصار، مقصود پيامبر « احتجاج»كتاب 
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باز هم  صقصودش را دريابند و آن گونه كه در روايت آمده، پيامبر ناچار شدند كسى را نزد او بفرستند تا م
 .و... را به كار نبرد!!« أولى األمر»، «والى»، «امام»، «خليفه»اى از قبيل هيچ كلمه

گوييد امر خدا و پيامبرش را به خاطر منافع دنيوى زير پا گذاشتند، قرآن كريم آنها را ثانيًا كسانى كه مى
وعده بهشت داده و اّدعاى شما در  1ناميده و خداوند، بدون هيچ قيد و شرطى، بدانان «مؤمنان حقيقى»

 سخالفت بالفصل علي  -به فرموده قرآن  - 2«راستين مؤمنان»خواند! اگر آن مورد ايشان با كالم خدا نمى
را  س«عبادهبنسعد»در غديرخم فهميده بودند، چرا متعاقبًا شورا تشكيل دادند و  صرا از سخنان پيامبر 

 .كانديد خالفت كردند؟!
ثالثًا هرچند اصل حديث غدير، متواتر بوده و در صّحت آن هيچ ترديدى نيست، ولى حديث تبريك 

بن زيدبن على»در آن ماجرا، خبرى واحد و جعلى است.. در سند اين حديث، همه به  سعمر به علي 
ضعيف »گويد: آورده و خود در موردش مى حنبل در مسند خودگردد كه امام احمدبنبرمى« جدعان

، «معينإبن»، «عيينهإبن»، «خزيمهإبن»، «حمادبن زيد»از قبيل -3سّنت نيز ديگر علماى اهل«. است
اند: در سندها اند و گروهى گفتهاو را غيرموّثق و ضعيف و شيعه دانسته -« يزيدبن زريع»، «يحيى القطان»

 .ست!دستكارى كرده و درخور اعتنا ني
تواند باشد؛ زيرا افراد، تبريك را به جانشينى نمى سبه فرض صّحت خبر، ضرورتًا مؤّيد نصب علي 

گويند و هر واقعه خوشى كه براى كسى پيش آيد، تبريك دوستانش را نسبت به فقط در انتصابات به هم نمى
ه و او را از تمام اّتهامات، خواند سهمگان را به ترك دشمنى با علي  صانگيزد. اين كه پيامبر او برمى

مبّرى دانسته و دوستى و محّبت خاّص و حمايت ويژه خود را نسبت به او، به همه نشان داده و بر همه الزم 
را نيز به او در  سبرانگيزاند و تبريك عمر  ستواند شادباشهاى بسيارى را نسبت به علي شمرده است، مى

 بايد از زمره آن شمرد!. -ه باشد داگر چنانچه فرضًا راست بو -اين ماجرا 
شود و هيچ كس در آن اختيارى ايد: امامت، امرى الهى و انتصابى است و به مردم مربوط نمىفرموده

منجر به انتخاب خلفاء گشته، مردود و ناروا بوده  -در طول تاريخ  -ندارد، و تمام شوراها و بيعتهايى كه 
 .ندانش را به امامت مردم برگزيده بود!دوازده نفر از خا صاست؛ زيرا پيامبر 

 )جواب(:

                                           
 (.99)األنفال:  -1
 (.166)التوبة:  -2
 .191، ص9مسند احمد، ج -3
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دهيم، تا ثابت شود كه امامت و خالفت، رجوع مى ساّواًل در اين مورد، شما را تنها به چند فرموده علي 
 گيرد:كند و با انتخاب و بيعت مردم صورت مىبا نبّوت فرق مى

 -ى كه به معاويه نوشته بود ادر نامه -هرگز چنين سخنانى  ساگر امامت انتصابى بود، علي  -1
 فرمود:نمى

حكم اإلسالم علی المسلمین بعد ما یموت إمامهم أو یقتل ضاال والواجب فی حكم الّله و »
الدم، أن ال یعموا عمال وال و حرامالدم أکان أو مهتدیا، مظلوما کان أو ظالما، حالل

اما عفیفا أن یختاروا ألنفسهم إمء قبل ال یبدءوا بشییحدثوا حدثا وال یقدموا یدا أو رجال و 
 .1«السنةعالما عارفا بالقضاء و 

در حكم خدا و اسالم، بر مسلمانان واجب است كه چون امامشان فوت كرد يا كشته شد، خواه گمراه »
شده، مظلوم باشد يا ظالم، خونش حالل باشد يا حرام، هيچ كارى نكنند و دست و پاى باشد يا هدايت

وع به هيچ عملى نكنند، مگر آن كه قبل از هركارى براى خود امامى انتخاب كننند كه پاك فراپيش ننهند و شر
 .«و عالم به احكام و سّنت باشد

داند كه بعد از ، انتخاب امام را از طرف مردم، يكى از واجبات و احكام الهى مىسدر اينجا خود علي 
براى  -در بين خود  -ندهند تا اين كه امامى را وفات يا شهادت امام پيشين، واجب است هيچ اقدامى انجام 

 خود انتخاب كنند.
شود، و باز به جاى اينكه اشاره كند، امامت مقامى است الهى كه به نصب خدا احراز مى -1

 فرمايد:مى
 .2«إنما الخیار للناس قبل أن یبایعواعلی ما بویع علیه من کان قبلی و  إنكم بایعتمونی»

همان شرايطى كه با كسانى كه قبل از من بودند، بيعت كرديد و جز اين نيست كه همانا شما بر اساس »
 .«كردن، انتخاب با مردم است )كه چه كسى را اختيار كنند(پيش از بيعت

 فرمايد:و نيز مى -9
 .3«أذن! أمرکم هذا لیس ألحد حق إال من أّمرتمأیها الناس عن مالء و »

                                           
مستدرك  -چاپ نجف ، 101بن قيس، صكتاب سليم -، چاپ كمپانى 919، ص19بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -1

 ، نامه على به معاويه.9الوسائل، نورى طبرسى، ج
مستدرك نهج البالغة، شيخ هادى  -119، چاپ تبريز اإلرشاد، شيخ مفيد، ص191، ص9بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -2

 .1، جزء9خان سپهر، جناسخ التواريخ، ميرزاتقى -99الغطاء، صكاشف
 .990، ص9بحاراألنوار، ج -3
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)يعنى خالفت و امامت( حّق هيچ كس نيست، مگر كسى كه  اى مردم انبوه و هوشيار! اين كار شما»
 .«شما او را امارت دهيد

 .داند كه مردم، او را برگزيده باشند!در اينجا نيز، امامت را تنها حّق كسى مى
به عنوان خليفه و امام مسلمانان از جانب شوراى مسلمانان متشّكل از  سپس از آن كه علي  -9

مهاجرين و انصار برگزيده شد، معاويه خالفتش را به رسمّيت نشناخت و از بيعت با او سرباز زد، 
 به او چنين نوشت: سكه علي 

للشاهد أن هم علیه، فلیس عمر و عثمان علی ما بایعو عنی القوم الذین بایعوا أبابكر و إنه بای»
ین واألنصار فإن اجتمعوا علی رجل  یختار وال للغائب أن یرد، وإنما الشوری للمهاجر

سموه إماما کان ذلك لله رضی فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلی ما خرج و 
 .1«مؤمنین...ـمنه فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل ال

أبوبكر و عمر و عثمان نيز بر سر همان شرايط بيعت كرده بودند.  همانا كسانى با من بيعت كردند كه با»
پس كسى كه شاهد )بيعت( بوده، نبايد ديگرى را )براى خالفت( اختيار كند، و كسى كه غايب بوده، حق 

كننده امام و خليفه، ندارد رأى ايشان )بزرگان اصحاب شورا( را نپذيرد و جز اين هم نيست كه شوراى تعيين
جرين و انصار است. بنابراين اگر بر مردى اّتفاق كرده و او را امام ناميدند، اين كار موجب رضاى حّق مها
گردانند و اگر از گردد. پس كسى كه به سبب طعن و بدعت از امر ايشان بيرون رفت، او را برمىخدا مى

 .«است...جنگند كه غير راه ديگر مؤمنان را پيروى كرده بازگشت خوددارى كرد، با او مى
داند و شورا در گوشزد به معاويه، امامت را امرى انتخابى و مشورتى مى سبينيم، علي همانطور كه مى

داند و اگر آنها كسى را به عنوان امام برگزيدند، اين كار موجب را نيز، تنها حّق مهاجرين و انصار مى
فرمود: من از گفت؟ يا مىن مىخوشنودى خدا خواهد شد! آيا اگر او منصوب خداوند بود، چنين سخ

به آن سفارش كرده، ولى شما از فرمان خدا و  -بارها و بارها  - صام و پيامبر جانب خدا منصوب شده
رسولش سرپيچى كرده و با تشكيل شورا و بيعت با ديگرى غير از من، موجب خشم و غضب خدا 

 .ايد!!گشته
توانست آن را صراحتًا قبول نكند و نمى سعلي اگر امامت و خالفت، منصوٌص عليه و قطعى بود،  -9

 كرد:اين چنين سوگند ياد نمى

                                           
 .13. وقعةالصفين، نصربن مزاحم، ص0، نامه 9البالغه، فيض اإلسالم، جزءنهج -1
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بةه! ما کانت لی فی الخالفة رغبة و اللّ و » حملتمونی ولكنكم دعوتمونی إلیها و  ال فی الوالیة إر
 .1«علیها

سوى آن به خدا قسم! من به خالفت هيچ رغبتى نداشتم و به آن نيازمند نبودم، اّما شما مردم مرا به »
 .«دعوت كرديد و اينكار را بر من بار نموديد

به خالفت و واليتى كه خداوند به او سپرده، اشتياق و رغبت نداشته  سچطور ممكن است كه علي 
باشد؟! آيا زيربار نرفتن مسؤولّيت و تكليف الهى در شأن او بوده است؟ آيا ممكن است كه خداوند امرى را 

 ل به آن نشان ندهد و كنار بكشد و جا را براى ديگران خالى نمايد؟به او محّول كند و او تماي
را براى خالفت و امامت پيشنهاد كردند، ولى  سبزرگان اصحاب، علي  سبعد از شهادت عثمان  -0

 او قبل از پذيرش آن فرمود:
یرا خیر من وّلیتموه أمرکم و أطوعكم لالتمسوا غیری... ولعّلی أسمعكم و دعونی و » أنا لكم وز

 .2«م منی أمیرالك

شنوتر مرا به حال خود واگذاريد و از كس ديگرى غير از من بخواهيد... اميد داشته باشيد كه من حرف»
ايد و من برايتان وزير باشم، بهتر است از اينكه تر از شما باشم براى كسى كه امر خود را به او سپردهو مطيع

 .«اميرتان باشم
دهد كه در به وضوح نشان مى -ايم ديگر كه از ذكر آن خوددارى كرده و بسيارى -بنابراين، داليل فوق 

هيچ نّصى وجود ندارد و در هيچ جايى،  صو فرزندانش بعد از پيامبر  سمورد امامت و خالفت علي 
 اى استناد نكرده است!.هيچ حادثهاى و هيچ حديثى و جانشينى خود را از هيچ آيه

معّرفى  صكه توّسط خدا منصوب و به وسيله پيامبر  صشينان پيامبر ثانيًا به اعتقاد جنابعالى، جان
اند، دوازده نفر هستند و بيش از اين هم نيستند! پيامبرى كه دين خويش را دين خاتمّيت دانسته و شده

اسالم »گويد: بگرود، چطور ممكن است كه نخست مى« ديِن ناسخ»بشرّيت بايستى براى هميشه به اين 
خواهد امام و جانشين بعد از خودش را انتصاب نمايد، تنها و و بعد كه مى« جاودان است دين هميشگى و

كند و نه بيشتر و نه براى هميشه؟ فرض كنيد، اين امر تحّقق تنها دوازده نفر را براى مسلمانان انتخاب مى
كردند، امامت مى -شود! مى با همان اسامى و به همان ترتيبى كه اّدعا -كرد و بعد از او دوازده نسل پيدا مى

                                           
 .130، خطبه 9البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج -1
 .31، خطبه1البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج -2
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اّما بعد از آن چه؟! چرا مسلمانان نخستين، داراى امام برگزيده از جانب خدا باشند، ولى متأّخرين، داراى 
 .امام برگزيده از جانب خودشان باشند؟!

 گيرى كنيد، به آياتى از قرآن كه منزلت هاروننتيجه« حديث منزلت»را از  سبراى آن كه جانشينى علي 
 .ايد!دهد، استناد نمودهتوضيح مى ÷ را نسبت به موسى

 )جواب(:
ايد، ذياًل مقايسه كنيم تا وضع تطبيق روشن را با آياتى كه ذكر نموده« منزلت»اجازه بفرماييد متن حديث 
لَِة َهاُروَن ِمْن » :فرمود سبه علي  صشود: در حديث آمده كه پيامبر  ْن تَُكوَن ِمينِّ بَِمزْنِ

َ
أَما تَْرََض أ

ن ُه لَيَْس َبْعِدي نَِِبٌّ 
َ
شوى كه منزلت تو نسبت به من، همانند منزلت هارون به آيا راضى نمى»؛ «ُموََس، إِل أ

 .«موسى باشد، غير از آن كه پس از من پيامبرى نخواهد بود
از موضوعى  سآيد كه علي در متن حديث، به دست مى« شوى؟؛ آيا راضى نمىترضی أّما»از واژه 

كردن او، جمله فوق را بيان فرموده است؛ چنانكه در شأن همين براى راضى صبوده و پيامبر « ناراضى»
 نويسد:مى« هشامإبن»حديث، 

طالب را براى ىبن أبخواست براى تبوك از مدينه كوچ كند، على صهنگامى كه رسول خدا »
سرپرستى خانواده و عياالت خويش در مدينه گذارد و به او دستور داد نزد آنها بماند. منافقين در اين باره 

على را همراه خود نبرد، به خاطر اين بود كه بودن على را بر خود  صسرايى كرده و گفتند: اينكه پيامبر ياوه
كند. على كه اين را شنيد، اسلحه خود را برداشت و به  دانست و خواست خود را از او آسودهسنگين مى

رسانيد و به آن حضرت گفت: اى  صخود را به رسول خدا « جرف»دنبال آن حضرت حركت كرد تا در 
اى.. رسول پندارند كه چون بودن من در اين سفر بر شما گران بوده، مرا در مدينه گذاردهرسول خدا! مردم مى

ام، در مدينه اند و من تو را براى رسيدگى به كارهاى خود و آنچه به جاى نهادههفرمود: دروغ گفت صخدا 
شوى اى على! ام. پس به سوى شهر برگرد و در خانواده من و خودت، جانشينم باش. آيا خوشنود نمىگذارده

نيست؟ كه مقام تو نسبت به من، همچون مقام هارون نسبت به موسى باشد، جز آن كه پس از من پيغمبرى 
شنيد، به مدينه بازگشت و پيغمبر اسالم نيز به راه خود ادامه  صطالب كه اين سخن را از پيامبر بن أبىعلى

 .1«داد

                                           
 .919، ص1هشام، ترجمه سّيد هاشم رسولى، جالسيرة النبوية، إبن -1
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سّلمه محّمد بن»تعيين نكرد و « امير مدينه»حّتى او را  صآيد كه پيامبر بنابراين، به دست مى
براى علي « منزلت»حديث  1در صرا به امارت مدينه گمارد؛ از اين رو، مقامى را كه پيامبر  س« أنصارى

جانشين  فرمايد: چنانكه هارون در غياب موسىكند، مقام سياسى و حكومت نيست، بلكه مىذكر مى س
م، هارون نسبت دانيدارد و چنانكه مى صنيز همين مقام را نسبت به پيامبر  ساش بود، علي او در خانواده

 دو مقام داشت: به موسى
 فرمايد:شريك نبّوت موسى بود؛ چنانكه مى -1
َخاهُ  رَّۡۡحَتيَنا   مين َُلُۥ َناَهبۡ َووَ ﴿

َ
ا  َهَُٰرونَ  أ  .[٤٨]مريم:  ﴾٥٣نَيييلا

 .«و ما از روى رحمت خود، برادرش هارون را براى پيامبرى به او داديم»
سرپرستى خانواده وى را به عهده  ÷ ، در غيبت موسى÷ به عنوان برادر و نزديك موسى -1

كند و نفى مى س، مقام اّول را از علي «منزلت»در مقطع حديث  صگرفت. پيامبر مى
است، إاّل اينكه شريك نبّوت  ÷فرمايد: مقام تو نسبت به من، همچون مقام هارون به موسي مى

، ÷وده كه درست مثل هارون نسبت به موسي تأييد فرم سمن نيستى.. اّما مقام دوم را براى علي 
 .ام هستى!تو هم در غيبت من سرپرست خانواده

ايد، هر دو مقام را براى آورده ÷آياتى كه جنابعالى از قرآن در مورد منزلت هارون نسبت به موسي 
قابل  نمايد،نفى مى سكه يكى از آنها را نسبت به علي « منزلت»دارد و با حديث بيان مى ÷ هارون

به عّلت شركتى است  ÷ايد، بحث از جانشينى هارون بر قوم موسي تطبيق نيست؛ مثاًل اين آيه كه آورده
 نيز بوده است: -در غيبت او  - ÷ دارد و البته سرپرست خانواده موسى ÷ كه هارون در نبّوت موسى

ۡفِني ِفي قَۡوِمي ﴿
يهي َهَُٰروَن ٱۡخلُ خي

َ
ۡص َوقَاَل ُموََسَٰ ۡلي

َ
ينَ  َسيييَل  عۡ تَتَّبي  َوَٗل  حۡ لي َوأ دي ]األعراف:  ﴾ٱلُۡمۡفسي

١٥١]. 
روش  موسى به برادرش هارون گفت: در ميان قوم من جانشين من باش و اصالحگر باش و از راه و»

 .«تباهكاران و مفسدين پيروى مكن!
 كند كه:به درگاه خدا دعا مى ÷ ايد و موسىآورده« طه»در آياتى كه از سوره 

ي  ٱۡجَعلوَ ﴿
ۡهلي  ٰىل

َ
يۡن أ ا مل خي َهَٰرُ  ٢٩َوزييرا

َ
يهيس   ٱۡاُددۡ  ٣٠وَن أ ۡزريي ب

َ
ۡشيۡكهُ  ٣١ أ

َ
ۡمريي ِفي   َوأ

َ
]طه:  ﴾٣٢ أ

٨١ - ١٨]. 

                                           
 .901شريعتى، صشناسى، اسالم -1
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و او را در امر  ام يكى را وزير و معاون من فرما، برادرم هارون را، و به او پشتم را محكم كن،و از خانواده»
 .«من شريك فرما

 باشد:و رفتنش به سوى فرعون مى ÷ فرمان الهى ُمشعر بر رسالت موسى همه بعد از 
 .[١٥]طه:  ﴾٢٤ َطَغَٰ  إينَُّهۥ فيرَۡعۡونَ  إيَٰىَٰ  ٱۡذَهۡب ﴿
 .«برو به سوى فرعون )و او را به خداى يگانه دعوت كن( كه او سركشى كرده است»

 و موافقت الهى با اين درخواست كه:
وتييَت ُسؤۡ قَاَل قَۡد ﴿

ُ
 .[٨٣]طه:  ﴾٣٦ َيَُٰموََسَٰ  لََك أ

 .«اى موسى! آنچه را كه خواستى همه را به تو عطا كرديم»
در مقطع حديث  صاست كه اين مقام را پيامبر  ÷مربوط به شركت هارون در نبّوت موسي 

 نفى فرمود. سنسبت به علي « منزلت»
با توّجه به آيه شريفه چه كسى اگر هارون بعد از موسى حيات داشت، »ايد: بنابراين، اينكه فرموده
تمام منزلت هارون را نسبت به موسي  سموردى است؛ زيرا علي ، سؤال بى«جانشين و خليفه او بود؟

حيات  ÷ مرد و بعد از موسىقباًل نمى ÷ نداشت. مسّلمًا اگر هارون ص، در رابطه با پيامبر ÷
نبّوت »توأم با « نبّوت هارون»داد و جانشينش بود و اين امر به عّلت داشت، او راه برادرش را ادامه مى

 دارد؟« منزلت»و حديث  صبه پيامبر  سبود و چه ارتباطى با نسبت علي مى« موسى
رايط است و بدون توّجه به ش« غدير»يث درست مانند حد« منزلت»حقيقت آن است كه داستان حديث 

توان به حقيقت آن پى برد.. بايد پرسيد: فرموده، نمى ساين جمله را به علي  صجنبى و زمانى كه پيامبر 
انجاميد، به اين حديث براى  سكه به خالفت عثمان  سدر شوراى شش نفرى بعد از عمر  سچرا علي 

خويش آن را تأييد نمود؟  خالفت خود استدالل نكرد؟ و اصواًل چرا در آن شورا شركت نمود و با مشاركت
و گروهى كه به شوراى سقيفه اعتراض داشتند، اين حديث را در پيشبرد منظور خويش مطرح  سچرا علي 

 -و ساير احاديث  -را به خالفت پيشنهاد كرد، به اين حديث  بنساختند؟ چرا زمانى كه أبوبكر، عمر 
نظر از پاسخ به آنها صرف -ديگر علماى شيعه و  -استشهاد نكرد؟ اينها همه سؤاالتى است كه جنابعالى 

و قهرًا  -چنانكه با آيات قرآن نيز همين روّيه را داريد  -ايد فرموده و تاريخ را به طور تجريدى در نظر گرفته
 يد كه تطبيقى با واقعّيت ندارد!.ابه نتايجى رسيده

نويسد: و على مى «اإلمامة والسياسة»كتابش تيبه دينورى در إبن ق»ايد: نامه خود فرموده 90در صفحه 
هاى انصار برده و نصرت و يارى از آنها را بر مركبى سوار كرده و به خانه صشبها فاطمه دختر پيامبر 
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بن ايم و كار گذشته است! اگر علىگفتند: اى دختر پيامبر! با اين مرد بيعت كردهخواست و انصار مىمى
كرديم و على فرمود: آيا جايز بود، جنازه شد، البته از او عدول نمىجه مىطالب پيش از أبوبكر با ما مواأبى

 «.را روى زمين گذاشته و با مردم در موضوع امارت، منازعه كنم؟ صپيامبر 
 )جواب(: 

 ولى: -اگر چه ناصحيح و جعلى است  -واقعًا بسيار ممنون از ذكر اين مطلب 
 -بيعت كردند و انتخاب او  سميل خود و داوطلبانه با أبوبكر رساند كه انصار همه به اّواًل به وضوح مى

اند: دير گفتهمى سبه زور نبوده است و صريحًا به علي  -ايد برخالف اّدعاى جنابعالى كه مكّررًا آورده
« منزلت»و « غدير»كند كه آنها نيز، حديث كرديم! و ثابت مىآمدى! اگر زودتر آمده بودى، با تو بيعت مى

از كسانى نبودند كه  -طبق روايت  -دانستند و إاّل آنها به خالفت نمى سرا دليل منصوبّيت الهى علي  و...
 ابايى داشته باشند. ساز پذيرش زعامت و امامت علي 

دانست، چرا در برابر استنكاف انصار نگفت: مى صخود را جانشين برگزيده پيامبر  سثانيًا اگر علي 
دانستيد من جانشين الهى اويم، پس ودم، شما كه بنا بر سخنان پيامبر در غدير مىولو آن كه من هم غايب ب

 1ستايد:چرا بر ديگرى اجتماع كرديد؟! چرا بعدها به جاى مذّمت انصار، آنها را چنين مى
بی الف» بوا اإلسالم کما یر   .2«ألسنتهم السالطلو مع غنائهم، بأیدیهم السباط، و هم والّله ر

ايشان )انصار( با دستهاى باسخاوتشان و با زبانهاى تيزشان، اسالم را تربيت و پرورش قسم به خدا! »
 .«شودشده، تربيت مىدادند، همان گونه كه ُكّره اسب از شير گرفته

به »دانست، چرا در برابر انصار استدالل كرد كه مى صخود را جانشين الهى پيامبر  سثالثًا اگر علي 
در آن موقع كه حّق خدايى او  ص؟ مگر تدفين پيامبر «ر مراسم حاضر نشدمد صخاطر تدفين پيامبر 

 .گشت، مهمتر بود يا امر خدا؟!شد و يكى از اصول دين، پايمال و ضايع مىخورده مى
هاى كنيد و خطبهرابطه معّرفى مىرا بى -آن هم حوادث جعلى  -شما متأّسفانه نه تنها حوادث تاريخى 

نماييد، را كه قرآن و ائمه از آنها تمجيد كرده، تكفير مى صانيد و اصحاب پيامبر خورا ناقص مى سعلي 
 .گيريد!!كنيد، نتايج صحيحى نمىبلكه از آنچه خودتان نقل مى

                                           
 رجوع شود.« اصحاب در نظر ائمه»، مبحث «اصحاب پيامبر»به فصل  -1
 .999شرح صبحى صالح، ص -999البالغه، شرح فيض اإلسالم، كالم نهج -2
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فخشیت إن لم »ايد كه: در رساله الغارات ثقفى تكيه نموده سدر همان صفحه، به اين عبارت علي 
و  «هدمًا تكون مصیبة أعظم علّی من فوات والیة أمورکمو  أنصر اإلسالم وأهله أن أری فیه ثلماً 

 «.دواى هر دردى است!»فرماييد: مى
 )جواب(: 

ترسيدم اگر به يارى اسالم و »فرمايد: مى بدواى چه دردى؟!.. على در تعليل بيعت با أبوبكر 
دادن واليت مسلمين نشتابم، شكاف و ويرانى بزرگى در اسالم مشاهده كنم كه بر من بزرگتر از، از دست

على از سر زور، باالجبار با »شما به اين جمله بنگريد كه نوشته بوديد: «. امور و خالفت بر شما باشد
« اهل اسالم»به طور صريح أبوبكر و يارانش را  سام اّدعاهايتان، علي و برخالف تم« أبوبكر بيعت كرد!

 .دانسته است!
 فرمايد:آوريد كه مىبعالوه، چرا جنابعالى جمالت قبلى و بعدى عبارت فوق را نمى

سالم یدعون إلی محق دین فأمسكت یدی حتی رأیت راجعة من الناس رجعت عن اإل  ...»
دادن به أبوبكر و ... از دست» .«فخشیت إن لم أنصر اإلسالم و أهلهإبراهیم و  ص مّلة محمدالّله و

اند و به نابودِى دين خدا و آيين بيعت با او خوددارى كردم، اّما ديدم گروهى از مردم مرتد شده و از اسالم برگشته
دهد كه علي ، و نشان مى«كنند؛ ترسيدم اگر به يارى اسالم و اهلش نشتابم...دعوت مى ÷ محّمد و ابراهيم

و نه به خاطر زور و جبر  -وقتى ديد گروهى از اسالم خارج شده و در صدد محو دين خدا برآمده بودند  س
و يارانش در جنگ با  سانتظاراتش را به يكسو نهاده و به يارى أبوبكر  -و فشار از ناحيه أبوبكر و عمر 

... تكون مصیبة أعظم علی من فوات والیة »ويد: گمرتّدين شتافت، و جمله بعدى آن عبارت كه مى
نهضت بكر فبایعته و ت عند ذلك إلی أبیأمورکم اللتی إنما هی متاع أیام قالئل ثم یزول فمشی

الكافرون إن رغم ل و کانت کلمة الّله هی العلیا و معه فی تلك األحدا  حتی زهق الباط
ه مناصحًا و  ه فیما أطاع الّله جاهدًا ففصحبت  حتضر بعث إلی عمر فواله فسمعنا لما اأطعت 

 .1«ناصحنا...وأطعنا وبایعنا و 
رود! پس در همان هنگام، به سوى أبوبكر واليتى كه كاالى چند روزى است كه سپس از دست مى ...»

رفتم و بيعت كردم و به همراه او در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميان رفت و نام و گفتار خداوند باالتر 
، هر چند برخالف ميل كافران باشد. پس با أبوبكر از راه خيرخواهى مصاحبت كردم و در آنچه خدا را است

                                           
همچنين با كمى تفاوت  -113-116الغطاء، چاپ لبنان، صالبالغه، شيخ كاشفمستدرك نهج -961الغارات ثقفى، ص -1

 اإلسالم.البالغه شرح فيض، نهج01نامه 
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ُبرد، با كوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانى كه به حال احتضار رسيد، واليت و حكومت را به فرمان مى
 .«عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموده و خيرخواهى نشان داديم...

دانست، و إاّل نمى «منصوب من عند الّله»خود را  سدهد كه علي اين جمالت به روشنى نشان نمى آيا
اش بيعت كند غاصبان خالفت الهى 1بخواند و سپس با« ارزشمتاعى قليل و بى»را « نصب الهى»چرا بايد 

به  سكنم اين نامه علي همراهى نمايد!.. بنده تصّور نمى -و تمام امور ديگر  -و آنها را در جنگ با دشمنان 
طفًا آن را بدون تعّصب هست!! ل« دواى من و شما»باشد، ولى مسّلمًا « دواى هر دردى»يارانش در مصر، 

 بخوانيد!.
نمود، نه آن كه به « پيشنهاد»را براى خالفت  سعرض كرده بودم كه أبوبكر، عمر  بنده در نامه قبلى خود

بود؟ محتاج به بيعت مردم مى سنمود و إاّل چرا بايد تحّقق خالفت عمر « تعيين»سمت جانشينى خود 
ى سعد و تاريخ طبراز طبقات إبن سآنكه به اين سؤال بنده پاسخ دهيد، جمالتى از أبوبكر جنابعالى بى

بنإنی استخلفت علیكم »ايد كه: آورده من عمر را » .«أطیعواالخطاب، فاسمعوا له و بعدی عمر
ايد: أبوبكر، عمر را و بر اين مبنا فرموده .«شنوى و پيروى كنيدبعد از خودم بر شما خليفه كردم، پس از او حرف

ايد كه: اصواًل پس ايراد گرفتهبلكه به صراحت، خليفه بعد از خودش تعيين كرده است! و س« پيشنهاد»نه 
)به قول اينجانب( به اّمت  صأبوبكر چه حّقى داشته حّتى عمر را پيشنهاد كند؟ چرا آنچه رسول خدا 

فرياد برآورد  صواگذارده بود، أبوبكر پيشنهاد كرده است؟ مگر عمر نبود كه برخالف قرآن بعد از پيامبر 
داند و در ز كسى اطاعت كنند كه حّتى آيات قرآن را نمىوفات نكرده؟ چرا مردم بايد ا صكه پيامبر 

كشد و با آنها در مورد خالفت مشورت خالفت طمع دارد و با همدستانش قبل از ورود به سقيفه نقشه مى
 .كند؟!مى

 رسانم كه:)جواب(: در پاسخ به عرض مى
بيان كرد كه اصحاب بعد از  پيشنهادش مبنى بر جانشينى عمر بعد از خودش را، زمانى ساّواًل أبوبكر 

أبوبكر در بستر مرگ، مهاجرين و انصار »خوانيم: اى نرسيده بودند؛ چنانكه در تواريخ مىمشورت به نتيجه
گويد: آنچه بر سر من آمده است، شما هم آنها چنين مىكند و بهحاضر در مدينه را به دور خود جمع مى

برخيزم و خدا ذّمه شما را از بيعت من آزاد كرده و كار شما را به دانيد و گمان ندارم كه از اين بيمارى مى
خودتان برگردانيده است، بنابراين الزم است هركس را كه دوست داريد همين حاال براى زمامدارى خويش 

ام، زمامدارى را تعيين نماييد تا مبادا بعد از من دچار تفرقه و انتخاب نماييد؛ چون بهتر است تا من زنده

                                           
 ارزش دانسته است!!.بى« آب بينى ُبز»و « لنگه پاره كفش»، خالفت را به اندازه سو در بعضى روايات شيعه آمده كه على -1
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مهاجرين و انصار برخاستند و جلسه مشورتى را تشكيل دادند، ولى به  ستالف شويد.. به دستور أبوبكر اخ
در  سبرگشتند و گفتند: رأى ما اى خليفه پيامبر! رأى شماست.. أبوبكر  ساى نرسيدند و پيش أبوبكر نتيجه

را  بگويد: آيا به انتخاب من راضى هستيد! عمومًا گفتند: بلى! و أبوبكر، عمر آن هنگام به اصحاب مى
فرمايد: اگر مى سكنند كه در اين هنگام علي اعتراض مى سكند، اّما گروهى بر رأى أبوبكر معّرفى مى

 .1«كنيماو اطاعت نمى شويم و ازأبوبكر كسى غير از عمر را به خالفت برگزيند، ما راضى نمى
عباراتى را كه از طبقات و  سنمايند و سپس أبوبكر موافقت مى سبعد از آن، همگى با خالفت عمر 

كه در اين « بعد از من، عمر خليفه و زمامدار شما خواهد بود»كند كه: ايد، اعالم مىتاريخ طبرى آورده
 .2«سمعنا وأطعنا»فرمايد: مى سهنگام علي 

ايد، همه حاكى از اظهار رأى و اعالم نظر شخصى است و هر نقل كرده ستى را كه از أبوبكر ثانيًا جمال
 سرا از نظر خودش انتخاب كرده باشد، ولى اين انتخاب به خالفت عمر  بچند أبوبكر، عمر 

رو، عمر  بود و هم از اين سبخشيد. اتمام اين امر، موكول به تأييد و بيعت مردم با عمر مشروعّيت تمام نمى
را هم درباره جانشين خود نكرد و  سحّتى كار أبوبكر  سقبل از خالفت، از مردم بيعت گرفت، و علي  س

گويم با حسن بيعت كنيد و نه نه مى»طبق گزارش مسعودى و ديگر مآخذ شيعه، در بستر مرگ فرمود: 
 .3«دانيد!گويم بيعت نكنيد! شما خود بهتر مىمى

گزينش رهبر را به مردم واگذار كرده، از  صشنهادكردن خطا نيست.. اگر پيامبر ثالثًا كسى را براى پي
اين هم كه كسى اظهار رأى نموده و فرد مناسبى را از نظر خود پيشنهاد نمايد، منع نفرموده است.. بنابراين، 

د.. اّدعاى تواند شخصى را به جانشينى خود تعيين نمايد، مشروط بر آن كه مردم موافق باشنهر رهبرى مى
 .خواهد!اينكه چنين چيزى ممكن نيست، دليل مى

كه منجر شد تا وفاتش را انكار نمايد،  صپس از وفات پيامبر  سقراراى عمر رابعًا در رابطه با بى
گشتند، وار به دور او مىبراى كسانى كه حدود بيست سال پروانه صجنابعالى توّجه نداريد كه فوت پيامبر 

از شّدت ناراحتى، اختيار خود را از دست داده و گفت: پيامبر نمرده  سزرگى بود! عمر چه ضربه روحى ب

                                           
 .199، ص1األثير، جإبن -160روضة الصفا، محّمدبن خاوند شاه )ميرخواند(، از تواريخ شيعه به زبان فارسى، ص -1
منار الهدى،  -113-116الغطاء، چاپ لبنان، صالبالغه، شيخ كاشفمستدرك نهج -960-969، ص1ثقفى، جالغارات  -2

 .19، ص9البداية والنهاية، ج -991، ص9خان سپهر، جناسخ التواريخ، ميرزاتقى -999على بحرانى، ص
الشافى، علم  -، چاپ نجف 991، ص1تلخيص الشافى، طوسى، ج -91، ص1مروج الذهب، مسعودى شيعى، ج -3
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كه به  .[199: ة]البقر ﴾اَوَيُكوَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُكۡم َاهييدا ﴿: است! و بعدها اظهار داشت كه بنابه آيه
بعد از ما اصحاب  صكردم، رسول خدا ، تصّور مى«تا پيامبر بر شما گواه باشد...»فرمايد: اصحاب مى

شود كه چه بسا بستگان متوّفى از شّدت تأثير، خود را گم كرده و در لحظات ميرد! امروزه نيز ديده مىمى
همراه بود و  صحدود بيست سال با پيامبر  سگويند، و إاّل عمر اّوليه فوتش، چيزهايى باورنكردنى مى

 قرآن و حكمت را از او آموخت:
ييُهَو ﴿ ي  ِفي  َبَعَث  ٱَّلَّ ييل مل

ُ
يۡنُهمۡ  رَُسوٗلا  نَ ٱۡۡل َٰتيهيس َعلَۡيهيمۡ  َيۡتلُوا   مل ييهيمۡ  َءاَي

يُمُهمُ  َوُيَزكل  ٱلۡكيَتََٰب  َوُيَعلل
 .[١]الجمعة:  ﴾َوٱۡۡليۡكَمةَ 

سوادان، پيامبرى را برانگيخت و به سوى آنها گسيل داشت كه آيات خدا خدا كسى است كه از ميان بى»
 .«آموزدگرداند و كتاب )قرآن( و حكمت )شريعت خدا( را بديشان مىآنها را پاك مىخواند و را بر ايشان مى

توان به قرآن را آموخته، پس چطور مى صبنا به شهادت آيه، او نيز همچون ساير اصحاب، از پيامبر 
صرف يك اشتباه در لحظات غير عاّدى كه احساس و هيجان بر او غلبه كرده، گفت كه از قرآن چيزى 

سازد كه كّل دانست! آيا اشتباه مجتهدى در مواردى و يا خطايش در شرايط غير عاّدى، ما را مجاز مىنمى
 .علمش را نفى كنيم؟!

گاهان به قرآن و سّنت مى سعمر  -برخالف نظر جنابعالى  -نيز  سعلي  دانست؛ و ساير خلفاء را آ
 فرمايد:چنانچه مى

والحكمة والسنة والفرائض، وأدبهم لكیما یهتدوا،  بعث محمدا إلیهم فعلمهم الكتابأن ... »
لیه زکاهم لكیما یتطهروا، فلما قضی من ذلك علیه قبضه الّله إوجمعهم لكیما ال یتفرقوا، و

رضوانه إنه حمید مجید. ثم إن المسلمین من بعده فعلیه صلوات الّله و سالمه ورحمته و
لم یتعدیا السنة ثم توفاهما ا السیرة و رأین منهم صالحین عمال بالكتاب وأحسناستخلفوا ام

 .1«الّله فرحمهما الّله

                                           
، چاپ ايران الدرجات الرفيعة، 191، ص1، كتاب 9ناسخ التواريخ، ميرزا تقى سپهر، ج -116، ص1الغارات، ج -1

البحار خود، با ه و نيز شيخ مجلسى در مجمعالبالغالحديد شيعى در شرح نهجأبىإبن -990خان شوشترى، صسّيدعلى
أميرين صالحين عمال بالكتاب والسنة وأحسنا السيرة لم يعدوا السنة ثم توفاهما الّله عز و جل »كمى تفاوت: 

آن دو رفتار «. »أحسنا السيرة عدال فى األمة»چنين آمده است:  161اند.. و در وقعة الصفين، صآورده« رضى الله عنهما
 «.داشته و در بين اّمت، عدالت كردندنيكو 
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... همانا خداوند، محّمد را به سويشان برانگيخت و به آنها كتاب و حكمت و سّنت و واجبات را ياد »
گروه نشوند، و آنها را پاك داد و آنها را تربيت كرد تا هدايت شوند، و آنان را جمع كرد تا متفّرق و گروه

نيد تا اينكه پاك شدند. زمانى كه رسالتش را به پايان رسانيد، خداوند او را ميراند كه درود و سالم و گردا
رحمت و رضوان خدا بر او باد كه به راستى خدا حميد و مجيد است. سپس مسلمانان بعد از او دو مرد 

بسيار نيكو سيرت بودند و  صالح را در بين خودشان براى خالفت برگزيدند كه هر دو به كتاب عمل كردند و
از سّنت )پيامبر( تجاوز نكردند و آنگاه خداوند هر دوى آنان را نيز ميراند كه رحمت خدا بر هر دوشان 

 .«باد!
عالوه بر ايمان و  -زمانى كه مردم از او خواستند تا نزد عثمان برود  - سو طى سخنانش با عثمان 
كند و ضمن اينكه از رفتار أبوبكر و عمر، به وى يادآورى مى، علم او را صقرابت و مصاحبتش با پيامبر 

گويد: علم و شناخت تو همچون شود، مىكند، و اعمال نيكشان را برايش يادآور مىاظهار رضايت كامل مى
 .علم و شناخت ماست!

 ال أدلك علی أمر ال تعرفه، إنك لتعلم ماأقول لك! ما أعرف شیئا تجهله، و  والّله ما أدری ما»
ء فنبلغكه، وقد رأیت کما رأینا، ء فنخبرك عنه، وال خلونا بشیما سبقنا إلی شینعلم. 

قحافة وال أبیا ابنمکما صحبنا، و صسمعت کما سمعنا، وصحبت رسول الله و 
وشیجة رحم منهما،  صأنت أقرب إلی رسول الله خطاب بأولی بالعمل منك، و ابن

ال ! فإنك والّله ما تبصر من عمی، و الّله فی نفسكوقدنلت من صهره ما لم یناال. فالّله 
 .1«تعلم من جهل

اّطالع باشى، سراغ ندارم. تو دانم چه چيز را به تو بگويم! مطلبى را كه تو از آن بىسوگند به خدا! نمى»
گاه سازيم، ودانى. ما به چيزى سبقت و پيشى نگرفتهدانيم، مىآنچه را كه ما مى چيزى را  ايم كه تو را از آن آ

اى و همانگونه كه ما ايم كه آن را به تو ابالغ كنيم و همانگونه كه ما ديديم، تو هم ديدهدر پنهان نيافته
بوديم تو نيز بودى. فرزند  صاى، و همانگونه كه ما مصاحب و همنشين پيامبر شنيديم، تو هم شنيده

از تو سزاوارتر نبودند )چرا آنها در امر  أبوقحافه )أبوبكر( و فرزند خطاب )عمر( در انجام كارهاى نيك
از نظر پيوند خويشاوندى از آن دو نزديكترى. تو از  صتر از تو درآمدند؟!(. تو بر رسول خدا خالفت موّفق

اى(. تو را به خدا! اى كه آن دو نرسيدند )و دوبار داماد او شدهاى رسيده، به مرحلهصلحاظ دامادى پيامبر 
 .«دانى(ن! قسم به خدا! تو نياز به راهنمايى و تعليم ندارى )و همه چيز را خوب مىبه جان خودت رحم ك

                                           
 .199شرح صبحى صالح، ص -109البالغة، شرح فيض اإلسالم، كالمنهج -1
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كنيد و هرچه را با عقايدتان تطبيق داريد، فورًا قبول مىاشكال جنابعالى اين است كه هرچه را دوست مى
 .ريزيد!.. اين روش طالبان حقيقت نيست!!كند، بدون تحقيق به دور مىنمى

 سبا همدستانش براى غصب خالفت از علي  سايد كه عمر خامسًا و اّما در مورد اينكه اّدعا كرده
، صدر زمان رحلت پيامبر »ايد، آمده است: نقشه كشيده بودند، بايد عرض كنم كه در روايتى كه آورده

موّثقى نداشت و خبر  صكه در اطراف مدينه است، ساكن بود و از وفات پيامبر « سنح»أبوبكر در قريه 
وفات كرده، انصار در  صعمر و أبوعبيده جراح در سقيفه حاضر شدند... و همين كه به او گفتند: پيامبر 

صدد تعيين خليفه هستند، شمشيرش را كشيد و فرياد برآورد: هركه بگويد: رسول خدا مرده است، او را با 
 «.زنم... و پنهانى كسى را دنبال أبوبكر فرستاد، أبوبكر از سنح به مدينه آمد و... الخشمشير مى
، امامت مردم در مسجد به عهده صامبر بودن اين روايت همين بس كه، در اّيام بيمارى پيجعلى

سيم نداشت دستگاه بى سبوده و در خود مدينه سكونت داشته است! و اشكال ديگر اينكه، عمر  سأبوبكر 
السير نبود كوپتر اختصاصى يا اتوموبيل سريعنيز داراى هلى سرا سريعًا باخبر سازد! أبوبكر  سكه أبوبكر 

برساند و بعد از حصول اطمينان از رحلت پيامبر  صنه و منزل پيامبر خود را به مدي« سنح»كه نخست از 
به سنح بفرستد و آمدن  سكسى را از سقيفه در پى أبوبكر  س، از مدينه به سقيفه بيايد و طبعًا تا عمر ص

پس از دريافت خبر، از سنح به مدينه و سپس از مدينه به سقيفه، و با  سپيرمردى به سّن و سال أبوبكر 
ه به اينكه هنوز بين سنح و مدينه و سقيفه اتوبان و بزرگراه! احداث نشده بود، به ساعتها وقت نياز داشت توّج 

و در اين مّدت طوالنى، مردمى كه در سقيفه اجتماع كرده بودند، منتظر نمانده و دست روى دست 
يفه شكل ديگرى راى سقگرفتند و ماجرا داده و كارشان را پى مى سگذاشتند، بلكه جواب سخن عمر نمى
 يافت!.مى

را به مهاجرين و انصار موكول « شورا»البالغه، ايد: على در مكتوب ششم نهجدر نامه خود فرموده
 .را!« خالفت»فرموده، نه 

 )جواب(:
نُتۡم ﴿: اين سخن شما درست بمانند كسى است كه از آيه

َ
ةَ َوأ لَوَٰ ََٰرىَٰ َٗل َتۡقَرُبوا  ٱلصَّ ]النساء:  ﴾ُسَك

كرد كه نماز در قرآن منع شده است! جنابعالى نيز به همين ترتيب فقط قسمت اّول را برداشته و اّدعا مى .[٥٨
ین و »از نامه ششم نهج البالغه فقط بخش همانا شورا تنها حّق » ز«األنصارإنما الشوری للمهاجر

سموه إماما علی رجل و  فإن اجتمعوا»فرمايد: را گرفته و جمله بعدى را كه مى «مهاجرين و انصار است
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 «گرددناميدند، اين كار موجب رضاى خدا مى 1پس اگر بر مردى اّتفاق كرده و او را امام» .«کان ذلك لله رضی
ايد! مشّخص است كه در نامه، عالوه بر حّق شورا، حّق انتخاب امام و خليفه را نيز براى را ناديده گرفته

 مهاجرين و انصار محفوظ دانسته است!.
البالغه مرسل است و سند راوى مّتصل به امام بنا به گفته شما )يعنى بنده(، نهج -1اشاره كرده بوديد:  

البالغه در بعضى نسخ نهج -9باشد. منظور على در اين نامه نوعى احتجاج بر خصم مى -1على ندارد. 
از نظر  -9است. آمده « كان لهم رضى»يا « كان ذلك رضى»به صورت « كان ذلك لّله رضى»عبارت 

اعتقادات شيعه، امامت و واليت، غير از خالفت ظاهرى است، على امام هدايت است، خواه ظاهرًا خليفه 
 مشورت و بيعت آزادانه در مورد كدام يك از خلفاء غير از على صورت گرفته است؟ -9باشد يا نباشد. 

 )جواب(:
رغم آن، به عقايد دلخواه است تا على ساين توجيهات شما دوست عزيز در قبال جمله صريح علي 

 خود پايبند بمانيد! اّما پاسخ ما:
در « شريف رضى»البالغه مرسل است، اين است كه اين كتاب را ايم: نهجاّواًل منظور ما از اينكه گفته

، از آثار گوناگون گردآورده و سندهاى آن را سهجرى و با فاصله زمانى زيادى از عصر علي  966سال 
توانيم شود و ما هم مىالبالغه اسناد مطالب و روايات ديده نمىكرده است.. بنابراين در خود نهجحذف 

اى نسبت دهيم! اّما چنانچه خطبه و نامه -و يا هر يكى از بزرگان دين - سبدون سند، هر سخنى را به علي 
ها و ر الزم برخوردار است، و خطبهدر جاى ديگر نيز نقل شده باشد، البته از اعتبا« مسنداً »البالغه از نهج

ماند. نامه فوق و متوّقف مى« استدالل»البالغه كه در كتب ديگر موجود نيست، به لحاظ هاى نهجنامه
به روشنى آمده و « وقعةالصفين»خطاب به معاويه كه مورد استناد ماست، در كتاب  سجمله علي 

 استدالل قرار گيرد. تواند موردنيز ذكر گرديده و بنابراين مى« سندش»
عثمان علی ما عنی القوم الذین بایعوا أبابكر وعمر و إنه بای»ثانيًا اگر در نامه فقط آمده بود: 

همانا كسانى با من بيعت كردند كه با » .«بایعوهم علیه، فلیس للشاهد أن یختار و ال للغائب أن یرد
دند. پس كسى كه شاهد )بيعت( بوده، نبايد ديگرى را أبوبكر و عمر و عثمان نيز بر سر همان شرايط بيعت كرده بو

، ممكن «)براى خالفت( اختيار كند، و كسى كه غايب بوده، حق ندارد رأى ايشان )بزرگان اصحاب شورا( را نپذيرد
شود كه علي بوده باشد، اّما مالحظه مى« احتجاج بر خصم» سبود فرض شما صحيح بوده و قصد علي 

با افاده حصر در شروع جمله اسمّيه  -بالفاصله  -تفا نكرده، بلكه به دنبال آن فقط به اين جمله اك س

                                           
 .13وقعةالصفين، نصربن مزاحم، ص -0، نامه 9البالغه، فيض اإلسالم، جزءنهج -1
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شورا، تنها حّق مهاجرين و »دهد كه: دارد و خبر مىاى را بيان مى)إنما...؛ جز اين نيست(، اصل و قاعده
ى انصار است و بس، و اگر بر مردى اجتماع كرده و او را امام خود ناميدند، اين كار موجب رضا

بخواهد به زبان خود او، با وى سخن  ساين جمله ربطى به اعتقادات معاويه ندارد تا علي «.. خداست
تلّقى شود، بلكه در مقام بيان اصلى در انتخاب زمامدار براى جامعه اسالمى « احتجاج بر خصم»گفته و 
 .است!

ه، الزم است به مأخذ اصلى البالغثالثًا براى رفع اختالف در مورد كلمات نامه در نسخ مختلف نهج
از  سمزاحم كه به لحاظ نزديكى بيشتر با عصر علي  نصربن« وقعةالصفين»در نامه مراجعه كرد.. 

ديده « كان ذلك لّله رضى»در آن منعكس است، جمله « مسنداً »البالغه معتبرتر بوده و نامه فوق نهج
پاريس و يا فالن موزه استراليا يافت شود كه چنين « لور»البالغه در موزه اى از نهجشود، و هرچند نسخهمى

 .دهد!!نگويد، تغييرى در قضّيه نمى
فإن اجتمعوا علی رجل »تصريح شده كه:  سدر جمله فوق از علي  رابعًا الزم به توّجه است كه

براى رييس و « امام»و روشن است كه در صدر اسالم، كلمه  .«سموه إماما کان ذلك لله رضیو 
رفته و خلفاى راشدين، هردو سمت را در جامعه زمامدار حكومتى و امامت دينى و معنوى، توأمًا به كار مى

عالوه بر رتق و فتق امور جامعه و اجراى قوانين خدا در بين مردم، نمازهاى جمعه به دار بودند؛ يعنى عهده
از اينكه مهاجرين  سپرسيدند. بنابراين منظور علي امامت آنها برگزار و مردم احكام دينى خود را از آنها مى

يست، بلكه اين موضوع ن« حاكم»خود بنامند، فقط به عنوان « امام»و انصار بر مردى اجتماع نموده و او را 
شده است.. اگر چنانچه خلفاء تنها مقام رهبرى سياسى را جامعه را نيز شامل مى« امامت دينى و معنوى»

كه  -خواندند و پشت سر امام دينى ديگر پشت سرشان نماز نمى سداشتند، مردم و از جمله خود علي 
 .خواندند!نماز مى -بود  سعلي 

اطاعت از آنها را نيز بر  1داند و هم دينى، و به همين خاطر، را هم سياسى مى «امام و خليفه»قرآن نيز 
 مسلمانان واجب فرموده است:

ي﴿ طي
َ
ييَن َءاَمُنو ا  أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َ ُعوا  َيَٰٓ يُعوا   ٱَّللَّ طي

َ
لي  ٱلرَُّسوَل  َوأ و 

ُ
ۡمري  َوأ

َ
 .[٤٨]النساء:  ﴾نُكمۡ مي  ٱۡۡل

                                           
، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، از هم جدا نيستند و دين، عبارت است از: مجموعه قوانين فردى« سياست»و « دين»اصواًل  -1

كه به او رأى داده و او را به -األمر، كسى است كه تمام اين قوانين را در جامعه اسالمى، بين مسلمانان تعّبدى و... و أولى
 كند.پياده مى -اند امر خود پذيرفته و با او بيعت كردهعنوان صاحب
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قرآن( و از پيامبر )با پيروى از سّنت( اطاعت كنيد، و از حاكمان و اى مؤمنان! از خدا )با پيروى از »
 .«زمامداران خود )مادام كه دادگر و مجرى احكام خدا باشند( فرمانبردارى نماييد

عادالن قاسطان، کانا علی الحق، إمامان »فرمايد: نيز در مورد أبوبكر و عمر مى امام صادق
 .1«م القیامة!ماتا علیه، فعلیهما رحمة الّله یو و

روز قيامت  -دو امام عادل و دادگستر بودند. هر دو برحق بودند و بر حق هم مردند. پس رحمت خدا »
 .«بر هر دوشان باد! -

« امام»ى را براى ، هر دو مقام سياسى و دين«امام»به دنبال « قسط»و « عدالت»بينيم، الفاظ چنانكه مى
 سازد.مسّجل مى

در جمله مورد بحث،  سواقعّيت فوق، بنا را بر آن بگذاريم كه منظور علي  رغمهمچنين هرگاه، على
به  صتنها رهبرى سياسى جامعه است، در اين صورت بايد قبول كرد كه زمامدارى مسلمانان از پيامبر

كسى را براى اين منظور منصوب نفرموده بود، اين مطلب به  صبعد، موكول به شورا بوده و پيامبر 
را به لحاظ علم و تقوا و شايستگى آموزش دين  سدهد، و اگر شما علي ارى بين ما خاتمه مىمباحثات بسي

دانيد، اين مطلب نيز از ديگران برتر مى -در غدير خم ويا آثار ديگر  صبه اعتبار سخن پيامبر  -به مردم 
« نصب الهى»اثبات 2اى كه تا كنون در مورد توافق ما قرار دارد و هيچ بحثى در آن نداريم. نتيجتًا تمام ادّله

ذكر كرده و از غصب « به تصّرف و حكومتخالفت و سرپرستى و اولى»براى  صتوّسط پيامبر  سعلي 
 .فرموديد!!شود.. اى كاش زودتر اين سخن را مىايد، نفى مىّقش توّسط ديگران سخن به ميان آوردهح

به تدريج حاصل شد و چه  -ايد كه شما ناقص دانسته -خامسًا اجتماع و بيعت مردم با سه خليفه اّول 
ب سبسا در مراحل اّوليه كامل نبود؛ كما اينكه خود علي  بيعت كرد، و در آثار  سكر با اندكى تأخير با أبو

« سمعنا وأطعنا»، ستوافق كرد، موضع علي  سبا خالفت عمر  سشيعه تصريح شده كه چون أبوبكر 
 بود؛ چنانچه آمده است:

                                           
 چاپ مصر. ،10، ص1إحقاق الحق، قاضى نورالّله شوشترى، ج - 1
 سبا على -چه سياسى از قبيل جنگ، و چه قضايى از قبيل صدور احكام و...  -مگر نه اين است كه خلفاء در بيشتر امور  -2

 نمودند.كردند و از او نظرخواهى مىمشورت مى
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لك نهضت معه فی تبكر فبایعته و ت عند ذلك إلی أبی... فأمسكت یدی حتی... فمشی»
ه مناصحًا و  ه فیما أطاع الّله األحدا ... فصحبت  حتضر بعث إلی عمر جاهدًا فلما اأطعت 

 .1«کان مرضی السیرة میمون النقیبةاصحنا وتولی عمر األمر و نفواله فسمعنا وأطعنا وبایعنا و 

... مّدتى از بيعت با أبوبكر خوددارى كردم، تا اينكه... پس در آن هنگام، به سوى أبوبكر رفتم و بيعت »
پس با أبوبكر از راه خيرخواهى مصاحبت كردم و در آنچه  كردم و به همراه او در آن حوادث قيام كردم...

ُبرد، با كوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانى كه به حال احتضار رسيد، واليت و خدا را فرمان مى
حكومت را به عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموده و خيرخواهى نشان داديم، و عمر زمامدارى را به 

 .«شد( در حالى كه سيرت او پسنديده و نفس او مبارك بود عهده گرفت )و خليفه
جواب كامل و  1بن عوفدر پيشنهاد عبدالرحمن س، پس از آن كه علي سهمچنين در مورد عثمان 

هرچند به قول شما بيعت را خوش  -نيز  سدر عوض به آن راضى گشت، علي  سقطعى نداد و عثمان 
فبایعت أبابكر کما بایعتموه... فبایعت عمر » فرمايد:چه مىبيعت كرد؛ چنان -نداشت، ولى باالخره 

 .2«کما بایعتموه فوفیت له بیعته حتی لما قتل جعلنی سادس ستة... فبایعتم عثمان فبایعته
پس با أبوبكر بيعت كردم، همانگونه كه شما بيعت كرديد... با عمر نيز بيعت كردم، همانگونه كه » 

وفادار بودم. زمانى كه كشته شد، مرا يكى از شش نفر )كانديد براى خالفت  بيعت كرديد و در بيعت با او،
 .«بعد از خودش( قرار داد... سپس با عثمان بيعت كرديد، من هم با او بيعت كردم

توافق ميان اّمت اسالم حاصل شد و اين موضوع به همه خلفاى « سرانجام»بنابراين در هر مورد، 
إاّل در هر شورايى ممكن است، اختالفاتى پيش آيد و اقّلّيتى از توافقها، بخشد و راشدين، مشروعّيت مى

شورايى در جهان معتبر اعتبار بدانيم، هيچ ناراضى باشند و اگر بخواهيم به صرف اين موضوع، شورايى را بى
 ماند!.نمى

فرى به شرط دانست، در جلسه شوراى شش نايد: اگر على شيوه خليفه اّول و دوم را مرضى مىفرموده
 .شد!بن عوف راضى مىعبدالرحمن

 )جواب(:

                                           
منار الهدى،  -113-116الغطاء، چاپ لبنان، صالبالغه، شيخ كاشفمستدرك نهج -960-969، ص1الغارات ثقفى، ج -1

 .991، ص9خان سپهر، جناسخ التواريخ، ميرزاتقى -999على بحرانى، ص
 ، چاپ نجف.111، ص1األمالى، شيخ طوسى، ج -2
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پنداريد، نگفته است؛ چنين چيزى كه شما مى س بن عوفدر جواب به شرط عبدالرحمن ساّواًل علي 
 خوانيم:چنانكه در تواريخ مى

به او بخشيده بود  صاى كه پيامبر بن عوف پس از ختم نماز، در حاليكه همان عّمامهعبدالرحمن»... 
من پنهانى و آشكارا در انتخاب  ايستاد و خطاب به مردم گفت: صبر سر داشت، روى منبر رسول خدا 

خليفه از شما پرسيدم تا آراى شما را به دست آوردم.. ديدم كه شما هيچ كسى را براى اين كار بهتر از على و 
را نزد خود خواست و دستش را در دست خود گرفت و به او گفت: آيا  سدرنگ، علي دانيد و بىعثمان نمى

جواب  سو سيرت أبوبكر و عمر عمل كنى؟! علي  صكنى كه طبق كتاب و سّنت رسول خدا تعّهد مى
 .1«كنمى كه در توان دارم، عمل مىداد: تا آنجا كه بدانم و تا حّد 

را فراخواند و  سو صريحى نداد، عثمان  مطابق پيشنهاد عبدالرحمن جواب مثبت قطعى سچون علي 
نيز بدون هيچ تأّملى گفت: آرى! و لذا بيعت با او  سدستش را گرفت و عين جمله را به او گفت، عثمان 

 بيعت نمود. 2نيز همراه با مردم، با او  سانجام گرفت و علي 
ن و اقامه قرآن و سّنت، و استقامتشان بر دي بدر رابطه با سيرت أبوبكر و عمر  سثانيًا سخنان علي 

شان فراوان است.. چطور ممكن است، شيوه آنها را مرضى نداند و از آنها اطاعت كرده و حّتى بعدها از شيوه
 تمجيد نمايد:

أطعته فتولی أبوبكر تلك األمور فیسر وسدد، وقارب فی األمر واقتصد، فصحبته مناصحا و »
نا وأطعنا وناصحنا وبایعنا إلی عمر فواله سمعفیما أطاع الّله فیه جاهدا، فلما احتضر بعث 

 .3«کان مرضی السیرة میمون النقیبةوتولی عمر األمر و 

پس أبوبكر، زمام امور را به دست گرفت و در جاى خود، آسانى و به جاى خود شّدت نشان داد و امور »
از راه خيرخواهى مصاحبت رو بود. پس با أبوبكر را به خوبى پيش برد و قصد درستى و راستى كرد و ميانه

ُبرد، با كوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانى كه به حال احتضار رسيد، كردم و در آنچه خدا را فرمان مى

                                           
 . 190، ص9البداية والنهاية، ج -91، ص9بن أثير، جكامل -1
 . 1691، ص9تاريخ طبرى، ج -190، ص9البداية والنهاية، ج -99، ص9إبن أثير، ج -2
منار الهدى،  -113-116الغطاء، چاپ لبنان، صالبالغه، شيخ كاشفمستدرك نهج -960-969، ص1الغارات ثقفى، ج - 3

البالغه ، نهج01همچنين با كمى تفاوت نامه  -991، ص9خان سپهر، جناسخ التواريخ، ميرزاتقى -999على بحرانى، ص
با اين عبارت « الرسائل»و شيخ كلينى نيز در « الـمحّجةكشف»د طاووس، در كتاب خواإلسالم.. سّيدبنشرح فيض

رفتار عمر از ميان مردم، در نظر عموم مردم، پسنديده و موجب «. »وكان عمر مرضى السيرة من الناس عند الناس»اند: آورده
 «. رضايت بود
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واليت و حكومت را به عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموده و خيرخواهى نشان داديم، و عمر 
 .«ه سيرت او پسنديده و نفس او مبارك بودزمامدارى را به عهده گرفت )و خليفه شد( در حالى ك

لم رأین منهم صالحین عمال بالكتاب وأحسنا السیرة و مسلمین من بعده استخلفوا امـثم إن ال»
 .1«یتعدیا السنة ثم توفاهما الّله فرحمهما الّله

ند ( دو مرد صالح را در بين خودشان براى خالفت برگزيدصسپس مسلمانان بعد از او )يعنى پيامبر »
كه هر دو به كتاب عمل كردند و بسيار نيكو سيرت بودند و از سّنت )پيامبر( تجاوز نكردند و آنگاه خداوند 

 .«هر دوى آنان را نيز ميراند كه رحمت خدا بر هر دوشان باد!
 كند:فرستد، چنين از آن دو تجليل مىاى كه به معاويه مىو در نامه

أنصحهم لّله ورسوله الخلیفة الصدیق وخلیفة ان أفضلهم فی اإلسالم کما زعمت و کو »
ی اإلسالم مصاب بهما لجرح فـإن الی إن مكانهما فی اإلسالم لعظیم و لعمر الفاروق و 

 .2«جزاهما بأحسن ما عمالشدید فیرحمهما الّله و 

تر، أبوبكر صديق و از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پندارى همانگونه كه مى -در اسالم »
روق هستند و به جان خودم سوگند! كه مرتبه آن دو در اسالم بزرگ است و با وفات ايشان، به اسالم عمر فا

 .«صدمه شديدى رسيده است. خداوند هر دو را رحمت كند و پاداش نيك به آنها دهد!
 و باز هم آمده است:

 .3«جدخوف و سدد بحسب استطاعته علی مسلمون بعده رجال منهم، فقارب و فاختار ال»

اش، با ترس و پس مسلمانان بعد از او )يعنى پيامبر( مردى از خودشان را برگزيدند كه به اندازه توانايى»
 .«كوشش تمام، قصد درستى و راستى كرد و امور را به درستى پيش برد

 .1«إذا أراد الّله بالناس خیرا استجمعهم علی خیرهم کما جمعهم بعد نبیهم علی خیرهم»

                                           
، چاپ ايران الدرجات الرفيعة، 119، ص1، كتاب 9ناسخ التواريخ، ميرزا تقى سپهر، ج -116، ص1الغارات، ج -1

البحار خود، با البالغه و نيز شيخ مجلسى در مجمعالحديد شيعى در شرح نهجأبىإبن -990خان شوشترى، صسّيدعلى
أميرين صالحين عمال بالكتاب والسنة وأحسنا السيرة ولم يعدوا السنة ثم توفاهما الّله عز و جل رضى الله »كمى تفاوت: 

آن دو رفتار نيكو داشته و «. »أحسنا السيرة وعدال فى األمة»چنين آمده است:  161اند. و در وقعة الصفين، صهآورد« عنهما
 «.در بين اّمت، عدالت كردند

و إن »...در وقعةالصفين با اين تفاوت آمده است:  -، چاپ ايران 999، ص91ميثم بحرانى، جزء البالغة، إبنشرح نهج -2
 (.93مزاحم، ص)وقعةالصفين، نصربن«.. فى اإلسالم شديد رحمهما الّله و جزاهما بأحسن الجزاء المصاب بهما لجرح

 . 966البالغة، ميثم بحرانى، صشرح نهج -3
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كند، همانگونه كه بعد از واهد به مردم نيكى كند، مردم را بر برترين فرد جمع مىهرگاه خداوند بخ»
 .«پيامبرشان بر بهترين فرد جمع نمود

مردى از قريش نزد »كند كه: محّمد و او هم از پدرش روايت مىشيخ طوسى نيز از جعفربن
گفتى: پروردگارا! ما را اصالح ات آمد و گفت: از تو شنيدم كه چند لحظه پيش در خطبه ÷اميرالمؤمنين 

فرما به آنچه كه خلفاى راشدين را نسبت به آن اصالح فرمودى! منظورت چه كسانى هستند؟ فرمود: 
یش، و » مقتدی بهما ـالحبیبای، وعماك أبوبكر وعمر، إماما الهدی، وشیخا اإلسالم، ورجال قر

 .2«إلی صراط مستقیممن اتبع آثارهما هدی من اقتدی بهما عصم، و، صبعد رسول الله
دوستان و حبيبانم و برادران پدرت، أبوبكر و عمر، دو امام هدايت، دو شيخ اسالم، دو مرد قريش، دو »

مردم به آنها اقتدا كردند، و هركس به آنها اقتدا كرد، )از گمراهى و تفرقه(  صنفرى كه بعد از رسول خدا 
 .«به راه راست هدايت گرديد مصون و محفوظ ماند و هركس آثارشان را پيروى كرد،

أبوبكر و  «خیر هذه األمة بعد نبیها»اش فرمود: در خطبه ÷على »كند: الهدى نيز روايت مىعلم
عمر؛ بهترين اين اّمت بعد از پيامبرشان، أبوبكر و عمر هستند و در بعضى روايات آمده است كه اين جمله 

گويد و سپس او را نزد خود خواند و او را نام و ناسزا مىرا زمانى فرمود كه ديد مردى به أبوبكر و عمر دش
 .3«مجازات و مورد عقاب قرار داد!

خلف لّله دّر عمر فقد قوم األود وداوی العمد وأقام السنة و »فرمايد: مى سو در توصيف عمر 
اتقاه لثوب قلیل العیب أصاب خیرها وسبق شرها أدی إلی الّله طاعته و الفتنة ذهب النقی ا

 .4«بحقه
خداوند نيكيهاى عمر را پاداش دهد كه كجيها را راست نمود و بيماريها را درمان كرد و سّنت پيامبر »
عيب از اى رخ نداد. پاك و كمها و تبهكاريها را پشت سر گذاشت و در زمانش فتنهرا برپاداشت و فتنه ص

                                                                                                               
 ، چاپ نجف.191الهدى، صالشافى، علم -1
 .919، ص1تلخيص الشافى، طوسى، ج -2
 .919الهدى، چاپ با تلخيص، صكتاب الشافى، علم -3
ميثم بحرانى، شرح إبن -11، جزء31، ص9الحديد، جأبىشرح إبن -113، كالم 9البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج -4

 -911، ص9شرح فارسى، ج -911، ص1شرح محّمد عبده، ج -996شرح صبحى صالح، ص -30-39، ص9ج
 ده است.آم« لّله بالد فالن».. در بعضى از نسخ، 199الدرةالنجفية، دنبلى، ص
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ت خدا را به جاى آورد و آنچنانكه دنيا رفت. نيكويى خالفت را دريافت و از شّر آن پيشى گرفت. طاع
 .«سزاوار بود از خدا ترسيد و پرهيزگارى نمود

 .پسنديد؟!شيوه آنها را نمى ستوان گفت كه علي حال، آيا مى
مخلوط نموده و در اواخر  -با برداشتهاى صحيح و ناصحيح  -مطالبى را از روايات صحيح و ناصحيح 

المؤمنين على، أحّب خلق نزد رسول خدا نبود؟ داناترين اّمت به آيا أمير»پرسيد: نامه خود مى 19صفحه 
احكام خدا نبود؟ باب علم نبى نبود؟ آيا چنين كسى حّق مشاركت و مشاوره و حضور در چنان امر 

 اجتماعى مهم )يعنى شوراى سقيفه( را نداشت؟
 )جواب(: عرض كنم كه:

صحابه بوده، هيچ بحثى ندارم و اين مطلب را مكّرر  و اينكه او از افضل ساّواًل بنده در مقام واالى علي 
شود كه ما هر روايتى را با هر ، باعث نمىسام! و اضافه كنم كه، افضلّيت علي هاى خود ذكر كردهدر نامه

، روايتى جعلى است و در نامه قبلى خود، پيرامون آن به «باب علم نبى»برداشتى درباره او بپذيريم.. روايت 
 ايم.ردهتفصيل بحث ك

داشت و شايد خيلى غفلتها و نقايص ديگرى در شوراى سقيفه حضور مى سثانيًا مسّلمًا الزم بود علي 
اى كه در انتخاب رهبر داشتند، رعايت هم در كار آن شورا بود كه مسلمانان به خاطر اوضاع آشفته و عجله

ام گرفت؛ چنانكه عمر و حتى أبوبكر مقّدمه انجهمه جوانب را نكردند؛ زيرا بيعت سقيفه ناگهانى و بى
 1منصفانه به آن اقرار كرده بودند و عّلتش نيز چند عامل زير بود: ب
زياد طول نكشيد و در اين مّدت نيز چندبار عاليم بهبودى در وجودش  صمّدت بيمارى پيامبر  -1

ديده شد و حّتى يك بار به مسجد آورده شد و با مسلمانان نماز خواند؛ به طورى كه گمان جّدى 
رفت كه با آن مرض وفات يابد، از اين رو مجالى براى تفّكر اصحاب و مشورتهاى وسيع نمى

 .دست نداد!
در اطراف و « اسود عنسى»و « مسيلمه»زمانى رخ داد كه افرادى همچون  صوفات رسول خدا  -1

شد، احتمال زدند و اگر در تعيين زمامدار جامعه كوتاهى و تأخير مىاكناف مدينه كوس نبّوت مى

                                           
 .191، ص1الحديد، جالبالغة، إبن أبىشرح نهج -1
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اعالن جنگ كرده بودند، محاصره و  صرفت مدينه از طرف مرتّدان كه بعد از رحلت پيامبر مى
 .1گويداش به مردم مصر مىدر نامه سرفت؛ همانگونه كه علي بين مىتصّرف شود و اسالم از 

از جانبش تجهيز شده بود  1«اسامةبن زيد»، لشگرى تحت فرماندهى صهنگام بيمارى پيامبر  -9
آنان را بالتكليف و سرگردان نمود و  صبرود، اّما وفات پيامبر « يرموك»كه مأمورّيت داشت به 

بايست هر چه زودتر تعيين شد و اين تكليف مىزمامدار معلوم مى تعيين تكليف آنان، با تعيين
 گرديد.مى

تعيين امام و زمامدار مسلمانان، از مهمترين واجبات شرعى است كه درنگ و سستى در آن جايز  -9
نيست، خصوصًا با آن اوضاع آشفته كه ذكر گرديد و لذا تأخير در آن به هيچ وجه، صالح نبود و 

خود نيز در  سو ضربتى، سبب شد كه كارشان عارى از نقص نباشد! علي  همين امر ناگهانى
 اى كه براى معاويه فرستاد، به تسريع و عدم تأخير در تعيين امام تصريح فرموده و نوشته است:نامه

حكم اإلسالم علی المسلمین بعد ما یموت إمامهم أو یقتل ضاال والواجب فی حكم الّله و »
الدم، أن ال یعموا عمال وال و حرامالدم أکان أو ظالما، حالل کان أو مهتدیا، مظلوما

اما عفیفا ء قبل أن یختاروا ألنفسهم إمال یبدءوا بشییحدثوا حدثا وال یقدموا یدا أو رجال و 
 .2«السنةعالما عارفا بالقضاء و 

خواه گمراه در حكم خدا و اسالم، بر مسلمانان واجب است كه چون امامشان فوت كرد يا كشته شد، »
شده، مظلوم باشد يا ظالم، خونش حالل باشد يا حرام، هيچ كارى نكنند و دست و پاى باشد يا هدايت

فراپيش ننهند و شروع به هيچ عملى نكنند، مگر آن كه قبل از هركارى براى خود امامى انتخاب كننند كه پاك 
 .«و عالم با احكام و سّنت باشد

رغم همه هم خود را، على سچه ناقص بود، ولى اساس آن حق بود و علي بنابراين، شوراى سقيفه، اگر 
دانست، و بعد هم نتيجه كار شورا را با تمام نقايص و نمى صآن اوصاف و فضايل، جانشين الهى پيامبر 

 .گوييم؟!سال چه مى 1966بيعت نمود.. حال، من و شما بعد از  سمنديهايش پذيرفت و با أبوبكر گله

                                           
إبراهيم  0فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم يدعون إلى محق دين الّله ومّلة محّمد» -1

 (.01اإلسالم، نامه البالغه، شرح فيض)نهج«.. فخشيت إن لم أنصر اإلسالم وأهله...
، چاپ نجف مستدرك الوسائل، 101بن قيس، صكتاب سليم -، چاپ كمپانى 919، ص19لسى، جبحاراألنوار، شيخ مج -2

 آمده است.« لجميع أمرهم»، «ألنفسهم»، نامه على به معاويه.. در بحاراألنوار، به جاى 9نورى طبرسى، ج
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و بدگويى از ساير  سن همه اخبار فضايل و مناقبى كه اكنون در كتابهاى شيعه درباره علي ثالثًا اي
اند و شخصّيت شود و توجيهات و تأويالتى كه در اين باب، به آيات قرآن تحميل كردهصحابه ديده مى

امات داند و معجزات و كربه طورى كه از غيب مى -اند اى كه برايش ساختهمافوق بشرى و اسطوره
نيافتنى و عظيمى كه امروز، ميان او و ديگران به نظر و فاصله دست -شود و... انگيزى از او صادر مىشگفت

یدالّله »و «! عین الّله الناظرة»رسد، در آن زمان وجود نداشت و هيچ يك از اصحاب، او را مى
پا شود، كند! قيامت ار بهمى جهان اگر فنا شود، على فناش»دانست و كسى معتقد نبود: نمى«! الباسطة

من اگر خداى ندانمت، متحّيرم كه چه »و هنوز با اين مشكل مواجه نشده بود كه: «!! كندعلى به پاش مى
اگر چه بر همه آشكار و مشهود بود، اّما به حّدى  سلذا از نظر صحابه، امتياز و افضلّيت علي «!!.. خوانمت

ندام سايرين و توّجه اصحاب به غير او شود و چنان ديگران را نبود كه به طور كامل، مانع از عرض ا
الشعاع قرار دهد كه به چشم نيايند. لذا مقّيد نبودند كه حتمًا او زمامدار شود و بسا كه به گمان خود، تحت

 دادند.يافته را بر جوانان فاضل و مجاهد ترجيح مىپيران تجربه
را جانشين  سبه هنگام ترك مدينه، علي  صدهيد كه پيامبر  توانيد نشانآيا شما حّتى يك مورد را مى

خود نموده و يا يكبار او را به امارت مّكه و يا هر جاى ديگر در جزيرةالعرب گمارده باشد؟ در همان روزى 
، محّمدبن سّلمه «منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون به موسى است»فرمود:  سكه به علي 

 - 1 به نام أبودّجانه ساعدى -مدينه ساخت و درست قبل از حادثه غدير، كس ديگرى را حاكم  1 انصارى
و محّبت  سرا به عنوان حكمران و جانشين خود ابقاء فرمود.. اگر بنا بود برترى علم و تقواى علي 

ر براى حكومتش بر سايرين كافى باشد، چرا پيامب -و به طور كّلى افضلّيتش  -به او  صمخصوص پيامبر 
و امثالش به جنابعالى اشكال « گلدزيهر»آن انتصابات را در زمان حيات خويش انجام داد؟! اگر  ص

دانست كه افضل صحابه است و نظر را كه داماد و پسرعمويش بود و مى س، علي صبگيرد كه چرا پيامبر 
مردم به رهبرى او خو داشت كه پس از او خليفه شود، حّتى يكبار هم در زمان خويش به حكومتى نگمارد تا 

 .گوييد و چه جوابى خواهيد داشت؟!بگيرند، چه مى
را نيز « رأى مردم»خواهد، عالوه بر آنكه علم و تقوا و مديريت و... مى« حكومت»دوست عزيز! مسأله 

 دموكراسى»شناسم به آنچه كه ، چنين بنيانى براى بشرّيت بنا نهاد و اسالمى كه ما مىصالزم دارد! پيامبر 
 صسال پيش رسيد و آن را تجربه كرد. رسول خدا  1966سال است رسيده،  966حدود « غربى
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خواسته مردم جلو بيندازد و آنها را حاكم بر مردم سازد، بلكه مى 1خواست اقوام و خويشان خود رانمى
معنوّيت آنها را بدانند و از ايشان در جامعه استفاده كنند و هركس را هم كه خود بخواهند و از او 

ه و دوستى با او از اين جهت بوده، ن سشنوى بيشترى خواهند كرد، روى كار آورند.. سفارش به علي حرف
 حتمًا بايد رييس شود.آن كه او 

ايد كه على افضل صحابه بوده، آن وقت صحابه سال فهميده 1966پرسيده بوديد: چطور شما بعد از 
 همزمان او نفهميدند و به افضلّيتش توّجه نكردند؟

 )جواب(:
كنيد هر افضلى ناگزير بايد رهبر جامعه شود! پيشوايى جامعه، غير از مثل اين كه جنابعالى تصّور مى

دارد؛  -كه شايد آن روز براى صحابه معيار بوده  -علم و تقوا و مجاهدت، نياز به خيلى چيزهاى ديگر 
 دانند:به خالفت مى ساين معيار را براى افضلّيت أبوبكر  بچنانچه على و زبير 

 لغار وثانی اثنین، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمرهإنا نری أبابكر أحق الناس بها، إنه لصاحب او »
 .2«هو حیرسول الّله بالصالة و 

بينيم؛ زيرا او يار غار پيامبر و همدمش ترين مردم به آن )يعنى خالفت( مىهمانا ما أبوبكر را شايسته»
سفيد ماست( و رسول خدا نيز به او امر كرد كه امام بوده و ما مى دانيم كه از او سّنى گذشته )و ريش

 .«بود جماعت مردم شود، در حالى كه خود زنده
 كند:نيز اقرار مى -از علماى برجسته و متأّخر شيعه  -كاشف الغطاء 

از اين سرا، به سراى آخرت ارتحال يافت، و ديد كه  صأميرالمؤمنين على، زمانى كه ديد رسول خدا »
اش يا اينكه بعضى از قريش او را دوست نداشتند، بيعت جماعتى از صحابه با او به خاطر سّن كم و جوانى

 .4«مجاهدينى تالشگر يافت... لذا با آنها بيعت نمود 3نكردند و خليفه اّول و دوم را نيز، 

                                           
الم نزديك سازم، بلكه تنها مقصد من اين خواهم در اشتراك اين تجربه، اسالم را به دموكراسى يا دموكراسى را به اسهرگز نمى -1

و نه اسالم را بر آن  -بر اسالم عرضه كنيم  -كه در حال حاضر به نقطه اوج و كمال خود رسيده!!  -است كه اگر دموكراسى را 
 اش را از اسالم اثر گرفته است!بينيم كه بسيارى از خطوط كّلىمى -

 .991ص ،1الحديد، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج -2
 منظورش كسانى است كه نزديكان خود را در جنگهاى قبل از فتح مّكه، توّسط على و عمويش حمزه از دست داده بودند. -3
 ، چاپ دارالبحار بيروت.31أصل الشيعة و أصولها، كاشف الغطاء، ص -4
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فرمايد: را افضل مسلمانان در گوشزد به معاويه معّرفى مى ب، أبوبكر و عمر سو از اين رو، علي 
خلیفة ان أفضلهم فی اإلسالم کما زعمت وأنصحهم لّله ورسوله الخلیفة الصدیق و کو »

 .1«الفاروق
تر، أبوبكر صديق و از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پندارى همانگونه كه مى -در اسالم »

 .«عمر فاروق هستند
اش، سفيدى و تجربه، ريشصيعنى يار غار بودن پيامبر  -و شايد همين معيارها در آن زمان 

براى خالفت گشته  ست أبوبكر بودند كه سبب افضليّ  - صجماعت بودنش به هنگام بيمارى پيامبر امام
است!.. از كجا معلوم كه صحابه بر اساس اين شرايط و ضريب اهمّيتى كه برايش در آن شرايط قايل بودند، 

بيعت كردند،  سبينيم زمانى كه مردم با أبوبكر روى نياوردند؟! حّتى مى ببه أبوبكر و سپس به عمر 
كنى در حالى كه تو از همه افضل هستى؟ و بكر بيعت مىآمده و گفت: چطور با أبو سأبوسفيان نزد علي 

زمام امور را به دست  سبگيرند و علي  ساظهار پشتيبانى كامل از او نمود تا خالفت را از دست أبوبكر 
ما به سواره و پياده تو احتياجى نداريم و اگر أبوبكر را اهل و »دهد: چنين جواب مى سبگيرد، علي 

 .2«گذاشتيميديم، او را در اين امر آزاد نمىدشايسته اين كار نمى
پس از گذشت سه روز كه بيعت با او تمام شد،  سأبوبكر  -آن گونه كه در تواريخ آمده  -يا زمانى كه 

بيعتم را واگذاشتم! آيا كسى »خواست كه استقاله كند و بيعتش را از مردم بردارد و لذا خطاب به مردم گفت: 
اّولين كسى بود كه  س، علي «هست كه از اين كار ناخوشنود باشد؟ آيا كسى با من مخالف است؟

ال نستقیلك أبدا! قد قّدمك رسول الّله ّله! ال نقیلك و وال»فرمايد: خيزد و برخالفش مىبرمى
 .3«لتوحید دیننا، من ذالذی یؤّخرك لتوجیه دنیانا؟

                                           
إن »با اين تفاوت آمده است:  در وقعةالصفين -، چاپ ايران 999، ص91ميثم بحرانى، جزء البالغة، إبنشرح نهج -1 ...و

مزاحم، )وقعةالصفين، نصربن«.. الـمصاب بهما لجرح فى اإلسالم شديد رحمهما الّله وجزاهما بأحسن الجزاء
 (.93ص

وقعة الصفين، نصربن مزاحم،  -919الهدى، صكتاب الشافى، علم -196، ص1الحديد، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج -2
 .119-119، ص9نى، مرتضى مطهرى، جحماسه حسي -31ص

نيز آمده « دارقطنى»و « و إبن عساكر« سيوطى»و « تاريخ طبرى»اين روايت در  -10قتيبه دينورى، صاإلمامة والسياسة، إبن - 3
 است.
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تو  صخواهيم كه تو آن را به هم بزنى! پيامبر زنيم و نه مىبه خدا قسم! هرگز نه بيعت تو را به هم مى»
شود كه تو را از انداخت، چه كسى حاضر مىرا براى امام جماعت ما كه امرى دينى است معّين كرد و پيش 

 .«كار دنيايمان عقب بيندازد و به تو راضى نشود؟
را به خالفت بعد از خود پيشنهاد كرد، گروهى اعتراض كردند كه علي  س، عمر سيا زمانى كه أبوبكر 

شويم راضى نمىاگر أبوبكر كسى غير از عمر را به خالفت برگزيند، ما »فرمود:  1در آن هنگام به طلحة س
 .1«كنيمو از او اطاعت نمى

بارها و بارها از زبان  -يعنى اينكه على، خلفاء را افضل مردم براى خالفت دانسته  -اين گونه سخنان 
 اند.ه و كتب شيعه نيز، ثبت كردهگفته شد سعلي 

مالك نبوده و امامت و رهبرى جامعه، شرايط ديگرى « افضلّيت دينى و علمى»شود، فقط پس معلوم مى
 سو ديگر صحابه، أبوبكر  سنيز الزم داشت كه بر پايه آنها، در آن موقعّيت آشفته داخلى و خارجى، علي 

 را براى اين كار، افضل دانسته و با او بيعت كردند.
در مورد مشورت رسول خدا از جنگ احد، براى ماندن يا »ايد: ودهنامه خود فرم 19در صفحه 

شدن از مدينه امرى است كه رسول اكرم خود به آن فرمان داد و كريمانه به نتيجه آن شور، عمل كرد. خارج
ايد كه به اّمت خود فرموده باشد: جانشين مرا شورايى همانند شنيده صآيا شما )اينجانب( هيچ از پيامبر 

 «.ى خليفه تعيين نمايد؟اشور
 )جواب(: 

 در جنگ احد، كار را به مشورت نگذارد؛ زيرا خداوند به او امر نموده بود: صسزاوار نبود كه پيامبر 
ۡمري  ِفي  ُهمۡ وََااويرۡ ﴿

َ
 .[١٤٨]آل عمران:  ﴾ٱۡۡل

 .«)اى پيامبر!( در تمام امور با يارانت مشورت كن!»
مأمور به مشورت  صعمران، در قضاياى جنگ احد نازل شد، بنابراين، پيامبر اّواًل اين آيه در سوره آل

داد، مأمور نشده بود، و به جاى مشورت دستور ديگرى از طرف خدا مى صبا ياران خود بود. اگر پيامبر 
 البته همه مطيع بودند.

خواهى  -و نّصى صادر نفرموده بود، مردم سكوت كرده  صثانيًا واضح است در امورى كه پيامبر 
 رفتند:بر پايه دستور الهى، سراغ مشورت مى -نخواهى 

مۡ ﴿
َ
 .[٨٣]الشورى:  ﴾بَۡيَنُهمۡ  ُاوَرىَٰ  رُُهمۡ َوأ

                                           
 .160روضة الصفا، از تواريخ شيعه به زبان فارسى، ص -1
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 .«باشدحكم و كارشان در بين خودشان، به صورت شورا مى»
وردى را نام برده، بگويد تك هر متك صاز اين گونه موارد بود.. الزم نيست پيامبر « جانشين»تعيين 

داد.. از طرفى ، خود مجّوز الزم براى مشورت به دست مىصدر اين امر مشورت كنيد! سكوت پيامبر 
ت از سّنت كرد، به تبعيّ در امور با آنها مشورت مى صچون مسلمانان آن زمان ديده بودند كه پيامبر 

 رسولشان مشورت كردند.
: است. در مقابل آيه شريفهفرمان داده صكريم به اطاعت از رسول خدا آيات بّينات قرآن »ايد: فرموده 

َُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا﴿ َُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُذُذوهُ َوَما َنَهى توان آورد؟... اّما اى مىچه بهانه .[9الحشر: ] ﴾َما  َءاتَى
هاى رسول كردهاجتهاد كردند... اگر قرار است، مطرودين و لعنت صدر برابر نصوص قطعى رسول خدا 

چه  صمروان به خالفت راه يابند، با نّص رسول خدا المال و حكومت شريك شوند و آلدر بيت صخدا 
العاص را به مدينه بازگرداند و به بن أبىاند... تا خليفه سوم بتواند حكمتوان كرد؟... همان كارى كه كردهمى
 .الحديد يكصدهزار درهم هم به او عطا كند!أبىل إبنقو

 )جواب(: در مورد مطالب فوق بايد به عرضتان برسانم كه:
نيست، ولى اين در موردى است كه  به هيچ وجه مورد انكار صاّواًل فرمان قرآن به اطاعت از رسول 

ه و موضوع را به مردم واگذار كرده فرمانى داده و نّصى آورده باشد، نه در مواردى كه سكوت نمود صپيامبر 
را به حكم خدا به سمت جانشينى خود تعيين كرده باشد، مورد گفتگوى  س، علي صباشد.. اينكه پيامبر 

وجود دارد، كه وجود ندارد!! ما عقيده داريم  صماست و شما بايد نشان دهيد كه چنين نّصى از پيامبر 
به «! غيبت مهدى»شود حكومت در دوران ن، اينكه گفته مىحكومت در اسالم به رأى مردم است. بنابراي

را امرى مردمى دانسته است.. « حكومت»مردم سپرده شده، صحيح نيست و از همان ابتدا، بينش اسالمى 
ايم؛ چنانكه علي خوشبختانه مدارك شيعه نيز در اين مورد گوياست! چنانكه قباًل چندى را برايتان ارائه داده

 .1«إنما الخیار للناس قبل أن یبایعوا»فرمايد: مى س
 .«كردن، انتخاب با مردم است )كه چه كسى را اختيار كنند(جز اين نيست كه پيش از بيعت»

 .2«أذن! أمرکم هذا لیس ألحد حق إال من أّمرتمأیها الناس عن مالء و »فرمايد: و نيز مى

                                           
مستدرك نهج البالغة، شيخ هادى  -119إلرشاد، شيخ مفيد، ص، چاپ تبريز ا191، ص9بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -1

 .1، جزء9خان سپهر، جناسخ التواريخ، ميرزاتقى -99الغطاء، صكاشف
 .909، ص9بحاراألنوار، ج -2
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امامت( حّق هيچ كس نيست، مگر كسى كه اى مردم انبوه و هوشيار! اين كار شما )يعنى خالفت و »
 .«شما او را امارت دهيد

كند كه به خالفت هيچ رغبت و تمايلى كند و سوگند ياد مىالبالغه تصريح مىنهج 130يا در خطبه 
از سوى خدا تعيين شده بود، چرا به آن رغبتى نداشت؟ چگونه مقامى  سندارد!! به راستى اگر خالفت علي 

نيز به فرمان  صخورد كه بدان ميلى ندارد؟ آيا رسول خدا تعيين كرده، به خدا سوگند مى را كه خدا برايش
 خورد؟خدا مبنى بر رسالت و نبّوتش رغبتى نداشت و بر اين امر سوگند مى

 فرمايد:خوانيم كه مىالبالغه از او مىنهج 31و در خطبه 
شنوتر اهيد... اميد داشته باشيد كه من حرفمرا به حال خود واگذاريد و از كس ديگرى غير از من بخو»

ايد و من برايتان وزير باشم، بهتر است از اينكه تر از شما باشم براى كسى كه امر خود را به او سپردهو مطيع
 .1«اميرتان باشم

كردند حكومت را وقتى ادا كرد كه مردم با رغبت تمام سوى او آمده و تقاضا مى ساين جمله را علي 
به فرض، مصلحتى مانع قبول حكومت از  -به قول جنابعالى  -، پس اين امتناع براى چه بود؟ و اگر بپذيرد

شد، پس چرا همين كه مردم بيشتر پافشارى كردند، قبول كرد و همان روز حكومت را به عهده جانب او مى
داشت چنين امتناع و  اى از جانب خدا بود، هيچ امكانشدهگرفت؟ آيا اگر حكومت و خالفتش، مقام تعيين

 قبولى پيش آيد؟
البالغه، در ساير كتب شيعه نيز، از اين معنا بسيار سخن رفته است؛ چنانكه شيخ طوسى عالوه بر نهج

زند، نزديكانش از او پرسيدند: آيا سفارش كسى را ملجم، على را ضربه مىزمانى كه إبن»كند: روايت مى
وائل و حكيم از على روايت همانگونه كه از أبى -بعد از تو باشد؟ كنى؟ چه كسى امام و خليفه مردم نمى
لكن قال: إن أراد الّله خیرا فیجمعهم علی ما أوصی رسول الّله فأوصی، و »فرمود:  -اند كرده

 .2«خیرهم بعد نبیهم
 كنم و آن اين كه فرمود: هرگاه خداوند بخواهد بههمان سفارشى را كه رسول خدا نموده، من هم مى»

 .«كندمردم نيكى كند، مردم را بعد از پيامبرشان بر برترين فرد جمع مى
 در كتابش آورده است:« الهدىعلم»و مثل همين روايت را 

                                           
 .31، خطبه1البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج -1
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لما قیل له: أال توصی؟ فقال: ما أوصی رسول الّله فأوصی، و لكن إذا  ÷عن أمیرالمؤمنین »
 .1«عد نبیهم علی خیرهمأراد الّله بالناس خیرا استجمعهم علی خیرهم کما جمعهم ب

كنى؟ فرمود: همان از اميرالمؤمين روايت است هنگامى كه به او گفته شد: آيا كسى را تعيين نمى»
هرگاه خداوند بخواهد به مردم نيكى كند، مردم را بر »نموده است:  صكنم كه پيامبر سفارشى را مى

 .«بهترين فرد جمع نمودكند، همانگونه كه بعد از پيامبرشان بر برترين فرد جمع مى
خوردن در حال احتضار هنگامى كه على پس از ضربت»گويد: مسعودى شيعى نيز در تاريخ خود مى

 كنى؟ گفت: نه! همانطور كه پيامبر خدابود، يكى از مردم بدو گفت: اى اميرمؤمنان! آيا كسى را تعيين نمى
گذارم. گفتند: وقتى به پيشگاه خدا روى با او آنها را به خودشان واگذاشت، من نيز به خودشان وامى ص

داشتى، گويم: خدايا! تا وقتى خواستى، مرا ميان آنها نگاهگفت: مى ÷چه خواهى گفت؟ حضرت على
ى به صالحشان آر!... سپس مرا برگرفتى و تو را ميان آنها واگذاشتم، اگر خواستى تباهشان كن و اگر خواه

با  -و خدا نكند ندهيم  -آنگاه مردم به پرسش پيش آمدند و گفتند: اى امير مؤمنان! اگر تو را از دست داديم 
گويم: نه! شما گويم: آرى و نه مىمى نه .«ال أنهاکم وأنتم أبصرال آمرکم و »: حسن بيعت كنيم؟ گفت

 .2دانيد!بهتر مى
در امورى است كه مردم را به آن فرمان دهد و در مواردى كه نّص  صا بنابراين، اطاعت از رسول خد

مسلمانان وظيفه دارند موضوع را با  -مثل آن كه چه كسى بعد از او امام باشد  -صريحى از او نيست 
مورد انكار  صميان خود فيصله دهند و اين از مسّلمات اسالم است.. اصل اطاعت از پيامبر « شورا»

شناسيم و اصواًل را به حكم خدا، جانشين خود تعيين كرده باشد، نمى سنّصى از او كه علي نيست، ولى ما 
حتمًا از راه وحى الهى انتخاب شود؛ زيرا حكومت « رسول و پيامبر»الزم نيست همچون « امام و زمامدار»

داشته باشند، شود و اگر مردم حق ن« اجرا و پياده»و زمامدارى، براى آن است كه احكام خدا به خوبى 
را بر طبق نظر خود انتخاب كنند و اين امر الزم به انتصاب از جانب خدا باشد، تا قيام « مجرى»شخص 

شدند و با گذشت زمان و ازدياد فاصله از زمان نزول قوانين قيامت، بايد مجريان الهى از جانب او تعيين مى
 .يافت!و احكام، اين امر حّتى ضرورت بيشترى مى
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اگر مردم كسى را كه مسؤول اجرايى است نپسندند، با او همكارى نخواهند كرد و قوانين، به بعالوه 
خوبى اجرا نخواهند شد؛ چنانچه بعد از خالفت خلفاى راشدين كه اين انتخاب از مردم گرفته شد و 

يد آمد خالفت، شكلى موروثى و پادشاهى به خود گرفت، چه نواقص و اشكاالتى در اجراى قوانين الهى پد
 .اى پس داد كه هرگز مورد پسند اسالم نبوده و نيست!و نتيجه

دهد و خداوند تفاوت به رأى و سليقه مردم، اغلب نتيجه را نمىبنابراين، نصب رهبر و زمامدار بى
 اش به معاويه فرمود:در نامه سحكيم، چنين امرى را در اسالم مقّرر نداشته است.. اين بود كه علي 

حكم اإلسالم علی المسلمین بعد ما یموت إمامهم أو یقتل ضاال فی حكم الّله و والواجب »
 .1«کان أو مهتدیا...

در حكم خدا و اسالم، بر مسلمانان واجب است كه چون امامشان فوت كرد يا كشته شد، خواه گمراه »
و دست و پاى  شده، مظلوم باشد يا ظالم، خونش حالل باشد يا حرام، هيچ كارى نكنندباشد يا هدايت

فراپيش ننهند و شروع به هيچ عملى نكنند، مگر آن كه قبل از هركارى براى خود امامى انتخاب كنند كه پاك 
 .«و عالم به احكام و سّنت باشد

توانسته به مردم واگذار شود، از امرى فراتر از مردمى است و نمى صپس اين سخن كه خالفت پيامبر 
با توجيه و  -توانيم چنين اساسى را بنا نهاده، و برايش از تاريخ اسالم نمى فرضّيات ماست و ماجمله پيش

است كه در اسالم پذيرفته نيست!.. طرح قوانين و شرايع، « تفسير به رأى»شاهد بتراشيم! اين همان  -تأويل 
اسالم  و اجراى آن با مردم و بندگان خداست! از ابتداى امر در صبا خداست و ابالغ آن با رسول خدا 

مروان براى خود برگزيدند يا چنين بوده و اگر مردم لياقت به خرج نداده و مجريان ناخلفى، چون يزيد و آل
گردد و خداوند بنا ندارد كه به حكومتشان تن در دادند، اين مشكل خود آنهاست و زيانش به خودشان بازمى

 .بگيرد!« همواره»جلوى كجرويها را 
العاص و رفتار خليفه سوم با او، بايد دانست كه مدافع هيچ يك از صحابه به أبىبن ثانيًا در مورد حكم

اند! ولى اينها هيچ كدام دليل بر آن كردهطور مطلق نيستيم! خلفاء معصوم نبوده و چه بسا اشتباه هم مى
ز به العاص نيبن أبىبا حكم سباشد! هرچند عملكرد عثمان « منصوب من عند الّله»، سنيست كه علي 

تبعيد شد، ولى  صالعاص از سوى رسول خدا بن أبىايد، نبوده است. حكمآن گونه كه شما اشاره داشته
قرار نبود تا آخر عمر در تبعيد بماند؛ زيرا اينگونه تبعيدها از احكام حكومتى و تابع زمان و شرايط است.. 
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به مصداق  -« تأليف قلوب»عنوان به گمان ندامت وى، پس از مّدتى او را بازگرداند و به  سعثمان 
دهد به كّفار براى جلب مقدارى پول هم به او داد. وقتى قرآن كريم اجازه مى -قلوبهم در قرآن  مؤلفةـال

گويد: مى« استاد مطهرى»همين كار را با أبوسفيان كرد؛ چنانكه  صو پيامبر  -قلوبشان از زكات داده شود 
اش را مأمن قرار داد، او را در رأس مؤلفه القوب قرار تزويج كرد، خانه پيامبر براى تأليف قلب، دخترش را»

در اين تشخيص به خطا  سرا از اين كار سرزنش كرد؟ گيريم كه عثمان  ستوان عثمان مى چگونه - 1«داد
يابى افتاده باشد، ولى كدام مجتهد را سراغ داريد كه مصون از خطا باشد؟! و باالتر از آن، آيا پيامبرى را مى

 مصون از اشتباه و خطا باشد؟! -جدا از دريافت و تبليغ وحى  -كه 
فالنى پيراهن » .«إنه لیعلم...لقد تقمصها فالن و » گويد:كه مى -« شقشقّيه»در رابطه با خطبه 

داند جايگاه من از خالفت همچون جايگاه قطب )مركز( آسياب است؛ زيرا خالفت پوشيد در حالى كه مى
 -« رسداى به قّله دانش من نمىسيل علم و حكمت از دامن كوه وجودم سرازير است و هيچ پرنده

األخبار معانى» 936در صفحه  ايد: مرسل نيست و مسند است و سند مّتصل به امام هم دارد كهفرموده
 مذكور است.« صدوق

 )جواب(:
األخبار ايد، در معانىرا دروغگو و نردباز خوانده« عكرمه»ها و سخنان خود، مكّرر جنابعالى در نامه

رسد!! آرى! راوى خطبه مى« نردباز»شيخ صدوق، دو سند براى اين خطبه ذكر شده كه هر دو به اين 
بنا به  -دهد. عكرمه عّباس نسبت مىمولى إبن عباس است كه روايت را نيز به إبنشقشقّيه، همين عكرمه 

خصومت شديد داشت؛ چنانچه عاّلمه ممقانى و  سبر مذهب خوارج بود و با علي  -گواهى علماى شيعه 
 . شيخ كلينى نيز در2«او بر مذهب ما و اصحاب ما نيست و توثيق نشده است»اند: حّلى درباره وى گفته

ممقانى در آخر، بعد از ارائه «! عكرمه ُمرد در حالى كه بر عقيده خوارج بود»چنين آورده است: « كافى»
به هر حال منحرف بودن عكرمه غالم »كند: گيرى مىچند روايت و آراى علماى بزرگ شيعه، چنين نتيجه

 .3«رهان نيستعّباس، چنانكه سّيدبن طاووس توّجه داده است، از شّدت وضوح، نيازمند بإبن

                                           
 .119، ص9حماسه حسينى، مرتضى مطهرى، ج -1
خالصة الرجال، عاّلمه حّلى، قسم دوم كتاب كه مختّص  -190، ص1تنقيح المقال فى أحوال الرجال، ممقانى، ج -2

 ضعفاء است.
 همان مأخذ.  - 3
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 ساند، روايت كرده كه علي بنابراين، چنين شخصى در محيطى كه خلفاء مورد احترام مردم بوده
فرموده: فالنى پيراهن خالفت را پوشيد!... همچون اينكه استخوان در گلو دارم... من تنها بودم و گرنه با 

توان گفت: چه لذا از ديدگاه شما مى توان اعتماد كرد؟مى سجنگيدم!! آيا به گفته دشمن علي خلفاء مى
ساخته باشد! يا بايد گفت:  عّباسنزد سّنّيان، اين حديث را از قول إبن سساختن علي بسا عكرمه براى ضايع

به او بدبين  -گذارند كه به خلفاء احترام مى -را دشمن خلفاء معّرفى كند و مردم را  سخواسته علي او مى
كند و توز بنمايد كه از روى تقّيه، از يك سو با خلفاء بيعت مىتى دوچهره و كينهرا شخصيّ  سسازد! و علي 

شود و از سوى پذيرد و در غيابشان، جانشينشان مىخواند و خويشاوندى با آنان را مىپشت سرشان نماز مى
 .پروراند!!ديگر، انديشه جنگ با خلفاء را در سر مى
ابدًا نفرموده  سشود؛ زيرا علي خبر، هيچ چيزى عايد شما نمى قباًل نيز گفتيم كه به فرض صّحت اين

گانه اين حّق تعيين شدم و خلفاى سه صكه من از جانب خدا به عنوان خليفه و جانشين بالفصل پيامبر 
 .مرا غصب كردند!!

 آورده بودم و شما« تعريف از خود»را « شقشقّيه»بودن خطبه ام، يكى از داليل جعلىدر نامه قبلى
نيست، بلكه « عجب نفس»، «تعريف از خود آمده»ايد: آنچه از على در خطبه شقشقّيه بر سبيل فرموده

 .معّرفى خويشتن است!
 كنم كه:جواب(: حضور عالى عرض مى

 آن است كه شخص به زبان ساده بگويد: فالن كار از من ساخته است؛ مانند يوسف« معّرفى خويشتن»
 كه به عزيز مصر فرمود:

 .[٤٤]يوسف:  ﴾إيّنلي َحفييٌظ َعلييم  ﴿
گاه هستممن بيت»  .«المال را حفظ كرده و در اين كار، وارد و آ

ینحدر عنی السیل و ال »اّما اگر شخص زبان به توصيف بگشايد و با تمجيد از خود سخن بگويد كه: 
چنانكه از  -« رسدمن نمى اى به اوج پروازريزد و هيچ پرندهسيل دانش از من فرو مى»؛ «یرقی إلّی الطیر

نيست، بلكه همان تعريف از خويشتن است كه از ساحت « معّرفى خود» -اند در خطبه آورده سعلي 
 فرمايد:به دور است! او خود مى سبافضيلت علي 

 .1«نهی الّله عنه من تزکیة المرء نفسه»

 .«نهى فرموده است خداوند از تعريف خويشتن و از خودستايى»
                                           

 .19البالغة، شرح فيض اإلسالم، نامه نهج - 1
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هاى مختلفى بارها و بارها در خطبه -يعنى خطبه شقشقّيه  - 9ايد: اميرالمؤمنين، عالوه بر خطبه فرموده
، 91، 00، 10هاى از خلفاى پيشين خود، به خاطر غصب خالفتش، شكايت كرده و بنده را به خطبه

 ايد.البالغه ارجاع دادهنهج 169، 199، 101
 )جواب(:

 يد، بنده يك به يك نگاه كردم:اهايى را كه فرمودهخطبه
و اشاره دارد كه « اى است كه نيمش چنين استخطبه»گويد: ، شريف رضى مى10در مورد خطبه  -

بيعت نكرد، »گويد: نرسيده بود، ناراحت بود و تتّمه خطبه كه مىاز اينكه به حكومت  سعلي 
يعت نكرد، مگر آن كه مربوط به عمروبن عاص است كه با معاويه ب« مگر آن كه بهايى بگيرد

 -ا(.. پس خطبه ولم یبایع حتی شرط أن یؤتیه علی البیعة ثمنحكومت مصر را به او بدهد )
در اصل، مربوط به عمروبن عاص و معاويه است؛ نه عمر و أبوبكر  -اگر چنانچه صحيح باشد! 

 كند.. به آن رجوع كنيد.تصريح مىالحديد ذيل همين خطبه أبىإبن ؛ چنانكهس
خواستند، اميرى از جانب خودشان و اميرى از دهد كه انصار در سقيفه مى، نشان مى00در خطبه  -

پس از شنيدن اين  سكه علي  «منكم األمیرمنا األمیر و»سوى مهاجرين تعيين شود و گفتند: 
 خبر، از مهاجرين درباره سخنان انصار پرسيد و سپس در تأييد موضع مهاجرين فرمود: چرا با آنان،

با نيكوكاران انصار به نيكى رفتار كنيد و از جرم بدكارانشان »كه فرموده  صبه سفارش پيامبر 
در مورد رفتار  ص، احتجاج نكرديد؟ و نيز فرمود: اگر امامت در ميان آنان بود، پيامبر «درگذريد

 فرمود.با آنان سفارش نمى
پرسيد كه به انصار چه گفتيد؟ جواب دادند نيز از مهاجرين جانبدارى كرد و آنگاه  سبدين ترتيب، علي 

كه گفتيم: ما از شجره پيامبريم! على فرمود: به شجره احتجاج كردند، ولى ثمره آن را )كه من باشم( كنار 
 .گذاشتند!

دانست، مى صاگر خود را جانشين منتخب پيامبر  سشود، علي چنانكه به وضوح مالحظه مى
ه از آِن انصار و نه از مهاجرين است، بلكه تنها و تنها مختّص من حكومت ن»فرمود: همينجا تصريح مى

چرا در جايى كه كاماًل واجب بود به «.. مرا به جانشينى خود برگزيده است! صاست! زيرا پيامبر 
شايستگى خود  سمنصوبّيت و منصوصّيت خويش استناد كند، اشاره نكرد؟ هيچ باوركردنى نيست كه علي 

گذاشتن امر الهى را ذكر نكند! گذشته از اين، اّما متروك -اگر چنين بوده باشد  -ن كند را براى خالفت بيا
 .دانند!آنها را شجره نبّوت خوانده، غاصب و كافر مى سشيعيان كسانى را كه علي 
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لقد علمتم أنی »گفت:  سعزم كردند، علي  سآمده كه وقتى بر بيعت عثمان  91در خطبه  -
دانستيد كه من از ديگران سزاوارترم، با وجود اين، به خدا قسم! كار را » .«أحق بها من غیری...

كنم و اجرش را از خدا وقتى امور مسلمين در سالمت باشد و جز بر من ستم نرود، رها مى
 .!«طلبممى

حّق شخصى قابل  -اگر چنانچه درست باشد؛ زيرا با برخى از خطب ديگر، تناقض صريح دارد!  -يعنى 
اش را قابل بود، البته كه حّق خدايى سپوشى است! اگر خالفت، حّق خدايى براى علي مگذشت و چش
در تأييد  -جعلى يا درست  -ها كرد.. هيچ يك از اين خطبهشمرد و ستم بر خود را قبول نمىاغماض نمى

 .عقايدتان نيست!!
پرسيد: چگونه  سيكى از اصحاب از علي  -بازهم اگر راست باشد  -گويد: مى 101در خطبه  -

دهد: آنها پاسخ مى سقومتان شما را از خالفت دفع كردند، در حالى كه سزاوارتر بوديد؟ علي 
خود را به اين مقام ترجيح دادند؛ زيرا قومى بخل ورزيدند و قومى سخاوت نشان دادند )شحت 

فتش قائل حكم خدايى را براى خال سعليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرين(.. آيا اگر علي 
توان حّقى نمود؟ آيا مىداد و دو دستى تقديم بخيالن مىبود، بايد در مورد آن سخاوت به خرج مى

 .اش ساخت؟!را كه خدا تعيين كرده با سخاوت به ديگرى واگذاشت و اين چنين ضايع
سلونی قبل أن تفقدونی، فألنا بطرق السماء أعلم منی بطرق »فرمايد: مى 193در خطبه  -

اى مردم! از من بپرسيد قبل از آن كه مرا از دست بدهيد كه من به راههاى آسمان » ز«ضاألر 
 .«داناترم تا راههاى زمين

كند و هيچ ربطى به مرز بين دين و دنيا را ترسيم مى سعلي  -اگر فرضًا صحيح باشد!  -در اينجا 
مت نيست، و به مقبولّيت و آراى خالفت الهى ندارد! و افضلّيت دينى همواره شرط كافى براى احراز حكو

 عامه نيز بستگى دارد.
به خدا قسم! مرا در » .«.والّله! ما کانت لی فی الخالفة رغبة و..»فرمايد: مى 169در خطبه  -

خالفت هيچ رغبتى نبود و هيچ نيازى به واليت نداشتم، ليكن شما مرا به اين كار دعوت كرديد و 
 .«آن را بر من تحميل نموديد

كند؛ زيرا چطور ممكن است، نقض مى -كه حاكى از گاليه است  -وايت، تمام روايات پيشين را اين ر
در جايى بر خالفت حريص باشد و به خاطر ضعف يا سخاوتش و يا از روى مصلحت، به ديگران  سعلي 
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ر اينجا نسبت اّما د -اى كه از شّدت غم و غّصه، انگار استخوانى در گلويش مانده باشد به گونه -واگذارد 
 .ميلى نمايد!به آن اظهار بى

 -گذشته از صّحت و سقم اين روايات كه غالبًا مرسل و بدون سند هستند  -شود بنابراين، مشاهده مى
گردد.. لعن و نفرين و تكفير خلفاء عايد نمى ساى از آنها در اثبات حّق الهى براى خالفت علي هيچ نتيجه

گاهتر  -درد دلى است كه به من توّجه نكردند و مرا نيز در ميان نيست! حّداكثر  كه از امور دينى بسيار آ
كنار نهادند! و اگر اين مطالب را با ديگر موارد كتاب وقعة الصفين و الغارات ثقفى و... همراه  -هستم 

ون ديده، ولى چتر مىخود را براى خالفت شايسته سآيد كه علي اى جز اين به دست نمىسازيم، نتيجه
گانه نيز بدخواه اسالم و مسلمانان نيستند و در راه اجراى قوانين اسالم و مالحظه كرده كه خلفاى سه

دهد، با آنها بيعت نمود و پشت سرشان نماز خواند و وزير و گسترش آن تالش و كوشش نشان مى
ى نمود و در غيابشان مشاورشان گشت و نام فرزندانش را به نامهايشان نامگذارى كرد و با آنها خويشاوند

فرضًا اين  -است.. و اگر  سموّقتًا حكومت را اداره كرد و... چنانكه شايسته شخصّيت وااليى چون علي 
اى هم از خلفاء داشته، گله دوست با دوست گله -مطالب را صحيح بپنداريم و احتمال را بر آن بگذاريم كه 

لعن نمايد، و  -همچون شيعيان  -و مرتد بداند و آنها را بوده، نه آنكه آنان را غاصب و خائن و جنايتكار 
 واد اعظم مسلمانان مخالفت ورزد!.در پيش گيرد و در اصول و فروع، با س« تشّيع»آيينى جز آيين آنها به نام 

اند و گروهى سّنت نيز، آن را انكار نكردهايد: اعتقاد به ظهور مهدى، از اخبار متواتر است و اهلفرموده
 اند.اى درباره مهدى نوشتهيشان، كتابهاى جداگانهاز ا

 )جواب(:
در اسالم مردود  -آن گونه كه در روايات و اعتقادات شيعه آمده  -ماندن مهدى اّواًل نظريه غيبت و زنده

 .است؛ زيرا با نّص صريح قرآن مخالف است و واقعّيت ندارد!
 فرمايد:خداوند مى

ين﴿ ۖٞ  َوَما َجَعۡلَنا لييََّش  مل يي ن َقۡبليَك ٱۡۡلُۡلَ فَإ
َ
يتَّ  أ ونَ  َفُهمُ  مل ُ يَقُة ٱلَۡموۡتي   ُكُّ  ٣٤ ٱلَۡخَٰلي ئ

 ﴾َنۡفس  ذَا 
 .[٨٤-٨٥]األنبياء: 

ما براى هيچ بشرى پيش از تو عمر جاويد و ابدى قرار نداديم، آيا پس اگر تو بميرى، آنان زنده »
 .«چشدمىمانند؟ هركس )كه به دنيا آمده باشد(، مزه مرگ را مى

كسى است كه مردم به او « امام»و غيبتش امكان ندارد؛ زيرا  -به عنوان امام  -ماندن مهدى بقاء و زنده
آور و مسخره است كه خدا هستند.. و به راستى بسيار خنده -به عنوان أولوااألمر  -احتياج دارند و تابعش 

كند و بكشد!! اين خبر از عصر حجر تجاوز نمى دارد تا در آخرالزمان، دّجال خرسوار راكسى را زنده نگه
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لهو و لعب  -معاذ الّله  -خبر از عصر فضا و جنگ ستارگان است! و از جهت ديگر، كار خدا گوينده آن بى
دارد و غايب گرداند و بعد از هزاران سال، او را ظاهر گرداند تا خر دّجال را نيست كه يك شخص را زنده نگه

 .بكشد!
خود از  صقرار است كسى در آخرالزمان مردم را به دين اسالم دعوت كند، پيامبر همچنين اگر 

در زمين است و « حّجت خدا»تر بود به اينكه باقى بماند و دينش را ترويج كند! و او آخرين هركسى شايسته
 نيست:« حّجتى»بعد از او هيچ 

وۡ ﴿
َ
ا  أ وَۡحۡيَنا   َكَما   إيَِلَۡك  َحۡيَنا  إينَّ

َ
ي  إيَٰىَٰ  أ ي  مينۢ  نَ نُوح  َوٱَلَّبييل ه  .[١٣٨]النساء:  ﴾َبۡعدي

 .«)اى پيامبر!( ما به تو وحى كرديم، همانگونه كه پيش از تو به نوح و به پيامبران بعد از او وحى كرديم»
ييَن َوُمنرُُّساا ﴿ ي يَّشل يلنَّاسي لََعَ  مُّ َاَّ يَُكوَن ل رييَن ِلي ي ذي ُۢة ٱَّللَّ  .[١٣٤]النساء:  ﴾ٱلرُُّسلي  َبۡعدَ  ُحجَّ

رسان و ترساننده باشند و بعد از آمدن پيامبران، حّجت و دليلى بر ... پيامبرانى را فرستاديم تا مژده» 
 .«خداوند، براى مردمان باقى نماند

با  -ماندن مهدى براى اين است تا مردم را بر عقيده واحد گرد آورد و همه را طبق روايات شيعه، زنده
 اسالم دعوت كند، در حالى كه:به  -زور شمشير 

ۡرضي ا َء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن ِفي َولَۡو اَ ﴿
َ
ۚٞ  َُكُُّهمۡ  ٱۡۡل نَت  ََجييًعا

َ
فَأ
َ
َٰ  ٱَلَّاَس هُ تُۡكري  أ ََ  يَُكونُوا   َحَّتَّ  ُمۡؤميني

 .[٨٨]يونس:  ﴾٩٩
آوردند! مىخواست، تمام كسانى كه بر روى زمين هستند، به طور جملگى ايمان اگر پروردگارت مى»

 .«خواهى مردمان را مجبور سازى كه ايمان بياورند؟آيا تو مى
ها و آيات آخرالزمان هستند، در حاليكه طبق از نشانه -به زعم شيعه  -ظهور مهدى و خروج دّجال 

هاى قيامت ظاهر گرديد، از هيچ كس ايمان و حّتى توبه هم پذيرفته آيات صريح قرآن، هرگاه يكى از نشانه
 .اهد شد!نخو

ن إيٗلَّ   يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿
َ
تيَيُهمُ  أ

ۡ
وۡ  ٱلَۡمَلَٰٓئيَكةُ  تَأ

َ
َ  أ تي

ۡ
وۡ  َربَُّك  يَأ

َ
َ  أ تي

ۡ
يَكٰۗ  َءاَيَٰتي  َبۡعُض  يَأ تي  يَۡومَ  َربل

ۡ
 َبۡعُض  يَأ

يَك  َءاَيَٰتي  وۡ  َقۡبُل  مين َءاَمَنۡت  تَُكنۡ  لَمۡ  إييَمَُٰنَها َنۡفًسا يَنَفعُ  َٗل  َربل
َ
اٰۗ قُلي  إييَمَٰنيَها ِفي   َكَسَبۡت  أ َخۡيا

ا   ُرو  ُروَن ٱنَتظي  .[١٤٣]األنعام:  ﴾١٥٨إينَّا ُمنَتظي
آورند؟( آيا انتظار دارند كه فرشتگان )براى قبض روحشان( به سراغشان )پس چرا اين مردم ايمان نمى»

ها و اى از نشانهرهبيايند )و آن موقع ايمان بياورند(؟ يا اينكه پروردگارت، )خودش( به سويشان بيايد؟ يا پا
هاى اى از نشانهآيات پروردگارت )كه داّل بر شروع قيامت هستند( برايشان نمودار شود؟ روزى كه پاره
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آوردن افرادى كه قبل از آن شوند كه ايمان بياورند!(، اّما ايمانرسد )و آنگاه آنها وادار مىپروردگارت فرامى
اند، هيچ سودى به حالشان نخواهد وجود داشتن ايمان، خيرى نيندوخته اند، يا اينكه با)آيات( ايمان نياورده

 .«داشت! بگو: منتظر باشيد، ما نيز منتظر خواهيم بود!
ثانيًا گذشته از اينكه، داليل شيعه در زمينه بقاء و غيبت و ظهور مهدى، خالف قرآن كريم است، تمامًا 

نمايد؛ به طوريكه يكديگر را نقض و ابطال مى يك ُمشت روايات خرافى و متناقضاتى است كه هركدام
بينيم كه اى در اين مورد داده است.. اگر به كتب شيعه در اين زمينه رجوع كنيم، مىهركس تفسير و نظريه

شيعيان، همو را مهدى قائم دانسته و در انتظار  -از على گرفته تا يازده فرزندش  -پس از فوت هر امامى 
، اوهامى بيش نيست «مهدى»من خود روايات شيعه، بعضى اعتراف دارند كه وجود اند! در ضظهورش بوده

 .1هرگز به دنيا نيامده است!!« مهدى موهوم»دهند كه اى از روايات، نشان مىو حّتى پاره
ثابت « ثبوت امامتش»اند كه چگونه وجود او و والدتش را قبل از اى كه علماى شيعه متحّير ماندهبه گونه

پدرش وفات » .«أن أباه مات و لم یر له أثر و لم یعرف له ولد ظاهر»در روايتى آمده است: كنند! 
 .2«ظاهر باشد، شناخته نشد!! نمود، در حاليكه اثرى از خود بر جاى نگذاشت و هيچ فرزندى برايش كه

اّما بعدها اش از او حامله گرديد، جاريه -امام يازدهم شيعه  -گروهى نيز برآنند كه حسن عسكرى 
بن خاقان روايت از أحمدبن عبيدالّله -در روايتى بلند  -سقط گرديد و از بين رفت! چنانچه شيخ كلينى 

اش برخاست و زمانى كه امام حسن عسكرى وفات يافت، فرياد شيون و زارى از خانه»كرده كه گفت: 
آنچه كه در خانه بود، ُمهر زدند و از  اش فرستاد و بر تمامسلطان، كسانى را براى تفتيش و بازرسى به خانه

اهل خانه اثرى از فرزندش را خواستند و زنانى را كه به حاملگى زنان آشنا بودند، آوردند و به تمام 
هايش نگاه كردند و گفتند كه اين جاريه، حامله است! پس او را به اتاقى بردند و آن افراد و آن زنان را جاريه

 .3«اش باطل بوده و صّحت نداشته است!!قدر ماندند تا اينكه فهميدند حاملگىبر در آن گماشتند، و آن 

و بعضى نيز معتقدند  4گويند: هشت ماه پس از وفات حسن عسكرى فرزندى به دنيا آمد!گروهى نيز مى
 .5كه مهدى دو سال قبل از وفاتش به دنيا آمده است!

                                           
 ايم.و چگونگى پديدآمدن اين نظرّيه، در فصل آخر سخن گفته« مهدى موعود»در مورد  -1
 .119-113فرق الشيعة، نوبختى، ص -2
 .110، ص1اصول كافى، كتاب الحّجة، ج -3
 .110فرق الشيعة، نوبختى، ص -4
 .119، ص9كشف الغمة فى معرفة األئمة، أربلى، ج -5
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به دنيا آمده  -هجرى  199در نيمه شعبان سال  -گروهى ديگر برآنند كه پنج سال قبل از وفات پدرش 
 .1بوده است! 190گويند: توّلد او در سال است! بعضى نيز مى

گويند: نامش نرجس اى كه از او به دنيا آمده نيز، اختالف دارند؛ چنانچه گروهى مىحّتى در نام جاريه
گويند: نامش حكيمة بوده ر مىو گروهى ديگ 2ت!گويند: نامش صقيل يا صيقل بوده اساست! و بعضى مى

 .3است! و... الخ
سّنت، مطلبى را تأييد كنند، دليل صّحت آن نيست! دليل صّحت هر موضوعى را بايد در ثالثًا اينكه اهل

مهدى »جست.. جنابعالى اگر از اين دو مأخذ، دليلى بر اثبات  صقطعى پيامبر « سّنت»و « قرآن كريم»
 .ئه بفرماييد، همگى شنونده و مطيع خواهيم بود!و وجود آن داريد، ارا« موعود

سّنت نيز، موضوع مورد اختالف است! و گروهى برآنند كه تمام رواياتى را كه درباره رابعًا ميان خود اهل
معتقدند، اّما به « مهدوّيت»گروهى هم به 4مهدى و مهدوّيت آمده، به طور كّلى جعلى و دروغين هستند! و

نيستند كه از ديده مردم غايب شده و در آخرالزمان ظهور « هدى موعود و موهومم»هيچ وجه معتقد به 
هستند و هيچ  - سبن علي آن هم حسن - صخواهد كرد! بلكه معتقد به آمدن شخصى از نسل پيامبر 

چندهزار سال،  -داند خدا مى -كس مّدعى نبوده كه فرزند خردسال حسن عسكرى غايب شده و پس از 
رد! اگر سّنيان چنين مطلبى را گفته بودند، البته شيعه بودند!.. در هيچ يك از كتب صحاح ظهور خواهد ك

 .شود!سّنت، خبرى از مهدوّيت پسر حسن عسكرى ديده نمىاهل

                                           
 .1139منتهى اآلمال، شيخ عباس قمى، ص -. 913أعالم الورى، طبرسى، ص -099اإلرشاد، شيخ مفيد، ص -1
 .990اإلرشاد، ص -2
 همان. -. 119، ص9كشف الغمة، ج -3
 .099تا069، ص1خلدون، ترجمه محّمد پروين گنابادى، جنگاه شود به مقّدمه إبن -4



 
 

 بیت پیامبر روايت ثقلین و اهل

و « قرآن»آورده كه دو مأخذ اصلى اسالم، عبارت از  -آنگاه هدايت شدم  -تيجانى در كتاب خود  
 -همان چهارده معصوم نزد شيعه، يعنى پيامبر و على و فاطمه و يازده فرزندشان  -« بيت پيامبراهل»

 استناد كرده است: -مشهور است « روايت ثقلين»كه به  -باشند و به اين حديث مى
ْهَل بَيِِْت...»

َ
ِِت أ ِ وَِعْْتَ  تَارٌِك ِفيُكُم اثل َقلنَْيِ ِكتَاَب اّلل 

 .«إِِّنِّ
. «بيتم را...همانا من در ميان شما دو چيز گرانبها را به جاى گذاشتم: يكى كتاب خدا و ديگرى اهل»
 (191)ص 

و « قرآن»ست كه داند و معتقد ارا همسنگ با كتاب خدا مى صبيت پيامبر به همين دليل، اهل
باشند.. لذا هركس اّدعاى ، تنها دو مرجعى هستند كه رافع مشكالت و اختالفات بين مسلمانان مى«ائمه»

باشد، در غير اين صورت، مى صبودن را دارد، ملزم به اطاعت محض از ائمه و عترت پيامبر مسلمان
 .رساند!ادت دو جهان مىقطعًا گمراه و كافر است؛ زيرا تمّسك به ائمه، انسان را به سع

به تمام جهانيان عرضه گشته و محتواى آن، در  صدر حاليكه اسالم، دينى است كه توّسط رسول خدا 
 -شده امورى كه خارج از قرآن به او وحى مى -« صسّنت پيامبر »و سپس در « قرآن كريم»درجه اّول، 

فته شود، يا به آن چسبانده شود، حّجّيت ندارد منعكس است، و غير از اين دو مرجع، هرآنچه به نام اسالم گ
 آن و سپس به سّنت ارائه شود.و بايد براى ارزيابى و صّحت و سقم آن، ابتدا به قر

مسلمانان را در وحدت كلمه و هدايت كامل، بدرود گفته و با تبيين و تشريح  صاز اين رو، پيامبر 
آنها را به تمّسك به كتاب خدا و سّنت خود، توصيه  - چه در قرآن و چه خارج از آن -اوامر و احكام الهى 

را ضامن سعادت و بقاى عظمت و عّزت مسلمانان  صگرفتن به كتاب خدا و سّنت پيامبر فرموده و دست
 دانسته است؛ چنانچه در حّجه الوداع در اواخر عمر مباركش فرمود:

 .1« وسنىّتتمّسكم به لن تضلّوا بعدى أبدا كتاب اّلّل  تركت فيكم ما إن»
درميان شما چيزى را به جاى گذاشتم كه اگر بدان چنگ زنيد و تمّسك جوييد، هرگز بعد از من گمراه »

 .«نخواهيد شد: كتاب خدا و سّنت من

                                           
 .919شناسى، شريعتى، صاسالم -1
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* * * 

 در اين مورد: سنظر قرآن و سخنان علي 
شود.. خداوند گويند، ثابت مىبرگرديم، خالف آنچه شيعيان مى ساگر به قرآن و سخنان علي 

 فرمايد:مى
ء  فَُردُّوهُ إيَٰى ٱ ِفي  ُتمۡ فَإين تََنَٰزَعۡ ﴿ ي وَ ََشۡ  .[٤٨]النساء:  ﴾ٱلرَُّسولي َّللَّ
 .«هرگاه در چيزى اختالف كرديد، آن را به خدا )يعنى قرآن( و رسول )يعنى سّنت( بازگردانيد»
ۥ   ء  ن ََشۡ مي  فييهي  ُتمۡ ٱۡخَتلَفۡ َوَما ﴿ يۚٞ َٰى إي  فَُحۡكُمُه َٰليُكمُ  ٱَّللَّ ُ  َذ  .[١٦]الشورى:  ﴾ٱَّللَّ
 .«هرچه در آن اختالف كنيد، حكمش به سوى خداست»

 -نيز، قوام حكومت اسالمى و سعادت انسان را در تمّسك به كتاب خدا و سّنت رسولش  سخود علي 
 فرمود: -قبل از شهادتش -خوردن داند؛ چنانچه پس از ضربتمى -كند كه دو ستون و دو چراغ معّرفى مى

عوا سنته أقیموا هذین العمودین فال تضی صمحمدصیتی فالّله ال تشرکوا به شیئا وأما و »
 .1«خالکم ذم مالم تشردوامصباحین و وا هذین الأوقدو 

وصّيت من به شما اين است كه هيچگونه شريك و انبازى براى خدا قرار ندهيد و به فرمان او عمل »
را از دست ندهيد و تباه نسازيد. اين دو ستون محكم و برافراشته را بر پاى داريد و  صكنيد و سّنت محمد 

د. ديگر، هيچ ايرادى بر شما نيست مادامى كه دست از اين دو چيز دارياين دو چراغ را روشن نگه
 .«ايدبرنداشته

 فرمايد:و باز مى
 .2«النعش لسنتهعلینا العمل بكتاب الّله تعالی وسیرة رسول الّله والقیام بحقه و لكم و »

 صو براى شما )مسلمانان( اين حق برماست كه به كتاب خدايتعالى و سّنت و سيرت رسول خدا»
 .«شور است، تسليم محض باشيماى كه در اختيار غاسل و مردهعمل كنيم و در مقابل سّنت او، مانند ُمرده

 فرمايد:سوره نساء مى 99در تفسير آيه  سعلي 
ن األمور فقد قال الّله سبحانه یشتبه علیك مواردد إلی الّله ورسوله ما یضلعك من الخطوب و »

يَيَٰٓ ﴿ تعالی لقوم أحب إرشادهم:و  طي
َ
ييَن َءاَمنُو ا  أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
َ ُعوا  أ يُعوا   ٱَّللَّ طي

َ
و لي  ٱلرَُّسوَل  َوأ

ُ
ۡمري  َوأ

َ
 ٱۡۡل

                                           
 .193، كالم 9سالم، جزءاإلالبالغة، شرح فيضنهج -1
 .109، كالم 9همان، جزء -2
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ي وَ ء  فَُردُّوهُ إيَٰى ٱََشۡ  ِفي  تََنَٰزَۡعُتمۡ  فَإين مينُكۡمۖٞ  فالرد إلی الّله األخذ  .[93النساء: ] ﴾ٱلرَُّسولي َّللَّ
 .1«بمحكم کتابه و الرد إلی الرسول األخذ بسنته الجامعة غیر المفرقة

در كارهاى مشكل كه درمانده شوى و تمام امورى كه بر تو مشتبه گردد، آنها را به كتاب خدا و سّنت »
فرمود: اى كسانى رسولش بازگردان كه خداوند سبحان و بلندمرتبه براى گروهى كه خواسته هدايتش كند، 

امرتان پيروى كنيد، پس اگر در حكمى اختالف پيدا ايد! از خدا و رسولش و از صاحبكه ايمان آورده
كرديد، به خدا و رسولش رجوع نماييد. رجوع به خدا، گرفتِن محكم از كتابش، و رجوع به رسولش، گرفتن 

 .«سازدسّنت جامع اوست كه پراكنده نمى
توانند مشكالت مردم را حل نمايند و بايد شود كه كتاب و سّنت به خودى خود نمىشايد در اينجا سؤال 

كسى باشد كه مفاد آن را اجرا و تنفيذ نمايد، جواب اين است كه در كتاب خدا، سيستم حكومت، سيستم 
و شارع  ريز زندگى و قانونگذارشورايى تعيين شده كه بهترين نظام حكومتى است.. در اسالم، طّراح و برنامه

نيز اّولين  صدين، تنها و تنها خداست كه در قرآن و گاهى خارج از قرآن براى انسانها فرو فرستاده و پيامبر 
 هايش است.ن شارح و مفّسر فرمودهكننده قوانين خدا و اّوليمجرى و پياده

 -را نيز  صر ايم، بايد به همان ترتيب، سّنت قطعى و جامع پيامبپس همانگونه كه قرآن را پذيرفته
امر  صقبول كنيم و گردن نهيم.. و از آنجا كه قرآن كريم، مسلمانان را به پيروى از پيامبر  -كم و كاست بى

 فرمايد:ماند؛ چنانچه مىكرده، بنابراين كمترين شّك و ترديدى در پيروى از سّنتش باقى نمى
يَك َٗل يُ ﴿ َٰ  ميُنونَ ؤۡ فََا َوَربل يُموكَ  َحَّتَّ هيمۡ  ِفي   ََييُدوا   َٗل  ُثمَّ  بَۡيَنُهمۡ  َاَجرَ  َمافيي ُُيَكل نُفسي

َ
ا  أ يمَّ ا مل َحرَجا

ا  يُموا  تَۡسلييما  .[٣٤]النساء:  ﴾٦٥قََضۡيَت َويَُسلل
آيند تا زمانى كه تو را در اختالفات خود به حكمّيت و نه! به پروردگارت قسم! آنان مؤمن به شمار نمى»

چون و اى نيابند، و بىان هيچ ناراحتى و ماللى از آنچه تو حكم كردهداورى نطلبند، آنگاه در درون خودش
 .«چرا تسليم فرمانت گردند

َُٰكُم ﴿ َُٰكمۡ  َوَما فَُذُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَما  َءاتَى  .[١]الحشر:  ﴾فَٱنَتُهوا   َعۡنهُ  َنَهى
 .«كنيدهرچه پيامبر به شما داد، بگيريد و از هرچه شما را منع فرمود، اجتناب و دورى »
َ  َُتيبُّونَ  ُكنُتمۡ  إين قُۡل ﴿ ُ  ُُيۡبيۡبُكمُ  فَٱتَّبيُعوني  ٱَّللَّ ُ  ُذنُوبَُكۡمۚٞ  لَُكمۡ  َويَۡغفيرۡ  ٱَّللَّ  ٣١ رَّحييم  َغُفور   وَٱَّللَّ

يُعوا  ٱ طي
َ
َ وَ قُۡل أ ۖٞ َّللَّ ي  تََولَّۡوا   فَإين ٱلرَُّسوَل َ نَّ فَإ َٰفيريينَ  ُُييبُّ  َٗل  ٱَّللَّ َك

 .[٨١-٨١]آل عمران:  ﴾٣٢ ٱلۡ

                                           
 .99، نامه 9همان، جزء -1
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پا داريد( تا خداوند داريد، از من پيروى كنيد )و سّنت مرا به)اى پيامبر!( بگو: اگر خدا را دوست مى»
نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است. بگو: از خدا و رسول 

 .«را دوست ندارداطاعت كنيد و اگر سرپيچى كنيد )و مرتد شويد(، خداوند كافران 
حاكم و شارع  -نعوذ بالّله -البته اطاعت از رسول، نبايد اين ذهنّيت را ايجاد كند كه او نيز همچون خدا 

، اطاعت از قوانين و احكام الهى است كه توّسط او صريز زندگى است، بلكه اطاعت از پيامبر و برنامه
 فرمايد:اند؛ چنانچه مىتشريح و تطبيق شده

ن يُ ﴿ عي مَّ َطاعَ  ُسوَل َفَقدۡ ٱلرَّ طي
َ
َ  أ  .[٣٦]النساء:  ﴾ٱَّللَّ

 .«هركس از رسول پيروى كند، پس از خدا پيروى كرده است»
بدون  صآيد كه از سّنت پيامبر اعتراف به اينكه قرآن كتاب خدا و محّمد رسول اوست، بر ما الزم مى

آن، به يابيم كه هيچ انسانى بىترديد پيروى كنيم و هراندازه در بررسى آن پيش برويم، به تعاليمى دست مى
تركت فيكم ما إن تمّسكم به لن »: فرمود صرسد، و اين است كه پيامبر صالح و هدايت نمى

 .«تضلّوا بعدى أبدا كتاب اّلّل وسنىّت
است، و چنانكه ديديم، آيات  صابتدا قرآن و سپس سّنت پيامبر بنابراين، دو مرجع اصلى مسلمانان، 

كيد فراوان دارند و اگر كه در نهج سهاى علي قرآن و فرموده البالغه مضبوط است، به اين حقيقت تأ
بود، گانه مرجع مسلمانان در اختالفات و چراغ هدايت مردم مىو ائمه دوازده صچنانچه عترت پيامبر 

كيد و يا اشاره -كه كتاب هدايت است  -كتاب خود قطعًا خداوند در  در  سفرمود و يا خود علي اى مىتأ
كيد قرار مىگفته نمود!.. و اّما درباره واژه اى مىداد و يا بدان اشارههايش، خود و فرزندانش را مورد تأ

 ايم:ها مفّصاًل آوردهشود، در جواب نامهو اينكه شامل چه كسانى مى« بيتاهل»
* * * 

 «:صبيت پيامبر روايت ثقلين و اهل»ها در رابطه با جواب نامه
در صحيح ترمذى، مسند احمد، صحيح مسلم و  «کتاب الّله و عترتی»ايد: حديث ثقلين فرموده

 سّنت نقل و ثبت گرديده است.اهل همچنين در اّمهات كتب
 )جواب(:

از علماى اهل سّنت آن را غير از روايت سّنت آمده، ولى هيچ يك آرى! حديث مزبور در منابع اهل
روايت شده  سآمده از زيدبن أرقم« صحيح مسلم»اند.. روايت صحيحى كه در ندانسته« صحيح»مسلم، 
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است كه  ساست.. امام أحمدبن حنبل نيز در مسند خود، هفت روايت را نقل كرده كه يكى از زيدبن أرقم
و دو روايت نيز از زيدبن  س سعيد الخدرىآنها، از أبى با روايت مسلم توافق دارد و چهار روايت از

 اند.نقل شده سثابت
شود كه ديده مى« عطيه العوفى»اند، در طريق آن، نقل شده سسعيد خدرىتمام چهار روايتى كه از أبى

 توانيد بهاند و براى ديدن داليل ضعف آن، مىتمامى علماى حديث، او را ضعيف و جاعل حديث دانسته
نگاه كنيد. و دو  2«دكتر على أحمد السالوس»تأليف « حديث الثقلين و فقهه» 1«ميزان اإلعتدال»كتاب 

اند كه علماى حديث، روايت شده« بن حسانقاسم»نقل شده، هر دو از طريق  سروايتى كه از زيدبن ثابت
 .4ان كتاب رجوع كنيدبودن آن، به همجعلى 3اند.. براى ديدن داليل ضعف واو را نيز ضعيف دانسته

و ديگرى از جابربن  سخود دو روايت را ذكر كرده كه يكى از زيدبن األرقم« صحيح»ترمذى نيز در 
، ساز او بحث شد و در روايت جابر 5شود كه، همان عطيه ديده مىساست.. در روايت زيد سعبدالّله 

به طور محكم ضعيف و منكرالحديث شود كه علماى حديث، او را نيز زيدبن الحسن األنماطى ديده مى
تمام اين روايتها ضعيف  7داليل ضعف او، به همان كتاب مراجعه شود6 اند.. باز هم براى ديدندانسته

                                           
كبر من اآلخر: كتاب الّله حبل »چنين است:  -با تفاوتهايى  -متن چهار حديث  -و  1 إنى تارك فيكم الثقلين أحدهما أ

من دو چيز گرانبها «. »ضممدود من السماء إلى األرض، وعترتى أهل بيتى، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحو
ام كه يكى از ديگرى بزرگتر است: كتاب خدا كه ريسمانى است كشيده از آسمان به زمين، و را در بين شما به جا گذاشته

-19-10، ص9)مسند امام أحمد، ج«.. شوند تا اينكه در حوض به من برسندبيتم را، و آن دو از هم جدا نمىعترت اهل
 .901، ص9ل، امام ذهبى، جميزان اإلعتدا -( 19

 .19حديث الثقلين، دكتر على أحمد السالوس، ص - 2
إىن تارك فيكم خليفتني: كتاب اّلّل وأهل بيىت وإنهما لن »بدين شكل است:  -با تفاوتهايى  -متن دو حديث  -3

بيتم را گذارم: كتاب خدا و اهلمىمن دو خليفه و جانشين را در بين شما به جا . »«يفْتقا حىت يردا ىلع احلوض مجيعا
 .191-193، ص9)مسند أحمد، ج«. رسندشوند تا اينكه در حوض به من مىو آن دو از هم جدا نمى

 .11حديث الثقلين و فقهه، دكتر على أحمد السالوس، ص -4
تفاوتهاى چشمگيرى  -دند كه خود با هم متفاوت بو -روايت عطيه در صحيح ترمذى با روايتهاى ديگرش در مسند أحمد  -5

 دارد!!.
گويد: را در حّجةالوداع ديدم، روز عرفه در حالى كه بر روى شترش بود، ديدم كه مى صگويد: رسول خدااين روايت مى -6

ِعْتَر » ِه َو اَب الل  وا ِكَت ْن َتِضلُّ ِه َل ْم ِب َخْذُت ْن َأ ا ِإ يُكْم َم َرْكُت ِف ْد َت ى َق نِّ اُس ِإ َها الن  ا َأيُّ ْيِتىَي ْهَل َب اى مردم! در بين «. »ِتى َأ
 «.بيتم راام كه اگر بدانها متوّسل شويد، هرگز گمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و اهلشما دو چيز را به جاى نهاده

 .196، ص9، طبرانى، ج«المعجم الكبير»همچنين  -19حديث الثقلين، دكتر أحمد السالوس، ص -7
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كه مورد وثوق اهل  -« يزيدبن حّيان»كه از طريق « صحيح مسلم»در  هستند، غير از روايت زيدبن األرقم
 نقل شده و چنين است: -حديث است 

یدب» مدینة ـالا خطیبا بماء یدعی خما بین مكة و یوما فین صن األرقم: قام رسول الله عن ز
ر یوشك أن یأتی ذکر ثم قال: أما بعد أیها الناس! فإنما أنا بشفحمد الّله وأثنی علیه ووعظ و 

بی فأجیب و  النور فخذوا : أولهما کتاب الّله فیه الهدی و أنا تارك فیكم الثقلینرسول ر
أذکرکم الّله  أهل بیتیرغب فیه ثم قال: و تمسكوا به، فحث علی کتاب الّله وبكتاب الّله واس

من ه فی أهل بیتی. فقال له حصین: وفی أهل بیتی، أذکرکم الّله فی أهل بیتی، أذکرکم اللّ 
ید؟ ألیس نساؤه من أهل لكن أهل بیته من بیته؟ قال: نساؤه من أهل بیته و  أهل بیته یا ز

عباس.. قال: کل آلجعفر و عقیل و آلعلی وآلوهم؟ قال: هم آلعده. قال: حرم الصدقة ب
 .1«هؤالء حرم الصدقة. قال: نعم!

شود و در بين در كنار آبى كه خم ناميده مى صروايت شده كه: روزى رسول خدا  ساز زيدبن األرقم»
ادآورى به مردم، مّكه و مدينه واقع است، برخاست و خطبه خواند و پس از حمد و ثناى خدا و موعظه و ي

فرمود: اّما بعد اى مردم! به راستى كه من هم بشر هستم و احتمال دارد هر روزى فرستاده پروردگار )يعنى 
الموت( به سراغ من بيايد و من هم حاضر باشم، در حاليكه من دو چيز گرانبها را در بين شما به جا ملك

است، پس آن را برگيريد و بدان تمّسك جوييد.. پس گذارم: اّولى كتاب خداست كه در آن هدايت و نور مى
كيد و تشويق نمود و آنگاه فرمود: و اّما اهل بيتم به ياد شما بيتم؛ خدا را درباره اهلدر اين مورد بسيار تأ

بيت چه كسانى هستند؟ آيا بار تكرار فرمود(.. پس حصين به زيد گفت: اى زيد! اهلآورم )و اين را سهمى
بيت هستند، و ليكن هركس كه بعد از جزو آنها هستند؟ زيد گفت: آرى! زنانش نيز از اهل ص زنان پيامبر
على، حصين گفت: و آنها چه كسانى هستند؟ گفت: آنها، آل 2بيتش است.. الصدقه باشد، اهلاو نيز حرام

 .«الصدقه هستند؟ زيد گفت: آرى!عباس هستند.. حصين گفت: تمام اينها از حرامجعفر و آلعقيل، آلآل
كه از  -و همراهانش  سبه هنگامى ايراد گرديد كه دشمنى و كدورتى بين على  صاين سخنان پيامبر 
بيت خود سفارش فرمود، و ايجاد شده بود، و مردم را اين چنين درباه اهل -ه بودند يمن با او به مّكه آمد

هستند و سپس فرزندانش، « همسران پيامبر»در درجه اّول همان « بيتاهل»طورى كه در روايت آمده، 
 شوند.يش نيز در معنى آن داخل مىهاعموهايش و عموزاده

                                           
 .90طالب، حديث شماره بن أبىصحابة، باب فضائل علىصحيح مسلم، كتاب فضائل ال -1
گرفتند، بلكه خمس غنايم زكات نمى صكسانى كه دادن زكات بدانان در اسالم حرام است.. در اسالم، خويشان پيامبر  -2

 گرفت.بدانها تعّلق مى
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 امام مالك نيز آمده است:« الموّطأ»در 
ْكتُْم بهما : كتاَب اهلل، وسّنة رسوهِلِ » ْمَريِْن لْن تَِضلُّوا ما تَمس 

َ
 .1«تَرْكُت فيُكْم أ

در بين شما دو امر را واگذاشتم كه مادام به آن دو تمّسك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و »
 .«سّنت پيامبرش

ا به تفصيل آورده، اين قول نيز مندرج در حجةالوداع ر صنيز كه خطبه پيامبر « هشامإبن»در سيره 
 است:
 .2«وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب اّلّل وسنة نبيه»

ام كه اگر به آن اعتصام جوييد، هرگز گمراه نخواهيد شد: كتاب در بين شما چيزى را به جاى گذاشته»
 .«خدا و سنت پيامبرش را
اين حديث است.. بحث اصلى اين « ارزشگذارى»و به قول خودتان در « داللت»بنابراين، سخن در 

اينجاست كه روايت  نيست كه حديث ثقلين را چند راوى و يا كتب سّنى يا شيعه نقل كرده باشند، سخن
بول باشد و من و شما نيز، آن را قوجه مورد ترديد نمىمتواتر و منطبق با قرآن و به هيچ «كتاب اّلّل وسنىّت»

آن قّوت و اعتبار را ندارد و هم از اين روى، مورد اختالف قرار گرفته « كتاب الّله و عترتى»داريم.. اّما روايت 
 .آيد!اى از آن به دست نمىاست و گذشته از ضعف آن، هيچ نتيجه
شود، اين سخن مخالف ثابت مى صبيت پيامبر اهل« عصمت»اگر نظر اين است كه از اين حديث، 

احكام و تفصيالت دين را، بايد فقط  3خواهيد اثبات بفرماييد كه بنا به مفاد حديث، است.. و اگر مى قرآن
و نه حّتى از كسانى چون سلمان و أبوذر و  - صگرفت و نه از اصحاب رسول خدا  صاز خاندان پيامبر 

براى درك قرآن و  ص اين مطلب نيز برخالف اسالم است.. مگر نه اين است كه پيامبر -مقداد و عّمار 
فرستاد؟ و مگر نه اين است كه مردم در شده مىحديث، اصحاب خود را به قبايل و شهرهاى تازه مسلمان

نيز  سكردند و علي دوران خلفاى راشدين به صحابه كبار رجوع كرده و احكامشان را از آنها دريافت مى
 ز با اين كار مخالفت نشان نداد؟.هرگ

و درخور توّجه است كه اخذ روايات از عترت نيز، موجب رفع اختالفات بين مسلمانان نشده است؛ 
زيرا بسيارى از روايات ائمه، به قول اكابر فقهاى شيعه در تقّيه صادر گشته و حّتى مايه اختالف در فقه شيعه 

                                           
 الموطأ امام مالك، كتاب النهى عن القول بالقدر. -1
 .919، صشناسى، شريعتىنقل از اسالم -2
 فصل بعدى، به همين موضوع اختصاص دارد. -3
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شان قائل به عصمت و واليت تكوينى كه شيعه اماميه -گانه را نيز فراهم آوره است!! به طورى كه ائمه دوازده
به تصديق تاريخ و به اعتراف علمايشان، هركدام اعمال مخصوص به خودشان داشته كه با عمل  -هستند 

اند آن اعمال را توجيه و با يكديگر وفق دهند؛ مانند امام ديگر آشكارا مخالف بوده و علماى شيعه نتوانسته
با  س حسين با او، و جنگ حسين 1و بيعت حسن و س نبا معاويه و صلح پسرش حس سجنگ علي 

                                           
شود: از جمله ايم و در اينجا به عنوان نمونه به برخى ديگر اشاره مىقباًل در فصل اّول، برخى از اين اختالفات را ذكر كرده -1

تالفى بود، ميان على و فاطمه اخ»كه شيخ مجلسى آن را چنين گزارش كرده است:  باختالف على با همسرش فاطمه
وارد شد... و دست على را گرفت و بر ران خود گذاشت و دست فاطمه را گرفت و بر ران خود گذاشت و  صپيامبر 

، 190، ص99)رجوع شود به بحاراألنوار، ج«.. همچنان نگه داشت تا ميان آن دو را اصالح فرمود، آنگاه بيرون آمد...
 تحقيق و تعليق محّمدباقر بهبودى(

چون »اند: است؛ چنانچه آورده باختالف على با پسرش حسن -اند چنانكه علماى شيعه ذكر كرده -ديگر نمونه  
به سوى او رفت و كنار او نشست، سپس گريست  -عليهما الّسالم  -بن على اميرالمؤمنين از نماز فارغ شد، فرزندش حسن

د... و گفت: اى پدر! هنگامى كه عثمان كشته شد و مردم اش ادامه داتوانم با تو سخن بگويم و به گريهو گفت: من نمى
صبحگاهان به سوى تو آمده و از تو تقاضا كردند كه خالفت را به عهده بگيرى، من به تو اشاره كردم كه نپذيرى تا همه مردم 

شاره كردم كه به مدينه در تمام آفاق از تو اطاعت كنند و نيز هنگامى كه خبر خروج طلحه و زبير به سوى بصره به تو رسيد، ا
ات بنشينى و با آنها به جنگ نپردازى! و هنگامى كه عثمان محاصره شد، به تو اشاره كردم كه از مدينه بازگردى و در خانه

پاسخ داد:  ÷خارج شوى تا اگر او كشته شود، تو در مدينه نباشى.. اّما تو در هيچ يك از اين امور رأى مرا قبول نكردى! على
اره اينكه منتظر بمانم تا همه مردم در تمام آفاق اطاعتم كنند، بيعت حق كسانى است از مهاجرين و انصار كه در مّكه اّما درب

و مدينه حضور دارند و چون آنها راضى و تسليم شدند، بر همه مردم واجب است، راضى و تسليم شوند و اّما بازگشتم به 
دادم، درباه اين اّمت نيرنگ و مكر كرده بودم و از اينكه تفرقه بيفتد و وحدت م مىخانه و نشستن در خانه، اگر اين كار را انجا

خاطر نبودم. اّما خروجم از مدينه هنگامى كه عثمان محاصره شده بود، چگونه برايم اين اّمت به پراكندگى تبديل شود، آسوده
گفتن فته بودم؟! پس اى پسرجان! خود را از سخنامكان داشت در حالى كه من نيز مانند عثمان مورد احاطه مردم قرار گر

، 91بحاراألنوار، مجلسى، ج -199)أخبارالطوال، أبوحنيفه دينورى، ص«.. درباره امرى كه من از تو به آن داناترم، بازدار!
 (.91، ص1األمالى، شيخ طوسى، جزء -169-169ص

در  ساند: حسنبر سر صلح با معاويه نيز، مشهور است؛ چنانچه تواريخ آورده باختالف حسن با برادرش حسين 
او را سوگند داد كه صلح با معاويه را  سداشت؛ به طورى كه حسين سموضوع مصالحه با معاويه، نظرى غير از حسين

تاريخ  -109، ص19عساكر، جبرخالف نظر برادرش با او صلح نمود!.. )تاريخ إبن سدانيم حسننپذيرد، اّما چنانكه مى
 طبرى نيز آن را ذكر كرده است( -190، ص1خلدون، جزءإبن

اند يكى از آنها را بر ديگر از اينگونه اختالفات، آثار متناقضى است كه در كتب فقهى از ائمه نقل شده، به طورى كه نتوانسته 
از مخالفان باشد؛ مانند اخبار متناقضى كه از امام صادق و تقّيه حمل كنند؛ زيرا چيزى نبوده كه مايه بيم و هراس و تقّيه 

رويد، آنها فرمود: وقتى شما به زيارت قبور )مؤمنان( مى ÷امام صادق»فرزندش كاظم نقل شده است؛ در خبر است كه: 
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يزيدبن معاويه، و سكوت و اعتزال ائمه ديگر در برابر خلفاى اموى و عباسى و بيعت با ايشان، ناچار به 
گانه، نامه و كتاب خاّصى از جانب خدا داشته و مأمور اند كه هريك از امامان دوازدهاحاديثى دستاويز گشته

درجات آن كتاب رفتار نمايند؛ يعنى آنان خود وظايف خاّصى داشتند و تابع كتاب و سّنتى بودند، طبق من
كه عدم حكم به مقتضاى آن، مايه كفر و ظلم و فسق است  -مخصوص بودند!! حال اگر رفتار آنان را با قرآن 

نشود، كسى را تطبيق  صمتواتر رسول خدا  1يا با سّنت قطعى و -و در اين مورد هيچ كس استثناء نشده 
جاى اعتراض نيست؛ زيرا آنان به گفته شيعيان، خود كتابى مخصوص غير از كتاب و سّنت معروف بين 

 .مسلمانان دارند!!
هرگاه چنين اصلى را بپذيريم، وقوع هر امر و هر عملى كه برخالف حكم صريح قرآن باشد، از ائمه 

 -العياذ بالّله  -راى رهبرى مسلمانان، كشيدن قلم بطالن رود و تعيين امامانى با چنين اختياراتى بانتظار مى
 اى ندارد!.ت و با كفر هيچ فاصلهبر احكام قرآن است و اين مّدعى با هيچ ميزانى صحيح نيس

ايد: اين حديث از متواترات و مسّلمات غير قابل انكار تاريخ اسالم در رابطه با حديث ثقلين فرموده
 نيست.« کتاب الّله وسّنتی»يا « کتاب الّله»بل قياس با حديث است و تواتر و صّحت آن، قا

 )جواب(: عرض و دعاى بنده آن كه:
خداوند، ما را از تعّلق و مأنوسات آباء و اجدادى، به سوى راه مستقيم و حقيقت دينش رهنمون گردد!.. 
دوست عزيز! همانگونه كه قباًل عرض كردم، اعتبار نخستين و اساسى هر حديث، به سندش نيست، بلكه 

كتاب »باشد.. حديث  صآيد موافق قرآن و سّنت قطعى رسول خدا باشد كه الزم مىبه محتوا و متنش مى
پذيرند؛ چون موافق با قرآن است و اگر يك سند هم داشته باشد، مورد قبول خواهد را همه مى« الّله و سّنتى

، كتاب و سّنت را به جاى صپذيريد كه پيامبراست، و شما هم مى« محفوف به قرينه قطعّيه»بود؛ زيرا 
هم نجات است و آن دو از يكديگر جدايى ندارند و روىبه آن دو متمّسك شود، اهل  -حّقًا  -نهاد و هركس 

« سّنت»را به جاى « عترت»دهند، ولى اينكه بخواهيم توضيح مى -مكّماًل  -رفته عقايد و شرايع اسالم را 

                                                                                                               
امام كاظم »ست: بن جعفر آمده ااّما در روايت موسى«.. شوند!گيرند و چون از آنها غايب شديد، دلتنگ مىبا شما انس مى

 (999، ص1)وسائل الشيعة، شيخ حّر عاملى، ج«.. شوند!فرمود: چون از زيارت مؤمنين بازگشتيد، آنها دلتنگ نمى ÷
اند و طبعًا دو رأى متفاوت و رسانند كه ائمه آراى گوناگون و متضاّدى داشتهمجموعًا مى -كه بسيارند  -اين قبيل روايات  

 گرداند!!.نياز نمىح باشند و خواننده را هرگز از حق بىتوانند صحيمتضاد، نمى
َٰليُمونَ َوَمن ﴿فرمايد: خداوند مى -1 َلَٰٓئيَك ُهُم ٱلظَّ و 

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
يَما  أ َٰليُمونَ ...﴿[. 99-99]المائدة:  ﴾لَّۡم َُيُۡكم ب  ﴾ُهمُ ٱلظَّ

ُقونَ ...﴿  «.م نكند، آنان كافر و ظالم و فاسقندهركس به آنچه كه خدا نازل فرموده، حك» ﴾ُهُم ٱۡلَفَٰسي
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مرجع قانونگذارى در اسالم معّرفى كنيم، مورد اختالف است.. به نظر ما، عترت خود از اّولين پيروان قرآن 
 .!و سّنت هستند

خود سفارش « سّنت»و « قرآن»، مسلمانان را به «مراجع قانونى»در مقام ذكر  صبنابراين، پيامبر 
کتاب الّله »شود تا ر تطبيق مىبهت« كتاب الّله و سّنتى»با حديث  -و قرآنى  -فرموده و اين واقعّيت عينى 

 «.وعترتی
« صحيح مسلم»در  1رش زيدبن األرقمبه گزا« كتاب الّله و عترتى»بعالوه، خودتان در اثبات حديث 

 گويد:ايد كه مىاستناد كرده
ِه َواْسَتْم » وا ِبِكَتاِب اللَّ ذ  ور  َفخ  َدی َوالنُّ ِه ِفیِه اْله  َما ِکَتاب  اللَّ ه  ل  وَّ

َ
َقَلْیِن أ ْم َث َنا َتاِرٌك ِفیك 

َ
وا َوأ ِسك 

مَّ َقا َب ِفیِه ث  ِه َوَرغَّ ْیِتی  :َل ِبِه. َفَحثَّ َعَلی ِکَتاِب اللَّ ْهِل َب
َ
َه ِفی أ م  اللَّ ک  ر  َذکِّ

 
ْهل  َبْیِتی أ

َ
َوأ

ْیِتی ْهِل َب
َ
َه ِفی أ م  اللَّ ک  ر  َذکِّ

 
 .1«أ

گذارم: اّولى كتاب خداست كه در آن هدايت و نور است، من دو چيز گرانبها را در بين شما به جا مى» 
كيد و تشويق نمود و آنگاه فرمود: و اّما پس آن را برگيريد و بدان تمّسك جوييد.. پس در اين مورد بسيا ر تأ

 .«بار تكرار فرمود(آورم )و اين را سهبيتم به ياد شما مىبيتم؛ خدا را درباره اهلاهل
نيز مرجع قانونگذارى است و بايد منحصرًا دين را از « عترت»توان نتيجه گرفت كه آيا از اين حديث مى

كيد به قرآن و گرايش مردم به سوى آن نيست؟طريق ايشان فهميد؟ آيا محور حديث بر   تأ
ايد كه قرآن و عترت، همسنگ نتيجه گرفته« کتاب الّله وعترتی»در حديث « ثقلين»جنابعالى از واژه 

ثقل »و عترت، « ثقل اكبر»در حديث آمده كه قرآن  -به فرض صّحت حديث  -يكديگرند! در حاليكه 
 مذكور است: البالغه نيزاست؛ چنانچه در نهج« اصغر

کبر و »  .2«أترك فیكم الثقل األصغرألم أعمل فیكم بالثقل األ

بيت( را ميان شما آيا من به ثقل اكبر )قرآن( در ميان شما عمل نكردم، و آيا ثقل اصغر )اهل»
 .«وانگذاشتم؟

كه شما از كتب  -« ثقلين حديث»دانيم روايات، مفّسر و مكّمل همديگرند و در برابر چنانكه مى
و « قرآن»سازد كه اين احاديث نيز هست كه حديث ثقلين را توضيح داده و مشّخص مى -ايد گوناگون آورده

 .، دو مرجع همسنگ نيستند.. البته اگر چنانچه بنا را بر صّحت آنها بگذاريم!!«عترت»

                                           
 .90طالب، حديث شماره بن أبىصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل على -1
 .90، كالم1اإلسالم، جزءالبالغة، شرح فيضنهج -2
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و به دو روايت از بيت، همان چهارده معصوم هستند منظور آيه از اهل -1ايد: در رابطه با آيه تطهير آورده
و به حديث كساء  -آورده « الدر المنثور»الدين سيوطى در كتاب خود كه جالل صسلمه همسر پيامبر امّ 

اگر  -1دانست. سلمه خود را داخل مصاديق آيه تطهير نمىامّ  1ايد كه:استناد كرده و گفته -معروف است 
ّكر )عنكم( و )يطّهركم( آمده و ضمير مؤّنث بود، چرا ضمير جمع مذمى صچنانچه منظور زنان پيامبر 

به « يطّهركم»و « عنكم»ايد: ضمير جمع مذّكر در دو كلمه )عنكّن( و )يطّهركّن( نيامده است؟ و اّدعا كرده
 گردد؟همان معصومين برمى

 )جواب(: 
مشترك باشند؛  شود كه در امرىبايد گفت كه اصواًل در قرآن به جمعى گفته مى« اهل»اّواًل در مورد واژه 

كه در اسالم، اشتراك عقيده دارند.. « اهل اسالم»كه در داشتن كتاب اشتراك دارند، يا « اهل كتاب»همچون 
، افراد خانواده و كسانى كه صكار رفته، اعم از همسران پيامبر  2بنابراين، واژه اهل در مصاديق مختلف به 

شود اق واقعى آن در هر مورد، به وجود قرائن موكول مىاشتراك عقيدتى دارند، و لذا براى درك معنى و مصد
 را در آن آيه يافت.« اهل»و بايد به قبل و بعد آيه نگريست تا معنى مورد نظر 

ي ﴿ در آيه تطهير، بنابه قرينه ل ءَ ٱَلَّبي
َٰنيَسا  در صدر مطلب، و ضماير جمع مؤّنث تا انتهاى آيه و آيه بعد  ﴾َي

 بينيم:باشد؛ چنانچه مىمى ص، همان زنان پيامبر «اهل»از تطهير نيز، مراد از واژه 
ي لَسۡ ٱَلَّ ا ءَ َيَٰنيسَ ﴿ ل يَن ٱل ُتَّ بي َحد  مل

َ
يَسا ءي إيني َكأ ۚٞ نل َقۡيُتَّ يٱۡلَقۡولي  َُتَۡضۡعنَ  فََا  ٱتَّ يي َفَيۡطَمعَ  ب  قَۡلبيهيس ِفي  ٱَّلَّ
ا  ۡعُروفا يُكنَّ َوَٗل َتَِبَّجۡ َوقَۡرَن  ٣٢َمَرض  َوقُۡلَن قَۡوٗلا مَّ َجَٰهيلييَّةي  َتَِبُّجَ  نَ ِفي ُبُيوت

وَلَٰ   ٱلۡ
ُ
قيۡمنَ  ٱۡۡل

َ
ةَ  َوأ لَوَٰ  ٱلصَّ

 ََ ةَ  َوَءاتي َكوَٰ ۡعنَ  ٱلزَّ طي
َ
َ  َوأ ۥ ۚٞ  ٱَّللَّ َما َورَُسوَُلُ ُ  يُرييدُ  إينَّ ُۡذهي  ٱَّللَّ يۡجَس  َعنُكمُ  َب ِلي ۡهَل  ٱلرل

َ
يَرُكمۡ  ٱّۡلَۡيتي  أ  َوُيَطهل

ا  ي َءاَيَٰتي َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتَلَٰ ِفي ُبُيوتيُكنَّ ميۡن  ٣٣َتۡطهييا َ  إينَّ  َوٱۡۡليۡكَمةي   ٱَّللَّ يًفا ََكنَ  ٱَّللَّ  ﴾٣٤ َخبيًيا لَطي
 .[٨٥-٨١]األحزاب: 

خواهيد مّتقى و پرهيزكار باشيد، صدا را نيستيد، اگر مىاى زنان پيامبر! شما مثل هيچ يك از زنان ديگر »
انگيز( نرم و نازك نكنيد )و با ناز و كرشمه سخن نگوييد( كه بيماردالن چشم طمع به شما )به گونه هوس

هاى خود بمانيد )و به جز كارهايى كه بدوزند و بلكه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوييد، و در خانه

                                           
بيت پروردگارا! اينان اهل، فاطمه و على و حسن و حسين را زير عباى خود فراخواند و فرمود: صدر روايت آمده كه پيامبر -1

 من هستند، پس هرگونه پليدى را از آنهابردار و كاماًل پاكشان گردان!.
ترسيدم اگر اسالم و اهلش را يارى «. »فخشيت إن لم أنصر اإلسالم وأهله...»فرمايد: در رساله الغارات مى چنانچه على -2

 «. نكنم...
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هايتان بيرون نرويد( و همچون جاهلّيت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و زه داده، از خانهخدا بدان اجا
خودنمايى و آرايش نكنيد )و خود را در معرض تماشاى مردم قرار ندهيد( و نماز را برپا داريد و زكات را 

از شما اهل بيت )پيامبر(  خواهد پليدى رابپردازيد و از خدا و رسولش اطاعت نماييد؛ زيرا قطعًا خداوند مى
شود )بياموزيد هايتان خوانده مىآميز را كه در خانهدور كند و شما را پاك سازد و آيات خدا و سخنان حكمت

گاه است  .«و براى ديگران( ياد كنيد. بيگمان خداوند )از تمام كارهايتان( دقيق و آ
هستند و  صطاب، همسران پيامبر طرف خ -قبل و بعد آن  -شود كه در سرتاسر آيات مالحظه مى

در آيه، همان « اهل»اى از آيات را برداشت و سياق آن را شكست.. بنابراين منظور از توان قطعهنمى
هاى و حجره ص، همان خانه پيامبر «البيت»باشد و منظور از به طور خصوص مى« همسران پيامبر»

َج  َوقَۡرنَ ﴿ فرمايد:باشد؛ چنانچه در همان آيات مىهمسرانش مى ِفي ُبُيوتيُكنَّ َوَٗل َتَِبَّۡجَن َتَِبُّ
وَلَٰ  ٱ ۡلَجَٰهيلييَّةي ٱ

ُ
قيۡمَن  ۡۡل

َ
لَوَٰةَ ٱَوأ ََ  لصَّ ةَ ٱَوَءاتي َكوَٰ طيۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ ُ ٱإينََّما يُرييُد  ۥ ۚٞ َورَُسوَُلُ  َّللَّ ُۡذهيَب َعنُكُم  َّللَّ ِلي

يۡجَس ٱ ۡهَل  لرل
َ
يَرُكۡم َتۡطهي  ّۡلَۡيتي ٱأ اَوُيَطهل در  -يا در جايى ديگر  ﴾...َما ُيۡتَلَٰ ِفي ُبُيوتيُكنَّ  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣ يا

 فرمايد:مى -همان سوره 
ي ﴿ ل  ُبُيوَت ٱَلَّبي

ييَن َءاَمُنوا  َٗل تَۡدُخلُوا  َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ن يُؤۡ َيَٰٓ

َ
 .[٤٨]األحزاب:  ﴾لَُكمۡ  َذنَ إيٗلَّ  أ

 .«مگر اين كه به شما اجازه داده شودهاى پيامبر وارد نشويد، اى مؤمنان! به خانه»
و « مقاتل»، «كلبى»، «عطاء»، «عكرمه»، «عباسإبن»شوكانى نيز در تفسير خود، روايتهاى متعّددى از 

 .1باشدبه طور خصوص مى صآورده كه مقصود آيه، همان همسران پيامبر  ش« سعيدبن جبير»
سّنت ايد، تمام علماى اهلسيوطى آورده« منثورالدر ال»كه از  لسلمه و اّما دو روايت منسوب به امّ 

بن مرزوق فضيل»و « شهربن حوشب»اند؛ چنانچه در طرق آن دو روايت، آن را جعلى و مردود دانسته
شوند كه همگى آنها به تشّيع و تدّلس و ديده مى« بن عبدالقدوسعبدالّله»و « عطيه العوفى»و « الكوفى

 .2نددروغگويى مشهور
گويد كه از مصاديق آيه تطهير نيست، قرآن نشان مى لسلمه ر روايت منسوب به امّ بعالوه، اگ

 .كنيم!سلمه رها نمىدهد كه هست و ما متن صريح قرآن را در برابر قول مجعول از امّ مى

                                           
 ر.، چاپ مص199، ص9القدير، شوكانى، جفتح -1
تعليق شيخ معّلمى يمانى  -91، ص9تيمية، جالسنة، إبنمنهاج -999، ص1، ج901، ص9ميزان اإلعتدال، امام ذهبى، ج -2

 .999بر الفوائد، ص
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، برخالف ساير ضماير جمع مؤنث كه در آيات «يطهركم»و « عنكم»ثانيًا و اّما اينكه چرا دو ضمير 
گردند.. باشد كه هر دو ضمير به آن برمىمى« اهل»ورت جمع مذّكر ذكر شده، به خاطر لفظ آمده، به ص

 شود:فراوان است كه به چند نمونه اشاره مى -كه أفصح كالم است  -نظير اين مورد، در قرآن كريم 
ا رََءا ﴿ ۡمَس فَلَمَّ ي َهََٰذا   ٱلشَّ  قَاَل َهََٰذا َربل

كۡ بَازيَغةا
َ
 .[١٣]األنعام:  ﴾َِبُ أ

پس وقتى كه خورشيد را درخشان و تابناك ديد، گفت: اين است پروردگار من! اين بزرگتر از ماه و ستاره »
 .«است!

به صورت مؤّنث ذكر شده است..  -بازغة  -مؤّنث لفظى است و صفت آن نيز « الشمس»در حاليكه 
به آن اشاره شده و صفت « هذا»مشاٌراليه است، با ضمير مذّكر « رب»اّما در جمله بعدى، چون لفظ 

كبر»تفصيلى مذّكر  كه « كبرى»و نه « هذه»باشد، ذكر شده؛ نه مى« هذا»كه مشاٌراليه « الشمس»براى « أ
شدند. پس ذكر اسم اشاره و ضمير تفصيلى مذّكر در اين آيه براى ذكر مى« الشمس»بايست براى قاعدتًا مى

مع مذّكر در آيه تطهير بعد از آن همه ضماير مؤنث: است؛ چنانكه ضمير ج« رب»به اعتبار « الشمس»
، به «أطعن»و « آتين»، «أقمن»، «تبرجن»، «بيوتكّن »، «قرن»، «قلن»، «فالتخضعن»، «إتقيتّن »، «لستّن »

 تر:هايى واضحباشد و جز اين، معنى ديگرى ندارد!.. و اّما نمونهمى« أهل»اعتبار 
يَمة  ﴿ ئ

تُُهۥ قَا 
َ
َكۡت َوٱۡمَرأ َنََٰها فََضحي ۡ  َيََٰوۡيلَََّتَٰٓ  قَالَۡت  ٧١ َيۡعُقوَب  إيۡسَحَٰقَ  َوَرا ءي  َومين بيإيۡسَحَٰقَ  فَيَّشَّ

 ُ دلي
َ
نَا   َءأ

َ
ۖٞ َعُجوز  َوَهََٰذا َبۡعلي َايۡ  َوأ ءٌ  َهََٰذا إينَّ  ًذا يب   لََشۡ ۡمري ٱ ٧٢َعجي

َ
ََ ميۡن أ َتۡعَجبي

َ
يۖٞ قَالُو ا  أ  رَۡۡحَُت  َّللَّ

ي  ۡهَل  َعلَۡيُكمۡ  َوَبرََكَُٰتُهۥ ٱَّللَّ
َ
ييد   إينَُّهۥ ٱّۡلَۡيتي   أ  .[١٨-١١]هود:  ﴾٧٣َۡحييد  َّمَّ

همسر ابراهيم )ساره كه در آنجا( ايستاده بود )از اين خبر كه آنها فرشتگان هستند و براى نجات »
ن( بدو اند( خنديد، ما )توّسط همان فرشتگابرادرزاده ابراهيم، يعنى لوط و ساير مؤمنان از دست كّفار آمده

مژده )توّلد( اسحاق و به دنبالش )توّلد( يعقوب )از اسحاق( را داديم. گفت: اى واى! آيا من كه پيرزنى 
زايم؟! اين چيز بسيار شگفتى است! باشد، فرزندى مىهستم و اين هم )ابراهيم( شوهرم كه پيرمردى مى

ت و بركات خدا شامل شماست. بيت )ابراهيم(! رحمكنى؟! اى اهلگفتند: آيا از كار خدا شگفت مى
 .«گمان خداوند ستوده بزرگوار استبى

به  -در حاليكه نازا و پير بود  -است زمانى كه او را  ÷ اين گفتگوى مالئكه با سارة، همسر ابراهيم
 براى زن ابراهيم -با زبان مالئكة  -را « أهل البيت»بينيم خداوند لفظ اسحاق بشارت دادند و چنانچه مى

« اهل»به همان  -آمده « عليكّن »كه به جاى  -« عليكم»برد؛ نه ديگرى و ضمير جمع مذّكر ه كار مىب ÷
را تنها ساره « البيتاهل»اند و منظور از گردد.. چنانچه علماء و مفّسران شيعه نيز، به آن اعتراف داشتهبرمى
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نشده بودند و تنها مخاطب مالئكه نيز، همو  ساره، در آن موقع هنوز داراى فرزندى ؛ زيرا ابراهيم و1انددانسته
 .بوده است!

ا قَََضَٰ ُموََس ﴿ َجَل فَلَمَّ
َ
ۡهليهيس   وََسارَ  ٱۡۡل

َ
يأ وري  َجانيبي  مين َءانََس  ب ۡهليهي ٱۡمُكُثو ا  إيّنلي  ارا نَ  ٱلطُّ

َ
اۖٞ قَاَل ۡلي

ي  َءاتييُكم 
ا لََّعلل ينۡ َءانَۡسُت نَارا َِبإ  َهامل

َ وۡ  ِبي
َ
يَن ٱَلَّاري لََعلَُّكۡم تَۡصَطلُوَن  أ  .[١٨]القصص:  ﴾٢٩َجۡذَوة  مل

اش )يعنى هنگامى كه موسى مّدت )قرارداد بين خود و شعيب( را به پايان رسانيد و همراه خانواده»
اش زنش، دختر شعيب از مدين به سوى مصر حركت كرد(، در كنار كوه طور، آتشى را ديد، به خانواده

اى از آتش برايتان بياورم تا خويشتن را بدان بينم، شايد از آنجا خبرى يا شعله، من آتشى را مىگفت: بايستيد
 .«گرم كنيد!

است كه به تنهايى از مدينه به سيناء  - 9دختر شعيب -و همسرش  ÷ در اينجا نيز بحث از موسى
با او  ÷ به جز همسر موسى رفتند.. تمام مفّسران شيعه نيز، به اين موضوع اعتراف دارند كه كسىمى

 نيامده است؟ -أمكثى، آتيِك، لعلِك، تصطلين - 2 حضور نداشته است. پس چرا ضماير به صورت تأنيث
ۡهليَك ﴿

َ
يئُ ِإَوذۡ َغَدۡوَت ميۡن أ ََ ُتَبول يۡلقيَتالي   َمَقَٰعيدَ  ٱلُۡمۡؤميني ُ  ل  .[١١١عمران: ]آل ﴾١٢١ َعلييمٌ  َسمييعٌ  َوٱَّللَّ

به ياد آور( زمانى كه سحرگاهان از ميان خانواده خود بيرون رفتى و پايگاههاى جنگ را )اى پيامبر! »
 .«براى مسلمانان آماده كردى و خداوند شنوا و داناست

و آن گونه كه در روايات و تفاسير آمده، از حجره  -از نزد همسران خود  صو اين زمانى بود كه پيامبر 
 .3اش را پوشيد، خارج شدكه زرهبراى جنگ احد، بعد از اين -عايشه 

الّسالم »فرمود: شد، مىزمانى كه به حجره زنانش وارد مى صدر احاديث نيز آمده كه پيامبر 
 .4«عليكم أهل ابليت ورمحة اّلّل وبراكته

                                           
، چاپ 939، ص9الصادقين، ماّلفيض كاشانى، جمنهج -، چاپ بيروت 196، ص9البيان، شيخ طبرسى، جمجمع -1

 تهران.
، 9الصادقين، فيض كاشانى، جمنهاج -)سوره القصص( 196)سوره النمل( و ص 111، ص9برسى، جالبيان، طمجمع -2

، چاپ 193، ص1ترين آنها معروف است(، جتفسير قمى، أبوالحسن قمى )كه به امام مفّسرين شيعه و قديمى - 39ص
 ، چاپ قم.110، ص9نورالثقلين، عروسى حويزى، ج -نجف 

 .969، ص1الكشاف، زمخشرى، ج -969، ص1فى ظالل القرآن، شهيد سّيدقطب، ج - 199يعتى، صشناسى، شراسالم -3
 .913، ص9فتح البارى، شرح صحيح بخارى، ج -4
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در مورد همسرش از أسامةبن  صپيامبر  -تهمت ناروايى كه به عايشه زده شد  -« إفك»يا در جريان 
او اهل و خانواده توست و من جز  «ال أعلم إال خیراهم أهلك و »گفت:  زيد نظرخواهى كرد، أسامه

 ها فراوانند.مونهكند!.. اينگونه نو به صورت ضمير جمع مذّكر ذكر مى .1«دانمخوبى از آن نمى
را مطرح ساخته كه افراد  -« تطهير تكوينى»نه  -« طهارت تشريعى»ثالثًا و اّما در مورد معصومين، آيه، 

پاك « اطاعت از خدا و رسولش»و « پرداخت زكات»، «اقامه نماز»، «گزينىعّفت»، «پرهيزكارى»با 
يَرُكمۡ ﴿ :شوند و اين مطلب را در حّق عموم مسلمانان نيز فرموده استمى َُطهل ن يُرييُد ِلي ليكن  و» ﴾َوَلَٰكي

 2فرمايد:. يا مى«گرداندخواهد شما را پاك خدا مى

يهيمۡ  مينۡ  ُخذۡ ﴿ َٰل ۡمَو
َ
يَها أ ييهيم ب

يُرُهۡم َوتَُزكل  .[١٦٨]التوبة:  ﴾َصَدقَةا ُتَطهل
 .«از اموالشان زكات بگير تا پاكشان گردانى»
كرد ، على و فاطمه را براى نماز بيدار مىصگويد: پيامبر البته احاديث صحيحى موجود هست كه مى 

فرمود، و معنى اين كار، اين است كه آيه تعميم دارد و عالوه بر زنان، فرزند و رائت مىو آيه تطهير را ق
اش، پاك شوند؛ نه آن توانند با عمل به دستورات خدا و اجتناب از نواهىمى -و هركس ديگر  -دامادش نيز 

 .را در حّقشان اعالم نمايد!« عصمت ذاتى»و « تطهير تكوينى»كه 
همسران »اّول همان  3در درجه« بيتاهل» -همانگونه كه در روايت زيدبن األرقم نيز آمده  -بنابراين 

شوند.. اّما شيعيان، هايش نيز در معنى آن داخل مىهستند و سپس فرزندانش، عموهايش و عموزاده« پيامبر
سازند! و جدا مى دانند و بقيه را از آنهامى -على و فاطمه و حسن و حسين  -عبا آل -تنها چهار نفر 

(، محّمدبن حنفية، أبوبكر، عمر، سكلثوم )همسر عمر زينب و امّ - ستر آن كه، تمام فرزندان علي جالب
را غير از حسن و حسين، و نه فرزندان حسن و نه فرزندان  -عثمان، عباس، جعفر، عبدالّله، عبيدالّله، يحيى 

                                           
 . 19، ص1بن جوزى، جصفوةالصفوة، عبدالرجمن - 199شناسى، شريعتى، صاسالم -1
 (.0)المائدة:  -2
ٌن َوَمْن أَ » -3 ُه ُحَصْي اَل َل َق هِ ...َف ِت ْي ْهُل َب ِكْن َأ ِه َوَل ِت ْي ْهِل َب ُه ِمْن َأ َساُؤ ِه َقاَل ِن ِت ْي ْهِل َب ُه ِمْن َأ َساُؤ ْيَس ِن َل ُد َأ ْي ا َز ِه َي ِت ْي  َمْن ْهُل َب

اٍس. َقاَل كُ  ُل َعب  ٍر َوآ ُل َجْعَف ُل َعِقيٍل َوآ اَل ُهْم آُل َعِلىٍّ َوآ ْعَدُه. َقاَل َوَمْن ُهْم َق َة َب َق َد لُّ َهُؤاَلِء ُحِرَم ُحِرَم الص 
َعْم  اَل َن َة َق َدَق جزو آنها  صبيت چه كسانى هستند؟ آيا زنان پيامبرپس حصين به زيد گفت: اى زيد! اهل!«. »... الص 

بيتش الصدقة باشد، اهلبيت هستند، و ليكن هركس كه بعد از او نيز از حرمهستند؟ زيد گفت: آرى! زنانش نيز از اهل
عباس هستند.. حصين گفت: جعفر و آلعقيل، آلعلى، آلآنها چه كسانى هستند؟ گفت: آنها، آل است.. حصين گفت: و

طالب، بن أبى)صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل على«. الصدقة هستند؟ زيد گفت: آرى!تمام اينها از حرم
 (. 90حديث شماره 
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العابدين غير از باقر را، و نه فرزندان او...الخ را از اين ينالعابدين را، و نه فرزندان زغير از زين س حسين
( از اين حق سرا غير از فاطمه )همسر علي  صسازند! همچنين ديگر دختران پيامبر حق محروم مى

( را جزو آنها به سكلثوم )دو همسر عثمان بن ربيع( و رقيه و امّ العاصمحروم ساخته و زينب )همسر أبى
 .!آورندحساب نمى

داماد  سشود، عثمان است، اهل بيت محسوب مى ص، به خاطر اينكه داماد پيامبر ساگر علي 
اش بن ربيع نيز داماد اوست.. و اگر به خاطر اينكه عموزادهالعاصباشد.. أبىمى صمضاعف پيامبر 

اى پيامبر اند؟ چرا عموهاز اين حق محروم شده - سبرادران ديگر علي  -باشد، چرا جعفر و عقيل مى
 .اند؟!از اين حق محروم گشته از جمله: عباس و فرزندانش از جمله عبدالّله ص

همراه با او فقط محدود به پنج نفر  صبيت پيامبر اگر بپذيريم اهل»ايد كه: به عرض بنده اشاره داشته
 .«!بوده، بايد پنج امامى شويم، نه دوازده امامى

 )جواب(:
را بپذيريم، مسّلمًا « اهل الكساء»و « عترتیکتاب الّله و »كه اگر حديث آرى! منظور بنده اين است 

بوده، نه آنان كه تا آن زمان پا به عرصه حيات نگذاشته بودند!.. و « موجود»بيت اهل صمنظور پيامبر 
على و فاطمه و حسن و  -به قول جنابعالى و بنا به حديث مجعول كساء  -بيت موجود در آن زمان، اهل

 گانه را اثبات كرد.ائمه دوازده ، سفارش درباره«ثقلين»توان از حديث اند، و نمىبوده حسين
ايد: كدام اسالم و كدام توحيد بر خلق خداوند، حّجت است؟ اسالم أبوحنيفه؟ اسالم مالك؟ فرموده

 اسالم شافعى؟ اسالم أحمدبن حنبل؟ يا اسالم عترت طاهره رسول؟
 الى برسانم كه:)جواب(: بايد به عرض جنابع 

اّواًل اسالم دينى است كه به لحاظ انتساب اصلى، آن را فقط به يك نفر بايد نسبت داد و او كسى جز 
حدود چهارده قرن پيش در  صآورنده آن نيست.. ما معتقد به اسالمى هستيم كه محّمدبن عبدالّله 
رحله اّول در قرآن و سپس در سّنت جزيرةالعرب آورد و به جهانيان عرضه كرد.. محتواى اين اسالم، در م

منعكس است.. جز اين دو مأخذ، هرآنچه به نام اسالم گفته شود، حّجّيت ندارد و بايد  صرسول خدا 
 براى ارزيابى، ابتدا به قرآن و سپس به سّنت ارائه شود.

ى كرد و هر قولى را از اين جهت ما در فقه، به فقه مقارن پايبنديم و معتقديم بايد همه اقوال فقهاء را بررس
اى را حّجت دانست و بعد، هر آنچه آن كه دليل محكمترى از كتاب و سّنت دارد، پذيرفت؛ نه آن كه فرقه

 .گويد، قبول كرد!فرقه مى
 توانند رافع اختالفات باشند؛ چنانكه فرموده است:كتاب و سّنت، مستقاًل قابل فهم هستند و مى
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نَزَۡلَا َعلَۡيَك ﴿
َ
ييَوَما  أ َ لَُهُم ٱَّلَّ ي َل ُيَ  ۡلي

 .[٣٥]النحل:  ﴾فييهي  ٱۡخَتلَُفوا   ٱۡلكيَتََٰب إيٗلَّ
كنند،  ايم، مگر اينكه )به وسيله آن( در هرآنچه در آن اختالفو ما اين كتاب را بر تو نازل نكرده»

 .«برايشان بيان كنى
ء   مين فييهي  ُتمۡ لَفۡ ٱۡختَ َوَما ﴿ ۥ   ََشۡ ي  إيَٰى  فَُحۡكُمُه  .[١٦]الشورى:  ﴾ٱَّللَّ
 .«هرچه در آن اختالف كنيد، حكمش به سوى خداست»

جز قرآن و سّنت  1 -البالغه نيز آمده همانطورى كه در نهج -بنابراين، مرجع فهم دين و رافع اختالفات 
چيزى نيست و اگركسى بگويد، ممكن است در اين دو نيز كسانى اختالف پيدا كنند، جواب اين است كه 
در هر چيز ديگرى نيز ممكن است، اختالف پيدا كنند! بايد پيروان هر طرزفكر، مرجعى را به عنوان 

تا بتوانند به وحدت برسند.. اگر  در حّل و فصل اختالفات بپذيرند و در برابر آن تسليم باشند« مطلق»
قرآن ايمان داشته باشند، همان قرآن و سّنت براى رفع اختالفاتشان كافى است و اگر  2مسلمانان، واقعًا به

مختلف الشيعة »و فرزندانش نيز، اختالف خواهند كرد! چنانكه كتاب  سمنصف نباشند، در سخن علي 
 سپا منعكس آراء مختلف فقهايى است كه همه خود را شيعه علي اثر عاّلمه حّلى، سرا« فى أحكام الشريعة

 .اند!و فرزندانش رسيده، اختالف كرده سدانند، ولى در اخبارى كه از علي مى
را  سبا ساير صحابه و تابعين چه تفاوتى داشته است؟ هيچ كس توحيد علي  سثانيًا مگر توحيد علي 

هاى پرشور توحيدى را شد و آن خطبهقبل از آن كه خليفه مى سپرسيم: اگر علي رد نكرده است، ولى ما مى
ماند؟ رفت، آيا دين اسالم و توحيدش ناقص مىخواند و از دنيا مىمى -البالغه مذكور است كه در نهج -

، توحيد را به طور صحيح و كامل به مردم نرسانيده بودند؟ به نظر ما، دين اسالم در صآيا قرآن و پيامبر 
و ساير ائمه رسيده، استفاده كرد، ولى وابسته  ستوان در فهمش از آثار صحيحى كه از علي كه مى عين آن

و مأخذ به آن نيست، و چه بسا در مواردى، صّحت و سقم آن آثار را بايد از راه تطبيق با قرآن و سّنت، اين د
 اصلى در اسالم بررسى كرد.

 آيه: به دنبال طرح مطلب از سوى اينجانب كه برپايه
ي  مين َنَفرَ  َٗل فَلَوۡ ﴿

ييني  ُكل  ِفي ٱدلل
ُهوا  ََتَفقَّ ي يَفة  ِلل ئ

يۡنُهۡم َطا   .[١١١]التوبة:  ﴾فيۡرقَة  مل

                                           
 .99و نامه  193خطبه  -1
و براى شما «. »ولكم علينا العمل بكتاب الّله تعالى وسيرة رسول الّله والقيام بحقه والنعش لسنته: »فرمايدچنانچه على مى -2

عمل كنيم و در مقابل سّنت او، مانند  ص)مسلمانان( اين حق برماست كه به كتاب خدايتعالى و سّنت و سيرت رسول خدا
 (109، كالم 9البالغه، شرح فيض، جزء)نهج«. شور است، تسليم محض باشيماى كه در اختيار غاسل و مردهُمرده
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  .«اى بروند تا به علوم دين آشنا گردنداى، عّدهبايد كه از هر قوم و قبيله»
اى به مدينه كوچ كرده و در دين تفّقه كنند تا هنگام بازگشت اى از مسلمين، عّدهبود از هر طايفه ... الزم

ايد: پس اگر دو نبودند، فرموده صبه قوم خود، به آنها منتقل سازند و اينان همه از عترت رسول خدا 
 ؟شدند، تكليف چه بودصحابى در حكمى از احكام خدا، دچار اختالف مى

 كنم كه:)جواب(: بنده عرض مى 
 تكليف را در اين شرايط، قرآن معّين كرده كه:

ء  فَُردُّوهُ إيَٰى ٱ ِفي  ُتمۡ فَإين تََنَٰزَعۡ ﴿ ي وَ ََشۡ  .[٤٨]النساء:  ﴾ٱلرَُّسولي َّللَّ
 .«هرگاه در چيزى اختالف كرديد، آن را به خدا )يعنى قرآن( و رسول )يعنى سّنت( بازگردانيد»

به آثارش  صو بعد از پيامبر  - صمسّلمًا آن دو صحابى به پيامبر  صزمان رسول خدا  بنابراين در
بايد براى رفع اختالفات به ائمه  صكردند.. جنابعالى اّدعا داريد كه پس از رسول خدا مراجعه مى -

ه با هم در مسائل پرسم: اگر خود ائمگانه و بعد از آنها به آثار و رواياتشان مراجعه كرد، اينجانب مىدوازده
شود؟! يا اگر در تكليف ديگران چه مى -اند كه بنا بر روايات متعدد داشته-گوناگون اختالف داشتند 

دچار اختالف شديم، چه كار بايد  -كه به اعتراف علماى شيعه خود اختالف بسيارى دارند -احاديث ائمه 
كى به همان احاديث، فتاواى گوناگون دارند! كرد و تكليف چه خواهد بود؟ چنانكه امروز مراجع شيعى، متّ 

و ميّسر نيست تا در اينجا با شرح  -، قواعدى هست صحقيقت آن است كه در قرآن و سّنت قطعى پيامبر 
كه هرگاه افراد، قواعد مزبور را رعايت كرده، انصاف نشان دهند، رفع  -آنها وارد مباحث فقهى شويم 

 شود.اختالف مى
و « قرآن»ما براى رفع اختالف، محتاج آن نيستيم كه مراجع اضافى درست كنيم، و منصفان را همان 

از عهدنامه به مالك اشتر  99البالغه و نامه نهج 193در خطبه  سبس است؛ چنانچه خود علي « سّنت»
 فرمايد.نخعى، همين موضوع را تصريح مى

ايد: لطفًا بفرماييد ما هم بشناسيم آن دانشمندى را كه ودهو باالخره در كالم آخر خود در اين مورد فرم
آن  صبيت پيامبر من دين خدا را بدون احتياج به اهل»فقط اّدعا كند و در اّدعايش راستگو باشد كه: 

 «.ام!چنانكه خدا فرموده و رسولش ابالغ نموده، فهميده و به درستى دريافته
 كنم كه:)جواب(: در پاسخ عرض مى 

جز يك سلسله روايات ضّد و نقيض در فقه  -منظورم در اينجا، ائمه است  -بيت ر عزيز! از اهلبراد
اإلستبصار فيما اختلف فيه »چيزى باقى نمانده كه به عنوان نمونه، بسيارى از آنها را شيخ طوسى در كتاب 

شته است! آيا شما شرط گرد آورده و به قول خودش، بسيارى از اين روايات در تقّيه صادر گ« من األخبار
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دانيد؟ در رابطه با قرآن نيز كه اساس را مى -و امثال آن  -آشنايى با دين خدا را خواندن و فهميدن اين كتاب 
اّدعا شده كه  و تنها يك تفسير به نام امام حسن عسكرى 1اسالم است، هيچ تفسيرى از ائمه وجود ندارد

اند! انى، و شوشترى در كتاب رجال خود، آن را ساختگى دانستهعلماى بزرگ شيعه مانند عاّلمه حّلى، ممق
البالغه در نهج سهاى توحيدى از علي آرى! مقدارى روايات صحيح در اخالق و احكام و ادعيه و خطبه

 .نقل شده است! صسّنت از پيامبر تر از آنها، در كتب اهلهست كه نظاير آنها و عالى
دانيم، گيرى مىيا سخنان صحيح ائمه نيستيم و آنها را قابل استفاده و بهره با وجود اين، ما منكر فضايل و

اّما اين سخن به هيچ وجه بدان معنى نيست كه هركس آن كلمات را نديده، اساسًا اسالم را نشناخته است.. 
و براى  سّنت مراجعه كردبلكه براى درك بهتر اسالم، الزم است به كتب تفسير و سيره و مغازى و حديث اهل

بيت، كتب زيديه را نيز مورد نظر قرار داد كه آثار فقهى در مآخذشان از قول علي آشنايى بيشتر با فقه اهل
 . به مسند امام زيد مراجعه كنيد.سّنت آمده است.، ولى غالبًا موافق با آراء اهلس

                                           
 اند!.حال بماند از آن روايتهايى كه از ائمه مبنى بر تحريف قرآن آورده -1





 
 

 عصمت

عصمت به معنى مصونّيت از گناه و عصيان است كه باالتر از درجه تقواست.. اين صفت تنها به انبياى 
كردند، بالفاصله الهى: اختصاص داشته؛ زيرا دائمًا با وحى در ارتباط بوده و هرگاه لغزش و اشتباهى مى

گاه مى وده، بلكه در پرتو گشتند و لذا عصمتشان، عصمت ذاتى و تكوينى نببرمىشدند و توّسط وحى آ
 وحى بوده است.

اّما تيجانى به همراه شيعيان، معتقدند كه ائمه و پيامبران معصوم بالذات بوده و از خطاها و گناهان 
« عصمت»كوچك و بزرگ و پنهان و آشكار، و از هرگونه فراموشى و نسيان مصون هستند؛ چنانچه در فصل 

 آورد:، چنين مى«همراه با راستگويان»از كتاب 
چه آنها كه ظاهر و چه آنها كه پوشيده و پنهان  -امام مانند پيامبر، بايد معصوم از تمام بديها و گناهان »
از آغاز كودكى تا روز وفات، عمدًا و سهوًا باشد و همچنين بايد معصوم از هر خطا، اشتباه، سهو و  -است 

باشد؛ زيرا امامان، حافظان و نگهبانان شريعتند و برپادارندگان احكام، و موضع آنان موضع پيامبر فراموشى 
سازد به عصمت پيامبر معتقد شويم، خود كافى است كه ما را به است، و همان دليل كه ما را ناچار مى

رد عصمت، آيا در آن عصمت امامان برساند، بدون هيچ فرقى در اين زمينه.. اين نظر شيعيان است در مو
داند؟ يا اينكه اين عقيده به اسالم ضرر و چيزى مخالف قرآن و سّنت وجود دارد؟ يا عقل آن را محال مى

 (961)ص «.. آورد؟رساند؟ يا قدر و منزلت پيامبر و امام را پايين مىزيانى مى
و مسّلمات تاريخ  صر گوييم: آرى! اين عقيده مخالف قرآن كريم و سّنت پيامبدر جواب تيجانى مى

و امامان  صرساند و قدر و منزلت پيامبر تواند آن را بپذيرد! و به اسالم هم ضرر مىاسالم است! عقل نمى
 .آورد!!را نيز از آنى كه هست، پايين مى

آنچنان غلو كردند كه او را شريك خدا ساختند.. يهوديان نيز  ÷ چنانچه مسيحيان در حّق عيسى
دين خود غلو كردند و آن را از آنى كه بود، منحرف و تغيير دادند و لذا هرگونه غلوى در بزرگان همينطور و در 

را از اين كار  -و ساير مردم  -كتاب اسالم، مايه ضرر و زيان براى اسالم خواهد بود؛ چنانچه قرآن، اهل
 دارد:برحذر مى

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ كيَتَٰبي  َيَٰٓ

ي  ۡيَ غَ  ديينيُكمۡ  ِفي  َتۡغلُوا   َٗل  ٱلۡ ۡهَوا ءَ  تَتَّبيُعو ا   َوَٗل  ٱۡۡلَقل
َ
قَۡوم  قَۡد َضلُّوا  مين َقۡبُل  أ

َضلُّوا  َكثييا 
َ
يييلي ا ءي ا َوَضلُّوا  َعن َسوَ َوأ  .[١١]المائدة:  ﴾٧٧ ٱلسَّ
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بگو: اى اهل كتاب! به ناحق در دين خود غلو نكنيد و از اهواء و اميال گروهى كه پيش از اين گمراه »
 .«اند، پيروى ننماييداند و از راه راست منحرف گشتهو بسيارى را گمراه كرده اندشده

نَا َعبُْدُه »فرمايد: نيز مى صرسول خدا 
َ
َما أ ْطَرْت انل َصارَى اْبَن َمْرَيَم، فَإِن 

َ
َل ُتْطُروِِن َكَما أ

ِ َورَُسوهُلُ  روى غلو، عيسى  1نستاييد، همانگونه كه مسيحيان ازمرا بيش اندازه از روى غلو » .«َفُقولُوا َعبُْد اّلل 
 .«اى هستم. پس بگوييد: بنده خدا و فرستاده خدااند، من تنها بندهپسر مريم را بيجا بيش از اندازه ستوده

خداوند انسان را از روح و جسمى خلق كرده و عناصرى در وجودش نهاده كه با جهل و خطا و گناه و 
 فرمايد:تى شهوات، سرشته شده و هيچ كس را مستثنى ننموده است؛ چنانچه مىعصيان و فراموشى و دوس

َهَوَٰتي ﴿ يلنَّاسي ُحبُّ ٱلشَّ يَن ل حۡ ﴿. 2[19عمران: ]آل ﴾ُزيل
ُ
َتي َوأ نُفُس  ضي

َ
حَّ  ٱۡۡل . 3[119]النساء:  ﴾ٱلشُّ

ي ۥ ِإَونَّهُ ﴿ ُبل يدٌ  ٱۡۡلَۡيي  ۡلي ۢ  ٱَلَّۡفَس إينَّ ﴿. 4[9]العاديات:  ﴾٨ لََشدي اَرةُ مَّ
َ
و ءي  َۡل يٱلسُّ َوََكَن ﴿ .5[99]يوسف:  ﴾ب

نَسَٰنُ  ا ٱۡۡلي ا َجُهوٗلا  ََكنَ ۥ إينَّهُ ﴿ .6[166]اإلسراء:  ﴾َقُتورا ن تَۡكَرُهو﴿ .7[91]األحزاب:  ﴾َظلُوما
َ
ا  وََعَسَٰٓ أ

ن َُتيبُّوا  َاۡي َاۡي 
َ
ُ  لَُّكۡمۚٞ ا َوُهَو َشل  ا َوُهَو َخۡي  لَُّكۡمۖٞ وََعَسَٰٓ أ ن َيۡعلَمُ  َوٱَّللَّ

َ
: ةالبقر] ﴾َتۡعلَُمونَ  َٗل  ُتمۡ َوأ

نَسَٰنُ َوََكَن ﴿ .8[110 نَسَٰنَ إينَّ ﴿ .9[11اإلسراء: ] ﴾َعُجوٗلا  ٱۡۡلي  .10[13المعارج: ] ﴾١٩ َهلُوًَع  ُخليقَ  ٱۡۡلي

                                           
 صحيح بخارى و مسلم. -1
 «.شهوات زينت داده شده استبراى مردم، حّب و دوستى » -2
 «. اندانسانها با ُبخل شديد، سرشته شده» -3
 «.انسان عالقه شديدى به دارايى و اموال دارد» -4
 «.كندهمانا نفس انسان به بديها بسيار امر مى» -5
 «.و انسان بسيار بخيل است» -6
 «.به راستى انسان بسيار ستمگر و نادان است» -7
انسانها( چيزى را دوست نداشته باشيد، اّما آن چيز برايتان خوب باشد و چه بسا چيزى را دوست داشته چه بسا )شما » -8

 «.دانيدداند و شما نمىباشيد، اّما آن چيز برايتان بد باشد، و خدا مى
 «.انسان هميشه شتابگر و عجول بوده است» -9

 «.طاقت و ناشكيبا آفريده شده استهمانا انسان كم» -10
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نَسَٰنُ ﴿ ۡكََثَ  َوََكَن ٱۡۡلي
َ
ء  َجَدٗلا  أ نَسَٰنُ وَُخليَق ﴿ .1[99الكهف: ] ﴾ََشۡ ا ٱۡۡلي إينَّ ﴿ .2[19النساء: ] ﴾َضعييفا

نَسَٰنَ  ن ٦ َِلَۡطَغَٰٓ  ٱۡۡلي
َ
 .3[9-0العلق: ] ﴾٧ٱۡسَتۡغَِنَٰٓ  رََّءاهُ  أ

خداوند انسان را به  4سازند كهاين حقيقت مسّلم را ثابت مى -و آيات بسيارى ديگر  -تمام اين آيات 
خطا و فراموشى است و اشتباه و در  -پيداست5« انسان»همانگونه كه از اسم  -اى خلق كرده كه دائمًا گونه

گناه در سرشت و نهادش همچون خون در رگهايش جريان دارد، و لذا هيچ كس را به عصمت و پاكى مطلق 
 .توانيد، گناه نكنيد و خود را برحذر داريد!مكّلف نساخته است، بلكه فرموده: تا آنجا كه مى

يُف ﴿ ُ َٗل يَُكلل  .[١٣٣لبقرة: ]ا ﴾وُۡسَعَها إيٗلَّ  َنۡفًسا ٱَّللَّ
 .«خداوند هيچ نفسى را مكّلف نساخته مگر به اندازه طاقتش»
َ  ٱتَُّقوا  فَ ﴿  .[١٣]التغابن:  ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ  َما ٱَّللَّ
 .«توانيد، از خدا بترسيد و مّتقى باشيد(تا آنجا كه مى»

ًادر حال بررسى ترين فرد، نزد خدا با تقواترين است؛ كسى كه بسيار پرهيزكار است و دائمو لذا گرامى
 اعمال خويش است تا به گناه و عصيان كشيده نشود:

كۡ ﴿
َ
ي  عيندَ  َرَمُكمۡ إينَّ أ َُٰكمۡ  ٱَّللَّ ۡتَقى

َ
 .[١٨]الحجرات:  ﴾أ

 .«ترين شما نزد خدا، با تقواترين شماستبه راستى گرامى»
داد، بالفاصله گناهى هم مرتكب شد و يا خطايى را انجام  -بنابر اقتضاى فطرتش  -ولى اگر چنانچه 

 كند:گردد و از خدا طلب بخشش مىبرمى
يينَ وَ ﴿ َشةً  َفَعلُوا   إيذَا ٱَّلَّ وۡ  َفَٰحي

َ
نُفَسُهمۡ  َظلَُمو ا   أ

َ
َ  َذَكُروا   أ يهيمۡ  فَٱۡسَتۡغَفُروا   ٱَّللَّ نُوب ُ نُوَب  َيۡغفيرُ  َوَمن َّلي  ٱَّلُّ

ُ  إيٗلَّ   .[١٨٤عمران: ]آل ﴾ٱَّللَّ
افتند و شدند يا )با گناه كوچك( بر خود ستم كردند، به ياد خدا مى و كسانى هستند كه چون دچار گناه»

 .«شوند و به جز خدا كيست كه گناهان را بيامرزد؟آمرزش گناهانشان را خواستار مى

                                           
 «.پردازدانسان بيش از هرچيز به بحث و مجادله مى» -1
 «.و انسان بسيار ضعيف و ناتوان خلق شده است» -2
 «.نياز ببيندكند، اگر خود را دارا و بىقطعًا انسان، سركشى و طغيان مى» -3
هر دو از مؤّلف « اسالم و آزادى»، همچنين كتاب «اسالم و توّهمات»از كتاب « حقيقت انسان»در اين مورد به فصل  -4

 مراجعه شود.
 آيد!.انسان از نسيان و فراموشى مى -5
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برگردد و توبه كند.. اين خود  -شود كه مى -در واقع، كمال انسانى در آن است كه اگر مرتكب گناه شد 
 فرمايد:مىكمال پاكى است؛ چنانچه 

َ إينَّ ﴿ ََ  ُُييبُّ  ٱَّللَّ َٰبي بُّ  ٱۡلَّوَّ يريينَ  َوُيحي  .[١١١]البقرة:  ﴾ٱلُۡمَتَطهل
 .«داردكاران و پاكان را دوست مىهمانا خداوند توبه»

 كند:را نيز چنين ستايش مى ÷ و پيامبران خدا از جمله سليمان
يعۡ ﴿ ۥ   ٱۡلَعۡبدُ  مَ ن اٌب  إينَُّه وَّ

َ
 .[٨٦]ص: ﴾ أ

 .«كار بودبنده بسيار خوبى بود؛ زيرا بسيار توبهاو »
توانيد پس خداوند انسان را مكّلف نساخته كه حتمًا نبايد گناه و اشتباه كند، بلكه فرموده: تا آنجا كه مى
بنابر  -پرهيز كنيد و در عوض او را مكّلف ساخته كه در صورت ارتكاب جرم و گناه، يا فراموشى و اشتباه 

اش با آب پاك بالفاصله برگردد و توبه كند، و همانگونه كه آلودگى جسمى -طبيعتش  اقتضاى سرشت و
تواند اّدعا كند كه جسمش كثيف شود.. هيچ كس نمىاش نيز با توبه پاك مىشود، آلودگى روحىمى

 .شود و به آب احتياج ندارد، و به همان شكل روحش به توبه!نمى
ذاتًا معصوم نيست و از لحظه توّلد تا مرگش،  -پيامبر خدا هم باشد اگر چه  -بنابراين، هيچ انسانى 

دهند كه كنند و نشان مىدائمًا در معرض اشتباه قرار دارد.. آيات فراوانى هستند كه اين عقيده را تأييد مى
گناه  اند كه خداوند به واسطه وحى، آنها را از آن خطا وپيامبران الهى نيز، مرتكب خطاها و گناهانى شده

اند!.. البته ناگفته نماند كه هيچ يك بيرون آورده و سپس امر به توبه نموده و آنها نيز توبه كرده و بخشيده شده
اند؛ نه بدين معنى كه اين صفت وحى اشتباه و گناهى مرتكب نشده« تبليغ»و « دريافت»از انبياى الهى: در 

ه و در همه حال مراقبشان بوده و از طريق وحى، ايشان در ذات آنها بوده، بلكه بدين معنى كه خداوند هميش
هايى از قرآن و سّنت را شاهد ناچاريم نمونه 1داده است.. در اينجا براى اثبات نظريه خويش،را جهت مى

 مثال بياوريم:
* * * 

                                           
يكۡ ﴿فرمايد: خداوند به رسولش مى -1 يهيس َٗل َُتَرل يَسانََك  ب َۡعَجَل  ل يهيس   ۡلي َنَٰهُ  َفإيَذا ١٧ َوقُۡرَءانَُهۥ ََجَۡعُهۥ َعلَۡينَا إينَّ  ١٦ ب

ۡ
 فَٱتَّبيعۡ  قََرأ

به هنگام وحى قرآن( شتابگرانه زبان به خواندن آن تكان مده [. »)13-10]القيامة:  ﴾١٩ َبَيانَُهۥ َنانَّ َعلَيۡ إي  ُثمَّ  ١٨ قُۡرَءانَُهۥ
)و عجوالنه تكرار مكن(؛ زيرا گردآوردن قرآن و خواندنش، وظيفه ماست )پس نگران مباش!(. لذا هرگاه قرآن را )بر تو( 

اينها، )در صورتى كه بعد از نزول آيات، مشكلى پيدا كردى( بيان و  خوانديم، تو خواندن آن را پيگيرى و پيروى كن! گذشته از
 «.توضيح آن برماست
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 هايى از قرآن و سّنت:نمونه 

 و خوردنش از درخت: ÷ آدم 
دانيم كه آدم و همسرش با ردن آن درخت را، اكثرًا مىجريان خلقت آدم و همسرش و نهى از خو

كه خوردن از درخت  -كردند و به دلخواه ابليس « فراموش»سوگندهاى ابليس فريب خوردند و عهد خدا را 
 و نافرمانى كردند:« عصيان»عمل نمودند و اين چنين از فرمان خدا  -بود 

 .[١١١]طه:  ﴾َفَغَوىَٰ  ۥوََعََصَٰٓ َءاَدُم َربَّهُ ﴿
 .«و آدم از فرمان خدا سرپيچى كرد و گمراه شد»

 لذا خداوند كلماتى را به آدم ياد داد تا با آن توبه كند:
َُّهَما ﴿ َزل
َ
ۡيَطَٰنُ فَأ  .[٨٣]البقرة:  ﴾ٱلشَّ

 .«پس شيطان موجب لغزش آن دو شد...»
يهي ﴿ بل َٰٓ َءاَدُم مين رَّ ِقَّ

يمُ  ٱۡلَّوَّاُب  ُهوَ  إينَُّهۥ هي  َفَتاَب َعلَيۡ  ََكيَمَٰت   سَفَتلَ  .[٨١]البقرة:  ﴾٣٧ ٱلرَّحي
سپس آدم از پروردگار خود كلماتى را دريافت داشت )و با گفتن آنها توبه كرد( و خداوند توبه او را »

 .«پذير و مهربان استپذيرفت. خداوند بسيار توبه
 و آن كلمات اينها بودند:

نُفَسَنا َنا  قَاَٗل َربََّنا َظلَمۡ ﴿
َ
يينَ ميَن ََلَُكوَننَّ  َناَوتَرَۡۡحۡ  ََلَا َتۡغفيرۡ  لَّمۡ  ِإَون أ  .[١٨]األعراف:  ﴾٢٣ ٱۡلَخَٰۡسي

ايم و اگر ما را نبخشى وبر ما رحم هر دو گفتند: پروردگارا! ما )با نافرمانى از تو( بر خويشتن ستم كرده»
 .«نكنى، از زيانكاران خواهيم بود

* * * 

 و قضاوتش: ÷داود 
آنجا كه دو نفر شاكى به طور ناگهانى بر او وارد شدند تا بينشان قضاوت كند، چنين  ÷يا در مورد داود 

 فرمايد:مى
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ََٰك  َوَهۡل ﴿ تَى
َ
ُروا   إيذۡ  ٱۡۡلَۡصمي  َنَبُؤا   أ َٰ  َدَخلُوا   إيذۡ  ٢١ ٱلۡميۡحَراَب  تََسوَّ  َٗل  قَالُوا   ميۡنُهۡمۖٞ  َفَفزيعَ  َداوُۥدَ  لََعَ

َٰ  َبۡعُضَنا َبَغَٰ  َخۡصَماني  َُتَۡفۖٞ  ي  بَۡيَنَنا فَٱۡحُكم َبۡعض   لََعَ يٱۡۡلَقل نَا   تُۡشطيۡط  َوَٗل  ب َرَٰطي  َسَوا ءي  إيَٰىَٰ  َوٱۡهدي ي  ٱلصل
خي  َهََٰذا   إينَّ  ٢٢

َ
يۡسع   َُلُۥ أ يۡسُعونَ  ت َ  َنۡعَجةا  َوت َدة   َنۡعَجة   َولي ۡكفيۡلنييَها َفَقاَل  َوَٰحي

َ
ني  أ  ٢٣ ٱۡۡليَطابي  ِفي  وََعزَّ

يُسَؤالي  َظلََمَك  لََقدۡ  قَاَل  هي  إيَٰىَٰ  َنۡعَجتيَك  ب يَعاجي ا ِإَونَّ  سۖٞ ن ينَ  َكثييا َٰ  َبۡعُضُهمۡ  َِلَۡبغي  ٱۡۡلُلََطا ءي  مل  إيٗلَّ  َبۡعضإ  لََعَ
يينَ  َٰليَحَٰتي  وََعميلُوا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ ا َوقَلييل   ٱلصَّ َما َداوُۥدُ  َوَظنَّ  ُهۡمٰۗ  مَّ نَّ

َ
َٰهُ  أ  ۤاٗعِكاَر َوَّۤرَخ َربَُّهۥ فَٱۡسَتۡغَفرَ  َفَتنَّ

نَاَب 
َ
يَك  َُلُۥ نَاَفرۡ َفغَ  ٢٤ ۩َوأ َٰل  .[١٤-١١]ص:  ﴾َذ

آنگاه كه ناگهان  )اى پيامبر!( آيا داستان شاكيانى به تو رسيده آن هنگام كه از ديوار عبادتگاه باال رفتند؟»
ر ديگرى ستم بر داود وارد شدند و او از آنها ترسيد، بدو گفتند: مترس! ما دو نفر شاكى هستيم و يكى از ما ب

كرده است. تو در ميان ما به حّق و عدل داورى كن و ستم روا مدار، و ما را به راستاى راه رهنمود فرما! )يكى 
گويد: گوسفند دارد و من تنها يك گوسفند دارم و )به من( مى 33از آن دو گفت:( اين برادر من است و او 

د؛ زيرا هيچى از يكى بهتر است!( و او بر من در سخن چيره آن را به من واگذار )تا آن يكى هم از آِن من باش
شده است )چون زبان چربترى از من دارد و مرا مغلوب خود ساخته و نيز با اصرار زيادى كه در اين باره 

ورزد، مرا خسته و درمانده ساخته است! داود( گفت: مسّلمًا او با درخواست يگانه گوسفند تو براى مى
كند. اصاًل بسيارى از آميزگاران و كسانى كه با يكديگر سر و سفندهاى خود، به تو ستم مىافزودن آن به گو

دارند، مگر آنهايى كه ايمان دارند و كارهاى شايسته انجام كار دارند، نسبت به همديگر ستم روا مى
ندازه هراس او از ايم )و ادهند، ولى چنين كسانى هم بسيار كم هستند! داود فهميد كه ما او را آزمودهمى

ايم(، پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و ديگران، و نيز نحوه قضاوتش را به محك آزمايش زده
 .«كنان فروافتاد و توبه كرد، پس ما نيز آن را از او بخشيديمخاشعانه و كرنش

 ÷ادتگاه داود شود اين است كه: دو نفر به عنوان دادخواهى از ديوار عبآنچه از اين آيات فهميده مى
گشت! سپس به شكايت  ÷دفعه مقابل ديدگانش ظاهر شدند كه اين باعث وحشت داود باال رفتند و يك

 33گوسفند و خودش تنها يك گوسفند دارد.. صاحب 33دهد كه برادرش، يكى از آن دو گوش فرا مى
مطرح  ÷ا نزد داود گوسفند از صاحب يك گوسفند خواسته كه آن يكى را هم بدو بدهد و اين شكايت ر

پيش از آن كه از طرف مقابل توضيحى بخواهد، حق را به شاكى داد! اّما خودش  ÷ساخت. داود 
بالفاصله متوّجه اشتباهش شد و از شتاب و دستپاچگى كه در صدور حكم به خرج داد، توبه نمود كه 

 ند كه:كاش را پذيرفت.. خداوند بالفاصله به داود يادآورى مىخداوند نيز توبه
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ۡرضي  ِفي  َخلييَفةا  َنََٰك َعلۡ جَ  إينَّا ۥدُ َيََٰداوُ ﴿
َ
َ  فَٱۡحُكم ٱۡۡل َۡ ي  ٱَلَّاسي  َب يٱۡۡلَقل لََّك  ٱلَۡهَوىَٰ  تَتَّبيعي  َوَٗل  ب  َفيُضي

ي  َسيييلي  َعن  .[١٣]ص:  ﴾ٱَّللَّ
هواى ايم. پس در ميان مردم به حق داورى كن و از اى داود! ما تو را در زمين، نماينده )خود( ساخته»

 .«سازدنفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف مى
* * * 

 و قضاوتش: صرسول خدا 
دچار اشتباهات و لغزشهايى شده كه در بعضى موارد،  -بنا به اقتضاى بشرّيتش  -نيز  صپيامبر 

را به كارهايش نسبت داده است! اّما او نيز با توجيه و هدايت وحى، پس از توبيخ « ذنب؛ گناه»خداوند لفظ 
اى كه پيش زدىبينيم در جريان دگيرد؛ چنانچه مىو سرزنش از طرف خدا، مورد عفو و آمرزش او قرار مى

 شود!.. جريان از اين قرار است:آمده بود، در قضاوتش دچار اشتباه مى
 صزرهى دزديده بود.. زمانى كه براى قضاوت نزد پيامبر « طعمةبن أبيرق»يكى از مسلمانان به نام 
 -دى بود كه فردى يهو -« زيدبن سمير»اش قسم خوردند كه او ندزديده، بلكه آورده شد، او همراه با طايفه

در هنگام قضاوت و داورى بين آنها، به خاطر بدبينى كه نسبت به يهوديان داشت،  صدزديده است! پيامبر 
نمايد در حاليكه فرد مسلمان، خطاكار پذيرد و شخص يهودى را به دزدى مّتهم مىسوگند مسلمانان را مى

در قضاوتش، اين چنين مورد سرزنش خدا اش از گناهكاران مسلمان و اشتباه بود! و لذا به سبب جانبدارى
 1گيرد:قرار مى
نَزَۡلَ ﴿

َ
ا  أ ي  ٱلۡكيَتََٰب  إيَِلَۡك  ا  إينَّ يٱۡۡلَقل َ  َيََتُۡكمَ  ب َۡ يَما   ٱَلَّاسي  َب ََٰك  ب َرى

َ
ۚٞ  أ ُ ََ  تَُكن َوَٗل  ٱَّللَّ يني ئ

يۡلَذا   لل
ا  يما ۖٞ  ٱۡسَتۡغفيري وَ  ١٠٥َخصي َ َ  إينَّ  ٱَّللَّ ا ََكنَ  ٱَّللَّ يما ا رَّحي ۡل  ١٠٦ َغُفورا يينَ  َعني  َوَٗل تَُجَٰدي نُفَسُهۡمۚٞ  ََيۡتَانُونَ  ٱَّلَّ

َ
 إينَّ  أ

 َ انًا ََكنَ  َمن ُُييبُّ  َٗل  ٱَّللَّ ا  َخوَّ ثييما
َ
 .[١٦١-١٦٤]النساء:  ﴾١٠٧أ

ايم تا بين مردم بر اساس آنچه خدا به تو نشان داده است، ما كتاب )قرآن( را به حق بر تو نازل كرده»
خائنان مباش و از خدا آمرزش بخواه كه او بس آمرزنده و مهربان است، و از كسانى داورى كنى و مدافع 

كنندگان گمان خداوند خيانتكنند؛ بىدفاع مكن )كه با ارتكاب جرايم در اصل( به خود خيانت مى
 .«داردپيشه را دوست نمىگناه

                                           
البيان، شيخ طبرسى، سوره نساء، آيات تفسير مجمع -169-169شأن نزول آيات، ترجمه دكتر محّمدجعفر اسالمى، ص -1
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* * * 

 گرفتنش از اسرای بدر:و فدیه صرسول خدا 
گيرد!.. جريان از خواستن از اسراى بدر نيز، شديدًا مورد عتاب خداوند قرار مىههمچنين در جريان فدي

 اين قرار بود:
براى  صشوند. پيامبر در غزوه بدر، هفتاد نفر از سران كفر و يارانشان به دست مسلمانان اسير مى

اند، و موّرخان آوردهدهد و چنانكه مفّسران اى مشورتى با ياران خود تشكيل مىتعيين تكليف آنها، جلسه
اى رسول خدا! اين اسيران، پسرعموها و »گويد: مى سكند كه أبوبكر نظرخواهى مى سابتدا از أبوبكر 

 1برادران و خويشان تو هستند، رأى من اين است كه از آنان فديه قبول كنى تا از رهگذر آن، تجهيز قوا كنيم و 
 سسپس به عمر  «.ند و آنان نيز به ما ملحق شوندبر مشركين غلبه نماييم. شايد خداوند آنان را هدايت ك

نظر من برخالف أبوبكر است! به خدا سوگند! اگر به من »گويد: مى سگويد: رأى تو چيست؟ عمر مى
كرد، و اگر به على امكان دهيد و اجازه دهيد و امر كنيد كه گردن يكى از نزديكانم را بزنم، اين كار را خواهم 

امر نماييد تا گردن عقيل را بزند، اين كار را خواهد كرد. اگر به حمزه دستور دهيد كه گردن برادرش عباس را 
كند تا خداوند بداند كه در دلهاى ما مسلمانان، دوستى با مشركين نيست و بزند، از اين كار خوددارى نمى

اگر نزديكان ما باشند، وجود ندارد! اين اسيران، همه بزرگان و رهبران  جايى براى دوستى مشركين حّتى
مشركين هستند! تو را تكذيب كردند و به جنگ با تو برخاستند و از شهر خود بيرونت كردند! اى رسول خدا! 

 «.گردنشان را بزن تا بدين وسيله اسالم نيرومند شود و مشركان خوار شوند!
تمايل نشان  سديگر اصحاب خود، به نرمترين نظريه يعنى نظر أبوبكر  بعد از مشورت با صپيامبر 

امروز شما مردمى محتاج و فقيريد! هيچ يك از اين اسيران را از دست ندهيد، »گويد: دهد، و به آنها مىمى
ا كه و آن دسته از يارانش ر صدر اين هنگام خداوند، پيامبر  .2«مگر آن كه فديه بگيريد يا گردنش را بزنيد!

هاى زودگذر كند كه چرا بهرهكردن فديه تمايل نشان دادند، با نزول اين آيات، شديدًا سرزنش مىبه قبول
دهند؛ آن هم در نخستين نبرد اسالم با مشركين كه قبل از آن، مسلمانان ماّدى را به يارى دين خدا ترجيح مى

                                           
، 0و پسرعموى پيامبر  س، عقيل برادر علىسو برادر حمزه صنزديكان بيشتر مهاجرين از جمله عّباس عموى پيامبر -1

 جزو اسيران بودند.
 -199، ص9البداية والنهاية، ج -336، ص9طبرى، ج -199-193شأن نزول آيات، ترجمه محّمدجعفر اسالمى، ص -2

 . 999حياة محّمد، حسنين هيكل، ترجمه أبوالقاسم پاينده، ص
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و تفّوقى را كه در اين جنگ كسب كردند، ديگر خودى از خود نشان نداده بودند، و پس از آن نيز، آن عظمت 
 العاده شديد است:بازنيافتند.. و به همين جهت است كه عتاب، فوق

ن يَُكوَن َُلُ ﴿
َ
لإ أ َبي ىَٰ  ۥ  َما ََكَن َلي ۡۡسَ

َ
َٰ  أ ۡرضي   ِفي  ُيۡثذينَ  َحَّتَّ

َ
ۡنَيا َعَرَض  تُرييُدونَ  ٱۡۡل ُ  ٱدلُّ  يُرييدُ  َوٱَّللَّ

ٰۗ ٱٓأۡلخي  ُ  َرةَ يَن لَّۡوَٗل كيَتَٰب   ٦٧َحكييم   زييزٌ عَ  َوٱَّللَّ ي مل ُكمۡ  َسَبقَ  ٱَّللَّ َخۡذُتمۡ  فييَما   لََمسَّ
َ
يم   َعَذاٌب  أ  ٦٨َعظي

ا َغنيمۡ فََُكُوا   ۚٞ َوٱتَّ  ُتمۡ ميمَّ ا يبا  َطيل
ۚٞ ُقوا  َحَلَٰاا َ َ  إينَّ  ٱَّللَّ  .[٣٨-٣١]األنفال:  ﴾٦٩َغُفور  رَّحييم   ٱَّللَّ

اسيران جنگى داشته باشد، مگر آنگاه كه خونشان را بر زمين بريزد )و كاماًل هيچ پيامبرى حق ندارد كه »
خواهيد، در صورتى كه بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه، سيطره و قدرت يابد(. شما متاع ناپايدار دنيا را مى

)كه  خواهد و خداوند عزيز و حكيم است. اگر حكم سابق خداوند نبودخداوند آخرت را )براى شما( مى
بدون ابالغ و اتمام حّجت، اّمتى را كيفر ندهد( عذاب بزرگى در مقابل چيزى كه )به عنوان فديه از اسيران 

ايد، حالل و پاكيزه اكنون از آن چيزى كه )از اسيران( به دست آورده رسيد!ايد، به شما مىبدر( گرفته
و توبه كنيد( كه خداوند بسيار آمرزنده و مهربان بخوريد )و در همه كارهايتان از اين به بعد( از خدا بترسيد )

 .«است
به واسطه »و اصحابش گريه كردند و فرمود:  صاند، بعد از نزول اين آيات، پيامبر و چنانكه آورده

در مكانى كه نشسته بودند، درختى -طمع در مال دنيا، عذاب آنچنان نزديك شده بود كه از اين درخت 
  .1«نزديكتر بود! -است  وجود داشت كه منظورش همان

 فرمايد!.را تأييد مى سناگفته نماند كه خداوند با نزول اين آيات، رأى قاطعانه عمر 
* * * 

 و اجازه معافّیت به منافقین در تبوك: صرسول خدا 
گيرد؛ چنانكه نيز به خاطر بعضى از تصّرفاتش مورد سرزش خداوند قرار مى« تبوك»يا در جريان 

 اند:آورده
كند تا با روميان متجاوز تبوك بسيج مى -عمومًا  -تمام يارانش را براى آمادگى جنگ  صپيامبر »

هايى كه بهانه -از جمله منافقين دورو و رياكار  -به بعضى از افراد  صبجنگند.. در اين هنگام، پيامبر 

                                           
 همان مآخذ.  -1
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ير سخنان آنان قرار گرفت، قبل دادند، اجازه معافّيت از جنگ داد، و تحت تأثبراى نيامدن به جنگ ارائه مى
 .1يك دروغگويد و كداميك راست مىاز آن كه بداند كدام

نمايد كه نبايد به كند و به او گوشزد مىبه همين جهت خداوند او را به خاطر اين كارش سرزنش مى
 -د؛ منافقين دادى تا دروغگو از راستگو شناخته شودادى، بلكه بايستى اجازه نمىهركس اجازه معافّيت مى

براى كارهايى همچون نماز و زكات و انفاق و... حاضرند كه شركت كنند، هرچند  -هميشه همين طور بوده 
پردازند، در حاليكه اكراه ميل هستند و زكات را مىدارند، در حاليكه تنبل و بىپا مىنماز را به»طبق آيه قرآن: 

مرگ و زندگى در  2بحث -به قول خودشان  -د! زيرا اين بار رون، ولى هرگز به جهاد در راه خدا نمى«دارند
چه اجازه  صميان است و چطور خود را براى كسى به كشتن دهند كه بدو ايمان ندارند؟! و لذا پيامبر 

                                           
كند؛ زيرا سفر، بسيار دور و دراز و در گرماى شديد تابستان بود و بايستى براى ياد مى« ساعة العسرة»ظه را، به قرآن آن لح -1

آب حركت كنند و زمان برداشت محصوالت كشاورزى نيز بود! و از همه مهمتر با پيمودن راه، از صحراى خشك و بى
شدند! و لذا در اين موقع، بر آنها دست نيافتند، رو به رو مى «مؤته»دشمنى بسيار قوى و نيرومند كه مسلمانان در جنگ 

منافقان براى نيامدن به اين جنگ سخت، عذرها تراشيدند؛ مثاًل بعضى از آنان گفتند: اى رسول خدا! به ما اجازه بده تا در 
ترسيم بياييم و در آنجا زنان نيست و مى دانند كه هيچ كس به اندازه ما دلباختهمدينه بمانيم و ما را به فتنه مينداز! كسان ما مى

ي َوَٗل ﴿كه اين آيه نازل گشت: « زنان سفيدروى رومى را ببينيم و اختيار خود را از دست بدهيم!
ن َيُقوُل ٱئَۡذن ٰىل َوميۡنُهم مَّ

َٰفيرييَن  يٱۡلَك يَطُۢة ب ٰۗ ِإَونَّ َجَهنََّم لَُمحي
َٗل ِفي ٱۡلفيۡتَنةي َسَقُطوا 

َ
ي   أ گويند: به ما بعضى از منافقان مى[. »93]التوبة:  ﴾٤٩َتۡفتيِنل

اينك به خوِد اجازه بده )تا در جنگ با روميان شركت نكنيم( و ما را دچار فتنه و فساد )زيبارويان رومى( مساز! هان! ايشان هم
 «.گيرداند و به راستى آتش دوزخ كافران را فرامىفتنه و فساد افتاده

خنديدند و كردند و مىبه حركت افتاد، منافقان جمع شدند و مسلمانان را مسخره مى« ؛ سپاه سختىجيش العسرة»و زمانى كه  
فَريَح ٱلُۡمَذلَُّفوَن ﴿كه اين آيه نازل گشت: «.. در اين گرماى سخت حركت نكنيد و به جنگ نرويد!»گفتند: به مردم مى

ن 
َ
ي َوَكريُهو ا  أ َلََٰف رَُسولي ٱَّللَّ هيۡم خي يَمۡقَعدي ٰۗ قُۡل نَاُر ب ي  ِفي ٱۡۡلَرل

ي َوقَالُوا  َٗل تَنفيُروا  هيۡم ِفي َسيييلي ٱَّللَّ نُفسي
َ
يهيۡم َوأ َٰل ۡمَو

َ
يأ  ب
يَُجَٰهيُدوا 

َادُّ َحرلا 
َ
ُبوَن ا َجزَ ۡبُكوا  َكثييا  َوِۡلَ فَلَۡيۡضَحُكوا  قَليياا  ٨١لَّۡو ََكنُوا  َيۡفَقُهوَن اۚٞ َجَهنََّم أ يَما ََكنُوا  يَۡكسي ]التوبة:  ﴾٨٢ا َءۢ ب

اند، شادمانند و نخواستند با مال و نشين از اينكه )پيامبر را گول زده و( از رسول خدا واپس كشيدهمنافقان خانه[. »91-91
گفتند: در گرماى سوزان )به طرف تبوك( حركت نكنيد! )اى پيامبر!( بگو: اگر جان خود در راه خدا جهاد كنند، و مى

يار گرمتر و سوزانتر است! پس بايد كم بخندند و بسيار گريه كنند! اين جزاى كارهايى است كه دانستيد، آتش جهنم بسمى
 «.كنندمى

ةَ إيٗلَّ َوُهۡم ُكَساَٰىَٰ َوَٗل يُنفيُقوَن إيٗلَّ َوُهۡم َكَٰريُهونَ ﴿ -2 لَوَٰ تُوَن ٱلصَّ
ۡ
 [.99]التوبة:  ﴾َوَٗل يَأ
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كردند يا اگر شده، حّتى در وسط خوددارى مى -كه شده  1به هر نحوى -داد، آنها از جنگ داد و چه نمىمى
 2با اين كار، به منافقين كمك كرد تا همچنان، صند كه اين كار راه هم كردند! و در واقع پيامبرگشتراه برمى

 شان پنهان بماند و اين بود كه خداوند او را چنين توبيخ كرد:دروغگويى و رياكارى
ُ َعَفا ﴿ يمَ  َعنَك  ٱَّللَّ ذينَت  ل

َ
َٰ  لَُهمۡ  أ َ  َحَّتَّ ََّ يينَ  لََك  يَتَبَ ََ  لَمَ َوَتعۡ َدقُوا  َص  ٱَّلَّ بي َٰذي َك

 .[٥٨]التوبة:  ﴾٤٣ٱلۡ
خداوند تو را ببخشايد! چرا قبل از آن كه راستگويان برايت آشكار شوند و دروغگويان )منافق( را بشناسى، به ايشان اجازه »

 .«)نيامدن به جنگ را( دادى؟
ه جنگ خوددارى كردند از رفتن ب -بدون اينكه عذرى داشته باشند  -در آن بين گروهى از مسلمانان نيز 

توبه  -كه تخّلف كرده بودند -و هم آن سه نفر  صكند كه هم پيامبر كه قرآن آنها را سه نفر اعالم مى
 پذيرد:شان را مىكنند و خداوند نيز توبهمى

ُ لََّقد تَّاَب ﴿ ي  لََعَ  ٱَّللَّ ل يينَ  ٱثلََّلَٰثَةي َولََعَ  ١١٧ ... ٱَلَّبي يُفوا   ٱَّلَّ َ إينَّ  ... ُخلل اُب  ُهوَ  ٱَّللَّ يمُ  ٱۡلَّوَّ  .﴾١١٨ ٱلرَّحي
خداوند توبه پيامبر را پذيرفت... و توبه آن سه نفرى كه از جنگ تخّلف كردند، نيز پذيرفت... سپس »

 .«پذير مهربان استشان را پذيرفت و بخشيد؛ زيرا خداوند همان توبهخداوند توبه همگى
* * * 

 و استغفار برای نزدیكانش: صرسول خدا 
براى مادرش نيز كه با شرك از دنيا  -بنا به روايتى ديگر  -يا زمانى كه خواست براى عمويش أبوطالب و 

كند.. خداوند به او اجازه نداد رفته بودند، طلب آمرزش كند، خداوند او را به خاطر اين كارش سرزنش مى
 ص، استغفار نمايد.. مسلمانان نيز با ديدن عمل پيامبر كه براى مشركين، هرچند نزديكانش هم باشند

 -نيز براى پدر خود  ÷ كنيم؛ زيرا ابراهيمگفتند: پس ما نيز براى پدران و نزديكان خود طلب آمرزش مى
طلب مغفرت نمود و محّمد نيز براى عمو و مادرش استدعاى مغفرت كرد كه اين آيات نازل  -كه مشرك بود 

 شد:

                                           
نَّا ﴿فرمايد: خداوند در موردشان مى -1

َ
ا َفَعلُوهُ َولَۡو أ َٰريُكم مَّ  مين ديَي

وي ٱۡخرُُجوا 
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ني ٱۡقُتلُو ا  أ

َ
]النساء:  ﴾َكَتۡينَا َعلَۡيهيۡم أ

و اگر ما بر آنان واجب كنيم كه خودشان را )در راه خدا در معرض تلف قرار داده و با رفتن به جهاد( به كشتن دهيد، و [. »00
 «.دهند!ه و كاشانه( خود )براى جنگ( بيرون برويد، اين كار را انجام نمىيا اينكه )حّد اقل( از سرزمين )و خان

 عمران و توبه مطالعه شود.در اين مورد، سوره آل -2
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ي وَ َما ََكَن ﴿ ل يلنَّبي ي ل ن يَسۡ ٱَّلَّ
َ
ََ  تَۡغفيُروا  يَن َءاَمُنو ا  أ يۡلُمّۡشيكي و لي  ََكنُو ا   َولَوۡ  ل

ُ
َ  َما َبۡعدي  مينۢ  قُۡرَبَٰ  أ ََّ  لَُهمۡ  تَيَ

نَُّهمۡ 
َ
ۡصَحَُٰب  أ

َ
يمي  أ بييهي  إيبَۡرَٰهييمَ  ٱۡستيۡغَفارُ  ََكنَ  َوَما ١١٣ ٱۡۡلَحي

َ
وۡعيَدة  وََعَدَها   َعن إيٗلَّ  ۡلي َ مَّ ََّ ا تَيَ إييَّاهُ فَلَمَّ

نَُّهۥ ۥ  َُلُ 
َ
 مينۡ َعُدول   أ

َ
أ ي َتَِبَّ َّ ي َٰهٌ  إيبَۡرَٰهييمَ  إينَّ  ُهۚٞ َّللل وَّ

َ
 .[١١٥-١١٨]التوبة:  ﴾١١٤َحلييم   َۡل

براى پيامبر و مؤمنان شايسته نيست كه براى مشركين، حّتى اگر خويشان )آنها( باشند، طلب آمرزش »
اند و بدانيد كه( مشركين اهل دوزخند. استغفار ابت شود كه )با شرك از دنيا رفتهكنند، هنگامى كه برايشان ث

اى بود كه به او داده بود، ولى هنگامى كه براى او روشن شد كه پدرش ابراهيم براى پدرش به خاطر وعده
ن و دست دشمن خداست، از او بيزارى جست )و ديگر برايش استغفار نكرد( و واقعًا ابراهيم بسيار مهربا

 .«دعا و فروتن و شكيبا بودبه
* * * 

ینب دختر عّمه خود: صرسول خدا   و ازدواج با ز
نيز مورد عتاب خداوند قرار  لبنت جحش همچنين در جريان ازدواجش با دختر عّمه خود، زينب

 اند:گيرد؛ چنانكه آوردهمى
 صدختر عّمه پيامبر « زينب»به عّلت ناسازگارى با همسرش  صپسرخوانده پيامبر  سزيدبن حارثه 

غالم آزادشده و  -مجبور به طالق شد كه خداوند در آن هنگام از طريق وحى به پيامبرش خبر داد كه زيد 
اين خبر را  صدهد و تو بايد او را به همسرى بگيرى! پيامبر زينب همسرش را طالق مى -ات پسرخوانده

از اين كه بگويند: پيامبر، زن  -ان داشت و از آشكاركردن آن به خاطر ترس از حرف مردم مّدتى در دل پنه
خوددارى كرد.. از اين رو به  -اش را طالق داد تا خودش با او ازدواج كند؛ آن هم عروسش را!! پسرخوانده

ا را آشكار ، و بدين صورت امر خد«دار و طالق مده و با هم بسازيد!همسر خود را نگه»گفت:  سزيد
 كند:سرزنش مى خداوند با نزول اين آيات، پيامبرش را چنين 1نكرد..

                                           
ِإَوۡذ ﴿امام رضا در تفسير اين آيه، يعنى »كند كه: بابويه از امام رضا روايت مىاند: إبناّما ببينيد كه شيعيان چگونه روايت كرده -1

ۡنَعَم ٱَتُقوُل 
َ
يي  أ يَّلَّ ُ َعلَۡيهي وَ ل خواست، نمود حارثه در امرى كه مىقصد خانه زيدبن صگويد: رسول خدا چنين مى ﴾َّللَّ

)عيون أخبار الرضا، أبوجعفر «!! سبحان الذى خلقك»كه در آن هنگام چشمش به زينب همسر زيد افتاد، پس به او گفت: 
اضافه بر  -نيز، همين روايت خبيث را مستمسك خود قرار داده و در كتابش (.. سلمان رشدى 119بابويه، صالصدوق إبن

 آورده كه در آن هنگام بدن و موهاى زينب، كاماًل نمايان بوده است!!. -آن 
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ۡنَعَم ٱ﴿
َ
يي  أ يَّلَّ ُ َعلَيۡ ِإَوۡذ َتُقوُل ل ۡنَعۡمَت  هي َّللَّ

َ
ۡك  َعلَۡيهي  َوأ ۡمسي

َ
َ  َوٱتَّقي  َزوَۡجَك  َعلَۡيَك  أ  ِفي  َوُُتۡفي  ٱَّللَّ

َك  ُ  َما َنۡفسي يهي  ٱَّللَّ ُ  ٱَلَّاَس  َوَُتَۡش  ُمۡبدي َحقُّ  َوٱَّللَّ
َ
ن أ

َ
َُٰهۖٞ  أ ا َُتَۡشى ينۡ د  ََضَٰ َزيۡ قَ  فَلَمَّ ا َزوَّۡجَنََٰكَها  َهامل َوَطرا

ََ ؤۡ ليََكۡ َٗل يَُكوَن لََعَ ٱلۡمُ  زۡ َحَرج  ِفي   ميني
َ
يهيمۡ  َوَٰجي أ ئ

َيا  ۡدعي
َ
ۡمُر ٱ ميۡنُهنَّ  قََضۡوا   إيذَا أ

َ
اۚٞ َوََكَن أ ي َمفۡ َوَطرا ُعوٗلا َّللَّ

 .[٨١]األحزاب:  ﴾ ٣٧
دادنش به اسالم( بدو نعمت داده و تو نيز )با و زمانى كه به كسى )به نام زيد( كه خداوند )با هدايت»

گفتى: )اى زيد!( همسرت آزادنمودنش از بردگى و قبولش به پسرخواندگى( بدو لطف كرده بودى، مى
تى كه خداوند آن را )اكنون( داش)زينب( را نگه دار و از خدا بترس! در حاليكه تو چيزى را در دل پنهان مى

كند و از مردم ترسيدى، در حاليكه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسى. پس هنگامى كه زيد آشكار مى
نياز خود را از او به پايان برد )و بر اثر سنگدلى و ناسازگارى زينب، مجبور به طالق گرديد و وى را رها 

ا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان )و غالمان كرد(، ما او را به همسرى تو درآورديم ت
آزادشده( خود نباشد، زمانى كه نياز خود را نسبت به آنان به پايان ببرند )و طالقشان دهند( و فرمان خدا بايد 

 .«اجرا شود
را شود و بايستى اج -چون و چرا بى -كند كه امر خدا در اين آيه، خداوند به پيامبرش گوشزد مى

و  - صسازد! و اراده خود را از اين كار به پيامبر آشكار مى -چه آن را پنهان كنى و چه نكنى  -خداوند 
بايستى او را به همسرى بگيرد تا دو سّنت جاهلّيت شكسته  صفهماند كه پيامبر چنين مى -ساير مردم 

حرام بود.. دوم  -برابر عرف محيط  -ه شوند: يكى اينكه در جاهلّيت، ازدواج با همسر مطّلقه پسرخواند
آمد! از اين رو در جاهلّيت، اينكه ازدواج با همسر مطّلقه يك غالم و برده آزادشده، كسر شأن به حساب مى

ها و افراد سرشناس ازدواج كنند.. پس از توانستند با پدرخواندهها بعد از طالق نمىهمسران پسرخوانده
زدن منافقين شروع به طعنه -كرد فكر مى صهمانطور كه پيامبر  -واج كرد با زينب ازد صاينكه پيامبر 

اى؟! و به او نسبت گناه دادند كه خداوند با نزول آياتى ديگر نمودند و گفتند: آيا همسر پسرت را به زنى گرفته
 كند:اع مىدهد و از پيامبرش چنين دفاى به آنها مىجواب كوبنده -كه بعد از همين آيه قرار دارند  -

ا ََكَن لََعَ ﴿ ي مَّ ل ُ َُلُ فييَما فََرَض ٱ َحَرج   مينۡ  ٱَلَّبي ي  ُسنَّةَ  ۖۥٞ َّللَّ يينَ  ِفي  ٱَّللَّ ۚٞ  مين َخلَۡوا   ٱَّلَّ ۡمرُ  َوََكنَ  َقۡبُل
َ
 أ

ي  ۡقُدوًرا  ٱَّللَّ ا مَّ ييَن  ٣٨قََدرا يُغوَن ريَسََٰلَٰتي ٱَّلَّ
ي ُيبَلل َحًدا ََيَۡشۡونَ  َوَٗل  َويَۡذَشۡونَُهۥ ٱَّللَّ

َ
ٰۗ  إيٗلَّ  أ َ ي  َوَكَفَٰ  ٱَّللَّ يٱَّللَّ  ب

ي دٌ  ٣٩ا با َحسي ا ََكَن ُُمَمَّ َحد   مَّ
َ
بَا  أ
َ
ن  أ يَجاليُكۡم َوَلَٰكي ين رل ي رَُّسوَل مل ي  وََخاَتمَ  ٱَّللَّ ُ  َوََكنَ  َنٰۗ ٱَلَّبييل  ٱَّللَّ

ي 
يُكلل ءإ  ب ا  ََشۡ  .[٥٦ - ٨٣]األحزاب:  ﴾٤٠َعلييما
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در انجام چيزى كه خدا بر او واجب كرده نيست. اين سّنت الهى  هيچگونه گناه و تقصيرى بر پيامبر»
حساب و برنامه دقيق است وده است و فرمان خدا همواره روى است كه در مورد پيامبران پيشين نيز جارى ب

ترسند و از هيچ كسى و تنها از خدا مى كنندخدا را )به مردم( ابالغ مى و بايد اجرا شود. كسانى كه رساالت
شان( است. محّمد، پدر هيچ يك از مردان شما )همهه خدا حسابگر هراسند، و همين بس كاز او نمىغير 

)نه زيد و نه ديگرى( نبوده )تا ازدواج با زينب يا زنان ديگر بر او حرام باشد( و بلكه فرستاده خدا و آخرين 
 .«پيامبران است

اجرا شود و تو  -گفتگو بى -كند كه امر خدا بايد ىو البته همزمان با دفاع از او، مجّددًا به او گوشزد م
بايد همچون ساير پيامبران كه امر خدا را بدون ترس از مردم و تنها با ترس از خدا ابالغ كردند، ابالغ كنى و 

 .از هيچ كس جز خدا نترسى و در اجراى امر خدا، هيچ تأّملى ننمايى!
* * * 

یه قبطی: صرسول خدا   و کنیزش مار
گيرد!.. جريان از اين قرار نيز مورد سرزنش خدا قرار مى - صكنيز پيامبر  -جريان ماريه قبطى  يا در

رقابت و  -خصوصًا زمانى كه پسرش ابراهيم از ماريه قبطى متوّلد شد  - صاست: بين زنان پيامبر 
 س كند: روزى حفصه به خانه پدرش عمربن خطابروايت مى ب عّباسجوشش شّدت يافت.. إبن

با ماريه در آنجا مّدتى با هم  صنبود، پيامبر  لرفته بود. در آن لحظه كه كسى در حجره حفصه 
بودند.. زمانى كه حفصه برگشت و آنها را با هم در حجره خود ديد، انتظار كشيد تا بيرون بيايند.. آنگاه كه 

آن روز طبق روايت، -اهم گفت اين موضوع را به عايشه خو»رفت و گفت:  صماريه بيرون آمد، نزد پيامبر 
«.. كردى!به خدا به من توهين كردى! اگر من در نظرت خوار نبودم، چنين نمى -نوبت عايشه بوده است 

رضى الّله  -در نتيجه رقابت، آنچه ديده به عايشه و ساير همسرانش  لدانست كه حفصه  صپيامبر 
راضى كند تا ساكت باشد و لذا قسم خورد كه خواهد گفت، بدين جهت در صدد آمد كه حفصه را  -عنهّن 

ديگر با ماريه نزديكى نكند و ماريه، از اين به بعد بر او حرام باشد! و در عوض او هم به عايشه و ديگر 
را به آنها  صوعده داد كه ساكت بماند و راز پيامبر  لهمسران چيزى در اين مورد نگويد! حفصه 

زحمت انداخت و نتوانست آنچه را كه ديده بود، پنهان دارد و لذا آن را با نگويد، اّما حّس رقابت، او را به 
 صخبر داد؛ از اين رو پيامبر  صدر ميان گذاشت! خداوند از طريق وحى به پيامبر  لعايشه 

 خواست كه آنها را تنبيه كند و سوگند ياد كرد تا زمانى كه متنّبه نشوند، با آنها نزديكى نكند! اگر تنبيه شدند،
 .كه چه بهتر و إاّل حّقشان را بپردازد و طالقشان دهد!
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برد! يك ماه تمام از زنان خود دورى گزيد و بيشتر اوقات را در انبارى به سر مى صبدين ترتيب، پيامبر 
زنانش را طالق خواهد داد يا نه؟! در اين مّدت  صشود.. آيا پيامبر همگى مضطرب بودند كه چه مى

كار زنان را بر خود سخت مگير! اگر »رفت و گفت:  صنزد پيامبر  سشوند.. عمر ىزنانش نيز پشيمان م
و ديگر  -كه پدر عايشه بود  -و أبوبكر  -كه پدر حفصه بود  -اى، خدا و فرشتگان و من آنان را طالق داده

گشت كه فرمود كه زنانش را طالق نداده است و سپس اين آيات نازل  صپيامبر «.. مؤمنان با تو هستيم!
كه بر خود حرام نموده تا ديگر همسرانش را  -يعنى نزديكى با كنيزش  -را به خاطر امر حاللى  صپيامبر 

 دهد:از خود راضى كند، اين چنين مورد عتاب قرار مى
َها ﴿ يُّ

َ
أ ُّ َيَٰٓ يمَ  ٱَلَّبي يمُ  ل َحلَّ  َما   َُتَرل

َ
ُ  أ َكۚٞ  َمۡرَضاَت  تَۡيَتغي  لََكۖٞ  ٱَّللَّ ۡزَوَٰجي

َ
ُ  أ  قَدۡ  ١ رَّحييم   َغُفور   َوٱَّللَّ

ُ  فََرَض  يَۡمَٰنيُكۡمۚٞ  ََتيلَّةَ  مۡ لَكُ  ٱَّللَّ
َ
ُ  أ َُٰكۡمۖٞ  َوٱَّللَّ َۡسَّ  ِإَوذۡ  ٢ ٱۡۡلَكييمُ  ٱلَۡعلييمُ  َوُهوَ  َمۡولَى

َ
ُّ  أ  إيَٰىَٰ  ٱَلَّبي

هيس َبۡعضي  يثاا ََۡزَوَٰجي ا َحدي ۡت  فَلَمَّ
َ
يهيس َنبَّأ ۡظَهَرهُ  ب

َ
ُ  َوأ ۡعَرَض  َبۡعَضُهۥ َف َعرَّ  َعلَۡيهي  ٱَّللَّ

َ
ا َبۡعض    َعنۢ  َوأ  فَلَمَّ

 
َ
يهي َنبَّأ كَ  َمنۡ  قَالَۡت  سَها ب

َ
ۢنَبأ
َ
َ  قَاَل  َهََٰذاۖٞ  أ ّني

َ
ي  إيَٰى  َتُتوَبا   إين ٣ ٱۡۡلَبييُ  ٱۡلَعلييمُ  َنبَّأ  َصَغۡت  َفَقدۡ  ٱَّللَّ

 ٞۖ َ  فَإينَّ  َعلَۡيهي  تََظََٰهَرا ِإَون قُلُوُبُكَما َٰهُ  ُهوَ  ٱَّللَّ ِۡبييُل  َمۡولَى ۖٞ  َوَصَٰليحُ  وَجي ََ يَك  دَ عۡ بَ  َوٱلَۡمَلَٰٓئيَكةُ  ٱلُۡمۡؤميني َٰل  َذ
ۥ   َعَسَٰ  ٤ َظهييٌ  ن َطلََّقُكنَّ  إين َربُُّه

َ
ۥ   أ َُلُ ۡزَوًَٰجا ُيۡبدي

َ
ا أ ينُكنَّ  َخۡيا ۡؤميَنَٰت   ُمۡسليَمَٰت   مل َٰنيَتَٰت   مُّ  َق

ئيَبَٰتإ  َٰبيَدَٰت   َتَٰٓ ئيَحَٰت   َع يَبَٰت   َسَٰٓ ا َثيل بَۡكارا
َ
 .[٤-١]التحريم:  ﴾٥ َوأ

اى پيامبر! چرا چيزى را كه خداوند بر تو حالل كرده است، به خاطر راضى و خوشنود ساختن »
بخشد(. خداوند كنى؟ خداوند آمرزگار مهربان است )و تو و همسرانت را مىهمسرانت، بر خود حرام مى

دهيد( خداوند ياور اره قسم را مىدارد )بدين نحو كه كّف راه گشودن سوگندهايتان را براى شما مقّرر مى
گاه و كار بجا و حكيم است، و هنگامى را به ياد آور كه پيامبر با يكى از همسران خود  شماست و او بس آ
)به نام حفصه( رازى را در ميان نهاد، و او آن راز را )به عايشه( خبر داد و خداوند پيامبرش را از اين )افشاى 

گاه ساخت. پيامبر ب رخى از آن )رازگويى( را )براى حفصة( بازگو كرد و از برخى ديگر خوددارى كرد. سّر( آ
گاه كرده است؟ پيامبر  هنگامى كه همسرش را از آن مّطلع كرد، او گفت: چه كسى تو را از اين )موضوع( آ

گاه مرا باخبر كرده است. اگر شما )يعنى تو و عايشه( به سوى خدا برگرديد  و توبه گفت: خداوند عليم و آ
بخشد( زيرا دلهايتان منحرف گشته است و اگر بر ضّد او همدست شويد )و بر كنيد )خداوند شما را مى

آزارش بكوشيد(، خداوند و همچنين جبرئيل و مؤمنان خوب و شايسته ياور او هستند و بعد از آن نيز مالئكه 
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به جاى شما، همسرانى را نصيب او . اگر پيامبر شما را طالق دهد، چه بسا پروردگارش 1پشتيبان اويند
كار، عابد، گردنده )و پرتحّرك(، هم گرداند كه بهتر از شما باشند؛ زنان مسلمان، باايمان، فروتن، توبه

 .«دوشيزه و هم غيردوشيزه
كند و كّفاره قسمش را اى آزاد مىبه خاطر سوگندى كه خورده بود، برده صبدين ترتيب، پيامبر 

نيز نزدشان  صآيند و پيامبر از غفلت به خود مى -يعنى حفصه و عايشه  -نيز  پردازد و زنانشمى
 شود.شان تجديد مىرامش خانوادگىشود و آگردد و قضّيه تمام مىبرمى

* * * 

 نابینای فقیر: سمكتوم بن أمّ و عبدالّله صرسول خدا 
 شود:نيز به شّدت توبيخ مى س مكتومبن أمّ در جريان آن صحابى نابينا، يعنى عبدالّله

، كه همگى از 5«أميه بن خلف»و  4«بن هشامحكم»، 3«عتبه بن ربيعه»، 2«وليدبن مغيره»زمانى كه 
از فرصت استفاده  صوارد شدند و نزد او آمدند، پيامبر  صبزرگان و ثروتمندان قريش بودند، بر پيامبر 

و اميدوار بود كه دعوتش را بپذيرند و با اسالِم ايشان،  آوردن سران قريش بسيار حريصنمود؛ زيرا بر ايمان
افراد زيادى كه تحت نفوذ آنها بودند، مسلمان شوند! به همين جهت، با شّدت تمام و تالش فراوان سرگرم 

آن لحظه، لحظه حرص »گويد: وعظ و شرح رسالت خويش گرديد و همانگونه كه شهيد سّيد قطب؛ مى
چيره شده بود! او طمع داشت كه خداوند، وليد را به اسالم هدايت كند و  ص بشرى بود كه بر رسول خدا

كه مسلمانى نابينا و فقير، اّما بسيار خداترس  سمكتومأمّ  بن.. در اين هنگام، عبدالّله6«مشغول كار او بود
گاه شود، پيامبر مى صبود، و در پى پيامبر  ر مسجد را د صگشت تا سؤالى را از او بپرسد و از آن آ

را  صگفتن است، لذا با صدايى بلند، پيامبر يافت، پس نزد او آمد و صدايش را شنيد كه مشغول سخن
چون به شّدت مشغول آنها بود و اميدوار بود كه اين بار  صصدا زد و سؤالش را مطرح ساخت، اّما پيامبر 

                                           
كه  -اى، خدا و فرشتگان و من كار زنان را بر خود سخت مگير! اگر آنان را طالق داده»باشد كه گفت: اشاره به سخن عمر مى -1

 «.و ديگر مؤمنان با تو هستيم! -كه پدر عايشه بود  -و أبوبكر  -حفصه بود  پدر
 .سپدر خالد -2
 شود.كشته مى سپدر هند، زن أبوسفيان كه در جنگ بدر توّسط حمزة -3
 كشته شد. سبن مسعودنهاد و در جنگ بدر توّسط عبدالّله« أبوجهل»پيامبر لقب او را  -4
 او را از وى خريد و خود نيز در جنگ بدر، توّسط بالل به قتل رسيد. سبود كه أبوبكر س«بالل»مالك و صاحب  -5
 ، چاپ دارالشروق.91العدالة اإلجتماعية فى اإلسالم، شهيد سّيد قطب، ص -6
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ه، اسالم گسترش يافته و قدرتمند شدن اين شخصّيتهاى سرشناس و ثروتمند مكّ آورند و با مسلمانايمان مى
چون نابينا  سمكتومبن أمّ خوددارى كرد و به سخنانش ادامه داد! عبدالّله سدادن به عبدالّلهشود، از پاسخمى

گويد، لذا پشت سرهم او را صدا زد و سؤالش را با چه كسانى سخن مى صدانست كه پيامبر بود و نمى
پديدار گشت و بدون اينكه به او پاسخى دهد، به او پشت  صچهره پيامبر تكرار نمود، اين بود كه خشم در 

 .نمود و روى خوش به او نشان نداد!
دانست كه اين سّنت الهى در جوامع بشرى است كه نخستين گروه پيروان و نمى صرسول خدا 

ن و بزرگان ثروتمند و طرفداران انبياء، همواره بايد مستمندان و توده ضعيف و متوّسط جامعه باشند؛ نه سرا
شوند و او را به خاطر استقبال بدى كه از آن خوشگذران و ستمگر! در اين هنگام بود كه اين آيات نازل مى

 كند:كند، به شّدت توبيخ مىنابيناى فقير مى
﴿ َٰٓ ن َجا َءهُ  ١َعيََس َوتََولَّ

َ
ۡعَمَٰ أ

َ
َٰٓ  لََعلَُّهۥ يُۡدرييَك  َوَما ٢ ٱۡۡل ّكَّ وۡ  ٣ يَزَّ

َ
رُ  أ كَّ يۡكَرىَٰٓ  َفَتنَفَعهُ  يَذَّ  ٱَّلل

ا ٤ مَّ
َ
نَت َُلُ  ٥ ٱۡسَتۡغَِنَٰ  َمني  أ

َ
ىَٰ  ۥفَأ ٗلَّ  َك َوَما َعلَيۡ  ٦تََصدَّ

َ
َٰ  أ ّكَّ ا ٧ يَزَّ مَّ

َ
 َوُهوَ  ٨ يَۡسَعَٰ  َجا َءكَ  َمن َوأ

نَت  ٩ ََيَۡشَٰ 
َ
َٰ  َعۡنهُ  فَأ  .[١١-١]عبس:  ﴾١٢ ۥَذَكَرهُ  َاا ءَ  َفَمن ١١ تَۡذكيَرة   إينََّها لََكَّ   ١٠ تَلَّهَّ

دانى شايد او )از تو بهره چهره در هم كشيد و روى برتافت، از اينكه نابينايى پيش او آمد. تو چه مى»
بگيرد و( خود را پاك و آراسته سازد يا اينكه پند بگيرد و اندرز به او سود برساند؟ اّما آن كس كه خود را )از 

پردازى؟! آورى و به كار او مىكند( تو به او روى مىثروت خود بسنده مىداند )و به نياز مىتو و دعوتت( بى
چه گناهى بر توست اگر او )ايمان نياورد و( خود را پاك و پاكيزه نگرداند؟ اّما كسى كه شتابان و مشتاقانه به 

نبايد چنين باشد كنى(! هرگز شوى )و به او توّجه نمىآيد و از خدا ترسان است، تو از او غافل مىپيش تو مى
)و ديگر تكرار نشود!(. اين آيات، يادآورى و گوشزد است، پس هركس كه بخواهد پند گيرد و به خاطر 

 .«بسپارد
هر  صاين پيشامد، درسى جاودانى براى تمام دعوتگران اسالمى گرديد! بعد از نزول اين آيات، پيامبر 

درود بر  مرحبا بمن عاتبنی به ربی؛»فرمود: شت و مىداديد، گرامى مىرا مى مكتومبن أمّ وقت عبدالّله
 .1«كسى كه پروردگارم به خاطر او مرا مورد عتاب خويش قرار داد!

* * * 
معصوم  -كه باالتر از هر كس ديگرى هستند  -دهد پيامبران اينها شواهدى از قرآن بود كه نشان مى

گر وحى را از ايشان ساقط كنيم، چه بسا همچون بالذات نيستند، بلكه عصمت آنها به واسطه وحى بوده و ا
                                           

 البيان، طبرسى، سوره عبس.تفسير مجمع -999-990شناسى، شريعتى، صاسالم -1
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شدند، بالفاصله وحى ساير انسانها، دچار اشتباه و گناه شوند! بنابراين، هرگاه پيامبران: مرتكب خطايى مى
گاه مى ساخت.. اّما اين درجه براى هيچ كس غير از ايشان ثابت نشده است.. حال گروهى از آنها را از آن آ
كند؛ زيرا اند كه آيات فوق را چنين توجيه كنند كه گناه پيامبران: با گناه عوام فرق مىمفّسرين سعى كرده

، خوب را «خوبترين»و « خوب»اند! يعنى از بين اند، بلكه ترك أولى نمودهپيامبران لغزشى را انجام نداده
ى خوب نيكوكاران، گناه كارها حسنات األبرابر سیئات المقربین؛»اند: اند! و گفتهبرگزيده و انجام داده
مطرح « عفو»و گناهى مطرح نباشد، « ذنب»، در حاليكه ناگفته پيداست كه تا «شود!مقّربان محسوب مى

و گناهى صورت گرفته « ذنب»شود كه و طلب بخشش نيز وقتى مطرح مى« مغفرت»شود.. همچنين نمى
 فرمايد:مى صه به پيامبر باشد.. اين مطلب با صراحت كامل در آيات ديگر آمده است؛ چنانك

 .[٤١]غافر:  ﴾إينَّا ََلَنُۡصُ رُُسلََنا﴿
 .«كنيم...ما قطعًا پيامبران خود را يارى و پيروز مى»
ۡ فَ ﴿ ي  وَۡعدَ  إينَّ  ٱۡصِبي ۢنبيَك  َوٱۡسَتۡغفيرۡ  َحقل   ٱَّللَّ َ يحۡ  َّلي َۡمدي  وََسبل يَك  ِبي لي  َربل يٱلَۡعشي َٰري  ب بَۡك ]غافر:  ﴾٥٥ َوٱۡۡلي

٤٤]. 
هايشان( صبر كن )و شتاب به خرج مده!(؛ زيرا )تا زمان پيروزى، بر اذّيت و آزار كافران و طعنهپس »

شان( حق است و آمرزش گناهت را بخواه و بامدادان و وعده خدا )در كمك به پيامبرانش و پيروزى
 .1«به سپاس و ستايش پروردگارت بپرداز شامگاهان

                                           
از آزار و اذّيت مشركين و سخنان و  صشود، اين است كه رسول خدارآنى فهميده مىآنچه كه از اين آيات و ديگر آيات ق -1

مند بود، اّما زمانى كه آنها را با كمال آوردنشان، بسيار حريص و عالقهشد و بر ايمانهايشان، ناراحت و غمگين مىطعنه
دادند و با اين كار، باعث هاى خويش قرار مىعنهآوردند، بلكه او را مورد طكرد، نه تنها ايمان نمىعالقه و اميد دعوت مى

يافتن به پيروزى نهايى و فتح مبين، براى دست صدهد كه پيامبرشدند!.. همچنين نشان مىمى صدلگيرشدن پيامبر
روزى نياوردن كّفار تأّسف مخور! و تا زمان پيكند كه در ايمانگوشزد مى 0كرد، و لذا خداوند به پيامبرششتاب و عجله مى

صبر پيشه كن! و بدان كه وعده خدا حق است و همانگونه كه به ساير پيامبران وعده داد و آنها نيز تا زمان پيروزى صبر كردند، 
تو نيز صبر كن! و به جاى دلگيرشدن، به تسبيح و عبادت پروردگارت بپرداز كه برايت مايه آرامش خواهد بود؛ اين همان 

 شود:فهميده مى استنباطى است كه از اين آيات
يي ُزنَُك حۡ َِلَ  إينَُّهۥ َنۡعلَمُ  قَدۡ ﴿  بَۡت  َولََقدۡ  ٣٣...َيُقولُونَ  ٱَّلَّ ي َٰٓ  ُكذل وُذوا  َحَّتَّ

ُ
بُوا  َوأ ي َٰ َما ُكذل وا  لََعَ ين َقۡبليَك فََصَِبُ رُُسل  مل

تَ 
َ
َُٰهمۡ أ ۚٞ  ى نَا َل ليََكيَمَٰتي  َوَٗل  نَۡۡصُ ي ي ُمَبدل ن ٱۡستََطۡعَت  فَإيني  إيۡعَراُضُهمۡ  َك َعلَيۡ ِإَون ََكَن َكُِبَ  ٣٤...ٱَّللَّ

َ
َ  أ ۡرضي  تَۡيتَغي

َ
ا ِفي ٱۡۡل نََفقا

مَ  ا ِفي ٱلسَّ ۡو ُسلَّما
َ
 أ

ۡ
ُ ا ءَ يَة   َولَۡو اَ أَِب تيَيُهما ءي َفتَأ ۚٞ  لََعَ  َۡلََمَعُهمۡ  ٱَّللَّ ََ  مينَ  تَُكوَننَّ  فََا  ٱلُۡهَدىَٰ -99]األنعام:  ﴾٥ٱۡلَجَٰهيلي

سازد... )بدان كه( پيامبرانى پيش از تو نيز گويند، تو را غمگين مىدانيم كه آنچه )مشركين( مى( ما مىاى پيامبر![. »)99
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تواند اند تا يارى و پيروزى، ايشان را دريافته است و هيچ چيز نمىاند و در برابر تكذيبها صبر و شكيبايى نمودهتكذيب شده

اگر عناد و رويگردانى و عدم ايمانشان، برايت سخت و گران است، پس )وعده و( سخنان خداوند را دگرگون سازد... و 
توانى نقبى در زمين بزنى و يا نردبانى به سوى آسمان بگذارى )و زمين را بكنى و باالى آسمان بروى( و دليلى چنانكه مى

كرد، پس همه را بر هدايت جمع مىخواست، )قهرًا و جبرًا( آورند( و اگر خدا مىبرايشان بياورى، )چنين كن، ولى ايمان نمى
 «.از جاهالن مباش!

يَن ﴿  يٱلُۡمۡهَتدي ۡعلَُم ب
َ
ۚٞ وَُهَو أ َ َيۡهديي َمن يََشا ُء نَّ ٱَّللَّ ۡحَبۡبَت َوَلَٰكي

َ
همان تو [. »90]القصص:  ﴾٥٦إينََّك َٗل َتۡهديي َمۡن أ

داند كند و او بهتر مىدارى، و ليكن اين خداست كه هركه را بخواهد هدايت مىتوانى هدايت كنى كسى را كه دوست مىنمى
 «.شودكه چه كسى هدايت مى

يَما يَۡصَنُعونَ ﴿  َ َعلييُمۢ ب پس خودت را با غم و غّصه آنان [. »9]فاطر:  ﴾فََا تَۡذَهۡب َنۡفُسَك َعلَۡيهيۡم َحَسَرَٰتإ  إينَّ ٱَّللَّ
 «.كنند، كاماًل آگاه استهالك مكن؛ زيرا خداوند از كارهايى كه مى

 ﴿ ََ يُمۡؤميني ۡكََثُ ٱَلَّاسي َولَۡو َحَرۡصَت ب
َ
آورند، هرچند كه بيشتر مردم )به تو( ايمان نمى[. »169]يوسف:  ﴾١٠٣َوَما  أ

 «.باشى مندآوردنشان حريص و عالقهنسبت به ايمان
يۚٞ َوَٗل ََتَۡزۡن َعلَۡيهيۡم َوَٗل تَُك ِفي َضۡيق  ﴿  يٱَّللَّ  ب

ۡ َوَما َصِۡبَُك إيٗلَّ ا َيۡمُكُروَن  َوٱۡصِبي يمَّ و صبر كن، و [. »119]النحل:  ﴾١٢٧مل
هايشان ها و مكرشكيبايى تو جز در پرتو توفيق خداوند ميّسر نيست و بر )عدم ايمانشان( ناراحت مباش و در برابر توطئه

 «.نگران و دلگير مشو
يَك َوَٗل تَُكن َكَصاحيبي ٱۡۡلُوتي إيۡذ نَاَدىَٰ وَُهَو َمۡكُظوم  ﴿  ُۡكمي َربل ۡ ۡلي پس صبر كن و [. »99]القلم:  ﴾٤٨فَٱۡصِبي

كردن كارشان( به فرياد خواند در حاليكه )از قوم خود به همچون يونس صاحب ماهى نباش كه پروردگارش را )براى يكسره
 «.طر عدم ايمان و تكذيبشان( بسيار خشمگين و پركينه بودخا

َُّهمۡ ﴿  ل ل  ٱۡلَعۡزمي ميَن ٱلرُُّسلي َوَٗل تَۡسَتۡعجي
لُوا  و 
ُ
ۡ َكَما َصَِبَ أ پس صبر و شكيبايى كن، هماگونه كه [. »99]األحقاف:  ﴾فَٱۡصِبي

كردن كارشان )و پيروزى شكيبايى كردند و براى يكسره ساير پيامبران اولوالعزم كه داراى اراده استوار و پايدارى بودند، صبر و
 «.در برابرشان( شتاب مكن

صبرش چنين امر و نهايتًا زمانى كه وعده خدا به تحّقق رسيد و فتح مبين و پيروزى نهايى به وقع پيوست، او را به خاطر عدم 
ي  إيَذا َجا َء نَۡۡصُ ﴿كند: مى يَۡت  ١ َوٱۡلَفۡتحُ  ٱَّللَّ

َ
ي  دييني  ِفي  يَۡدُخلُونَ  ٱَلَّاَس  َوَرأ ا ٱَّللَّ ۡفَواجا

َ
يحۡ  ٢ أ َۡمدي  فََسبل يَك  ِبي  َربل

 ٞۚ ۢ َكَ  إينَُّهۥ َوٱۡسَتۡغفيۡرهُ ابَ زمانى كه يارى خدا و پيروزى )نهايى( فرا رسيد، و مردم را ديدى كه [. »9-1]النصر:  ﴾٣ اَن تَوَّ
شوند، پس پروردگار خود را نمودى( داخل دين خدا مىمى كردى و در وقوع آن شتابدسته )همانگونه كه آرزو مىدسته

 «.پذير استستايش و تسبيح كن و از او آمرزش بخواه؛ زيرا او بسيار توبه
ا ﴿دهد: و در جايى ديگر، به همين كارش نسبت گناه مى  بيينا ا مُّ َم مين  ١إينَّا َفَتۡحنَا لََك َفۡتحا ُ َما َتَقدَّ َۡغفيَر لََك ٱَّللَّ ي ِلل
رَ ذَ  خَّ

َ
همانا براى تو فتح و پيروزى آشكارى را فراهم ساختيم تا خداوند گناهان گذشته و آينده [. »1-1]الفتح:  ﴾ۢنبيَك َوَما تَأ
 «.تو را ببخشايد
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نَُّهۥ ٱۡعلَمۡ فَ ﴿
َ
ُ  إيٗلَّ  إيَلَٰهَ  َٗل   أ ۢنبيَك  َوٱۡسَتۡغفيرۡ  ٱَّللَّ َ ََ  َّلي يۡلُمۡؤميني  .[١٨]محمد:  ﴾ميَنَٰتي َوٱلُۡمؤۡ  َول

پس بدان كه قطعًا هيچ معبودى جز خدا وجود ندارد و براى گناهان خودت و همينطور مردان و زنان »
 .«مؤمن آمرزش بخواه

ا لََك  َناإينَّا َفَتحۡ ﴿ ا َفۡتحا بيينا َۡغفيرَ  ١ مُّ ي ُ  لََك  ِلل مَ  َما ٱَّللَّ رَ  َوَما َذۢنبيَك  مين َتَقدَّ خَّ
َ
يۡعمَ  َوُيتيمَّ  تَأ  ۥتَهُ ن

 .[١-١]الفتح:  ﴾َعلَۡيَك 
ات را ببخشايد همانا براى تو فتح و پيروزى آشكارى را فراهم ساختيم تا خداوند گناهان گذشته و آينده»

 .«و نعمت خود را بر تو تمام نمايد و تو را به راه راست هدايت فرمايد
و پيامبران  -شوند و معتقدند كه ائّمه گانه عصمت ذاتى قائل مىپس اينكه شيعه امامّيه براى ائّمه دوازده

معصوم هستند و حّتى عصمت را از شروط  -عمدًا يا سهوًا  -از هرگونه فراموشى و اشتباه كوچك و بزرگ  -
ى و بشرى تطابق ندارد؛ زيرا بنابر آيات دانند، به هيچ وجه با قرآن و واقعّيت تاريخصّحت امامتشان مى

حّتى اگر پيامبر خدا هم باشد كه  -قرآنى و عقل انسانى، احتمال لغزش و خطا و فراموشى براى هر انسانى 
وجود دارد؛ اين تنها خداست كه خطا و فراموشى ندارد؛ چنانچه از زبان  -شده وحى الهى است تربيت
 فرمايد:مى ÷ موسى
لُّ ﴿ ي َوَٗل يَنَس  ٗلَّ يَضي  .[٤١]طه:  ﴾َربل
 .«كندشود و نه فراموش مىپروردگار من نه گمراه مى»

 فرمايد:مى ÷ و درباره آدم
َ  ُل إيَٰىَٰٓ َءاَدَم مين َقبۡ َولََقۡد َعهيۡدنَا  ﴿ ا  َُلُۥ جَنيدۡ  َولَمۡ  فَنَسي  .[١١٤]طه:  ﴾١١٥َعۡزما
درخت نخورد(، اّما او فراموش كرد )و از آن خورد( و از او در آغاز كار، ما به آدم فرمان داديم )كه از »

 .«تصميم درستى و اراده استوارى نديديم
 فرمايد:مى صو به پيامبر 

بََّك  ٱۡذُكروَ ﴿ يَت  إيَذا رَّ  .[١٥]الكهف:  ﴾نَسي
 .«و پروردگارت را به ياد بياور هرگاه كه فراموش كردى»
ُ  َاا ءَ  َما إيٗلَّ  ٦ تَنَسَٰٓ  فََا  ريئَُك َسُنقۡ ﴿  .[١-٣]األعلى:  ﴾ٱَّللَّ
را كه خدا  و خدا بر تو )قرآن را( خواهد خواند و تو )به اذن خدا( فراموش نخواهى نكرد، مگر آنچه»

 .«بخواهد
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 فرمايد:مى -كه در برابر آن عبد صالح صبر نكرد و به قول و وعده خود عمل ننمود -نيز  ÷ موسى
يَما ّني َؤاخيذۡ قَاَل َٗل تُ ﴿ يُت  ب  .[١٨]الكهف:  ﴾نَسي
 .«مرا مؤاخذه نكن به خاطر آنچه كه فراموش كردم»

و ساير تابعينى كه بعد از ايشان آمده و به نيكى از آنها تبعّيت نموده  -اش و صحابه صو از زبان پيامبر 
 فرمايد:مى -

نزيَل إيَِلۡهي ﴿
ُ
يَما  أ يهي َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ب بل  .[١٣٤]البقرة:  ﴾َءاَمنَ  ُكل  َوٱلُۡمۡؤميُنوَنۚٞ  سمين رَّ

 .«اند. همگى ايمان دارندپيامبر و مؤمنان به آنچه كه از سوى پروردگارش بدو نازل گشته، ايمان آورده»
َطۡعَنا َناَسميعۡ َوقَالُوا  ﴿

َ
 .[١٣٤]البقرة:  ﴾َوأ

 .«گويند: شنيديم و اطاعت كرديممى»
يُف ﴿ ُ َٗل يَُكلل  .[١٣٣]البقرة:  ﴾اوُۡسَعهَ  إيٗلَّ  َنۡفًسا ٱَّللَّ
 .«اش مكّلف نساخته استخداوند هيچ نفسى را مگر به اندازه توانايى»
ذۡ ﴿ يَنا   إين نَا  َربََّنا َٗل تَُؤاخي َّسي وۡ  ن

َ
نَا أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
 .[١٣٣]البقرة:  ﴾أ

 .«گويند:( پروردگارا! ما را مؤاخذه نكن هرگاه كه فراموش كرديم يا خطا نموديم)مى»
آرى! خداوند انسانها را مكّلف نساخته كه معصوم باشند، بلكه از آنها خواسته در صورت لغزش و گناه، 

 فرمايد:مى صتوبه كنند و برگردند.. اين، همان كمال انسانّيت است؛ چنانكه رسول خدا 
 .1«آدم خّطاء وخْي اْلّطائني اتلوابونلك بىن»
 .«كنندگان هستندهترين خطاكاران و گناهكاران، توبهگردد، و بهر انسانى دچارخطا و گناه مى»

 فرمايد:همچنين مى
واَّلى نفىس بيده لو لم تذنبون َّلهب اّلّل بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اّلّل فيغفر »
 .2«هلم

كرديد، خداوند شما را برداشته و قومى را نمى قسم به كسى كه نفس من در دست اوست! اگر هرگز گناه»
كردند و خداوند آنها را شدند و از خدا طلب مغفرت مىداد كه مرتكب گناه مىجاى شما قرار مىبه 
 .«بخشيدمى

                                           
 ماجه.مسند امام أحمد و سنن أبوداود و إبن -1
 .190، ص9كثير، جنقل از تفسير إبن -2
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َ إينَّ ﴿: در روايت شيعه نيز از امام باقر در تفسير آيه ََ  ُُييبُّ  ٱَّللَّ َٰبي بُّ  ٱۡلَّوَّ يريينَ  َويُحي آمده  ﴾ٱلُۡمَتَطهل
 است:
طلبيد و خدا مردم را خلق كرده تا كنيد و از خدا استغفار مى... وليكن تقدير چنين است كه گناه مى»

گناه كنند و سپس استغفار نمايند و خداوند هم آنها را ببخشد! بدانيد كه مؤمن، دايمًا در حال آزمايش و 
َ ُُييبُّ ﴿ فرمايد:ايد سخن خداوند را آنجا كه مىهمچنين توبه است! مگر نشنيده بُّ إينَّ ٱَّللَّ ََ َويُحي َٰبي ٱۡلَّوَّ

يريينَ   .1﴾َربَُّكۡم ُثمَّ تُوُبو ا  إيَِلۡهي ٱۡسَتۡغفيُروا  ﴿ فرمايد:و نيز مى ﴾ٱلُۡمَتَطهل
من » .«ال آمن ذلك من فعلیء و فإنی لست  فی نفسی أن أخطی»فرمايد: نيز مى سخود علي 

 .2!!«ر امان نيستدانم كه خطا نكنم و كارم نيز از خطا دخودم را باالتر از آن نمى
 -به نقل از روايات شيعه و سّنى  - سبه بعضى از اشتباهات علي « تيجانى و كتابش»در فصل اّول 

اشاره  -از طريق روايات متواتر و معتبر  - صايم و در اينجا به برخى از اشتباهات پيامبر اشاره كرده
 شود:مى

* * * 

 و اشتباهش در نماز: صرسول خدا  
اند! هرچند تيجانى در كتابش همراه با راستگويان اّدعا در نماز را شيعه و سّنى روايت كرده صاشتباه پيامبر 
 گويد:كنند و مىرا به فراموشى و سهو در نماز مّتهم مى صسّنت هستند كه پيامبر دارد كه تنها اهل

ى به او دست داد و نفهميد سّنت است( كه در نمازش فراموشكنند )منظور اهلهمچنين روايت مى»
 (01)ص «.. چند ركعت خوانده است

« خدا»كرده است و بوده و چه بسا اشتباه و خطا مى« بشر» صسّنت معتقدند كه رسول خدا آرى! اهل
 نبوده كه هرگز خطا نكند و فراموشى نداشته باشد! و اين هم بعضى از روايات شيعه در اين مورد:

گفتم: اى فرزند رسول خدا! در كوفه گروهى  ÷فت: به امام رضا روايت شده كه گ« هروى»از  -
کذبوا لعنهم الّله! إن »كنند پيامبر هرگز در نماز سهو نكرده است. پس فرمود: هستند كه فكر مى

                                           
 .119، ص1فى تفسير القرآن، بحرانى، ج البرهان -163، ص1تفسير العّياشى، ج -1
همانا من از «. »ءفإنى لسُت آمن أن أخطى»در اصول كافى چنين آمده است:  -110اإلسالم، كالم البالغة، شرح فيضنهج -2

 ، چاپ بيروت(.190، ص1)نقل از أعيان الشيعة، محسن أمين، ج«. خطاكردن، در امان نيستم!
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گويند! خداوند آنها را لعنت كند! همانا كسى كه دروغ مى» .1«الذی ال یسهو هو الّله ال إله إال هو
 .«كند، همان خداوند است كه هيچ خدايى جز او نيست!سهو و اشتباه نمى

شود!.. و اين لعنت و نفرين خداست كه از طرف امام معصوم نزد شيعه، متوّجه تيجانى و امثال او مى
 .پس بر آنها گوارا باد!!

سها فسلم فی  ص إن رسول الله ...»عبدالّله جعفر الصادق روايت است كه فرمود: از أبى -
 .2«اشتباه كرد و بعد از دو ركعت بود كه سالم داد! ص... همانا رسول خدا » .«رکعتین

با ما نماز ظهر گزارد و پنج ركعت خواند،  صرسول خدا »روايت است كه فرمود:  سو از علي  -
بعضى به او گفتند: اى رسول خدا! آيا در نماز چيزى اضافه شده است؟! فرمود: مگر چه شده 

گويد: پس رو به قبله نمود و تكبير گفت، در ركعت خواندى! على مىاست؟! گفتند: با ما پنج 
 .3«حاليكه نشسته بود و آنگاه دو سجده برد

 4... و روايات بسيارى ديگر..
* * * 

 و تلقیح درختان خرما )روایت گردافشانی(: صرسول خدا 
ايم كه شهرت فراوان را نيز كم وبيش شنيده -« گردافشانى»يعنى خبر  -ماجراى تلقيح درختان خرما 

 دارد:
اى را ديد كه از درختان خرما باال رفته و بر سر گذشت. عّدهاز نخلستانى مى صروزى رسول خدا 

درختان خرما را تلقيح و »گفتند: «. كنند؟اينان چه مى»درختان خرما مشغول انجام كار هستند. پرسيد: 
گذارند هاى درخت خرماى ماده مىا روى شاخههاى درخت خرماى نر ر؛ يعنى شاخه«كنندگردافشانى مى

مردم به گمان اينكه «.. اى داشته باشد؟!كنم اين كار فايدهفكر نمى»فرمود:  صتا بارور شوند.. رسول خدا 
وحى شده است، دست از تلقيح درختان كشيدند و لذا آن سال، محصول خرمايشان كاهش  صبه پيامبر 

دانستيد اين اگر مى»فرمود:  صرفتند و موضوع را به عرض او رساندند كه پيامبر  صيافت و نزد پيامبر 
داديد! من فقط گمان و پندار خودم را در اين رابطه بيان كردم، پس مرا بازخواست كار فايده دارد، ادامه مى

                                           
 .996، ص19بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -910بابويه قمى، صنعيون أخبار الرضا، إب - 1
 139-133-161، ص9وسائل الشيعة، شيخ حّرعاملى، ج -190، ص1تهذيب األحكام، شيخ طوسى، ج -2
 . 199، ص9وسائل الشيعة، ج -999، ص1اإلستبصار، طوسى، ج -993، ص1تهذيب األحكام، ج -3
 . 161، ص19ار، جرجوع شود به بحاراألنو - 4
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مل كنيد؛ زيرا من نكنيد! هرگاه من از جانب خداوند مطلبى را برايتان بيان كردم، بدون چون و چرا به آن ع
 ، و طبق روايت ديگر فرمود:«كنمىهرگز به دروغ، سخنى را از خداوند عّزو جّل نقل نم

 .1«أنتُم أعلُم بأموِر ُدنياُكم»
گاهتريد!»  .«شما در امور دنيوى از من آ

 هاى انسانى و دنيوى و احتمالىبا قاطعّيت هرچه تمامتر، تجربه صكنيم كه چگونه پيامبر مالحظه مى
كند، و از يارانش انتظار دارد و غيرقطعى خويش را از دريافتهاى پيامبرانه و آسمانى و قطعى خويش جدا مى

چون و چرا از كه او را بازخواست نكنند و بر او سخت نگيرند، و خواهان اطاعت بدون قيد و شرط و بى
گويد، حّتى اوند سخن مىدارد كه امكان ندارد وقتى از جانب خدوحى الهى است، و چنين اظهار مى

 بندد:اندكى كم و زياد بگويد، يا سخنى به دروغ بازگويد، و هرگز به خداوند افترا نمى
َل  َولَوۡ ﴿ قَاوييلي  َبۡعَض  َنايۡ َعلَ  َتَقوَّ

َ
َخۡذنَا ٤٤ ٱۡۡل

َ
َي  ميۡنهُ  َۡل يٱِۡلَمي ََ  ميۡنهُ  لََقَطۡعَنا ُثمَّ  ٤٥ ب  َفَما ٤٦ ٱلَۡوتي

ينۡ  مينُكم َحدإ  مل
َ
زيينَ  َعۡنهُ  أ  .[٥١-٥٥]الحاقة:  ﴾٤٧ َحَٰجي

گرفتيم، سپس گردنش را اى از سخنان را به دروغ بر ما ببندد، ما دست راست او را مىاگر پيامبر پاره»
 .«توانست مانع )اين كار ما با( او شودزديم و كسى از شما نمىمى

اين حقيقت را بارها در گفتار و رفتار خويش آشكار ساخته است.. در جايى ديگر  صرسول خدا 
 فرمايد:مى
. فَلَنْ » ُ َعز  وََجل  نُّ ُُيِْطُئ َوُيِصيُب َولَِكْن َما قُلُْت لَُكْم قَاَل اّلل  نَا برََشٌ ِمثْلُُكْم َوالظ 

َ
َما أ  إِن 

ْكِذَب ىلَعَ اّلل  
َ
 .2«أ

آيد و گاهى هم نادرست. اّما هرگاه هستم و گمان انسان گاهى درست درمىمن هم بشرى مثل شما »
گويم و من هرگز به خدا گفتم: قال الّله! و مطلبى را از جانب خداوند برايتان بازگو كردم، قطعًا راست مى

 .«بندمدروغ نمى
 فرمايد:در جايى ديگر مى
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نَا برََشٌ وإِن ُكْم ََتْتَِصُموَن إِىَل  »
َ
َما أ قِْ  إِن 

َ
ِتِه ِمْن َبْعف  فَأ حْلََن حِبُج 

َ
ْن يَُكوَن أ

َ
 َولََعل  َبْعَضُكْم أ

ْقَطعُ 
َ
َما أ ُخْذهُ فَإِن 

ْ
ِخيِه َشيْئًا فاَلَ يَأ

َ
ْسَمُع ِمنُْه َفَمْن َقَطْعُت هَلُ ِمْن َحقِّ أ

َ
ا أ  ََنْو  ِمم 

هَلُ بِِه قِْطَعًة ِمَن  هَلُ ىلَعَ
 .1«انل ارِ 
آوريد؛ ممكن است يكى از طرفين دعوا زبان ستم. شما دعاوى خود را نزد من مىمن هم بشر ه»

ام، قضاوت چربترى داشته باشد و سخنانش را با قيافه حق به جانبش بيان كند، و من نيز برابر آنچه شنيده
ب اثر ندهد ام، به حكم من ترتيكنم. بنابراين هركس دريافت كه من از حّق برادرش چيزى گرفته و به او داده

و حّق ديگران را نگيرد، كه اگر بگيرد، جز اين نيست كه يك قطعه از آتش جهّنم را به توصيه من تصاحب 
 .«كرده است!

كيد مىدر اينجا مى خبر است، و وقتى مردم براى فرمايد بر اينكه از انديشه طرفين دعوا بىبينيم كه تأ
گذرد، حّتى اگر از همشهريان و نزديكان او ذهن آنان چه مىداند كه در كنند، نمىداورى به او مراجعه مى

باشند.. مگر در همان حادثه سرقت زره كه قباًل بحث آن گذشت، يك طرف از دعاوى، او را فريب نداد و 
وارد شدند و دعاوى خود را  ÷مّتهم نكرد؟!.. مگر آن دو نفرى كه بر داود  -كه برى بود  -فرد يهودى را 
 .او را دچار اشتباه و لغزش نكردند؟! نزد او بردند،

* * * 

 «:بئر معونة»و « رجیع»و حادثه  صرسول خدا 
مگر گروهى او را فريب ندادند و  -كه در تمام تواريخ آمده  -« بئر معونه»و « رجيع»يا در حادثه 

 اش نشد؟! چنانچه آمده است:شدن تعداد زيادى از صحابهاشتباهش منجر به كشته
اى زدند. به تحريك مشركين مّكه دست به توطئه ناجوانمردانه« سفيان»به انتقام خون قبيله هذيل 

ايم! پس كسانى را از ياران خود با آمدند و گفتند كه ما اسالم آورده صنمايندگان عضل و قاره پيش پيامبر 
مند بود، ريص و عالقهآوردن افراد حكه دائمًا در ايمان صما بفرست تا قرآن را به ما تعليم دهد.. پيامبر 

« مرثد غنوىمرثدبن أبى»بدون اينكه صّحت و سقم سخنانشان را بسنجد، شش نفر از يارانش را به رياست 
كه متعّلق به قبيله هذيل بود، رسيدند، ناگهان گروهى « رجيع»همراهشان فرستاد.. زمانى كه بر سر آب  س

از آنها را به شهادت رساندند و سه نفر ديگر را به مّكه شمشير به دست، مسلمانان را محاصره كرده و سه نفر 
بردند تا بفروشند! در بين راه، يكى ديگر را نيز به شهادت رساندند و دو نفر ديگر را به مّكه رساندند كه 
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خريد و در حضور  -كه در جنگ بدر كشته شد  -« أمّيه بن خلف»آنها را به انتقام پدرش « بن أمّيهصفوان»
 دو را به طور فجيعانه به شهادت رسانيد. قريش، هر
از اين حيله طايفه هذيل سخت خشمگين و غمناك گرديد و بيم داشت كه اين قبيل حوادث  صپيامبر 

كه مرد پرنفوذ و رشيدى  -« أبوبراءبن مالك»تكرار شود و ابّهت مسلمانان را از بين ببرد.. در همان روزها، 
او را به اسالم خواند، آن را نپذيرفت، ولى با آن اظهار  صآمد. پيامبر  صبه مدينه نزد پيامبر  -بود 

اگر گروهى از ياران خود را پيش مردم نجد بفرستى، به احتمال زياد دعوت تو را »دشمنى نكرد و گفت: 
نپذيرفت،  -گذشت كه چهارده روز از آن مى -« رجيع»به خاطر تجربه تلخ حادثه  ص، پيامبر «بپذيرند

و بنا  -چهل نفر  صبدين ترتيب پيامبر «.. دهم، پس آنها را بفرست!من آنها را پناه مى»بوبراء گفت: ولى أ
 -« بئر معونه»به سوى نجد فرستاد.. هيأت به  س« منذربن عمرو»را به سرپرستى  -به روايتى هفتاد نفر 

اى نزد را با نامه س« حانبن ملحرام»رسيدند.. مسلمانان  -سليم عامر و بنىچاهى ميان سرزمين بنى
عامر از او اش را نخوانده، او را ُكشت! بنىفرستادند، اّما هنوز نامه -عامر بزرگ بنى-« عامربن طفيل»

سليم همراه او آمدند و بر ، اّما قبايل بنى«كنيم!ما عهد أبوبراء را نقض نمى»اطاعت نكردند و گفتند: 
 به شهادت رسيدند.. كعب س« بن زيدكعب»اع كردند تا همگى جز مسلمانان تاختند و آنان نيز مردانه دف

 -احزاب  -كه رمقى داشت، از ميان كشتگان، خود را نجات داد و به مدينه برگشت و بعدها در غزوه خندق 
از اين حادثه كه در آن چهل يا هفتاد تن از بهترين يارانش را از دست داده بود، به  صشهيد گرديد.. پيامبر 

اين كار را أبوبراء كرد! من اصاًل دوست نداشتم و از عواقب آن »اندوهگين شد و به درد ناليد كه:  شّدت
 .1«ترسيدم!مى

خورد و تاوان به حكم بشرّيت فريب مى -همچون تمام انسانها  -بينيم، پيامبر خدا هم همانگونه كه مى
 .پردازد!!مى -آنگونه كه ديديم  -فريبش را 

 پردازيم:كه به همين موضوع اختصاص دارد، مى« هانامه جواب»اكنون به 
* * * 

 «:عصمت»ها در رابطه با جواب نامه
ايد و خوب بود توّجه به دفاع از خائنين مّتهم كرده -سهوًا  -ايد: شما )يعنى بنده( رسول خدا را فرموده

كه اسوه مؤمنين قلمداد  ص داشتيد كه نهى از كارى دليل وقوع آن نيست و چنين اّتهامى بر رسول خدا
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ي ميَن ٱلرَّۡۡحَةي َوٱۡخفيۡض لَُهَما ﴿: شده، ناسزاست و در آيه لل  .«مدافع خائنين مباش» .[١٥]اإلسراء:  ﴾َجَناَح ٱَّلُّ
 فرمايد:منظور هشدار و انذار به اّمت است؛ نه توبيخ و سرزنش پيامبر.. چنانكه وقتى مى

ي َجَناَح َوٱۡخفيۡض لَُهَما ﴿ لل  .[١٥]اإلسراء:  ﴾ٱلرَّۡۡحَةي  مينَ  ٱَّلُّ
 .«و بال فروتنى را بر آن دو )پدر و مادر( فرو آور»

در زمان  صباشد؛ زيرا پيامبر است، ولى منظور ساير مسلمين مى صظاهر آيه خطاب به پيامبر 
 نزول آيه، پدر و مادر نداشت.

 )جواب(:
ام، بلكه نداده صنب، هيچ نسبتى به پيامبر اّواًل در رابطه با مطلب فوق، بايد در نظر داشت كه اينجا

 «.باش!مدافع خائنين م»فرمايد: اين خداست كه به او مى
سازى او، كج و كوله كنيم و آن مقام را حّتى نيستيم تا قول خدا را در جهت مطلق« پيامبرپرست»ما 

بر ما گران است،  ص باالتر آن بدانيم كه خداوند نتواند بازخواستش كند! اگر سخن خداوند به رسولش
را به سطح كه آيه قرآن  بايد افكار خود را اصالح نماييم و خويشتن را با كالم الهى تطبيق دهيم؛ نه آن

 مأنوسات خود بياوريم!.
دادن ، آرى! هميشه نهى از عمل، دليل انجام«دادن آن نيستنهى از عملى، انجام»ايد: ثانيًا اينكه فرموده

باشد؛ زيرا خداوند اى از موارد، دليل انجام آن است و مورد فوق يكى از آن موارد مىآن نيست، ولى در پاره
َ ََكَن َغُفورا ﴿ فرمايد:بالفاصله به پيامبرش مى در همان آيه، ۖٞ إينَّ ٱَّللَّ َ يما َوٱۡسَتۡغفيري ٱَّللَّ ]النساء:  ﴾١٠٦ا ا رَّحي

دفاع »دهد كه به خوبى نشان مى« استغفار»واژه «.. از خدا آمرزش بطلب كه او غفور و رحيم است. [160
است؟! « استغفار»در ميان بوده، و إاّل چرا براى عملى كه صورت نپذيرفته، چه الزم به  -سهوًا  -« از خائنين

ه پيش آمده بود، تذّكرى به همه در قبال خطايى ك صو اگر بگوييم: آيه، عالوه بر آن كه تذّكرى به پيامبر 
مسلمانان نيز هست كه مراقب بوده مدافع خائنان نباشند و هرگاه اشتباهى پيش آمد، فورًا جبران نموده و از 

 .خدا استغفار بطلبند، البته كسى مخالف اين نظر نيست!
ي ميَن ٱلرَّۡۡحَةي َوٱۡخفيۡض لَُهَما ﴿ ثالثًا اّما آيه لل َجنَاَح َوٱۡخفيۡض لَُهَما ﴿ :با آيه .[١٥اء: ]اإلسر ﴾َجَناَح ٱَّلُّ

ي ميَن ٱلرَّۡۡحَةي  لل  فرمايد:قابل قياس نيست؛ زيرا در رأس آيه اخير مى. [١٥]اإلسراء:  ﴾ٱَّلُّ
نَزَۡلَ ﴿

َ
ا  أ ي  ٱلۡكيَتََٰب  إيَِلَۡك  ا  إينَّ يٱۡۡلَقل َ  َيََتُۡكمَ  ب َۡ ََٰك ٱَلَّ  َب َرى

َ
يَما  أ ُ اسي ب  .[١٦٤]النساء:  ﴾ٱَّللَّ

ايم تا بين مردم بر اساس آنچه خدا به تو نشان داده است، كتاب )قرآن( را به حق بر تو نازل كردهما »
 .«داورى كنى
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دهد كه مطلب، خطاب به پيامبر است؛ چون كه كتاب فقط بر او نازل شده و اين آيه به خوبى نشان مى
جداى از  صتوان گفت كه پيامبر و هم كلّيه مسلمانان موّظفند، طبق آن حكم كنند و نمى صهم پيامبر 

 .اين مطلب بوده و منظور، ساير مسلمانهاست!
ي َوٱۡخفيۡض لَُهَما ﴿ سوره إسراء 19قياس آن كه چون به هنگام نزول آيه  لل ، پدر صپيامبر  ﴾..َجَناَح ٱَّلُّ

يما َوَٗل تَُكن ﴿ سوره نساء 169شود، با آيه و مادر نداشته و لذا مفاد آيه شامل او نمى ََ َخصي يني ئ
يلَۡذا   ﴾الل

نازل شده و نسبت بدان موّظف است و بايد بر طبق  صكه تصريح دارد قرآن به پيامبر . [169]النساء: 
آمرزش طلبد، محتوياتش حكم كند و هرگز مدافع خائنين نباشد و براى اشتباه خود در اين مورد از خدا 

 الفارق است.قياس مع
الأقل نسبت به رعايت بديهّيات منطق ملتزم هستيم،  -ايد خويش فرمودهچنانكه خود در نامه  -و ما 

يما ﴿شگفتا كه جنابعالى به شأن نزول آيه  ََ َخصي يني ئ
يۡلَذا  كه حّتى در كتب شيعه، مانند ﴾ اَوَٗل تَُكن لل

ى كه بنابر ُحسن نّيت صاند: رسول خدا ايد كه نوشتهطبرسى آمده، توّجه نفرموده« مجمع البيان»تفسير 
يكى از  -نسبت به مسلمانان و بدبينى كه نسبت به يهود داشت، گمان كرد كه در سرقتى كه پيش آمده بود 

بوده است، « زيدبن سمير»خطاكار مرد يهودى به نام  -زرهى دزيده بود « طعمه بن أبيرق»مسلمانان به نام 
مرد يهودى را مورد عتاب و عقاب خواست كه كند و مىو در حكمّيت بينشان، از مرد مسلمان حمايت مى

 .را از اشتباهش بيرون آورد! صقرار دهد، كه آيه نازل شد و پيامبر 
در قضاوت اشتباه كند و سپس وحى الهى، او را از اشتباه بيرون  صرابعًا آرى! ممكن بود كه پيامبر 

را مشمول آن شمرد! و قبول توان ائمه ثابت نشده و نمى صآورد، ولى اين مقام در اسالم براى غير پيامبر 
با توّجه به هدايت وحى، صسازد؛ زيرا پيامبر وارد نمى صبودن پيامبر «اسوه»اين مطلب، خللى بر 

دچار  -مقام افراد بزرگ و عالى -بود و اگر وحى را از وى جدا سازيم، مانند بسيارى از افراد بشر « اسوه»
داشت و « عصمت ذاتى»معصوم بود و نه اينكه « وحى»بنا به  صعبارت ديگر، پيامبر  به 1شد!اشتباه مى

هايش را تصحيح نموده و و سرمشق مسّلم براى مسلمانان است كه وحى، انديشه« أسوه حسنه»به اين دليل 
 فرمايد:توان تفسير كرد؟.. مىوى را در حفاظ خود قرار داده بود، و إاّل اّولين آيه از سوره تحريم را چگونه مى

                                           
نَا  بََّش  قُۡل إينََّما  ﴿فرمايد: خداوند به پيامبرش مى -1

َ
يۡثلُُكۡم يُوََحَٰٓ إيَٰىَّ  أ بگو: جز اين نيست كه من هم »116]الكهف:  ﴾مل

 «.شودبشرى مثل شما هستم، )تنها با اين تفاوت( كه به من وحى مى
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َها َيَٰٓ ﴿ يُّ
َ
ُّ أ يمَ  ٱَلَّبي يمُ  ل َحلَّ  َما   َُتَرل

َ
ُ  أ َكۚٞ  َمۡرَضاَت  تَۡيَتغي  لََكۖٞ  ٱَّللَّ ۡزَوَٰجي

َ
ُ  أ  ﴾١ رَّحييم   َغُفور   َوٱَّللَّ

 .[١]التحريم: 

اى پيامبر! چرا چيزى را كه خداوند بر تو حالل كرده است، به خاطر راضى و خوشنود ساختن »
 .«بخشد(وند آمرزگار مهربان است )و تو را مىكنى؟ خداهمسرانت، بر خود حرام مى

اشتباه كرده بود و خداوند راه صحيح را به او نشان داد؟! از  صتوان گفت كه رسول خدا آيا جز اين مى
دهد، اين است كه را نشان مى صافتخارات و ممّيزات اسالم و واقعّيتى كه حّقانّيت قرآن و اصالت پيامبر 

دهند و خطا اى كه تعداد آياتى كه او را مورد سرزنش قرار مىانتقادات خدا بر پيامبرش در قرآن آمده، به گونه
ستايد!.. كتاب ما، همچون كتاب ضاّله مسيحيان كنند، بيشتر از آياتى است كه او را مىو لغزشش را ياد مى

از ستايش در باب و بهاء و عيسى و موسى و ديگران در حّق خودشان است،  و يهوديان و بهائيان كه مملّو 
خود، بخواهيم انتقادات خدا از پيامبرش  -ناصحيح  -نيست! حقيقتًا ما را نسزد كه با توجيهات و تأويالت 

 بكاهيم!. -د، يگانه و ممتاز است كه در اين مور -را از قرآن حذف كنيم و از افتخارات اسالم 
ايد: آنچه از سوره تحريم مورد استناد اينجانب قرار گرفت، امرى ميان خدا و رسول بوده است؛ نه هفرمود

 .ابالغ رسول و اطاعت خلق!
 كنم كه:)جواب(: متقاباًل عرض مى

ۡزَوَٰجيكَ ﴿: اگر آيه
َ
ُ لََكۖٞ تَۡيَتغي َمۡرَضاَت أ َحلَّ ٱَّللَّ

َ
يمُ َما  أ يَم َُتَرل ُّ ل َها ٱَلَّبي يُّ

َ
فقط بين خدا و رسولش  ﴾َيَٰٓأ

آمده « ذكر للعالمين»و « هدى للمتقين»و « هدى للناس»بود، چرا در كتاب هدايت عمومى كه فرموده: 
 .است؟ چرا خدا، آن را خارج از كتاب و به صورت خصوصى به پيامبرش وحى نفرمود؟!

انش و به دور از هدايت و زن صبسيار مايه تأّسف است اگر ما برخى از آيات قرآن را فقط خاّص پيامبر 
بود و اگر امرى را « اسوه»در امر دين و كردار اجتماعى،  صعمومى بدانيم. مطلب آن است كه رسول خدا 

به خاطر زنانش حرام  -بود  صكه كنيز مصرى پيامبر  -جهت بر خود همچون نزديكى با ماريه قبطى بى
يارى از امور، به خاطر بعضى چيزها، حاللى را بر كردند و در بسنمود، چه بسا ديگران به او تأّسى مىمى

 كردند و از اين رو خداوند الزم دانست كه كار او را تصحيح نمايد.خود حرام مى
 صكه به مسائل پيامبر  -و يا ال أقل يك ُبعد آن  -فلسفه ذكر مطالب ديگر نيز، در ابتداى سوره تحريم 

ممكن است با چنين  -و لو پيامبر هم باشد  -ببينند، هركسى  با زنانش اشاره دارد، جز اين نيست كه همگان
رو شود و چگونه بايد در برابر آنها اّتخاذ روش كند؟ چه انذارها براى مشكالتى در درون خانواده خود روبه

يابند، مطرح است؟ و صفات زن خوب هايى مىزنانى كه خالف ميل شوهران نيكوسيرتشان، وسوسه
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و به جهت همين ُبعد  -خواهد؟ از اين رو نيز مى صصاف به آن را از همسران پيامبر چيست كه خداوند اتّ 
 فرمايد:و زنانش در آيه بعد مى صبالفاصله پس از تكميل تذّكرات به پيامبر  -هدايت عمومى آيات 

َها ﴿ يُّ
َ
أ يينَ َيَٰٓ نُفَسُكمۡ  قُو ا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ

َ
ۡهلييُكمۡ  أ

َ
ا َوأ َمَلَٰٓئيَكٌة  َعلَۡيَها َوٱۡۡليَجاَرةُ  اُس ٱَلَّ  َوقُوُدَها نَارا

َداد   غيَاظ   َ  َيۡعُصونَ  ٗلَّ  اي َمَرُهمۡ  َما   ٱَّللَّ
َ
 .[٣]التحريم:  ﴾٦ يُۡؤَمُرونَ  َما َوَيۡفَعلُونَ  أ

ايمان( و سنگها هستند، محفوظ اى مؤمنين! خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزمش، مردم )بى»
اند كه خشن و سختگير و زورمند هستند. هرچه خدا بديشان دستور گمارده شده داريد. فرشتگانى بر آن

 .«انددهند كه بدان مأمور شدهكنند و همان چيزى را انجام مىدهد، نافرمانى نمى
به دور است كه رمزگونه سخن بگويد و مطلب غير قابل فهم داشته « كتاب هدايت»آرى! از ساحت 

يله آن هدايت شوند، و يا برخى از آياتش خاّص كسانى بوده و قابل استفاده براى باشد كه مردم نتوانند به وس
 .ديگران نباشد!

شان بپرهيزند و آنان را شود تا مردم از غلو دربارهبعالوه ذكر خطاهاى پيامبران: در كتابشان، باعث مى
« هدف»اند، خود هخته شدشخصّيتهاى فوق بشرى در نظر نگيرند و به جاى هدفى كه به سويش برانگي

 نگردند!.
را « گردافشانى»ام: خبر ايد كه چرا گفتهابتدا به اينجانب ايراد گرفته 91-99در نامه خود، در صفحات 

ايد كه حّتى ربع موّرخين نيز، اين اند، و خاطرنشان ساختهآورده« صحيح مسلم»همه موّرخين و از جمله 
هيچ كارى را به تنهايى  صدر كتابش آورده: پيامبر « هيكل»كه ايد: ايناند! سپس فرمودهخبر را نياورده

هنگامى كه از مدينه خارج  -داد، صحيح نيست؛ چراكه هرگز آن حضرت در تعيين جانشين انجام نمى
 صايد: آيا منظور از استناد به خبرى كه در آن به رسول خدا با كسى مشورت نكرد و پرسيده -شد مى

گاهتريد»د: اند كه فرمونسبت داده ، آن است كه «أنتم أعلم بأمور دنياكم؛ شما نسبت به امور دنياى خود آ
و مجرى حدود الهى و معّلم اسالمى، از امور دنيوى است كه تازه مردم نيز به آن  صتعيين جانشين پيامبر 

گاهتر از پيامبر  سياق اين آيات ايد كه هستند؟ آنگاه آيات متعّددى از قرآن كريم آورده و مطرح ساخته صآ
ام كه چون و چرا از رسول خداست و اينجانب خصوص اين عموم را از كجا آوردهمبنى بر اطاعت عاّم و بى

را كجا ترسيم « دين و دنيا»ايد: خّط بين ام: منظور فقط اطاعت دينى از رسول خداست؟ و گفتهگفته
 چه بوده است؟كنيد؟ مقصود شما از استناد به خبر گردافشانى و اين آيات مى

 رسانم كه:)جواب(: در رابطه با مطالب فوق به عرض مى 
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و « مسلم»اّواًل همه تواريخ در قرن اّول و دوم هجرى تدوين نشده بودند.. در ابتدا همين اخبار و روايات 
كما  امثال او بود كه مبناى نگارش تواريخ قرار گرفت و موّرخين از آنها در تدوين آثارشان استفاده كردند؛

و امثال آن بود كه سايرين از آنها نقل « كافى»اينكه در شيعه نيز همين پديده روى داد.. در ابتدا فقط كتب 
 ضوعات از اين طريق به شهرت رسيد.مطلب نموده و مو

است؛ هرچند شهرتش « مشهورى»نيز، منظور اينجانب اين بود كه خبر « گردافشانى»در رابطه با خبر 
 روات و مشايخ او باشد، ولى به هرحال ميان اهل اثر، نشر يافته و شهرت پيدا كرده است.از ناحيه مسلم و 

دهد، چنين برداشتى كنيم كه فرمان مى صثانيًا هرگاه ما از آيات قرآن كه به اطاعت از رسول خدا 
و باغبانى و  باشد، حّتى در بّنايى و كّفاشىمى صمنظور اطاعت عام و تام از جميع اقوال و افعال پيامبر 
 .طرز لباس و غذا و بهداشت و... هم بايد، پيرو او بود!

امر و نّصى آورده باشد، بايد  صاست.. مسّلمًا هرجا كه رسول خدا « امر»در برابر « اطاعت»
ولى آنجا كه نّصى نياورده و صرفًا سليقه شخصى را در موردى به  1مطيعش باشند، -زن و مرد  -مسلمانان 

اّتخاذ  -بر پايه تعاليم اسالم  -ا اساسًا سكوت فرموده و فرمانى نداده، مسلمانان آزادند كه خود كار برده و ي
كلّيه »آورده:  «حّجة البالغة»در كتاب خود  -از علماى بزرگ هند  -« عاّلمه دهلوى»روش كنند؛ چنانكه 
و « كتاب»دينى كه  اقوال و آراى -1صادر شده، از سه بخش بيرون نيست:  صاقوالى كه از پيامبر 

آرايى كه در رابطه با مسائل محيط بنا به افكار و تجربّيات شخصى خود ابراز  -1دهند را تشكيل مى« سّنت»
 صترين آراى پزشكى زمان پيامبر داشته؛ مانند روايات نبوى در زمينه مطالب طّبى كه طى آن، معقولمى

ها و احوال شخصى خويش به نزديكان و يقهدر رابطه با سل صسخنانى كه پيامبر  -9منعكس است 
گويد: بنا به آيات روشن قرآن دهلوى مى«.. اش در امر غذا و پوشاكداشته؛ مانند سليقههمسرانش ابراز مى

ملزمند و در شؤون ديگر آزاد « كتاب و سّنت»، مسلمانان فقط در اطاعت از صو اخبار رسيده از پيامبر 
بروند و يا در غذا و پوشاك و طرز « طّب النبى»ر بيمارى شدند، سراغ بوده و مجبور نيستند اگر دچا

 .زدن و... از او تبعّيت كنند!مسواك

                                           
يُمؤۡ ﴿فرمايد: چنانچه مى -1 ُ  قَََض  إيَذا ميَنةإ ؤۡ مين  َوَٗل مُ َوَما ََكَن ل ۥ   ٱَّللَّ ۡمًرا َورَُسوُُلُ

َ
ن أ

َ
ۡمريهيمۡ  مينۡ  ٱۡۡليَيَةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
 ﴾أ

«. هيچ مرد و زن مؤمنى، هرگاه كه خدا و رسولش به امرى حكم كنند، اختيارى از خود در آن ندارند[. »90]األحزاب: 
، مسلمانان ملزم به «هرگاه امرى باشد»دهد كه نشان مى -كه از ادات شرط است  -« إذا»جمله، جمله شرطى است و 

 اطاعت از پيامبر هستند.
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ُق َعني ٱلَۡهَوىَٰٓ ﴿: در مورد آيه و از روى هوى و » .[٥-9]النجم:  ﴾٤إيۡن ُهَو إيٗلَّ وََۡح  يُوََحَٰ  ٣َوَما يَنطي
ايد: پيامبر كه استناد كرده .«شوداست كه بدو وحى مىگويد، مگر اينكه همان وحى و پيامى سخن نمى هوس
از علماى بزرگ  -« محّمد منظور نعمانى»تمام گفتار و كردارش از جانب وحى بوده است! به نظرات  ص
بعضى از مردم، اغلب در مفهوم اين آيه »كنيم، آنجا كه در كتابش آورده است: در اين مورد بسنده مى -هند 

آورده، وحى بوده است! در صورتى كه بر زبان مى صپندارند كه هرچه پيامبر چنين مىدچار اشتباه شده، 
به خداوند نسبت داده  ص اين پندار درست نيست.. منظور از اين آيه، اين است كه هرآنچه را رسول اكرم

است كه  يا به عنوان دستور و شريعت ارشاد فرموده، از طرف خود نگفته، بلكه حكم وحى را دارد. مسّلم
توان جزء وحى به اش يا سخنانش با صحابه كرام، در مورد امور دنيا را نمىبا خانواده صگفتار پيامبر 
 .1«حساب آورد

عبارت « احكام دين«.. »موضوعات»و « احكام»رو هستيم: اصواًل ما به لحاظ دينى، با دو مبحث روبه
حرام و مبانى و شؤون حق و ناحق صادر گشته  از مجموعه فرامين و نواهى الهى است كه درباره حالل و

گيرد.. در رابطه با احكام، مسلمان امورى است كه احكام به آنها تعّلق مى« موضوعات دين»است، و 
 كنند.موّظف به اطاعت محض است، ولى موضوعات را خود مردم و اركان اجتماعى آنها تعيين مى

ى وجود ندارد، ولى در اين كه آيا شامل فالن كس چيست، هيچ بحث« زناكار»مثاًل در اينكه حكم 
است كه بايد از راه مراجعه به شهود كافى، و بحث و تحقيق در « موضوعى»شود، مطلب شود يا نمىمى

را « موضوعات»چه بسا خود او،  صسازمانهاى رسيدگى جامعه مشّخص گردد.. حّتى در زمان پيامبر 
نستند؛ اينكه آيا آن عرب بيابانى سرقت يا زنا كرده بود، اعراب ديگرى دادانست و ديگران بهتر از او مىنمى
توان گفت كه چطور زناى كه بر جريان ناظر نبود!.. نمى صدانستند كه شاهدش بودند؛ نه پيامبر مى

دانست! و بر همين اصل هم نبايد گفت: پس نمى صدانستند و پيامبر نشين مىزناكارى را چند عرب باديه
 .به خود اجازه اجتهاد دهند!! صاند تا در برابر نّص رسول خدا ن را گفتهاين سخ

براى تشخيص زناكار داده، خود گواهى  -كه چهار نفر است  -الزم  قرآن كه فرمان رجوع به شهود
 صدانست.. مسأله جانشينى نيز چنين است.. پيامبر را نمى« موضوعات»همه  صدهد كه پيامبر مى

و اين شروط تا  -كه در قرآن و سّنتش منعكس است  -اى مديرّيت جامعه تشريح نموده بود شروط الزم را بر
قيام قيامت براى انتخاب رهبرى باقى است، ولى مصاديق آن را در هر زمان، مردم بايد تعيين كنند و بايد از 

بوطه را بيابند و از شخص مر -چنانكه در قرآن كريم در كلّيه امور فرمان داده  -« تحقيق»و « تفّكر»راه 

                                           
 .90-99ر نعمانى، ترجمه قاسمى، صدين و شريعت، محّمد منظو -1
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 صنسبت به او اظهار تمايل نمايند. اگر پيامبر  -همانگونه كه در قرآن منعكس است  -« شورا»طريق 
دخالت نمايد، الزم بود براى هميشه اين كار را انجام دهد؛ به ويژه كه با « موضوع»خواست در اين مى

روند و تعيين د و مّدعيان آن، رو به فزونى مىشو، اختالفات زيادتر مىصفاصله و گذشت زمانى از پيامبر 
چنين  صانجامد، ولى رسول خدا مى -بينيم همانگونه كه امروز مى -مقام رهبرى به مشكالت زيادتر 

را به عهده مكّلفين « موضوع»كارى را نكرد و تعيين زمامدار را از ابتدا به عهده خود مردم سپرد و تشخيص 
 .است!« امور دنيوى»از « امور دينى»نهاد.. و اين فصل جدايى 

ايد، مسّلمًا مورد قبول است، ولى آورده صثالثًا بنابراين، تمام آياتى كه جنابعالى در اطاعت از پيامبر 
شود؛ و برعكس اگر در در مورد آن وجود ندارد، نمى صاز رسول خدا « نّصى»شامل امورى است كه 

ود قانونى وضع كنيم و بخواهيم به عنوان اطاعت از پيامبر نيست، ما خ صامورى كه نّصى از رسول خدا 
ايد، به معناى آن ايم! پيروى از آياتى كه ذكر كردهبه اسالم اضافه نماييم، خالف آيات فوق رفتار كرده ص

توانند بگويند: چون را در هر مورد بيابيم و پيروى كنيم، و إاّل سّنيان نيز مى صاست كه حكم واقعى پيامبر 
فرستد و را به جاى خود به مسجد مى سأبوبكر  -كه مريض بود  -روزهاى آخر عمر مباركش  صامبر پي

راضى بود كه او امام جماعت مسلمين به جاى خودش باشد، يا مسلمانان را به سرپرستى او به حج 
جانشين پيامبر  اطاعت نموده و او را صفرستد و...، همگان بايد بر پايه آيات بّينات قرآن از رسول خدامى

براى كار دينى تعيين كرد، چگونه ما براى كار  صبدانند! و چنين استدالل كنند كه: كسى را كه پيامبر ص
الناس فیقول: فیقوم علی فی أول »فرمود كه:  باى كه على به أبوبكر دنيامان تعيين نكينم؟ جمله

لتوحید دیننا، من ذالذی یؤّخرك ال نستقیلك أبدا! قد قّدمك رسول الّله والّله! ال نقیلك و 
زنيم و اّولين كسى كه برخاست، على بود و فرمود: به خدا قسم! هرگز نه بيعت تو را به هم مى». 1«لتوجیه دنیانا؟

تو را براى امام جماعت ما كه امرى دينى است معّين كرد و پيش  صخواهيم كه تو آن را به هم بزنى! پيامبر نه مى
 .«شود كه تو را از كار دنيايمان عقب بيندازد و به تو راضى نشود؟ضر مىانداخت، چه كسى حا

آمدند! چنانكه گماشت كه خائن از آب درمىاشخاصى را به كارى برمى صرابعًا چه بسا پيامبر 
فرستاد تا از آنها زكات  -كه مسلمان شده بودند  -مصطلق را به سوى قوم بنى« معيطوليدبن عقبه بن أبى»

شتافتند، چون در زمان جاهلّيت وليدبن  صو همين كه آن قوم به استقبال نماينده و فرستاده پيامبر بگيرد 
بازگشت  صمعيط با آنها اختالف داشت، روى برتافت و در نيمه راه برگشت و نزد رسول خدا عقبه بن أبى

                                           
نيز آمده « دارقطنى»و « و إبن عساكر« سيوطى»و « تاريخ طبرى»اين روايت در  -10قتيبه دينورى، صاإلمامة والسياسة، إبن -1

 است.
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اى جنگ با مسلمانان مصطلق از دادن زكات خوددارى كردند و مرا راه ندادند و مهيّ قوم بنى»و گفت: 
فرمان بسيج  ص، در حاليكه چنين نبود و آنها حّتى به استقبالش آمده بودند.. از اين رو، پيامبر «هستند!

 داد و آماده كارزار شد كه آيه نازل گشت:
َها ﴿ يُّ

َ
أ يينَ َيَٰٓ قُۢ  َجا َءُكمۡ  إين َءاَمُنو ا   ٱَّلَّ ينََبإ   فَاسي ن َفَتيَيَُّنو ا   ب

َ
يُبوا   أ ََهَٰلَة   قَۡوَمۢا تُصي َٰ َما َفتُۡصبيُحو ِبي ا  لََعَ

ََ  ُتمۡ َفَعلۡ  مي  .[٣]الحجرات:  ﴾٦ َنَٰدي
گاهى به » اى مؤمنان! اگر فاسقى براى شما خبرى آورد، )قبل از هرچيز( تحقيق كنيد. مبادا از سر ناآ

 .«قومى صدمه بزنيد و بر كار خويش پشيمان شويد
 صدهد، اگر پيامبراند كه نشان مىا براى اين آيه، گزارش كردهمفّسرين شيعه و سّنى، شأن نزول فوق ر

كرد، دليل آن نيست كه شخص مزبور از خطا و طغيان شخصى را به عنوان نماينده در امرى انتخاب مى
هفتاد نفر از زبدگان اصحابش را انتخاب ننمود و خائن از كار  ÷ مصون بوده باشد.. مگر موسى

چه براى جانشينى  -در انتخاب افراد  صشرعى و عقلى براى اينكه پيامبر  هيچ مانعبنابراين،  1درنيامدند؟
 .خورد!با كسانى مشورت كرده باشد، به چشم نمى -و چه براى امور ديگر 

انتخاب نكرد، با اينكه او خيانت « فارس»را به سمت فرماندهى « منذربن جارود عبدى»، سمگر علي 
در تعيين بعضى از  سآن كه علي  و مگر نه 2دزديد و بعد به معاويه پيوست؟المال را كرده و اموال بيت

كرد؟ پس چه ايرادى در مشورت با مردم وجود نمايندگان و واّلت خود با مالك اشتر نخعى مشورت مى
هنگامى كه از مدينه خارج  -هيچگاه در تعيين جانشين  صدارد؟ چه سندى در دست است كه پيامبر 

وََااويرُۡهۡم ﴿ مشورت نكند؟ آيات« موضوعى»در مسائل  صسى مشورت نكرد؟ چرا پيامبر با ك -شد مى
ۡمري 
َ
ۡمرُُهۡم ُاوَرىَٰ بَۡيَنُهمۡ ﴿ و ﴾ِفي ٱۡۡل

َ
 كجا بايد اطاعت شود؟ ﴾َوأ

مسّلمًا مشورت « موضوعات»كرد، ولى در با كسى مشورت نمى ص ، پيامبر خدا«احكام»آرى! در 
 توانيم منكر اصول كّلى شويم.ه تواريخ نيز آن را ذكر نكرده باشند، ما نمىفرمود و به فرض اين كمى

كرد؛ زيرا: در امور دنيوى اشتباه مى صايد: اين صحيح نيست كه پيامبر در صفحه بعد متعاقبًا فرموده
يهيس عيۡلمٌ ﴿ با وجود آيه -1 علم ندارى پيروى  نو از چيزى كه بدا» .[90]اإلسراء:  ﴾َوَٗل َتۡقُف َما لَيَۡس لََك ب

                                           
ََ رَُجاا َوٱۡخَتاَر ُموََسَٰ ﴿ -1 ي قَۡوَمُهۥ َسۡبعي ل و موسى هفتاد مرد را از ميان قوم خود براى [. »199]األعراف:  ﴾مييَقَٰتيَنا ل

 «.ميعادگاه برگزيد...
 .91، نامه9البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج -2
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آخر اين چه  -1بود تا به كارى كه در آن علم ندارد، فرمان دهد.  صدور از ساحت رسول خدا  .«!مكن
ايد كه خبر گردافشانى مسّلمًا جعلى است و گويد؟ و مطرح ساختهدينى است كه رسولش ندانسته سخن مى

 .اجتهاد كنند! صاند تا در برابر نّص رسول خدا آن را ساخته
 )جواب(: عرض بنده اين است كه:

هيچگاه در هيچ امرى اشتباه  صاّواًل سخن جنابعالى در حقيقت ناشى از اين باور است كه پيامبر 
اإلجرا بود، در صورتى كه آن فرض غلط است و پيامبر نمود، الزماى كه به هركس مىكرد و هر توصيهنمى

ذينَت لَُهمۡ ﴿ -م ايبه شهادت آيات قرآن كه مكّرر نشان داده ص
َ
يَم أ ُ َعنَك ل يَم ﴿ ﴾َعَفا ٱَّللَّ ُّ ل َها ٱَلَّبي يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُ لََك  َحلَّ ٱَّللَّ
َ
يُم َما  أ َٰٓ ﴿ ﴾َُتَرل نه در دريافت و ابالغ وحى  -در امور عاّدى زندگى  -و...  ﴾١َعيََس َوتََولَّ

 شد.دچار اشتباه مى -حكام الهى و ا
كرد. نتيجتًا جا داد، آن را به عنوان حكم خدا و شرع تلّقى نمىرى مىبنابراين، هرگاه در امور عرفى نظ

اند، هشدار دهد و حّتى آنها را مذّمت كند، داشت به كسانى كه اظهار نظر عاّدى او را در رديف وحى آورده
يۡثلُُكۡم يُوََحَٰٓ إيَٰىَّ ﴿ است.. از ص اين كردار پيامبر راستين نَا  بََّش  مل

َ
من بشرى مثل ». [١١٦]الكهف:  ﴾أ

آيا من به جز بشرى » .[٨٨]اإلسراء:  ﴾ا رَُّسوٗلا َهۡل ُكنُت إيٗلَّ بََّشا ﴿ و «شودشما هستم كه به من وحى مى
با مبدأ  صشود كه از يكسو پيامبر ، همين مستفاد مى«)مثل شما( كه از جانب خدا فرستاده شده، نيستم؟

و از سوى ديگر  -و از اين جهت، كاماًل معصوم است -رساند مىبوده و پيامدهاى او را  عالم در ارتباط
ممكن بود به حكم بشرّيت، مثاًل درباره شترى به خطا، اظهارنظرى كند و شتربانى بيشتر از او در آن مورد 

 .بداند!.. مگر در جريان هجرت او وأبوبكر به مدينه، شخص بلدى را اجير نكرد تا راه را اشتباه نكنند؟!
داند، ولى اّطالعاتش برخالف كند مطلبى را مىشود كه آدمى گمان مىاشتباه از اينجا ناشى مى ثانياً 

شود؛ زيرا پيامبر نمى «وال تقف ما لیس لك به علم»گمانش، درست نيست.. بنابراين، موضوع شامل 
ر گرفته كرد كه همه اطراف و جوانب موضوع را در نظگويد و تصّور مىدانست كه اشتباه مىنمى ص
 .است!

توان كند. نمىممكن است صحيح نباشد، ولى مستندات جنابعالى آن را رّد نمى« خبر گردافشانى»ثالثًا 
چون اين نظريه،  -خبر مزبور را مردود شمرد  صبراى پيامبر « عصمِت خارج از وحى»با در نظرگيرى 

شواهد و آثار ديگرى باشد و مسّلمًا اين خبر  و اگر قرار باشد خبر را رّد كنيم، بايد بر پايه -خود باطل است 
« اجتهاد در برابر نّص »داشته باشند؛ زيرا  صباعث نشده كه منحرفان، مستمسك نافرمانى از رسول خدا 
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« موضوعى»و « ُعرفى»گويد و از امور در رابطه با امور دينى است و حديث فوق در اين مقوله، سخن نمى
 آورد.سخن به ميان مى

نداشت و چه بسا در مسائل خارج از « عصمت ذاتى» صدهد پيامبر كه نشان مى -افشانى خبر گرد
 -نمود مشورت مى« موضوعات»در  صكه پيامبر  -« هيكل»و يا سخن امثال  -شد دين، دچار اشتباه مى

« رمعذو»ملجم را ، إبن«حزمإبن»و يا« مجتهد مأجور»، معاويه را «حجرإبن»هيچ كدام باعث نشده كه 
معرفى كند!! زيرا مجراى خبر مزبور، مجراى موضوعات است؛ نه احكام دينى كه مجتهد در استنباط آن 

هست و مسّلمًا قول قرآن  -هر دو  -گويى بين فقهاى شيعه و سّنى كوشد.. بعالوه، اجتهاد و ضّد و نقيضمى
ر جوياى حق و اهل انصاف تواند موافق با آراى همه مجتهدين باشد! برماست كه اگنمى صو پيامبر 

اى از كردن شخصّيتها و نظرات شخصى افراد در موضوعات نباشيم و در هر زمينههستيم، به دنبال مطرح
كردن يا دفاع از آنها، شاهد آوريم، و إاّل با طرح شخصّيتها و محكوم صقرآن و سّنت قطعى رسول خدا 

آن دو انسانهايى «.. حزمإبن»هستيم و نه « تيميهإبن»ع رسد!.. ما نه مدافبحث، توسعه يافته و به جايى نمى
 .هم سخن صحيح دارند و چه بسا هم سخن غلط! -كه از لحاظ علمى  -بيش نبودند 

پيش از آن كه وحى الهى  - صرابعًا و اگر منظور شما از تكذيب اين خبر، آن است كه رسول خدا 
گاه سازد  همانگونه كه  -شد، اين مطلب هرگز دچار سهو و اشتباه و لغزش نمى -بيايد و او را از ماجرايى آ

تر و بيشتر خالف قرآن است؛ زيرا حّتى در امورى كه از گردافشانى مهمتر و با مسائل دينى، آميخته -گفتيم 
 .شد!دچار اشتباه مى - بنابه قرآن - صسروكار داشت، پيامبر 

به منافقين  -براى رويارويى با روميان متجاوز تبوك  -در يك بسيج عمومى  صدر جنگ تبوك، پيامبر 
خواستند در جنگ شركت كنند، تحت تأثير هاى گوناگونى آورده بودند و نمىو رياكاران كه عذرها و بهانه

گويند يا دروغ؟! قبل از آن كه تحقيق كند كه آيا راست مىسخنانشان، اجازه معافّيت از جهاد را به آنان داد، 
 كه در اين مورد آيه آمده است:

﴿ ََ بي َٰذي َك
ييَن َصَدقُوا  َوَتۡعلََم ٱلۡ َ لََك ٱَّلَّ ََّ َٰ يَتَبَ ذينَت لَُهۡم َحَّتَّ

َ
يَم أ ُ َعنَك ل  .[٥٨]التوبة:  ﴾٤٣َعَفا ٱَّللَّ

گويان برايت آشكار شوند و دروغگويان )منافق( را خداوند تو را ببخشايد! چرا قبل از آن كه راست»
 .«بشناسى، به ايشان اجازه )نيامدن به جنگ را( دادى؟

 اش را پذيرفت:و خداوند نيز توبه
ي ﴿ ل  ٱَلَّبي

ُ لََعَ  .[١١١]التوبة:  ﴾لََّقد تَّاَب ٱَّللَّ
 .«خداوند توبه پيامبر را پذيرفت»
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دچار اشتباه  -خارج از وحى  - صدهد، پيامبر اين هم شاهد ديگرى از قرآن است كه نشان مى
شد و بر ما سزاوار نيست كه اين واقعّيت را منكر شويم تا مبادا منحرفان در برابر نصوص قطعى رسول مى

را به بوته فراموشى بسپارند و به  سرا در مورد جانشينى علي  صاجتهاد كنند! و نّص پيامبر  صخدا 
 .روى آورند!! سأبوبكر 

ارائه داد كه  صاى خيالى از رسول خدا با اين انحراف بايد در جاى خود مقابله كرد؛ نه آن كه چهره
اند و نيست.. پيامبران پيشين نيز اين چنين بوده صواقعّيت ندارد و البته اين تنها منحصر به پيامبر 

 رموده است؛ مثاًل در مورد موسىاند كه خداوند در قرآن بعضى از آنهارا بازگو فشان اشتباهاتى داشتههمگى
 فرمايد:مى ÷

يَعتيهيس ﴿ ي َيۡقَتتيَاني َهََٰذا مين اي َۡ ۡهليَها فَوََجَد فييَها رَُجلَ
َ
يۡن أ َي َغۡفلَة  مل َٰ حي

ينََة لََعَ َوَدَخَل ٱلَۡمدي
يي ميۡن  يَعتيهيس لََعَ ٱَّلَّ يي مين اي يسۖٞ فَٱۡستََغََٰثُه ٱَّلَّ يه ۥ ُموََسَٰ َفَقََضَٰ َعلَيۡهي  قَاَل َوَهََٰذا ميۡن َعُدول يهيس فََوَكَزهُ َعُدول

  َ بي  مُّ
لل  ضي ۡيَطَٰني  إينَُّهۥ َعُدول  مُّ ۥ ۚٞ  ١٥َهََٰذا ميۡن َعَملي ٱلشَّ ي إيّنلي َظلَۡمُت َنۡفسي فَٱۡغفيۡر ٰىي َفَغَفَر َُلُ قَاَل رَبل

يُم   .[١٣-١٤]القصص:  ﴾١٦إينَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَّحي
)از كاخ فرعون رهسپار شهر شد و( بدون اينكه اهالى شهر مّطلع شوند، وارد آنجا گرديد. در موسى »

اسرائيل( بود و ديگرى از جنگند كه يكى از قوم او )يعنى از سبطيها و از بنىشهر ديد كه دو مرد )با هم( مى
عليه كسى كه از دشمنانش بود، از او بود، ونيان( بود. فردى كه از قبيله دشمنان او )يعنى از قبطيها و از فرع

موسى كمك خواست و موسى )كمكش كرد و( ُمشتى به او زد و او را ُكشت! موسى )بالفاصله فهميد كه چه 
كار اشتباهى كرده و( گفت: اين از عمل شيطان بود )و او بود كه مرا وسوسه كرد و مرا به خشم آورد تا اين 

كننده آشكارى است! )موسى پشيمان گشت و براى آمرزش از راهعمل را مرتكب شوم(، واقعًا او دشمن گم
لغزش خود، دست به دعا نمود و( گفت: پروردگارا! من بر خويشتن )با ارتكاب قتل( ستم كردم، پس )به 

 .«فريادم برس( و مرا ببخش! خداوند او را بخشيد؛ زيرا او بسيار غفور و رحيم است
 فرمايد:مى -خشمگين شد  ÷ ز برادرش هارونجهت ازمانى كه بى -باز در مورد او 

ۡمرَ ﴿
َ
ۡلُتۡم أ َعجي

َ
يۡئَسَما َخلَۡفُتُموني ميۢن َبۡعديي   أ ا قَاَل ب فا سي

َ
ا رََجَع ُموََسَٰٓ إيَٰىَٰ قَۡوميهيس َغۡضَبََٰن أ  َولَمَّ

ۥ  إيَِلۡهي  قَاَل  هُ يهي ََيُرُّ خي
َ
سي أ

ۡ
يَرأ َخَذ ب

َ
لَۡواَح َوأ

َ
لَِۡق ٱۡۡل

َ
يُكۡمۖٞ َوأ مَّ إينَّ ٱۡلَقۡوَم ٱۡسَتۡضَعُفوني َوََكُدوا  َربل

ُ
ٱۡبَن أ

 ََ َٰليمي َء َوَٗل ََتَۡعۡلِني َمَع ٱلَۡقۡومي ٱلظَّ
ۡعَدا 
َ
َ ٱۡۡل خي  ١٥٠َيۡقُتلُونَِني فََا تُۡشميۡت ِبي

َ
ي ٱۡغفيۡر ٰىي َوۡلي قَاَل َربل

 ََ ي َٰۡحي رَۡحُم ٱلرَّ
َ
نَت أ

َ
ۡلَنا ِفي رَۡۡحَتيَكۖٞ َوأ ۡدخي

َ
 .[١٤١-١٤٦األعراف: ] ﴾١٥١َوأ
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هنگامى كه موسى )از مناجات( به پيش قوم خود خشمگين و اندوهناك بازگشت، گفت: )پس از رفتن »
من( چه بد جانشينى مرا انجام داديد! آيا بر فرمان پروردگارتان شتاب ورزيديد؟ موسى الواح را )كه با خود 

)هارون( را گرفت و آن را به سوى خود كشيد!  از كوه طور آورده بود( بر زمين انداخت و موى سر برادرش
)هارون( گفت: اى پسر مادرم! اين مردمان مرا درمانده و ناتوان كردند و نزديك بود مرا بكشند، پس دشمنان 
را با )مؤاخذه( من، شاد مكن و مرا از زمره ظالمان قرار مده! )هنگامى كه موسى فهميد، در حّق هارون 

دگارا! بر من و برادرم ببخشاى )و از كارى كه در حّق او نمودم، و از كوتاهى اشتباه كرده( گفت: پرور
پوشى كن!( و ما را به رحمت خود داخل فرما كه تو از همه مهربانان، احتمالى او در امر جانشينى من، چشم

 .«مهربانترى!
پروردگارش، آنها كه بر دعوت خود در برابر قوم مشركش صبرنكرد و بدون اجازه  ÷ يا در مورد يونس

ترك كرد و به عذاب الهى بيم داد و... تا آنجا كه در شكم ماهى به اشتباه خود  -خشمگينانه و خودسرانه  -را 
 فرمايد:پى برد و توبه نمود، مى

﴿ ََ َبَق إيَٰى ٱلُۡفۡلكي ٱلَۡمۡشُحوني  ١٣٩ِإَونَّ يُونَُس لَميَن ٱلُۡمۡرَسلي
َ
ََ فََساَهَم فَََكَن مي  ١٤٠إيذۡ أ َن ٱلُۡمۡدَحضي

ََ  ١٤٢فَٱۡۡلََقَمُه ٱۡۡلُوُت َوُهَو ُملييم   ١٤١ يحي نَُّهۥ ََكَن ميَن ٱلُۡمَسبل
َ
لَلَبيَث ِفي َبۡطنيهيس  إيَٰىَٰ يَوۡمي  ١٤٣فَلَۡوَٗل  أ

 .[١٥٥-١٨٨]الصافات:  ﴾١٤٤ُيۡبَعُثوَن 
صبر نكرد و( بدون اجازه مالك و و به راستى يونس هم از زمره پيامبران بود. زمانى كه او )در قوم خود »

بايست پروردگارش به سوى كشتى كه پر )از كاال و مسافرين( بود، گريخت. )كشتى دچار سانحه شد و مى
كشى شركت كرد و از جمله بر طبق قرعه، افرادى از سرنشينان به دريا انداخته شوند(. پس يونس در قرعه

يا انداخته شد(. پس ماهى او را بلعيد، در حالى كه مستحق كسانى شد كه قرعه به نام او درآمد )و به در
بايست در برابر كارى كه كرده بود، در تاريكى دريا و شكم ماهى زندانى مالمت و سرزنش بود )و مى

 .«ماند!بود، او در شكم ماهى تا روز رستاخيز مىشود!(. اگر او قباًل از پرستشگران و دعاكنندگان نمى
 را چنين قبول كرد: اشو خداوند توبه

ن ٗلَّ  إيَلََٰه إيٗلَّ  ﴿
َ
لَُمَٰتي أ َر َعلَۡيهي َفَناَدىَٰ ِفي ٱلظُّ ن لَّن نَّۡقدي

َ
باا َفَظنَّ أ نَت َوَذا ٱَلُّوني إيذ ذََّهَب ُمَغَٰضي

َ
 أ

 ََ َٰليمي  .[٣٣-٣١بياء: ]األن ﴾فَٱۡستََجۡبَنا َُلُۥ َوجَنَّۡيَنَُٰه ميَن ٱۡلَغملي  ٨٧ُسۡبَحََٰنَك إيّنلي ُكنُت ميَن ٱلظَّ
و )ياد كن داستان يونس( صاحب ماهى را در آن هنگام كه خشمگينانه بيرون رفت و گمان برد كه ما بر »

دهيم. پس در ميان تاريكيها )در تاريكى دريا و شكم گيريم و او را مورد مؤاخذه قرار نمىاو سخت نمى
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نيست و تو پاك و منزهى! به راستى من از نهنگ، خدايش را خواند و( فرياد برآورد كه پروردگارى جز تو 
 .«ام )و مرا درياب!(. پس دعاى او را پذيرفتيم و وى را از غم رها كرديمجمله ستمكاران شده
 رفتار نكند: ÷كند كه او نيز مواظب باشد تا مثل يونس چنين گوشزد مى صو به پيامبر اسالم 

يَك َوَٗل تَُكن َكَصاحي ﴿ ُۡكمي َربل ۡ ۡلي ََٰرَكُهۥ  ٤٨بي ٱۡۡلُوتي إيذۡ نَاَدىَٰ َوُهَو َمۡكُظوم  فَٱۡصِبي ن تََد
َ
لَّۡوَٗل  أ

يٱۡلَعَرا ءي وَُهَو َمۡذُموم   يهيس ََلُبيَذ ب بل ين رَّ يۡعَمة  مل  .[٥٨-٥٣]القلم:  ﴾٤٩ن
در برابر فرمان پروردگارت شكيبا باش و همچون )يونس( صاحب ماهى مباش كه با دلى پركينه و »

 اش نشتافته بودبراى تعجيل در عذاب قومش( به فرياد خواند! اگر نعمت پروردگارش به يارىاندوه، خدا را )
شده در شد، در حاليكه نكوهيده و سرزنشو به دادش نرسيده بود، حتمًا )از شكم ماهى( بيرون افكنده مى

 .«گرديدبيابان برهوت، رها مى
 كند:او برگرداند و نجات دهد، چنين سرزنش مىرا كه از خدا تقاضا نمود، تا پسرش را به  ÷ يا نوح

﴿ ََ ۡحَكُم ٱۡلَحَٰكيمي
َ
نَت أ

َ
ۡهلي ِإَونَّ وَۡعَدَك ٱۡۡلَقُّ َوأ

َ
ي إينَّ ٱبِۡني ميۡن أ ۥ َفَقاَل َربل بَُّه   ٤٥َونَاَدىَٰ نُوح  رَّ

 َ ۡهليَكۖٞ إينَُّهۥ َعَمٌل َغۡيُ َصَٰليح   فََا ت
َ
يهيس عيلٌۡمۖٞ إيّنلي  ۡس قَاَل َيَُٰنوُح إينَُّهۥ لَيَۡس ميۡن أ ۡلني َما لَيَۡس لََك ب

 ََ َجَٰهيلي
ن تَُكوَن ميَن ٱلۡ

َ
عيُظَك أ

َ
ۡس  ٤٦أ

َ
ۡن أ
َ
يَك أ ُعوذُ ب

َ
ي إيّنلي  أ يهيس عيلۡم ۖٞ ِإَوٗلَّ قَاَل رَبل لََك َما لَيَۡس ٰىي ب

ييَن  يَن ٱلَۡخَٰۡسي ُكن مل
َ
 .[٥١-٥٤]هود:  ﴾٤٧َتۡغفيۡر ٰىي َوتَرَۡۡحِۡني  أ

پروردگارش را به فرياد خواند و گفت: پسرم از خاندان من است، )و تو هنگامى كه به من دستور  نوح»
دادى خاندانم را سوار كشتى كنم، وعده محافظت از خاندانم را دادى( و وعده تو راست است و تو داورترين 

ست. )هركس به تو داورانى! فرمود: اى نوح! پسرت از خاندانت نيست؛ زيرا او )عين( عمل ناشايست ا
گاه نيستى، از من مخواه! من تو را نصيحت مى كنم كه از ايمان آورده، او اهل توست(. بنابراين آنچه را از آن آ

نادانان نباشى )و بدان كه در آيين خدا، پيوند بر اساس عقيده است؛ نه گوشت و خون!(. نوح گفت: 
گاه نباشم، خويشتن را در پناه تو مىپروردگارا! از اينكه چيزى را )از اين به بعد( از ت دارم و بخواهم كه بدان آ

خواهم كه مرا از چنين لغزشهايى به دور دارى(. اگر بر من نبخشايى و به من رحم نكنى، به )و از تو مى
 .«تحقيق از زيانكاران خواهم بود!

 آيات ديگر كه در قرآن فراوانند. ... و بسيارى از
محّل رجوع در هر « سّنت»و « قرآن»ايد، كه به استناد قرآن كريم پذيرفته ايد: شمامتعاقبًا فرموده
 .كرد؟!آوريد كه آن بزرگوار اشتباه مىباشد، پس چطور دليل مىاى مىاختالف و منازعه

 )جواب(:
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در دريافت و  صپيامبر »گويم: ايد كه گفته بودم و باز هم مىجنابعالى به اين سخن بنده توّجه ننموده
غ وحى كه در قرآن و سّنت گرد آمده، كاماًل معصوم بوده است؛ البته نه معصوم بالذات، بلكه به واسطه ابال

ايد؛ معنى سّنت را به درستى مشّخص نساخته« سّنت»رسد كه جنابعالى، معنى و به نظر مى«.. وحى
عبارت است از: « سّنت»نيست، بلكه  صعبارت از جميع اقوال و احوال و افعال و افكار رسول خدا 

، و در اين «وحى شده و آنها را به مردم ابالغ فرموده است صمجموعه قوانينى كه خارج از قرآن به پيامبر »
اإلطاعه و الزم -گفتگو بى-كرد و هر فرمانى كه از او صادر شده باشد اشتباه نمى صامور، البته كه پيامبر 

 صچه بسا پيامبر  -« رجيع»و « بئر معونه»ثل قضّيه م -« موضوعى»اإلتباع است، ولى در مسائل واجب
 صاشتباهى رخ نداد و پيامبر « بئر معونة»و « رجيع»كرد! آيا جنابعالى معتقديد كه در دو حادثه اشتباه مى

 ستاد تا كّفار آنها را بكشند؟!.عمدًا و با دستور خدا، اصحابش را فر



 
 

 «توّسل»

جستن، وسيله قراردادن، دست به دامن شدن.. كه در توّسل، يعنى به وسيله چيزى به كسى نزديكى 
سازد.. خداوند نيز، مؤمنان را اى است كه انسان را به خدا نزديك مىاينجا، منظور ما از توّسل همان وسيله

 فرمايد:نچه مىبجويند؛ چنا« اىوسيله»دهد كه جستن به او دستور مىبراى نزديكى و تقّرب
 ِفي َسيييليهيس لََعلَّكُ ﴿

يلََة َوَجَٰهيُدوا   إيَِلۡهي ٱلۡوَسي
َ َوٱۡبَتُغو ا  ييَن َءاَمُنوا  ٱتَُّقوا  ٱَّللَّ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ۡم ُتۡفليُحوَن َيَٰٓ

 .[٨٤]المائدة:  ﴾٣٥
)از اين  يد تااى مؤمنين! تقوا پيشه سازيد و براى تقّرب به خدا، وسيله بجوييد و در راه او جهاد كن»

 .«طريق( رستگار شويد
در آيه فوق با هم اختالف دارند.. برخى از آنها و از جمله شيعه اماميه، « وسيله»مسلمانان در تعبير 

جستن به خدا، بايد اند؛ يعنى مؤمنان براى تقّرببين انسان و خدا تعبير كرده« وساطت»را به « وسيله»كلمه 
را واسطه قرار دهند. آنها معتقدند كه اين عمل  -همچون انبياء و ائمه  -د كه اولياء و بندگان خاص خداون

 .كند!براى نزديكى به خداوند كفايت مى
* * * 

 پاسخى مفّصل به تيجانى و صدر: 
چنين « باقر صدر»در ماجراى گفتگويش با آقاى  -آنگاه هدايت شدم  -چنانچه تيجانى در كتابش 

 آورد:مى
جستن به آنان، شرك به خداست! نظر شما دست بر قبر كشيدن و توّسل»د: پرستيجانى از او مى

 (31)ص «.. چيست؟!
جستن به اين نّيت باشد كه آنها نفع اگر دست بر قبر كشيدن، و توّسل»دهد: آقاى صدر چنين پاسخ مى

دانند خداوند ىرسانند، اين بدون ترديد شرك است، ولى مسلمانان كه موّحدند و مدهند و آنها زيان مىمى
كنند، به خودش ضاّر و نافع است؛ يعنى ضرر و نفع فقط از سوى خداست و اينكه اولياء و ائمه را دعا مى

چه سّنى و چه شيعه  -نزد خدا باشند، و اين هرگز شرك نيست و مسلمانان « اىوسيله»اين خاطر است كه 
 (31)ص «.. دارند از زمان حضرت رسول تا امروز، بر اين امر اّتفاق عقيده -
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باشد!.. البته ما چنين پاسخى از طرف آقاى صدر، نشانه جهالتش نسبت به قرآن و حقيقت اسالم مى
راست يا  -خواهيم شخصّيت علمى ايشان را زير سؤال ببريم، بلكه اين تيجانى است كه اين مطالب را نمى

هرگز « وسيله»كريم منافات كامل دارد و  از زبانش آورده است!.. به هرحال، گفته ايشان با قرآن -دروغ 
بايد به خدا  -آوريم بنا به داليلى كه مى -تواند افراد صالح از قبيل انبياء و ائمه باشند، بلكه توّسل فقط نمى

 صورت بگيرد كه جز تقوا يعنى ايمان به خدا و عمل صالح ميّسر نخواهد بود؛ زيرا:
داند؛ زيرا هيچ موجودى موضوعاتى است كه اسالم آن را شرك مىشدن به غير خدا، يكى از متوّسل -1

همچون خدا، خارج از قيد زمان و مكان نيست، و قدرتى غيبى ندارد كه بتواند همه جا حاضر و 
به او دسترسى داشته و هر  -در هر مكان و زمانى  -ناظر و قاهر و محيط بر همه چيز باشد كه مردم 

اگر چنانچه موجودى در جهان داراى چنين صفاتى باشد، در واقع  وقت بخواهند، متوّسل شوند!
 باشد.صحيح نيست و كفر و شركى آشكار مى -و فقط اسالم -همتاى خدا بوده كه در اسالم 

انسان بايستى به موجودى متوّسل شود كه مقّيد به مكان و زمان نباشد و خود خالق مكان و زمان و همه 
گاه به همه كارها و امور، همه چيز در دست او، و مالك نفع و زيان باشد كه چيز، همه جا حاضر و ناظر،  آ
است و بس، و اگر كسى اين صفات را به موجودى غير از خدا  -سبحان  -اين هم، تنها مختّص خداى 

 .نسبت دهد، مشرك است!
قيم، و شرك به كند كه توّسل به غير خدا، يك نوع انحراف عقيدتى و فكرى از صراط مستقرآن بيان مى

 فرمايد:باشد؛ چنانچه مىمى -متعال  -خداوند 
ۡسَتقييم  ﴿ َرَٰط  مُّ َي إيَٰىَٰ صي ي َفَقۡد ُهدي يٱَّللَّ م ب  .[١٦١]آل عمران:  ﴾َوَمن َيۡعَتصي
 .«و هر كس )در تمام كارها( به خدا متوّسل شود، بيگمان به راه راست و مستقيم رهنمود شده است»
ييَن تَابُ ﴿ ََ إيٗلَّ ٱَّلَّ َلَٰٓئيَك َمَع ٱلُۡمۡؤميني و 

ُ
ي فَأ َّ ۡخلَُصوا  ديينَُهۡم َّللي

َ
ي َوأ يٱَّللَّ  ب

ۡصلَُحوا  َوٱۡعَتَصُموا 
َ
 ﴾وا  َوأ

 .[١٥٣]النساء: 
مگر كسانى كه توبه كنند و برگردند و به اصالح خويش بپردازند و به خدا متوّسل شوند و آيين خويش »

ط او را بپرستند و به فرياد خوانند(، پس آنان از زمره مؤمنان خواهند را خالصانه از آن خدا كنند )و فقط و فق
 .«بود

يهيۡم إيَِلۡ ﴿ يۡنُه َوفَۡضل  َوَيۡهدي لُُهۡم ِفي رَۡۡحَة  مل َسيُۡدخي
يهيس فَ  ب

ي َوٱۡعتََصُموا  يٱَّللَّ  ب
ييَن َءاَمُنوا  ا ٱَّلَّ مَّ

َ
ا فَأ َٰطا َر هي صي

ا  ۡسَتقييما  .[١١٤]النساء:  ﴾١٧٥مُّ
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به خدا ايمان بياورند و به او متوّسل شوند، ايشان را به رحمت و فضل عظيم وارد خواهد  كسانى كه»
 .«ساخت، و در راه راست و مستقيمى به سوى خود رهنمودشان خواهد كرد

يُ ﴿ يۡعَم ٱَلَّصي َُٰكۡمۖٞ فَنيۡعَم ٱلَۡمۡوَلَٰ َون ي ُهَو َمۡولَى يٱَّللَّ  ب
ُموا   .[١٣]الحج:  ﴾َوٱۡعَتصي

كننده خوبى وّسل شويد كه او تنها يار و ياور شماست، و چه سرور و ياور نيك و چه كمكو به خدا مت»
 .«است!

خواهد راه راست و مستقيم را بپيمايد و دين خود را براى خدا پس با توّجه به اين حقايق، هر كس كه مى
خالص گرداند و تنها او را عبادت كند و خود را در رحمتش داخل نمايد و خدا را تنها مولى و ياور خود 

صورت، از راه راست و مستقيم منحرف  بداند، بايد كه فقط به او متوّسل شود و از غير او دل ببرد! در غير اين
 به عبارت واضحتر مشرك گشته است!.تراشيده و  -سبحان -شده و همتايى براى خداوند 

دهند كه نزديكى به خداوند، جز اند و نشان مىسوره مائده را تفسير كرده 90بعضى آيات ديگر، آيه  -1
به دست  -گردد خدا و تقّرب بدو مى كه موجب رضايت -با ايمان به او و اعمال پاكيزه و پسنديده 

در تقّرب به خدا و  -هراندازه هم مّتقى و به خدا نزديك باشد  -آيد و وساطت هيچ كس نمى
 اش، دخالت ندارد:رستگارى

ييَن َءاَمُنوا  ٱۡرَكُعوا  َوْۤاوُدُجۡسٱ َوٱۡعُبُدوا  َربَُّكۡم َوٱۡفَعلُوا  ٱۡۡلَۡيَ لََعلَّكُ ﴿ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ  ٧٧ۡم ُتۡفليُحوَن۩ َيَٰٓ

َهاديه ي َحقَّ جي  .[١٣-١١]الحج:  ﴾َوَجَٰهيُدوا  ِفي ٱَّللَّ
ايد! )تنها براى خالق خويش( ركوع و سجده كنيد )و تعظيم و كرنش بريد و اى كسانى كه ايمان آورده»

گار شويد، به خاك افتيد( و پروردگار خويش را )به تنهايى( پرستش نماييد و كارهاى نيك انجام دهيد تا رست
 .«و در راه خدا جهاد كنيد

ۡعُه َوۤۡدُجۡسٱ َوٱۡقََتيب۩ ﴿  .[١٨]العلق:  ﴾١٩لََكَّ َٗل تُطي
 .«و )در برابر پروردگارت( سجده ببر و )بدين وسيله به او( نزديك شو!»

 فرمايد:قرآن كريم همچنين در نفى وساطت بين خدا و بندگانش چنين مى
ا ﴿ ۡن َعميَل َصَٰليحا يۡلَعبييدي مَّ َٰم  لل يَظلَّ ٰۗ َوَما َربَُّك ب َسا َء َفَعلَۡيَها

َ
هيسۖٞ َوَمۡن أ  .[٥٣]فصلت:  ﴾٤٦فَليَنۡفسي

زيان خود كرده  هر كس كار نيكى انجام دهد، براى خودش كرده و هر كس كار بدى انجام دهد، به»
 .«دارداست و پروردگارت كوچكترين ظلمى نسبت به بندگان خود روا نمى

سازد كه عمل انسان، اگر نيكو و پسنديده باشد، مسؤولّيت فردى را مشّخص و خاطرنشان مى اين آيه،
سازد و همين عمل، اگر در جهت شرارت و ناپسندى انجام گيرد، او را از تقّرب البته او را به خدا نزديك مى
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انجام اعمال شايسته به دارد. پس نزديكى به خداوند، جز با ايمان به خدا و روز آخرت و به درگاهش بازمى
 تواند مؤثر باشد:آيد و وساطت كسى در تقّرب به خدا، نمىدست نمى

َرَجَُٰت ٱۡلُعَلَٰ ﴿ َلَٰٓئيَك لَُهُم ٱدلَّ و 
ُ
َٰليَحَٰتي فَأ ا قَۡد َعميَل ٱلصَّ يهيس ُمۡؤمينا ت

ۡ
 .[١٤]طه:  ﴾٧٥َوَمن يَأ

چنين كسانى داراى مراتب باال و  و هر كس با ايمان و عمل نيكو و شايسته به پيش پروردگارش برود،»
 .«درجات وااليى هستند

گرفته كه اّولين مؤمن بوده تا تمام  صاز شخص پيامبر  -طبق همان آيه، خداوند همه مؤمنان  -9
ييَن َءاَمُنوا  ﴿ دهد:را مورد خطاب قرار مى -اولياء و بندگان صالح و برگزيده خدا  َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ در  ﴾َيَٰٓ

همين انبياء و ائمه باشند، آنها خود نيز  -به زعم تيجانى و صدر  -صورتى كه اگر چنانچه وسيله 
 به دنبال واسطه باشند؛ چون آنها نيز مجبور و مأمورند براى نزديكى به خدا، -بنابه آيه  -بايد 

ديگر « اىوسيله»ز ، هرگ«وسيله»تواند خود ايشان باشد؛ زيرا اى را بجويند! پس، وسيله نمىوسيله
 فرمايد:اى ديگر در تفسير همين آيه به طور شّفاف مىجويد! چنانچه آيهنمى

ي َعنُكۡم َوَٗل ََتۡوييًا ﴿ ل يهيس فََا َيۡمليُكوَن َكۡشَف ٱلضُّ ين ُدون ييَن زََعۡمُتم مل َلَٰٓئيَك  ٥٦قُلي ٱۡدُعوا  ٱَّلَّ و 
ُ
أ

ي  ييَن يَۡدُعوَن يَۡيَتُغوَن إيَٰىَٰ َربل
ۥ  ٱَّلَّ قَۡرُب َوَيرُۡجوَن رَۡۡحََتُهۥ َوَيَذافُوَن َعَذابَُه

َ
ُهۡم أ يُّ

َ
يلََة أ ]اإلسراء:  ﴾هيُم ٱلۡوَسي

٤١-٤٣]. 
خوانيد، )خواهيد ديد )اى پيامبر! به مشركان( بگو: كسانى را كه به جز خدا )به هنگام بال( به فرياد مى»

توانند آن را دگرگون سازند )و ناخوشيها را به نه مىكه( نه توانايى دفع زيان و رفع بال از شما را دارند و 
خوانند، هر كدام از آنان كه از همه )به درگاه خوشيها و برعكس... تبديل كنند(. آن كسانى كه به فرياد مى

جويند و )با اين حال( آنها هم به رحمت خدا( نزديكتر است، خود براى تقّرب به پروردگارشان، وسيله مى
 .«هستند و از عذاب او هراسناكخدا اميدوار 

 فرمايد:يا مى
يُبوا  لَُكۡم إين ُكنتُۡم ﴿ ۡمَثالُُكۡمۖٞ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡسَتجي

َ
ي عيَباٌد أ ييَن تَۡدُعوَن مين ُدوني ٱَّللَّ

إينَّ ٱَّلَّ
 ََ قي  .[١٨٥]األعراف:  ﴾١٩٤َصَٰدي

ثل خودتان هستند. پس آنها را بخوانيد، خوانيد، بندگانى مهمانا كسانى را كه به غير از خدا به فرياد مى»
 .«گوييد بايد به شما پاسخ دهند!اگر راست مى
 فرمايد:مى« وسيله»نيز، در مورد  سخود علي 
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تعالی اإلیمان به وبرسوله والجهاد فی لله سبحانه و إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلی ا»
رمضان... وحج البیت واعتماره... سبیله... وإقام الصلوة... وإیتاء الزکوة... وصوم شهر 
 .1«صنائع المعروفوصلة الرحم... وصدقة السر... وصدقة العالنیة... و 

براى متوّسلين به او، ايمان به او و به  -سبحان و متعال  -برترين وسيله تقّرب به سوى خداوند »
.. حج و عمره خانه خدا... رسولش... جهاد در راهش... برپاداشتن نماز... دادن زكات... روزه ماه رمضان.

دادن به صورت آشكار... و انجام ديگر كارهاى نيك و دادن به صورت پنهان... صدقهصله رحم... صدقه
 .«شايسته است

بنابراين، هيچ كس و هيچ چيز، جز ايمان به خدا و اعمال شايسته براى خوشنودى خدا، انسان را به او 
 شود:ىاش نمسازد و باعث رستگارىنزديك نمى

ا ﴿ يُبُكۡم عينَدنَا ُزلَۡفَٰٓ إيٗلَّ َمۡن َءاَمَن وََعميَل َصَٰليحا َّتي ُتَقرل
يٱلَّ ۡوَلَُٰدُكم ب

َ
َٰلُُكۡم َوَٗل  أ ۡمَو

َ
َوَما  أ

يَما َعميلُوا  وَُهۡم ِفي ٱۡلُغُرَفَٰتي َءاميُنوَن  ۡعفي ب َلَٰٓئيَك لَُهۡم َجَزا ُء ٱلضلي و 
ُ
 .[٨١]سبأ:  ﴾٣٧فَأ

نزديك و  اوالد شما )و نه هيچ كس و هيچ چيز ديگرى(، چيزهايى نيستند كه شما را به مانه اموال و نه »
مقّرب سازند، بلكه كسانى كه ايمان بياورند و اعمال شايسته انجام دهند )مقّرب درگاه ما بوده( و در برابر 

نازل )بهشت( در امن و دهند، پاداش مضاعفى دارند و ايشان در طبقات باال و برترين ماعمالى كه انجام مى
 .«برندامان به سر مى

َرَجَُٰت ٱۡلُعَلَٰ ﴿ َلَٰٓئيَك لَُهُم ٱدلَّ و 
ُ
َٰليَحَٰتي فَأ ا قَۡد َعميَل ٱلصَّ يهيس ُمۡؤمينا ت

ۡ
 .[١٤]طه:  ﴾٧٥َوَمن يَأ

و هر كس با ايمان و عمل نيكو و شايسته به پيش پروردگارش برود، چنين كسانى داراى مراتب باال و »
 .«وااليى هستنددرجات 

فريادخواندن، خوانند، خود نيز شرك است؛ زيرا دعا و بهاينكه انبياء و ائمه و اولياء را در دعا مى -9
همچون مردگان و صاحبان -كردن از هر كسى غير از خدا بردن و طلب نجاتطلبيدن، پناهيارى

شودن مشكالت، مثل برآوردن حاجات، شفادادن مريض، اعطاى فرزند، گ -ضرايح و مقامات 
طلب پيروزى بر دشمن و... از شركهاى ديگرى است كه بر توده مردم پوشيده مانده است؛ چون كه 
به تصّور خود، دعا و استغاثه و استعاذه و استعانت را عبادت ندانسته و فقط آن را در نماز و روزه و 

ل و نّيتهاى فوق را دانند، در حاليكه مفهوم و معنى عبادت، همه اعمازكات و حج منحصر مى
 فرمايد:دربردارد! چنانكه مى

                                           
 .163نهج البالغة، شرح فيض اإلسالم، خطبه  -1
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وَن َعۡن عيَباَدتي َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم ﴿ ُ ييَن يَۡستَۡكِبي
ۡب لَُكۡمۚٞ إينَّ ٱَّلَّ ۡستَجي

َ
َوقَاَل َربُُّكُم ٱۡدُعوني  أ

رييَن   .[٣٦]غافر:  ﴾٦٠َداخي
كه مرا  دانندرا بزرگتر از آن مى گويد: مرا بخوانيد تا اجابت كنم. كسانى كه خودپروردگار شما مى»

 .«عبادت كنند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند شد
ميۡرُت ﴿

ُ
ي َوأ بل يَنَُٰت مين رَّ َ ٱّۡلَيل َءّني

ا َجا  ي لَمَّ ييَن تَۡدُعوَن مين ُدوني ٱَّللَّ
ۡعُبَد ٱَّلَّ

َ
ۡن أ
َ
ي نُهييُت أ

ۡسليَم قُۡل إيّنل
ُ
ۡن أ
َ
 أ

 ََ ي ٱۡلَعَٰلَمي يَربل  .[٣٣]غافر:  ﴾٦٦ل

خوانيد )و دعاهايتان را متوّجه ام از اينكه معبودانى را كه شما به جز خدا فرياد مىبگو: من نهى شده»
سازيد( عبادت كنم، از آن زمانى كه آيات روشن و داليل آشكارى از جانب پروردگارم برايم آمده آنان مى

 .«نيان گردماست و به من فرمان داده كه خاشعانه و خاضعانه تسليم پروردگار جها
ا ﴿ ي َاقييلا ءي َربل

يُدََع  ُكوَن ب
َ
ٗلَّ  أ
َ
ي َعَسَٰٓ أ  َربل

ۡدُعوا 
َ
ي َوأ ۡعََتيلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن مين ُدوني ٱَّللَّ

َ
 ٤٨َوأ

ۥ  إيۡسَحَٰقَ  ي َوَهۡبَنا َُلُ لَُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن مين ُدوني ٱَّللَّ ا ٱۡعََتَ  .[٥٨-٥٣]مريم:  ﴾فَلَمَّ
تنها  كنم وگيرى مىخوانيد، كنارهمن از شما و از آنچه به جز خدا به فرياد مى )ابراهيم فرمود:(»

پاسخ نماند. هنگامى كه از خوانم. اميد است كه دعاى من در پيشگاه پروردگارم بىپروردگارم را به فرياد مى
نمود(، ما اسحاق  گيرى كرد )و از ميانشان هجرتكردند، كنارهآنان و آن چيزهايى كه به جز خدا عبادت مى

 .«را به او بخشيديم
يهي ﴿ ئ

ۥ  إيَٰىَٰ يَۡومي ٱۡلقيَيََٰمةي َوُهۡم َعن ُدََع  يُب َُلُ  يَۡستَجي
ي َمن ٗلَّ ن يَۡدُعوا  مين ُدوني ٱَّللَّ َضلُّ ميمَّ

َ
ۡم َوَمۡن أ
يهيمۡ  ٥َغَٰفيلُوَن  يعيَباَدت  ب

ۡعَدا ءا َوََكنُوا 
َ
َ ٱَلَّاُس ََكنُوا  لَُهۡم أ  .[٣-٤]األحقاف:  ﴾٦َكَٰفيرييَن  ِإَوَذا ُحّشي

و چه كسى گمراهتر از آن است كه افرادى را به فرياد بخواند كه )اگر( تا روز قيامت )هم ايشان را صدا »
شنوند( و اصاًل از دعايشان دهند، بلكه سخنانش را هم نمىگويند )و نه تنها جواب نمىبزند( پاسخش نمى

شدگان، شوند، همين به فريادخواسته)در روز قيامت( جمع مى خبرند! و هنگامى كه مردمغافل و بى
 .«كنندجويند( و عبادتشان را انكار مىشوند )و از آنان بيزارى مىدشمنان به فريادخواهندگان مى

دانسته است، چنانچه هدف از « عبادت»را همان « دعا»شود، همانگونه كه در اين آيات مالحظه مى
 صدهد و به همين جهت است كه رسول خداو به فرياد خواندن نشان مى« دعا»را همان « عبادت»

 .1«دعا همان عبادت است». «ادلاعء هو العبادة»فرمايد: مى
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را به فرياد بخواند، در واقع او  -يا همراه با او  -پس خواندن غير خدا شرك است و كسى كه غير از خدا 
 فرمايد:به وضوح مى را به خدايى گرفته و عبادتش نموده است؛ چنانچه

يهيس َما َيۡمليُكوَن مين قيۡطمييإ ﴿ ييَن تَۡدُعوَن مين ُدون
ُ َربُُّكۡم َُلُ ٱلُۡملُۡكۚٞ َوٱَّلَّ َٰليُكُم ٱَّللَّ إين  ١٣َذ

كيُكۡمۚٞ تَۡدُعوُهۡم َٗل يَۡسَمُعوا  ُدََع َءُكۡم َولَۡو َسميُعوا  َما ٱۡسَتَجابُوا  لَُكۡمۖٞ َوَيۡوَم ٱۡلقيَيََٰمةي يَۡكُفُروَن  ۡ يّشي ب
يئَُك ميۡثُل َخبيي    .[١٥-١٨فاطر: ] ﴾١٤َوَٗل يُنَبل

آن است خداوند كه پروردگار شماست و مالكّيت )مطلق( از آِن اوست و كسانى را كه به جز خدا به »
 خوانيد، حّتى مالك پوسته نازك خرمايى هم نيستند! اگر آنها را به فرياد بخوانيد، هرگز دعا و صداىفرياد مى

شنوند و )به فرض( اگر هم بشنوند، قدرت پاسخگويى و اجابت به شما را ندارند! و در روز شما را نمى
گاه، تو را باخبر نمىورزى شما را انكار مىقيامت، شرك  .«سازدكنند، و هيچ كس همچون خداوند آ

ا ﴿ َحدا
َ
يهيس  أ ۡشيُك ب

ُ
ي َوَٗل  أ  َربل

ۡدُعوا 
َ
َما  أ  .[١٦ ]الجن: ﴾٢٠قُۡل إينَّ

 .«سازمخوانم و كسى را با او )در خواندن( شريك نمىبگو: من تنها پروردگارم را مى»
ا﴿ َحدا

َ
ي أ  .[١٣]الجن:  ﴾فََا تَۡدُعوا  َمَع ٱَّللَّ

 .«پس همراه با خدا، كسى را به فرياد مخوانيد!»
خدا را به كمك داند؛ يعنى اگر مى« عبادت»، «دعا»طلبيدن را نيز همچون و يارى« استعانت»قرآن 

ايم و اگر كسى غير از او يا همراه با او را به كمك طلبيديم، قطعًا براى طلبيديم، در واقع او را عبادت كرده
 فرمايد:ايم! چنانچه مىشريك تراشيده -نعوذ بالّله  -خدا 

﴿ َُ  .[٤]الفاتحة:  ﴾٥إييَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعي
 .«طلبيمتنها از تو يارى و استعانت مىپرستيم و تنها تو را مى»

آورده و يكى دانسته است؛ يعنى هرگاه تقاضا و « عبادت»را همراه با « استعانت»بينيم، چنانچه مى
آور حاجتى داشتيم، تنها از او بخواهيم و هرگاه طلب يارى كرديم، از او طلب كنيم.. آيا به راستى خنده

كنند؟! و به كسانى متوّسل ان خود براى خودشان از او طلب يارى مىنيست كه از كسانى كمك بگيريم كه آن
كنند و خود قادر به جلب خير و اى طلب كسب خير و دفع شّر مىشويم كه خود براى خويش از هر وسيله

 فرمود: بن عّباسبه عبدالّله صدفع شّر از خود نيستند؟! اين همان معنايى است كه رسول خدا 
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لَْت »
َ
ْن إذا سأ

َ
َة لو اجتَمَعْت ىلع أ ن  األم 

َ
فَاسأِل اهلل، وإذا استََعنَْت فاستَِعْن باهلل، واعلْم أ

وَك بيشء، لم  ْن يرَضُّ
َ
، لم َينَْفُعوَك إِل  بيشء قَْد َكتَبَه اهلل لََك، ولو اجتَمُعوا ىلع أ َينَْفعوَك بيشء 

وَك إِل  بيشء  قَْد َكتَبَُه اهلل َعليَك   .1«يرَُضُّ
هر گاه طلب و درخواستى داشتى، از خدا بخواه، و هر گاه يارى و استعانت طلبيدى، از خدا بجوى، و »

بدان كه اگر تمام مردم براى رساندن نفعى به تو جمع شوند، جز نفعى كه خدا برايت مقّرر فرموده، نصيبت 
ند، جز زيانى كه خداوند برايت نخواهد شد، و بدان كه اگر تمام مردم براى رساندن زيانى به تو اّتفاق نماي

 .«نوشته است، به تو نخواهد رسيد
كند كه مقصود از عبادت، است.. قرآن به روشنى بيان مى« عبادت»بردن نيز، و التجاء و پناه« استعاذه»

 باشد:خواستن نيز مىعالوه بر دعا و استغاثه و استعانت و التماس، التجاء و استعاذه و پناه
ۡؤميُنونَ  بَۡل ََكنُوا  ﴿ يهيم مُّ ۡكََثُُهم ب

َ
ۖٞ أ نَّ  .[٥١]سبأ:  ﴾َيۡعبُُدوَن ٱۡۡلي

 .«انداند، و اكثرشان بديشان ايمان داشتهپرستيدهبلكه ايشان جّنيان را مى»
 كند:اى ديگر چنين تصريح مىكردند، آيهو اينكه چگونه جّنيان را عبادت مى

نسي َيُعو﴿ يَن ٱۡۡلي  مل
نَُّهۥ ََكَن ريَجال 

َ
ا َوأ ي فََزاُدوُهۡم رََهقا نل يَن ٱۡۡلي يريَجال  مل  .[٣]الجن:  ﴾٦ُذوَن ب

آوردند، و بدين وسيله بر گمراهيها و سركشى ايشان و كسانى از انسانها به كسانى از جّنيان پناه مى»
 .«افزودندمى

ى غير از كند كه پناهندگى جز به درگاه خدا نبايد صورت بگيرد؛ زيرا هيچ موجودقرآن كريم، بيان مى
 خداوند، حّى و قّيوم، حاضر و ناظر، شنوا و ملجأ و منجى نيست:

ء  َوُهَو َُييُي َوَٗل َُيَاُر َعلَۡيهي إين ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ﴿ ي ََشۡ
هيس َملَُكوُت ُكل َسَيُقولُوَن  ٨٨قُۡل َمۢن بييَدي

ي  َّ  .[٣٨-٣٣]المؤمنون:  ﴾َّللي
در دست دارد و او كسى باشد كه )به همه( پناه دهد و بگو: چه كسى فرماندهى بزرگ همه چيز را »

 .«گوييد؟ خواهند گفت: از آن خداستتوان( از )عذاب( او پناه داد اگر چنانچه راست مىكسى را )هم نمى
م  ﴿ ي ميۡن ََعصي يَن ٱَّللَّ ا لَُهم مل  .[١١]يونس:  ﴾مَّ
 .«تواند آنان را از )عذاب( خدا پناه دهدهيچ كس و هيچ چيزى نمى»
ي ﴿ ا  إيَٰى ٱَّللَّ و   .[٤٦]الذاريات:  ﴾فَفيرُّ
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 .«پس به سوى خدا بگريزيد )و تنها به او پناه ببريد(»
َفلَقي ﴿

ي ٱلۡ يَربل ُعوُذ ب
َ
ي َما َخلََق  ١قُۡل أ  .[١-١]الفلق:  ﴾٢مين َشل

 .«دم، از شّر هر آنچه كه خلق كرده استبرم به پروردگار سپيدهبگو: پناه مى»
يهيس ُمۡلَتَحًدا قُۡل إيّنلي لَ ﴿ َد مين ُدون جي

َ
َحد  َولَۡن أ

َ
ي أ  .[١١]الجن:  ﴾٢٢ن َُييَيني ميَن ٱَّللَّ

 .«يابمدهد و من هيچ پناهگاهى جز او نمىبگو: هيچ كس مرا در برابر خدا پناه نمى»
 دهد:رسد و نجات مىو باالخره تنها اوست كه به فريادها مى

ين ﴿ يُكم مل ي هيس قُۡل َمن ُيَنجل ََٰنا ميۡن َهَٰذي جنَى
َ
ئيۡن أ
ي َوٱّۡلَۡحري تَۡدُعونَُهۥ تََضَُّعا وَُخۡفَيةا لَّ ُظلَُمَٰتي ٱۡلَِبل

َٰكيرييَن  نُتۡم تُّۡشيُكوَن  ٦٣ََلَُكوَننَّ ميَن ٱلشَّ
َ
ي َكۡرب  ُثمَّ أ

يۡنَها َومين ُكل يُكم مل ي ُ ُيَنجل ]األنعام:  ﴾٦٤قُلي ٱَّللَّ
٣٤-٣٨]. 

بخشد، در آن حال كه )دشواريها و ز اهوال و شدايد خشكى و دريا رهايى مىبگو: چه كسى شما را ا»
خوانيد )و كنند و( او را فروتنانه و خاضعانه، آشكار و پنهان به فرياد مىگرفتاريهاى بزرگ به شما رو مى

يم؟ بگو: خدا خوريم كه از سپاسگزاران باشگوييد:( اگر خدا ما را از اين اهوال و بالها برهاند، سوگند مىمى
رهاند. سپس شما )با اين وجود براى او( شريك و انباز شما را از آن )شدايد( و از هر غم و اندوهى مى

 .«سازيد!مى
و ءَ ﴿ ُف ٱلسُّ ن َُيييُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إيَذا َدََعهُ َوَيۡكشي مَّ
َ
 .[٣١]النمل:  ﴾أ
رسد و بال و گرفتارى را برطرف ضطّر مى)آيا معبودان دروغين بهترند( يا كسى كه به فرياد درمانده و م»

 .«كند، هر گاه كه او را به فرياد بخواند...مى
ي ﴿ َع ٱَّللَّ ءيَلَٰه  مَّ
َ
 .[٣٨]النمل:  ﴾أ
 .«آيا معبود ديگرى با خداست؟!»
بعالوه خداوند از هركس و هر چيزى به انسان نزديكتر است و به واسطه نياز ندارد.. خداوند دور و  -9

اش نتواند در هر زمان و مكانى او را به فرياد بخواند، بلكه از مكان نيست كه بنده محدود به زمان و
خود بنده به او نزديكتر است؛ زيرا خالق و مالكش هموست و از هر كسى به درون و حوايجش 

گاهتر است:  آ
َٗل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَّطييُف ٱۡۡلَبيُي ﴿
َ
 .[١٥]الملك:  ﴾١٤أ
گاه استكند، مىكه خلق مىهان! كسى »  .«داند و او ريزبين و دقيق و آ
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﴿ ََ  .[١١]المؤمنون:  ﴾َوَما ُكنَّا َعني ٱۡۡلَۡلقي َغَٰفيلي
 .«ايمخبر و غافل نبودهها، بىو ما هرگز از حال آفريده»
ُدوُر ﴿ ي َوَما ُُتۡفي ٱلصُّ َُ ۡع

َ
يَنَة ٱۡۡل ئ

 .[١٨]غافر:  ﴾١٩َيۡعلَُم َخا 
 .«داندها پنهان است، مىآنچه را در سينهخيانت چشمها و »

آيا به راستى خدايى كه خالق انسان است و از همه احوال و نّياتش باخبر است و از رگ گردن به او 
 .نزديكتر است، نيازى به واسطه دارد؟!

ۡقرَ ﴿
َ
ۖۥٞ َوََنُۡن أ يهيس َنۡفُسُه ُم َما تُوَۡسويُس ب

نَسََٰن َوَنۡعلَ  ﴾١٦ُب إيَِلۡهي ميۡن َحۡبلي ٱلَۡورييدي َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡۡلي
 .[١٣]ق: 

اى در سر دارد، و ما از گذرد و چه انديشهدانيم كه به خاطرش چه مىايم و مىما انسانها را آفريده»
 .«شاهرگ گردن به او نزديكتريم

اعي إيَذا ﴿ يُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ جي
ُ
ي قَرييٌبۖٞ أ

ي فَإيّنل لََك عيَباديي َعِنل
َ
 .[١٣٣]البقرة:  ﴾َدََعني ِإَوَذا َسأ

و هر گاه بندگانم از تو بپرسند، پس من نزديكم و دعاى دعاكننده را هنگامى كه مرا بخواند، اجابت »
 .«كنممى

كنند، به آنها ديد كه جمعى از اصحابش با صداى بلند دعا مى صبار رسول خدا روايت شده كه يك
 فرمود:
 .1«ول اغئبا ولكن تدعون سميعا قريباإربعوا ىلع أنفسكم إنكم ل تدعون أصم »
خوانيد، بلكه داريد كسى را چه خبرتان است؟! شما كه يك موجود ناشنوا و غايب و دوردست را نمى»

 .«خوانيد كه شنوا و نزديك استمى
قرآن كريم اين چنين نزديكى انسان را به خدا و نزديكى خدا را به انسان بيان كرده؛ به طورى كه اين 

ها و داّلالن را در هم شكسته است! سوداگرانى كه خودشان را آور، افسانه واسطهعجيب و شگفت نزديكى
 .داند كه آنان دروغگويانند!اند و خدا مىحاجب و دربان درهاى رحمت واسعه خدا قلمداد كرده

ي ﴿ ۡينََما تَُولُّوا  َفَثمَّ وَۡجُه ٱَّللَّ
َ
ي ٱلَۡمّۡشيُق َوٱلَۡمۡغريُبۚٞ فَأ َّ  .[١١٤]البقرة:  ﴾َوَّللي

 .«مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر طرف رو كنيد، خدا آنجاست»
ۡيَن َما ُكنُتمۡ ﴿

َ
 .[٥]الحديد:  ﴾َوُهَو َمَعُكۡم أ

                                           
 .199رجمه محّمد خرقانى، صفحه ، دكتر يوسف القرضاوى، ت«العبادة فى اإلسالم»نقل از  -1
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 .«و او با شماست هر كجا كه باشيد»
ييب  ﴿ ي قَرييب  َّمُّ  .[٣١]هود:  ﴾إينَّ َربل
 .«)دعاها( استكننده گمان پروردگارم )به بندگانش( نزديك و اجابتبى»
و نفرموده كه برويد واسطه بياوريد تا شما را « كنم!مرا بخوانيد، اجابت مى»فرمايد: خداوند مى -0

بپذيرم! بلكه فرموده: با من كسى را نخوانيد كه دليل و برهانى بر خدابودنش نداريد و از روى 
 ايد:خياالت و اوهام، صفات خدايى برايش قائل شده

ۡب لَُكمۡ  َوقَاَل َربُُّكمُ ﴿ ۡستَجي
َ
 .[٣٦]غافر:  ﴾ٱۡدُعوني  أ

 .«كنمو پرودگار شما فرموده: مرا بخوانيد، اجابت مى»
يهيس﴿ ي إيَلًَٰها َءاَخَر َٗل بُۡرَهََٰن َُلُۥ ب  .[١١١]المؤمنون:  ﴾َوَمن يَۡدُع َمَع ٱَّللَّ
 .«خدابودن آن نداردهر كس با خدا، معبود ديگرى را به فرياد بخواند، مسّلمًا هيچ دليلى بر »

اند؛ زيرا دانند، در واقع او را با خداوند مساوى و برابر قرار دادهكسانى كه غير خدا را مدعو غيبى مى
گويد، مشكالت و شنود و پاسخ مىكنند كه همچون خدا محدود به زمان و مكان نيست، مىخيال مى

برند و همين افراد شود، به اشتباه خود پى مىپا مىسازد و... اّما وقتى كه قيامت برگرفتاريها را برطرف مى
 ايم:ايم؛ چرا كه مخلوقى را با خالق مساوى قرار دادهخورند كه ما آشكارا در اشتباه و گمراهى بودهسوگند مى

َإ ﴿ بي ي إين ُكنَّا لَفي َضَلَٰل  مُّ ََ  ٩٧تَٱَّللَّ ي ٱۡلَعَٰلَمي يَربل ييُكم ب  .[٨٣-٨١]الشعراء:  ﴾٩٨إيۡذ نَُسول
ايم. گويند:( به خدا سوگند! ما در گمراهى آشكارى بوده)مشركين در روز قيامت به معبودان خود مى» 

 .«دانستيمآن زمان كه شما را با پروردگار جهانيان )در عبادت و اطاعت( برابر مى
قيده را بر آرى! كسى كه موجودى را در ذات يا صفات با خداوند برابر بداند، مشرك است؛ اگر چه اين ع

زبان نياورد! ولى همين اندازه كه در درون معتقد باشد كه در هر زمان و مكانى، كسى ديگر نيز همراه خدا، 
كند، براى خدا شريك تراشيده است!.. قرآن خطاب به آنهايى شنود و اجابتش مىاش را مىصدا و نداى قلبى

 د:فرمايخوانند، چنين مىكه همنوعان خود را به فرياد مى
يُبوا  لَُكۡم إين ُكنتُۡم ﴿ ۡمَثالُُكۡمۖٞ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡسَتجي

َ
ي عيَباٌد أ ييَن تَۡدُعوَن مين ُدوني ٱَّللَّ

إينَّ ٱَّلَّ
 ََ قي  .[١٨٥]األعراف:  ﴾١٩٤َصَٰدي

خوانيد، بندگانى مثل خودتان هستند. پس آنها را بخوانيد، همانا كسانى را كه به غير از خدا به فرياد مى»
 .«گوييد بايد به شما پاسخ دهند!ر راست مىاگ
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خوانيد، بندگانى مثل خودتان فقير و محتاج، و مالك مى« مدعو غيبى»يعنى كسانى كه شما به عنوان 
شود و چيز است، متوّكل نمىكه مانند خودش نيازمند و بى« اىبنده»به « بنده»هيچ چيزى نيستند، و هرگز 

بلكه فقط بايد به سوى خداى صمدى كه تنها برآورنده حاجات و نيازمنديهاست  1كند!التجاء و التماس نمى
 واسطه به درگاهش عرض نمايد:رو كند و حاجاتش را بى -مستقيمًا  -

ۥ  إيَٰىَٰ يَۡومي ٱۡلقيَيََٰمةي َوُهۡم َعن ُدََع  ﴿ يُب َُلُ  يَۡستَجي
ي َمن ٗلَّ ن يَۡدُعوا  مين ُدوني ٱَّللَّ َضلُّ ميمَّ

َ
يهيۡم َوَمۡن أ ئ
 .[٤]األحقاف:  ﴾٥َغَٰفيلُوَن 

و چه كسى گمراهتر از آن است كه افرادى را به فرياد بخواند كه )اگر( تا روز قيامت )هم ايشان را صدا »
شنوند( و اصاًل از دعايشان دهند، بلكه سخنانش را هم نمىگويند )و نه تنها جواب نمىبزند( پاسخش نمى

 .«خبرند!غافل و بى
 .تشخيص دهيم؟! -كه مخلوق است  -و غير خدا را  -كه خالق است  -فرق بين خدا آيا نبايد 

َفَمن ََيۡلُُق َكَمن ٗلَّ ََيۡلُقُ ﴿
َ
 .[١١]النحل: ﴾ أ
 .«كند؟!كند، مانند كسى است كه خلق نمىآيا كسى كه خلق مى»

 .نيست؟!توان خالق را با مخلوق قياس كرد، در حالى كه هيچ چيز و هيچ كسى مثل او آيا مى
يُ ﴿ مييُع ٱّۡلَصي ۖٞ وَُهَو ٱلسَّ ء   .[١١]الشورى:  ﴾لَيَۡس َكميۡثليهيس ََشۡ
 .«هيچ كس و هيچ چيزى مثل او نيست و او شنوا و بيناست»
نُتۡم َٗل َتۡعلَُموَن ﴿

َ
َ َيۡعلَُم َوأ ۚٞ إينَّ ٱَّللَّ ۡمَثاَل

َ
ي ٱۡۡل َّ  .[١٥]النحل:  ﴾٧٤فََا تَۡضيُبوا  َّللي

و همانند قرار ندهيد )و با قياسهاى فاسد و تشبيهات ناروا، عبادت بتها و معبودان  پس براى خدا شبيه»
 .«دانيدداند و شما نمىدروغين را تعبير و توجيه نكنيد(. همانا خدا مى

در ذات وصفاتش يكتا و يگانه  2وقتى كه خداوند، خالق و مالك همه چيز در جهان هستى است ،
نسبت به  1زديكتر است، رحمتش وسيع و همه چيز را در برگرفته است،از رگ گردن به انسان ن 3است،

                                           
 شاعر مي گويد: -1

 طلبـــدهركـــه منظـــور خـــود از غيـــر خـــدا مى
 

 او گــدايى اســت كــه حاجــت ز گــدامى طلبــد 
 

ــد ــه دوا باش ــد ك ــق هرچن ــاى خل ــت عط ــر اس  زه
 

ــه مى  ــت زك ــدحاج ــدا باش ــه خ ــا ك ــواهى آنج  خ
 

 

ء  فَٱۡعُبُدوهُ ﴿ -2 ي ََشۡ
ۡرضي ﴿[. 161]األنعام:  ﴾َخَٰليُق ُكل

َ
َمََٰوَٰتي َوٱۡۡل ي ُمۡلُك ٱلسَّ َّ  [.193عمران: ]آل ﴾َوَّللي

َحٌد ﴿ -3
َ
ُ أ ۡقَرُب إيَِلۡهي ميۡن َحۡبلي ٱلَۡورييدي ﴿[. 1]اإلخالص:  ﴾١قُۡل ُهَو ٱَّللَّ

َ
 [.10]ق:  ﴾َوََنُۡن أ
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چرا غير او را بخوانيم و به غيرش متوّسل شويم و  2بندگانش لطف فراوان دارد، و براى بندگانش كافى است،
است و دعا و به  -متعال  -برايش بتراشيم؟! اصاًل روح يكتاپرستى در توّجه مستقيم به خداوند  اىواسطه

ريادخواندنش، خود عبادتى بزرگ است، و كسى كه مردم را به خواندن خود يا غير خدا دعوت كند، اين ف
 گردد:چنين شخصى از ريشه باطل مى

ُل ﴿ يهيس ُهَو ٱلَۡبَٰطي نَّ َما يَۡدُعوَن مين ُدون
َ
َ ُهَو ٱۡۡلَقُّ َوأ نَّ ٱَّللَّ

َ
يأ يَك ب َٰل  .[٣١]الحج:  ﴾َذ

 .«خوانند، باطل هستندق است و هر آنچه كه غير از او مىاين بدين خاطر است كه فقط خدا ح»
هر چه و هر كس باشد، شرك و باطل است و شايسته نيست در « من دون الله»بنابراين به فرياد خواندن 

 .دعا، كسى را همراه با خدا يا در كنار خدا، مورد توّجه قرار داد؛ زيرا خداوند رقيب ندارد!
افََا تَۡدُعوا  َمَع ﴿ َحدا

َ
ي أ  .[١٣]الجن:  ﴾ٱَّللَّ

 .«پس همراه خدا، كس ديگرى را نخوانيد»
اگر دست بر قبر كشيدن، و »گريديم به سخنان آقاى صدر در پاسخ به سؤال تيجانى كه گفت: برمى -9

رسانند، اين بدون ترديد شرك دهند و آنها زيان مىجستن به اين نّيت باشد كه آنها نفع مىتوّسل
دانند خداوند خودش ضاّر و نافع است؛ يعنى ضرر و نفع، نان كه موّحدند و مىاست، ولى مسلما

نزد « اىوسيله»كنند، به اين خاطر است كه فقط از سوى خداست و اينكه اولياء و ائمه را دعا مى
 (31)ص «.. خدا باشند، و اين هرگز شرك نيست و...

ايمان و عمل »بندگان صالح خدا نيستند، بلكه تنها انبياء و ائمه و ساير « وسيله»تاكنون ثابت كرديم كه 
نيست، و از طرفى دعا و استعانت و استعاذه، « خواندنى»است. همچنين وسيله نزديكى به خدا، « صالح

 شوند و بايستى در انجام آن، تنها و تنها خداوند مورد توّجه قرار گيرد و... الخ.محسوب مى« عبادت»
دانيم كه تنها ما مى»گويد: كنيم كه مىى صدر در جمالت نخستش توّجه مىاّما در اينجا به منطق آقا

 «.برايمان واسطه و وسيله باشند! خوانيم تا آنها نزد خداخدا ضاّر و نافع است، و ما اولياء و ائمه را مى
است؛ زيرا آنها نيز به خدا ايمان داشتند و  صاين منطق، درست همان منطق مشركين زمان پيامبر 

عتقد بودند كه او همان پروردگار جهانيان، معبود برتر، خالق، مالك، پديدآورنده عالم و گرداننده و م
تحت سلطه و قدرت نهايى او قرار دارند؛  -حّتى بتهايشان  -چرخاننده آسمانها و زمين است؛ همه 

 رمايد:فباراند و رزق و روزى در دست اوست و... چنانكه مىهموست كه از آسمان باران مى

                                                                                                               
ء  ﴿ -1 َعۡت ُكَّ ََشۡ يعيَباديهيس﴿[. 190]األعراف:  ﴾َورَۡۡحََّتي وَسي يُفۢ ب ُ لَطي  [.13]الشورى:  ﴾ٱَّللَّ
ُ بيَكافإ َعۡبَدهُۥ﴿ -2 لَۡيَس ٱَّللَّ

َ
 [.90زمر: ]ال ﴾أ
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﴿ ُ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َِلَُقولُنَّ ٱَّللَّ َر ٱلشَّ ۡرَض وََسذَّ
َ
َمََٰوَٰتي َوٱۡۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡۡلَُهم مَّ

َ
]العنكبوت:  ﴾َولَئين َسأ

٣١]. 
اگر از آنان بپرسى: چه كسى آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را مسّخر نموده، به تحقيق »

 .«خواهند گفت: خدا!
ُ  َولَئين﴿ ۡن َخلََقُهۡم َِلَُقولُنَّ ٱَّللَّ ۡۡلَُهم مَّ

َ
 .[٣١]الزخرف:  ﴾َسأ

 .«گويند: خدا!اگر از آنان بپرسى: چه كسى آنها را آفريده، قطعًا مى»
﴿ ُ يَها َِلَُقولُنَّ ٱَّللَّ ۡرَض ميۢن َبۡعدي َمۡوت

َ
يهي ٱۡۡل ۡحَيا ب

َ
َما ءي َما ءا فَأ َل ميَن ٱلسَّ ن نَّزَّ ۡۡلَُهم مَّ

َ
 ﴾َولَئين َسأ

 .[٣٨]العنكبوت: 
باراند و زمين را به وسيله آن بعد از مردنش زنده اگر از آنان بپرسى: چه كسى از آسمان آب را مى»

 .«گرداند؟ قطعًا خواهند گفت: خدا!مى
ريُج ﴿

بَۡصََٰر َوَمن َُيۡ
َ
ۡمَع َوٱۡۡل ن َيۡمليُك ٱلسَّ مَّ

َ
ۡرضي أ

َ
َما ءي َوٱۡۡل يَن ٱلسَّ ٱۡلَۡحَّ ميَن قُۡل َمن يَۡرُزقُُكم مل

 ُ ۚٞ فََسيَُقولُوَن ٱَّللَّ ۡمَر
َ
يُر ٱۡۡل َۡحلي َوَمن يَُدبل

يَت ميَن ٱلۡ يتي َوُيۡذريُج ٱلَۡميل  .[٨١]يونس:  ﴾ٱلَۡميل
رساند؟ چه كسى بر گوش و چشمها تواناست؟ چه كسى بگو: چه كسى از آسمان به شما روزى مى»

 .«كند؟ قطعًا خواهند گفت: خدا!ه كسى امور را تدبير مىآورد؟ چزنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مى
ۡرُض َوَمن فييَها  إين ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ﴿

َ
يَمني ٱۡۡل

ل ُروَن  ٨٤قُل ل فََا تََذكَّ
َ
يۚٞ قُۡل أ َّ قُۡل َمن  ٨٥َسَيُقولُوَن َّللي

يمي  ۡبعي َورَبُّ ٱلَۡعۡرشي ٱۡلَعظي َٰتي ٱلسَّ َمََٰو يۚٞ  ٨٦رَّبُّ ٱلسَّ َّ فََا َتتَُّقوَن َسَيُقولُوَن َّللي
َ
هيس  ٨٧ قُۡل أ قُۡل َمۢن بييَدي

ء  َوُهَو َُييُي َوَٗل َُيَاُر َعلَۡيهي إين ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن  ي ََشۡ
َٰ تُۡسَحُروَن  ٨٨َملَُكوُت ُكل ّنَّ

َ
يۚٞ قُۡل فَأ َّ َسَيُقولُوَن َّللي

 .[٣٨-٣٥]المؤمنون:  ﴾٨٩
دانيد؟ خواهند گفت: از آن خدايند! آن كيستند اگر مىبگو: زمين و تمام كسانى كه در آن هستند، از »

انديشيد؟! بگو: چه كسى مالك آسمانهاى هفتگانه و صاحب عرش عظيم است؟ بگو: پس چرا نمى
ترسيد؟! بگو: چه كسى فرماندهى بالفاصله خواهند گفت: از آِن خداست! بگو پس چرا )تنها از خدا( نمى

توان( از )عذاب( كسى باشد كه )به همه( پناه دهد و كسى را )هم نمى بزرگ همه چيز را در دست دارد و او
خواهند گفت: از آن خداست! بگو: پس چگونه گول و فريب  گوييد؟او پناه داد اگر چنانچه راست مى

 .«شويد؟!خوريد و جادو مىمى
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ًا هنگامى كه اعراب جاهلى عالوه بر اين، حّتى در مواقع گرفتاريها و بالهاى سخت و دشوار، خصوص
طلبيدند و شدند، تمام چيزهايى را كه به غير از خدا به كمك مىدر درياها دچار طوفان و امواج سهمگين مى

 فرمايد:خواندند... چنانچه مىكردند و تنها و تنها او را به فرياد مىپرستيدند، فراموش مىمى
ُّ ِفي ٱّۡلَۡحري َضلَّ َمن تَدۡ ﴿ ُكُم ٱلضُّ  .[٣١]اإلسراء:  ﴾ُعوَن إيٗلَّ  إييَّاهُ ِإَوَذا َمسَّ
خوانديد، رسد، جز خدا همه كسانى را كه به فرياد مىو هنگامى كه ناراحتى و بال در درياها به شما مى»

 .«شونداز نظرتان ناپديد و گم مى
يينَ ﴿ ََ َُلُ ٱدلل َ َُمۡليصي لَلي َدَعُوا  ٱَّللَّ ۡوج  َكٱلظُّ َيُهم مَّ  .[٨١ن: ]لقما ﴾ِإَوَذا َغشي
خوانند و عبادت و گيرد، خالصانه خدا را به فرياد مىهنگامى كه موجهايى همچون كوه آنها را فرا مى»

 .«داننددين را تنها خاّص او مى
يَِلۡهي تَۡج ﴿ ُّ فَإ ُكُم ٱلضُّ  .[٤٨]النحل:  ﴾ُرونَ ُثمَّ إيذَا َمسَّ
 .«خوانيدبه فرياد مىرسد، او را با ناله و زارى هنگامى كه زيانى به شما مى»
ُف َما تَۡدُعوَن إيَِلۡهي إين َاا َء َوتَنَسۡوَن َما تُّۡشيُكوَن ﴿  .[٥١]األنعام:  ﴾٤١بَۡل إييَّاهُ تَۡدُعوَن َفيَۡكشي
سازد كه او را طلبيد و او اگر خواست آن را برطرف مىخوانيد و به يارى مىبلكه تنها خدا را به فرياد مى»

 .«كنيدسازيد، فراموش مىخوانيد و تمام چيزهايى را كه شريك خدا مىفرياد مىبراى رفع آن به 
كردند و مراسم حج و عمره به گذاشتند؛ چنانكه طواف مىآنها حّتى به كعبه و خانه خدا نيز احترام مى

د آوردند؛ هر چند امورى خارجى و انحرافى را در اين مراسم وارد كرده بودند كه در اصل وجوجاى مى
در  -گويى لبّيك -كردند و حّتى تلبّيه و شتر و گوسفند قربانى مى 1نداشت و بسيار مضحك و مسخره بود!

باقى مانده بود.. در حديث است كه تلبّيه اعراب  - ÷ از زمان ابراهيم -حج و عمره، هنوز در بينشان 
یَك لَك إالَّ »جاهلى به هنگام مناسك حج چنين بوده است:  یَك ال شر ه وما  لبَّ یٌك هو لك تملك  شر

شريكى كه تو مالك او  ام. تو را هيچ شريكى نيست، مگر همانپروردگارا! به درگاه تو حاضر و آماده شده» .2«ملَك 
 .«و چيزهايى كه او مالك آن است، هستى!

                                           
شدند! )جاهلّيت قرن بيستم، محّمد قطب، مثاًل به هنگام اداى مناسك حج، بعضى از مردان و زنانشان لخت و برهنه مى -1

 (.91ترجمه صدرالدين بالغى، ص
 صحيح ترمذى. -2



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     412

 

مچنان، خدا را فراموش نكرده بودند و او را ه -در آن روز  -با توّجه به اين حقايق، پيداست كه اعراب 
دانستند، ولى گمراهى و انحرافشان اين بوده كه خدا را چنان خالق، مالك، مدّبر، رازق، و رّب همه چيز مى

اند و چنان كه سزاوار ايمان و عبادت است، به او ايمان نداشته و او را شناختهكه شرط معرفت است، نمى
 كردند:عبادت نمى

يس  ﴿ َ َحقَّ قَۡدريه  ٱَّللَّ
 .[١٥]الحج:  ﴾َما قََدُروا 

 .«اندآنان، خدا را چنان كه بايد نشناخته»
كه هر دو را با هم  -« اعتقاد به بتها»و « ايمان به خدا»كردند كه ميان به همين جهت آنها سعى مى

روند ولى گفتند: دعاها به آسمان مىاى برقرار سازند، و از همين رهگذر بود كه مىجمع و رابطه -داشتند 
شان است؛ كردند كه عالم باال، همانند عالم پايين و ماّدىشوند! آنها فكر مىپذيرفته نمى بدون واسطه

 .شود!!همانند دستگاههاى قدرت روزشان كه بدون رشوه، واسطه، تمّلق و... حرف كسى پذيرفته نمى
دعاها و حوايج خود را به در اثر اين اشتباه، به فكر واسطه بين خدا و خلق افتادند تا بتوانند به وسيله آن، 
شان را به شّدت نكوهش خدا برسانند و آنان را شريك دعاى خود قرار دهند.. قرآن كريم، همين عقيده

كنيم، بلكه بدين ما اين بتها را از نظر ذات و گوهرشان عبادت نمى»گفتند: كند، و بهانه ايشان را كه مىمى
زرگ و برتر نزديك سازند؛ خدايى كه هم خالق ما و هم خالق پرستيم كه ما را به خداى بجهت آنها را مى

 شمارد:، به طور قاطع مردود مى«معبودان ما، و مالك همه چيز و همه كس است!
يُبونَا  ﴿ َُقرل  ِلي

َا ءَ َما َنۡعُبُدُهۡم إيٗلَّ ۡوِلي
َ
يهيس  أ َُذوا  مين ُدون ييَن ٱُتَّ يُصۚٞ َوٱَّلَّ ييُن ٱۡۡلَال ي ٱدلل َّ َٗل َّللي

َ
ي ُزلَۡفَٰٓ  إيَٰى أ  ٱَّللَّ

ار   َ َٗل َيۡهديي َمۡن ُهَو َكَٰذيب  َكفَّ َ َُيُۡكُم بَۡيَنُهۡم ِفي َما ُهۡم فييهي ََيَۡتليُفوَنٰۗ إينَّ ٱَّللَّ َراَد  ٣إينَّ ٱَّللَّ
َ
لَّۡو أ

 ُ ۖۥٞ ُهَو ٱَّللَّ ۚٞ ُسۡبَحََٰنُه ا ََيۡلُُق َما يََشا ُء ۡصَطَفَٰ ميمَّ ا َّلَّ َذ َودَلا ن َيتَّذي
َ
ُ أ اُر  ٱَّللَّ ُد ٱۡلَقهَّ َٰحي  .[٥-٨]الزمر:  ﴾٤ٱۡلَو
و ياورانى  شائبه از شرك( براى خداست و بس. كسانى كه جز خدا، يارهان! تنها عبادت خالصانه )و بى»

كنيم، مگر بدان خاطر نمى گويند:( ما آنان را عبادتجويند، مىگيرند )و بدانان تقّرب و توّسل مىرا برمى
گردانند. خداوند در روز قيامت ميانشان )و مؤمنان( درباره چيزى كه در آن اختالف  كه ما را به خدا نزديك

خواست كند. اگر خدا مىدارند، داورى خواهد كرد. خداوند، دروغگوى كفرپيشه را اصاًل هدايت نمى
د پاك و نآفريند كسى يا چيزى را برگزيند. خداوبايست از ميان چيزهايى كه خود مىفرزندى داشته باشد، مى

 .«عيبها( است. او خداوند يگانه پيروز و چيره و برتر است منّزه )از همه نقصها و



 413  توسل

 

 

يۚٞ ﴿ ُؤَٗل ءي ُاَفَعَُٰٓؤنَا عينَد ٱَّللَّ ي َما َٗل يَُضُُّهۡم َوَٗل يَنَفُعُهۡم َويَُقولُوَن َهَٰٓ قُۡل َوَيۡعُبُدوَن مين ُدوني ٱَّللَّ
ي  ُتَنبل

َ
يَما َٗل َيۡعلَمُ أ َ ب ا يُّۡشيُكوَن  وَن ٱَّللَّ ۡرضي  ُسۡبَحَٰنَُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمَّ

َ
َمََٰوَٰتي َوَٗل ِفي ٱۡۡل ]يونس:  ﴾١٨ِفي ٱلسَّ

١٣]. 
رسانند و نه سودى عايدشان پرستند كه نه اصاًل بديشان زيان مىآنها غير از خدا چيزهايى را مى»

سازيد كه را از وجود چيزهايى باخبر مىهاى ما نزد خدايند! بگو: آيا خدا گويند: اينها واسطهسازند و مىمى
هاى خود در زمين ها و واسطهخداوند در آسمانها و زمين سراغى از آنها ندارد؟! )چگونه خداوند از نماينده

خبر است؟!( خداوند پاك و منّزه )از هر گونه شركى( و فراتر از آن چيزهايى است كه مشركان انبازشان بى
 .«دانندمى

زبان او ذكر نموده، م توجيهاتى كه آقاى صدر در جواب به سؤال تيجانى آورده يا تيجانى از بنابراين، تما
 شود!.رّد مى

چرا »آقاى صدر در رابطه با تزيين قبور، بدين ترتيب مطرح نموده كه:  و اّما تيجانى سؤال ديگرى را از
 (31)ص « اين در اسالم حرام است!كنند و امامان خود را مزّين به طال و نقره مى شيعيان قبر اولياء و

مورد نقد و بررسى قرار  -« تيجانى و كتابش» -و ما قباًل جواب آقاى صدر را به اين سؤال در فصل اّول 
باشد؛ زيرا مساجد اين امر منحصر به شيعه نيست و هيچ حرمتى در آن نمى»داديم كه چنين گفته بود: 

 (31)ص «.. انديه يا كشورهاى اسالمى مزّين به طال و نقرهسّنت نيز در عراق و چه در مصر يا تركاهل
سّنت به عدم حرمت تزيين قبور فتوا جهت و بدون دليل از طرف اهلو ثابت كرديم كه آقاى صدر بى

 -همانگونه كه نشان داديم  -داده است! و اين نشانه عدم اّطالعش از كتب فقهى سّنى و شيعه است؛ زيرا 
بودن تزيين قبور و ساختن گنبد و بارگاه را اثبات هر دو گروه موجود است كه حرامداليل قطعى در كتب 

هايى كه در اين رابطه با دوستان تنها به موضوعات نامه -به خاطر اطاله كالم  -نمايد.. و لذا در اينجا مى
 كنيم:ايم، بسنده مىشيعى رّد و بدل كرده

* * * 

 «:توّسل»ها در رابطه با جواب نامه
ايد: شرك آن است كه براى افراد و اشياء، تأثير يا سببّيت ذاتى و مستقل قائل شويم؛ نه مطلق تأثير فرموده

شدن به آب كنند، براى سيرابو سببّيت؛ همچنان كه همگان براى شفاى از بيمارى به پزشك مراجعه مى
به عنوان واسطه فيض از خدا، به شوند، ما هم كردن آتش به آب متوّسل مىآورند، و براى خاموشروى مى
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آوريم، و داليلى در توجيه اين عقيده حرمت و آبرو و قربت و يا دعاى يكى از اولياء و صالحان روى مى
 ايدكه:آورده
 مگر واسطه فيض وحى، جبرئيل و واسطه رزق، ميكائيل نيست؟ -1
ييَن َءاَمُنوا  ﴿ فرمايد:مگر خداوند در قرآن نمى -1 َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ يلَةَ َيَٰٓ َ َوٱۡبَتُغو ا  إيَِلۡهي ٱلۡوَسي ؟ ﴾ٱتَُّقوا  ٱَّللَّ

 آيا اين نّص بر جواز توّسل به غير خدا نيست؟. [99: ة]المائد
 بوسيد؟مگر از شخص نبى اكرم در خبر نيامده كه آن حضرت مشاهد و اماكن مشّرفه كعبه را مى -9
نُفَسُهۡم ﴿: مگر در آيه -2

َ
لَُمو ا  أ نَُّهۡم إيذ ظَّ

َ
َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرَُّسوُل َولَۡو أ َجا ُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُروا  ٱَّللَّ

ا اباا رَّحييما َ تَوَّ و اگر آنان به جاى ستمى كه در حّق خود روا داشتند سوى » .[٣٥]النساء:  ﴾لَوََجُدوا  ٱَّللَّ
رزنده و مهربان خواستند و پيامبر هم برايشان آمرزش طلبيد، خدا را آمتو آمده و از خداى خود آمرزش مى

خواهى از خدا ياد نشده به عنوان وسيله و واسطه استغفار و آمرزش ص ، از پيامبر خدا«يافتندمى
 است؟

بَانَا ٱۡسَتۡغفيۡر ََلَا ُذنُوَبَنا  إينَّا ﴿از او نخواستند:  مگر به فرموده قرآن كريم، فرزندان يعقوب -9
َ
أ قَالُوا  َيَٰٓ

اى پدر! برايمان درباره گناهانمان آمرزش بخواه كه ما خطاكار ». [٨١]يوسف:  ﴾٩٧ََ ُكنَّا َخَٰطي 

ي  ﴿و آن پيامبر در جوابشان نفرمود:  «!ايمبوده ۡسَتۡغفيُر لَُكۡم َربل
َ
برايتان از » .[٨٣]يوسف:  ﴾َسوَۡف أ

 دهد؟؟ آيا اين، توّسل را نشان نمى«خداوند طلب آمرزش خواهم كرد
یعتی »ايد كه: حجر از امام شافعى نقل كرده است، نشنيدهمگر اين شعر را كه إبن -0  -آل النبی ذر

 ؟«و هم إلیه وسیلتی
یا أمیرالمؤمنین! ال ترفع صوتك »بن أنس به منصور خليفه در مسجد النبى نگفت: مگر مالك -7

َٰ ﴿ فی هذا المسجد فإن الله تعالی أدب قوما فقال: ۡصَو
َ
تَُكۡم فَۡوَق َصوۡتي َٗل تَۡرَفُعو ا  أ

ي  ل ييَن ُيَناُدونََك مين َوَرا ءي ٱۡۡلُُجَرَٰتي ﴿ و ﴾ٱَلَّبي لتك قال یا أباعبدالله! هو وسیو  ﴾إينَّ ٱَّلَّ
اى امير مؤمنان! صدايت را در اين مسجد بلند مكن؛ زيرا خداوند در قرآن » .«وسیلة أبیك آدمو

ها تو را نبريد... همانا كسانى كه از پشت خانه صفرموده: اى مؤمنين! صدايتان را باالتر از صداى پيامبر 
درت آدم كنند... و گفت: اى أباعبدالله! اين پيامبر، وسيله تو و وسيله پزنند، بيشترشان فكر نمىصدا مى

 ؟.«است!
 كنم كه:)جواب(: در پاسخ به اين مطالب، عرض مى
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 -كردن از اشياى ماّدى اين جهان توان با كسى و يا چيز ديگرى قياس كرد! استفادهاّواًل هرچيزى را نمى
دانند كه خاصّيت اين اشياء در شود؛ چون همه مردم مىبه هيچ وجه شرك محسوب نمى -كه شهود است 

كند.. كند و آتش را نيز خاموش مىسوزاند.. آب رفع تشنگى مىد آنها نيست؛ مثاًل آتش مىاختيار خو
 -متعال  -دهد.. اين چيزها و خاصّيتهاى موجود در آنها، آفريده خداوند خورشيد، گرما و و روشنايى مى

مسّخر گردانيده است؛ لذا هستند.. اوست كه اين اشياء را در اختيار ما انسانها قرار داده و آنها را براى ما 
استفاده از اين چيزها به هيچ وجه شرك نيست! اين اشياء، در واقع مانند خدمتگزاران و وسايل كمك ما 
هستند و كارگرفتن و استفاده از آنها، مثل اين است كه از حيواناتى همچون اسب و االغ و گاو و گوسفند و... 

 .1مين موارد اشاره شده استگيريم؛ چنانچه در آيات زيادى به هكار مى
كنند، ما يقين داريم كه همينطور بندگان متخّصص و ماهرى مانند پزشك، وكيل و... كه به ما كمك مى

در اختيارشان قرار ندارد.. و همچون ما  -مافوق بشرى  -مالك هيچ گونه نيروى غيبى نيستند.. هيچ چيزى 
توانيم ماّدى و شهود، به آنها نيرو و صالحّيتى داده كه ما مىمحتاج و نيازمندند. البته خداوند در اين جهان 

يابد كه كسى يا چيزى را در ذات و صفات و از آنها كار بگيريم و اين نيز، شرك نيست! شرك زمانى تحّقق مى
افعال و عبادت، به طور كّلى در الوهّيت و ربوبّيت با خدا شريك بدانيم، و يا اينكه انسان، موجودى را 

چه مستقل و چه مطلق و  -مقام خدا، خارج از اسباب ظاهرى و طبيعى قرار دهد و او را مختار مقائ
و متصّرف و با اراده، تصّور نمايد و بر مبناى همين عقيده، حاجتهاى خود را از او بخواهد و او را  -غيرمطلق 

 .نى و... انجام دهد!اش، خشوع و تضّرع، و طواف و نذر و قربابه فرياد بخواند و براى خوشنودى
 فرمايد:از طرفى خداوند مى

يهيس عيۡلمٌ ﴿  .[٨٣]اإلسراء:  ﴾َوَٗل َتۡقُف َما لَيَۡس لََك ب
 .«از چيزى كه علم بدان ندارى، پيروى مكن!»

دهد كه از چيزى كه برايش اى به دست مسلمانان مىقاعده -و ساير آيات ديگر در اين مورد  -اين آيه 
به آن را ندارد، تبعّيت نكند! ما قوانين محسوس طبيعت را، با اطمينانى كه از احساسمان ثابت نشده و علم 

همچون نيروى جاذبه زمين و امثال آن كه آثار  -پذيريم. كشف علم را از مسائل مخفى طبيعت يابيم، مىمى
ها و آياتى شانهكه ن -است، ولى آثارش « غيب»كه خود « خداوند»كنيم و به قبول مى -خارجى نيز دارد 

احكام  -همه جا هست، و به دستورات و نواهى صادره از جانب او  -براى خردمندان و صاحبان يقين است 

                                           
 اّولّيه سوره نحل را تماشا كنيد.توانيد، آيات براى مثال مى -1
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اين را كه هيچ مطلبى در موردشان اثبات نشده، چرا و چگونه  آوريم، اّما غيبهايى جزايمان مى -اصيل دينى 
 فرمايد:بپذيريم؟ خداوند مى

ي ﴿ َّ َٗل  إينَّ َّللي
َ
ۚٞ إين أ ََك َء ي ُشَ ييَن يَۡدُعوَن مين ُدوني ٱَّللَّ

ۡرضي  َوَما يَتَّبيُع ٱَّلَّ
َ
َمََٰوَٰتي َوَمن ِفي ٱۡۡل َمن ِفي ٱلسَّ

نَّ ِإَوۡن ُهۡم إيٗلَّ ََيُۡرُصوَن   .[٣٣]يونس:  ﴾٦٦يَتَّبيُعوَن إيٗلَّ ٱلظَّ
گاه باشيد هر كس كه در آسمانها و زمين است، از آن خداست. كسانى» كه جز خدا، خيال  هان! آ
 .«بستن نيستزدن و دروغروند و كارشان جز تخميننمى

دانيم كه روح فالن بزرگوار كجا و امكاناتش چيست؟ چه وقت حاضر و قابل دسترسى است؟ ما چه مى
 و اصواًل چگونه به او توّسل بجوييم؟

ي وَ َويَۡس ﴿ ۡمري َربل
َ
وُح ميۡن أ وحي  قُلي ٱلرُّ يَن ٱۡلعيۡلمي إيٗلَّ قَليياا لُونََك َعني ٱلرُّ ييتُم مل وت

ُ
]اإلسراء:  ﴾٨٥َما  أ

٣٤]. 
شود؟( بگو: روح از كارهاى )مربوط رود و چه مىپرسند )كه چيست و كجا مىاز تو درباره روح مى»

 .«به( خداست )و ما هيچ علمى نسبت بدان نداريم( و به شما مگر مقدار كمى از علم داده نشده است!
جويى از ارواح انبياء و اولياء بمانند توّسل به فالن قوايى مثل آب و ايد: توّسل و بركتفرمودهلذا اينكه 

است، و هيچ عقل  -غيب به شهود  -« شاهد»به « غايب»آتش و... است كه در دسترس ماست، قياس 
يزهايى اشغال شود و ذهن انسانها را چپذيرد و از همين جاست كه خرافات وارد دين مىسالمى آن را نمى

دهد و باورهايى بر پايه جهل براى مردم كند كه نه علم، نه كتب آسمانى و نه تجربه نشانشان نمىمى
 .1سازد!مى

اينكه  در محضر الهى پس از ÷ ايد كه در قيامت، عيسىثانيًا مگر جنابعالى در قرآن كريم نخوانده
 پرسد:خداوند از او مى

يلنَّاسي ﴿ نَت قُۡلَت ل
َ
ي َءأ ي مين ُدوني ٱَّللَّ َۡ َ إيَلََٰه ي ِمل

ُ
يُذوني َوأ

 .[١١٣]المائدة:  ﴾ٱُتَّ

                                           
يهيس ُسۡلَطَٰنا ﴿ -1 يۡل ب ي َما لَۡم ُيزَنل يٱَّللَّ  ب

ُكوا  ۡشَ
َ
اند كه خداوند دليل و چيزهايى را شريك خدا ساخته[. »...191عمران: ]آل ﴾اأ

ين َقۡبلي ...﴿فرمايد: يا مى«. برهانى )بر حّقانّيت آنها( نازل نكرده است َتَٰب  مل يۡن عيۡلمإ إين ٱۡئُتوني بيكي َثََٰرة  مل
َ
ۡو أ
َ
َهََٰذا  أ

 ََ قي گوييد، )دليلى از( كتابى پيش از اين )قرآن( يا يك اثر علمى براى من اگر راست مى[. »... 9]األحقاف:  ﴾ُكنُتۡم َصَٰدي
 «.بياوريد!
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هم با خدا،  اى كه به جز خدا، من و مادرم را نيز به دو خداى ديگر بگيريد )و ما راآيا تو به مردم گفته»
 .«عبادت كنيد(؟

 دهد كه:چنين شهادت مى
 .[١١٣]المائدة:  ﴾قَاَل ُسۡبَحََٰنَك ﴿
 .«د: تو پاك و منّزهى!گوي)عيسى( مى»
ا﴿ ا مَّ ي َوَربَُّكۡمۚٞ َوُكنُت َعلَۡيهيۡم َاهييدا َ َربل  ٱَّللَّ

ني ٱۡعبُُدوا 
َ
يهيس  أ َمۡرتَِني ب

َ
ُدۡمُت  َما قُۡلُت لَُهۡم إيٗلَّ َما  أ

ء  َاهي  ي ََشۡ
َٰ ُكل نَت لََعَ

َ
نَت ٱلرَّقييَب َعلَۡيهيۡمۚٞ َوأ

َ
ۡيتَِني ُكنَت أ

ا تَوَفَّ  .[١١١]المائدة:  ﴾١١٧يٌد فييهيۡمۖٞ فَلَمَّ
اى، )و آن( اينكه جز خداوند را ام مگر آنچه را كه مرا به گفتن آن فرمان دادهمن به آنان چيزى نگفته»

زمانى كه در ميان آنان بودم، از وضع ايشان اّطالع داشتم و گواه  نپرستيد كه پروردگار من و شماست. من تا
اى، و البته تو بر هر چيز مّطلع و تنها تو مراقب و گواه ايشان بوده بودم و )اّما( زمانى كه مرا ميراندى،

گاهى  .«آ
رساند كه پيامبران: چون از جهان رفتند، با اين دنيا تماسى ندارند و بر ما گواه آيا اين آيه، به وضوح نمى

توانند جستن درست نيست! و اين باور كه آنها مىنيستند؟ و بنابراين، ارواحشان را طلبيدن و به آنان توّسل
اجتى برآورند، برخالف قرآن است.. خداوند وساطت نموده و دعاى ما را اجابت كنند و براى ما نزد خدا ح

 فرمايد:مى ص به پيامبرش
َبُهمۡ ﴿ ي ۡو ُيَعذل

َ
ۡو َيُتوَب َعلَۡيهيۡم أ

َ
ٌء أ ۡمري ََشۡ

َ
 .[١١٣عمران: ]آل ﴾لَيَۡس لََك ميَن ٱۡۡل

 .«دهدپذيرد و يا آنها را عذاب مىهيچ امرى در دست تو نيست. خداوند يا توبه آنان را مى»
يَوكييل  َوَما َجعَ ﴿ نَت َعلَۡيهيم ب

َ
ۖٞ َوَما  أ ا  .[١٦١]األنعام:  ﴾ۡلَنََٰك َعلَۡيهيۡم َحفييظا

 .«ايم كه حافظ و نگهبان ايشان باشى و همچنين تو وكيل و كارگزارشان نيستىو ما تو را قرار نداده»
رك است.. شود، بدون شك، ش« استقالل»قائل به  -غير از خدا  -ثالثًا البته اگر كسى براى هر موجودى 

دانيد كه مشركان عرب به استقالل و ربوبّيت اّما شرك منحصر به اين مورد نيست.. جنابعالى خوب مى
اى كه خورشيد و ماه را مسّخر كرده خداوند، به عنوان پروردگار هستى، خالق زمين و آسمانها، و مقام يگانه

و آيات متعّددى در اين مورد گوياست!  رسان انسان است، عقيده داشتندو نهرها را جارى ساخته و روزى
براى بتهاى « استقاللى»همچنين عقيده داشتند كه خودشان و بتهايشان مخلوق خداست و به هيچ وجه، 

خود قائل نبودند و معتقد بودند كه آن خير و بركات را خداوند در وجود بتهايشان نهاده است؛ با اين وجود، 
با  صايد؟ ظاهرًا جنابعالى از نزاع اصلى پيامبر يچ در اين قضّيه تأّمل كردهداند! آيا هقرآن آنها را مشرك مى
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 -دانستند هرچند آنها را مخلوق خدا و نامستقّل مى -مشركين معاصرش غافليد كه آنان براى غير خدا 
ظهار نموده و ا« دعا»نمودند و با تضّرع در برابرشان مى« نذر»و « صدقه»، «اعتكاف»، «طواف»، «قربانى»

« عبادت»طلبيدند و... و اسالم، همه اين اعمال را عجز و ناتوانى و خضوع كرده و از آنان حاجاتشان را مى
 .1ناميد!« مشرك»داند و از اين رو، آن مردمان را مى« موقوف به خدا»قلمداد كرده و 

گوييد كه حّتى مشركان جاهلى نيز به آن مبتال مى« شرك در ربوبّيت و افعال خدا»جنابعالى، سخن از 
بود! درست همان « شرك در حاكمّيت و الوهّيت و عبادت خدا»نبودند و درگيرى اسالم با آنان، مربوط به 

                                           
است، شاهد آورديم.. اكنون به « عبادت»، همان «استعاذه»و « استغاثه»و « استعانت»و « دعا»قباًل آياتى را در اثبات اينكه  -1

هستند و « عبادت»نيز « اعتكاف»و « طواف»و « نذر»و « صدقه»و « قربانى»كند، كنيم كه ثابت مىاين آيات توّجه مى
 بايستى تنها براى خدا انجام گيرند:

يَك َوٱَۡنَۡر ﴿ -  يَربل ي ل
 «.نى كنپس تنها براى پروردگارت نماز بخوان و قربا[. »1]الكوثر:  ﴾٢فََصلل

نَصارإ ﴿ - 
َ
ََ ميۡن أ َٰليمي يلظَّ ۗۥٰ َوَما ل َ َيۡعلَُمُه ۡذر  فَإينَّ ٱَّللَّ

ين نَّ ۡو نََذۡرتُم مل
َ
ين نََّفَقةإ أ نَفۡقُتم مل

َ
هر [. »196]البقرة:  ﴾٢٧٠َوَما  أ

ى كيست و براى داند كه برادهيد، بيگمان خداوند به آن آگاه است )و مىكنيد، يا هر نذرى را كه مىچيزى را انفاق مى
را هيچ «( إن الشرك لظلم عظيم»اند؛ چيست؟!( و ظالمان )همان كسانى كه با شرك كه ظلم بزرگى است، بر خود ستم كرده

 «.يار و ياورى نيست
يلرَِّنَٰمۡح َصۡوما ﴿ -   «.ام كه روزه بگيرمهمانا من براى خداى مهربان نذر كرده[. » »13]مريم:  ﴾اإيّنلي نََذۡرُت ل
يٱّۡلَۡيتي ٱۡلَعتييقي ﴿ -   ب

وَّفُوا   «.و بايد كه تنها خانه خدا )خانه قديمى و گرامى( را طواف كنند»13]الخج:  ﴾َوِۡلَطَّ
ُجودي وََعهيۡدنَا  إيَٰىَٰٓ إيبَۡرَٰهي ﴿ - عي ٱلسُّ كَّ ََ َوٱلرُّ ََ َوٱۡلَعَٰكيفي يفي ئ

ا  يلطَّ َ ل يَرا بَۡيَّتي ن َطهل
َ
و به ابراهيم و . »[19]البقرة:  ﴾َم ِإَوۡسَمَٰعييَل أ

ام را )از هر گونه شرك و پليدى و آلودگى( براى اسماعيل سفارش كرديم )و بر عهده ايشان گذاشتيم( كه خانه
 «.كنندگان و ركوع و سجودبرندگان )يعنى نمازگزاران( پاك و پاكيزه كنيدكنندگان و اعتكافكنندگان و از جمله( طواف)عبادت

ُجودي ۡي ٗلَّ تُّۡشيۡك ِبي اَ ﴿ -  عي ٱلسُّ كَّ ََ َوٱلرُّ يمي ئ
ََ َوٱۡلَقا  يفي ئ

ا  يلطَّ َ ل يۡر بَۡيَّتي و برايم هيچ چيزى را شريك [. »10]الحج:  ﴾ا َوَطهل
 «.كنندگان و سجودبرندگان پاك گردانپادارندگان نماز و ركوعكنندگان و بهام را براى طوافمگردان و خانه

ََ قُۡل إينَّ َصَاتي َونُُسَكي ﴿ -  ي ٱۡلَعَٰلَمي ي َربل َّ ميۡرُت  ١٦٢َوَُمۡيَاَي َوَمَماتي َّللي
ُ
يَك أ َٰل يَذ ۖۥٞ َوب -101]األنعام:  ﴾َٗل َشييَك َُلُ

بگو: همانا نمازم، عبادات و طاعات و مناسكم، )و باالخره( زندگى و مرگم براى خداست و بس »فرمايد:[. و نهايتًا مى109
 «.امندارد و به همين امر، دستور داده شدهكه پروردگار جهانيان است. هيچ شريكى 

لعنت خدا بر كسى كه براى غير خدا قربانى «. »لعن الله من ذبح لغير الله»فرمود:  صنيز روايت شده كه پيامبر  ساز على 
 )صحيح مسلم(«. كند!

سائل الشيعة، شيخ حّر )و«. بر گرد هيچ قبرى طواف مكن«. »ال تطف بقبر»نيز روايت شده است:  ساز امام جعفرصادق 
 اند( ، شيخ صدوق آن را روايت كرده«علل الشرايع»عاملى و همچنين 
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رايج است! و  -نماى ديگر!! نو ساير كشورهاى مسلما -در اين كشور « به نام اسالم»اكنون اى كه همبلّيه
كنند و به دور قبور و ضرايحشان، همچون كعبه، مى« شّد رحال»همه از راههاى دور به سوى قبر امامان، 

سازند و از ايشان آورند و دعاهايشان را متوّجه آنان مىطواف كرده و نذورات و صدقات خود را برايشان مى
طلبند!.. اگر اين اعمال عبادت نيست، پس قطع شده، رفع بال مى در گرفتاريها و مواردى كه اسباب ظاهرى

بر سر بحثهاى كالمى و عرضى و جوهرى، مشركان  صكنيد؟! و آيا پيامبر شما خدا را چگونه عبادت مى
همراه با برگرداندن حاكمّيت  -داد و يا مقصودش برچيدن اينگونه مراسم براى غير خدا را وعده دوزخ مى

آورد؛ بود كه فراوان زيانهاى فردى و اجتماعى به بار مى -زندگى درونى و بيرونى انسان  الهى در نظام
 .چنانكه امروز، شاهدش هستيم!

توان با يكديگر قياس كرد؛ اينكه چون وحى خدا با واسطه نمى -چنانكه گفتيم  -رابعًا همه امور را 
اسطه بجوييم، قياس در احكام است كه حّتى جبرئيل به ما رسيده، پس ما هم حق داريم در عبادت الهى و

از امور غيبى ديگر است و با جهان شهود و قابل درك و دسترس « وحى»باشد!.. در مذهب شيعه باطل مى
و مردم او را  صتوان با هم مقايسه كرد.. آن واسطه را خدا تعيين كرده بود، و پيامبر كند و نمىفرق مى

را هم خدا انتخاب نموده؛ نه جبرئيل و مردم! و ما حق نداريم  صمبر انتخاب نكرده بودند، و خود پيا
براى عبادتش به درگاهش واسطه  -فرمايد: مستقيمًا به من روى بياوريد! كه مى -رغم حكمش على

 .بجوييم!
﴿ ََ ي يۡلُمّۡشيك ٰۗ َوَوۡيل  لل  .[٣]فصلت:  ﴾فَٱۡستَقييُمو ا  إيَِلۡهي َوٱۡستَۡغفيُروهُ
واسطه( به سوى خدا روى آوريد و از او آمرزش )گناهانتان را( بخواهيد، و واى بر و بىپس مستقيمًا )»

 .«آورند!(كنند و مستقيمًا به خدا روى نمىمشركين! )كه چنين نمى
را در امور منكريم! ترديدى نيست كه انسان « واسطه»رسد جنابعالى تصّور داريد كه ما اصل به نظر مى

گزيند.. دعا و ساير عبادات ديگر، خود وسايل ما در تقّرب به خداوند هستند.. رمىبراى هركارى، وسايلى ب
توان مطالبى آموخت و از آن آموزشها براى قرب به خدا استفاده كرد، اّما و ساير ائمه نيز مى ساز علي 

 .1هاست كه بدون ترديد شرك است!!در برابر واسطه« اّتخاذ روشهاى عابدانه»سخن در 
مانند: واليت  -جاى آموختن از ائمه، خود آنها را به الوهّيت گرفته و تصّوراتى از ايشان دارد  شيعه به

و به تبع آن، به  -تكوينى، عصمت ذاتى، حضور در همه جا، تصّرف و قدرت در هركار، و علم به غيب و... 

                                           
 ، تأليف ديگر مؤّلف.«توّسل»از كتاب « شوند!كم خدا مىها، كمواسطه»رجوع شود به فصل  -1
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طلبى اعتكاف، حاجتهمچون دعاكردن، نذر، طواف، قربانى، صدقه،  -زنند اعمالى در قبالشان دست مى
 باشد.مى -متعال -كه فقط موقوف به خداوند  -و... 

 فرمايد:سوره مائده كه مى 99خامسًا در آيه 
 ِفي َسيييليهيس لََعلَّكُ ﴿

يلََة َوَجَٰهيُدوا   إيَِلۡهي ٱلۡوَسي
َ َوٱۡبَتُغو ا  ييَن َءاَمُنوا  ٱتَُّقوا  ٱَّللَّ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ۡم ُتۡفليُحوَن َيَٰٓ

 .[٨٤]المائدة:  ﴾٣٥
اى مؤمنين! تقوا پيشه سازيد و براى تقّرب به خدا، وسيله بجوييد و در راه او جهاد كنيد تا )از اين »

 .«طريق( رستگار شويد
يعنى عالوه بر ايمان، پرهيز از امور  -به تقواى در برابر خدا  -به طور جملگى  -آيه، ابتدا مؤمنان را 

كند؛ زيرا تنها مّتقين هستند كه به تقّرب دعوت مى -هاى مورد رضايش خالف رضاى او و پرداختن به كار
آورند، و اين يابند؛ چون عالوه بر ايمان، اعمال شايسته و عبادت خداوند را به جاى مىدرگاه الهى دست مى

ل مثل نماز و روزه و زكات و كلّيه اعما -دهد كه وسايل مختلف است كه بعد از امر به تقوا، دستور مى
سوى خدا تقّرب بجوييم، و نهايتًا به تحقيق و شناخت و معرفت  -عبادى كه در قرآن وسّنت منعكس است 

يلَةَ ﴿ گيرى شيعه ازدرباره خدا پرداخته و با دشمنان او جهاد و مقابله نماييم.. نتيجه كه  ﴾َوٱۡبَتُغو ا  إيَِلۡهي ٱلۡوَسي
توّسل جست، به داليل مختلف غلط  -پس از فوتشان  -توان به ارواح ائمه براى نزديكى به خداوند مى

 است؛ زيرا:
تواند نمى« وسيله»است و نتيجتًا خود ائمه نيز مورد خطاب هستند! پس « مؤمنان»خطاب آيه به  -1

بجويند! چنانچه آيات ديگر، آيه فوق را « وسيله»خود ايشان باشند؛ زيرا آنان نيز براى خود، بايستى 
 سازد:ط غلط از آن را، چنين دور مىتفسير نموده و استنبا

ي َعنُكۡم َوَٗل ََتۡوييًا ﴿ ل يهيس فََا َيۡمليُكوَن َكۡشَف ٱلضُّ ين ُدون ييَن زََعۡمُتم مل َلَٰٓئيَك  ٥٦قُلي ٱۡدُعوا  ٱَّلَّ و 
ُ
أ

قَۡرُب َوَيرُۡجوَن رَۡۡحَ 
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
يلََة أ يهيُم ٱلۡوَسي ييَن يَۡدُعوَن يَۡيَتُغوَن إيَٰىَٰ َربل

ۥ  ٱَّلَّ ]اإلسراء:  ﴾َتُهۥ َوَيَذافُوَن َعَذابَُه
٤١-٤٣]. 

خوانيد، )خواهيد ديد )اى پيامبر! به مشركان( بگو: كسانى را كه به جز خدا )به هنگام بال( به فرياد مى»
توانند آن را دگرگون سازند )و ناخوشيها را به كه( نه توانايى دفع زيان و رفع بال از شما را دارند و نه مى

خوانند، هر كدام از آنان كه از همه )به درگاه خدا( ا تبديل كنند و برعكس(. آن كسانى كه به فرياد مىخوشيه
جويند و )با اين حال( آنها هم به رحمت خدا نزديكتر است، خود براى تقّرب به پروردگارشان، وسيله مى

 .«اميدوار و از عذاب او هراسناك هستند
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اند، چيزى جز عبادات شرعى سويش خوانده شده -امام و مأموم  از -كه همه مؤمنان « وسيله»آن  -1
نيست؛ چنانچه در آيه ديگر با همان خطاب اّولى و با همان جمله پايانى، با بسط بيشتر به جاى 

 آورده است:« الوسيلة»
ييَن َءاَمُنوا  ٱۡرَكُعوا  َوْۤاوُدُجۡسٱ َوٱۡعُبُدوا  َربَُّكۡم َوٱۡفَعلُ ﴿ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ  ٧٧وا  ٱۡۡلَۡيَ لََعلَُّكۡم ُتۡفليُحوَن۩ َيَٰٓ

َهاديه ي َحقَّ جي  .[١٣-١١]الحج:  ﴾َوَجَٰهيُدوا  ِفي ٱَّللَّ
كرنش بريد و  ايد! )تنها براى خالق خويش( ركوع و سجده كنيد )و تعظيم واى كسانى كه ايمان آورده»

انجام دهيد تا رستگار شويد،  كارهاى نيكبه خاك افتيد( و پروردگار خويش را )به تنهايى( پرستش نماييد و 
 .«و در راه خدا جهاد كنيد

ييَن َءاَمُنوا  ﴿ ،بينيم كه در اين آيه نيزمى َها ٱَّلَّ يُّ
َ
آمده  ﴾لََعلَُّكۡم ُتۡفليُحونَ ﴿ و ﴾َوَجَٰهيُدوا  ِفي ﴿ و ﴾َيَٰٓأ

َ ﴿ سوره مائده مشترك است، اّما به جاى جمله وسطى يعنى 90و با آيه  يلَةَ ٱتَُّقوا  ٱَّللَّ  ﴾ َوٱۡبَتُغو ا  إيَِلۡهي ٱلۡوَسي
 .آمده است! ﴾ٱۡرَكُعوا  َوْۤاوُدُجۡسٱ َوٱۡعبُُدوا  َربَُّكۡم َوٱۡفَعلُوا  ٱۡۡلَۡيَ ﴿: شرح آن يعنى جمله

نزديكى به خدا، عالوه بر ايمان، همان جهاد و « وسيله»البالغه تصريح دارد كه نيز، در نهج سعلي 
نماز و روزه و حج و ساير كارهاى شايسته است، و هرگز نفرموده كه آن وسيله، خود من و فرزندانم 

 خوانيم:باشيم! چنانكه مىمى
اإلیمان به وبرسوله والجهاد فی  تعالیمتوسلون إلی الله سبحانه و أفضل ما توسل به الإن »

ج البیت واعتماره... حسبیله... وإقام الصلوة... وإیتاء الزکوة... وصوم شهر رمضان... و 
 .1«صنائع المعروفوصلة الرحم... وصدقة السر... وصدقة العالنیة... و 

ه او و به براى متوّسلين به او، ايمان ب -سبحان و متعال  -برترين وسيله تقّرب به سوى خداوند »
رسولش... جهاد در راهش... برپاداشتن نماز... دادن زكات... روزه ماه رمضان... حج و عمره خانه خدا... 

دادن به صورت آشكار... و انجام ديگر كارهاى نيك و دادن به صورت پنهان... صدقهصله رحم... صدقه
 .«شايسته است

و زكات و اداى امانت و... را وسيله تقّرب به خدا همچنين در جايى ديگر، در توصيه به اصحابش، نماز 
 .2داندمى

                                           
 .163نهج البالغة، شرح فيض اإلسالم، خطبه  -1
 .136، كالم9همان، جزء -2
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و ما «! أدعوا...»؛ «بخوانيد!»و نفرموده: « وابتغوا...»؛ «بجوييد!»در آيه تصريح شده كه وسيله را  -9
آوردنى نيستند و تكليف اينكه ارواح ائمه را در ائمه و ساير صالحان، به دست« ارواح»دانيم كه مى

توان جست و با اين دنيا كران بجوييد، اصواًل تكليفى مااليطاق است و آنچه را نمىعالم غيب و بى
 قرار داد؟« وسيله»توان توان به دست آورد، چگونه مىدر ارتباط نيست و نمى -كه شهود است  -

به سوى خدا »نيز آمده است و بر اين پايه، عبارت قرآنى « منزلت»در لغت به معنى « وسيله»واژه  -9
معنى « يش، منزلت بجوييد!قوا و انجام عبادات و جهاد در راهش و حركت در مسير رضابا ت
 دهد.مى

كه هيچ كس در  -بوسيد، ولى بوسيدن آن حجراألسود را مى صسادسًا هرچند در خبر است كه پيامبر 
بت به مخلوق با بوسيدن قبر فالن امام يا امامزاده، تفاوت دارد كه تجليل و خضوع نس -آنجا مدفون نيست 

 .شود!رود! با اين همه، ما هيچ وقت اّدعا نكرديم كه بوسيدن كسى يا چيزى موجب شرك مىبه شمار مى
 فرمايد:سوره نساء كه مى 09سابعًا در آيه 

لَُمو ا  ﴿ ُهۡم إيذ ظَّ نَّ
َ
يۚٞ َولَۡو أ َُطاَع بيإيۡذني ٱَّللَّ  ِلي

رَۡسۡلَنا مين رَُّسولإ إيٗلَّ
َ
نُفَسُهۡم َجا ُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُروا  َوَما  أ

َ
أ

ا  يما اباا رَّحي َ تَوَّ َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرَُّسوُل لَوََجُدوا  ٱَّللَّ  .[٣٥]النساء:  ﴾٦٤ٱَّللَّ
ايم مگر بدين منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت شود و اگر آنان به جاى و هيچ پيامبرى را نفرستاده»

خواستند و پيامبر هم برايشان داشتند، سوى تو آمده و از خداى خود آمرزش مىستمى كه در حّق خود روا 
 .«يافتندآمرزش طلبيد، خدا را آمرزنده و مهربان مى

كه در  -تصريح دارد كه هركس قوانين الهى را  -كه در رابطه با منافقين مدينه نازل شده است  -آيه 
ظلم نموده و هرگاه بخواهد جبران كند، بايستى  بشكند، به خود -جهت خير و صالح عموم بشرى است 

پيامبر هم برايشان آمرزش »فرمايد: ، و اينكه مى«فاستغفروا الّله»تقاضاى بخشش به خدا برد؛ 
شخصًا آزار و صدمه رسيده و يا  ص، منظور درخواست آمرزش در مواردى است كه به پيامبر «طلبيدمى

آيد و كاماًل مشهود است كه روش برمى - 09تا  06آيات  - توهين شده است؛ چنانكه از آيات قبل آن
آنهارا براى حكمّيت بينشان به هنگام اختالف  صافكند؛ زيرا پيامبر را به ناراحتى مى صمنافقان، پيامبر 

و اهوايشان  -كردند و به ديگران كرد، ولى آنان به او پشت مىدعوت مى -بر اساس آنچه خدا نازل فرموده  -
يافتند، نزد او را نمى صرسيد و پناهى جز پيامبر مصيبتى مى و اّما هنگامى كه به آنان 1آوردندمى روى -

                                           
لَۡم تََر إيَٰى ﴿ -1

َ
ن َيَتَحاَكُمو  أ

َ
نزيَل مين َقۡبليَك يُرييُدوَن أ

ُ
نزيَل إيَِلَۡك َوَما  أ

ُ
يَما  أ  ب

نَُّهۡم َءاَمُنوا 
َ
ييَن يَزُۡعُموَن أ َُٰغوتي  ٱَّلَّ ا  إيَٰى ٱلطَّ
يهيس  ب
ن يَۡكُفُروا 

َ
ا  أ ميُرو 

ُ
ُ ِإَو ٦٠ ...َوقَۡد أ نَزَل ٱَّللَّ

َ
وَن ِإَوَذا قييَل لَُهۡم َتَعالَۡوا  إيَٰىَٰ َما  أ ََ يَُصدُّ يَۡت ٱلُۡمَنَٰفيقي

َ
َٰى ٱلرَُّسولي َرأ
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 و با اين رفتارها، 1خوردند كه ما از گفتار و اعمالمان، جز قصد خير و خوبى نداريمگشتند و قسم مىبرمى
كردند، به ستم مى صكردند! از اين رو، با اين كار كه هم بر خود و هم بر پيامبر را اذّيت مى صپيامبر 

خواستند كه برايشان استغفار نمايد.. اين كردند و از او نيز مىآمدند و طلب بخشش مىمى صنزد پيامبر 
 .شود!رد نمى« حّق الّله»است كه بدون آن « حّق الناس»همان 

توّسل جست،  صتوان به رسول خدا اينكه هرگاه بپذيريم براى تمام گناهان نيز مى بعالوه، به فرض
توان است، و نمى« حيات پيامبر»سازد كه اين مربوط به زمان مشّخص مى« آمدندجاءوك؛ نزد تو مى»كلمه 

إنا  له!رسول ال یا»آيه را مأخذى براى توّسل به او بعد از رحلتش قرار داد كه شيعيان در قم و تهران، فرياد 
 .2بركشند! «بكتوّسلنا إلیك واستشفعنا

را به  ÷كه با كارشان، سالها پدرشان يعقوب  ÷ ثامنًا در سوره يوسف كه برادران گناهكار يوسف
و بدين ترتيب از پدرشان طلب  -آن طور كه در قرآن آمده  -رنج و سختى افكندند و بر او ظلم نمودند 

 فرمايد:بخشش خواستند؛ چنانكه مى
بَانَا ٱۡسَتۡغفيۡر ََلَا ذُنُوَبَنا  إينَّا ُكنَّا َخَٰطي ﴿

َ
أ  .[٨١]يوسف:  ﴾٩٧ََ َيَٰٓ

                                                                                                               

ا  كنند آنان بدانچه بر تو و كنى از كسانى كه فكر مىاى پيامبر!( آيا تعّجب نمى[. »)01-01]النساء:  ﴾٦١َعنَك ُصُدودا
خواهند حكومت و داورى را نزد طاغوت ببرند )و حكمش را به جاى پيش از تو نازل شده ايمان دارند، )در حالى كه( مى

كه )تنها به خدا ايمان داشته و فقط تن به حكم او دهند و(  حكم خدا بپذيرند؟!( و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است
به طاغوت كفر بورزند )و حكمش را نپذيرند(... و زمانى كه بديشان گفته شود: بياييد به سوى چيزى كه خداوند آن را )بر 

بينى كه سخت به ن را مىپيامبر( نازل كرده است، و به سوى پيامبر روى آوريد )تا بين شما بر اساس قرآن حكم كند(، منافقا
 «.كنندتو پشت مى

َرۡدنَا  إي ﴿ -1
َ
ي إيۡن أ يهيۡم ُثمَّ َجا ُءوَك َُيۡليُفوَن بيٱَّللَّ يۡدي

َ
َمۡت أ يَما َقدَّ يَبُۢة ب صي َصََٰبۡتُهم مُّ

َ
يۡحَسَٰناا َوتَوۡفييًقا فََكۡيَف إيَذا  أ َلَٰٓئيَك  ٦٢ٗلَّ  إ و 

ُ
أ

ي  ُ َما ِفي قُلُوب ييَن َيۡعلَُم ٱَّللَّ
ا ٱَّلَّ هيۡم قَۡوَٗلۢ بَلييغا نُفسي

َ
َُّهۡم ِفي  أ ۡعريۡض َعۡنُهۡم وَعيۡظُهۡم َوقُل ل

َ
اّما [. »09-01]النساء:  ﴾٦٣هيۡم فَأ

آيند و به خدا چگونه است كه چون به سبب اعمالشان، باليى به آنان برسد )و پناهى جز تو نداشته باشند( به پيش تو مى
ايم )و ما مردم را از تو عمال خود( مقصودى جز خيرخواهى و اتحاد )مردم( نداشتهخورند كه ما )از اقوال و اسوگند مى

داند در دلهايشان چيست. پس از ايشان كناره بگير و روى بگردان )و كردار داشتيم(! آنان كسانى هستند كه خداوند مىبازنمى
بده و با گفتار رسايى كه به )اعماق( درونشان رسوخ  و سخنانشان، تو را ناراحت نسازد و به آنان توّجه مكن و بلكه( اندرزشان

 «.كند، با آنان سخن بگوى
كه  -و يازده فرزندش را  س همراه با على لو دخترش فاطمه  صاست كه شيعيان، در آن، پيامبر « توّسل»دعاى  -2

 شوند!!.خوانند و بدانها متوّسل مىبه فرياد مى -دانند چهارده معصوم مى
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 .«ايم!آمرزش بخواه كه ما به راستى خطاكار بودهاى پدر ما! برايمان درباره گناهانمان »
اوست كه در دسترس بوده و به خاطر « حيات و حضور»اينجا نيز درخواست بخشش از پدر به هنگام 

بوده كه در حّق وى روا داشتند، و اين ربطى ندارد به اينكه امروز اگر كسى گناهى مرتكب شود، « ظلمى»
 .«!غفر لنایا رسول الّله! إست»فرياد بزند: 

اند، ساختگى و دروغين است! براى درك نسبت داده / تاسعًا شعرى را كه در اين باره به امام شافعى
عقايد شافعى بايد به كتاب فقه او مراجعه كرد؛ نه آنكه بيتى را كه به وى نسبت داده شده، برگرفته و با 

 .به تفسير آن پرداخت!« روحّيه خود»
به روح « توّسل»تأييد  - «الرسالة»يا  «األمّ »مانند كتاب  - /عى به هيچ وجه در آثار شاف

يا « ذريعتى»نبى، شود، و اگر به فرض اينكه، شافعى در شعرى به آلو بزرگان دين مشاهده نمى صپيامبر
گفته باشد، مراد آن است كه اقتدا و پيروى از آن بزرگان را در علم و عمل، وجهه هّمت « وسيلتى»مرادف آن 

 .!!خويش قرار داده و بدين وسيله به خدا نزديك شود؛ نه از راه خواندن ارواحشان
اند، و ايد، ساختگى است كه در تاريخ به او نسبت دادهآورده/بن أنسعاشرًا عبارتى را كه از مالك

َٗل ﴿ اى كه از سوره حجرات بدان اشاره شده:شود؛ زيرا آيهدليل غلط بودن روايت در خود آن مشاهده مى
ي  ل َٰتَُكۡم فَۡوَق َصوۡتي ٱَلَّبي ۡصَو

َ
مربوط به زمان حيات « ز صداى پيامبر باالتر نبريد!...صدايتان را ا ﴾تَۡرَفُعو ا  أ

اش صداى خود را بلند كند! در است و نه صد سال پس از فوت او كه هيچ كس نبايد بر مقبره صپيامبر 
فرمايد: اند! بعالوه آيه مىتوهين كرده صاين صورت همه مدّرسين و سخنرانان در مسجدالنبى به پيامبر 

صدايى  ص، در حاليكه در زمان مالك، از قبر رسول خدا «پيامبر باالتر نبريد! صدايتان را از صداى»
؛ كرده «تيميهإبن»شد كه الزم باشد صداى خود را در برابر آن كوتاه كنند!.. و بر طبق تحقيقى كه شنيده نمى

 -عرض شد  آنگونه كه -روايت فوق  -ترسند!! الّله مىاى از اسم او همچون جّن از بسمهرچند عّده -
گوينده روايت  -« محّمدبن حميد رازى»رسد؛ زيرا صّحت ندارد.. اين روايت منقطع است و به مالك نمى

بن أنس را درك نكرده است و بعالوه نزد اهل حديث از راويان ضعيف و جعفر منصور، مالكدر زمان أبى -
و ديگران او را غيرثقه و « نسائى» ،«بن شيبهيعقوب»، «أبوزرعه»رود؛ چنانكه جاعل حديث به شمار مى

 اند!.تهالحديث دانسجاعل
ام، به شيعه ام و آنچه از توّسل فهميدهرا به دلخواه خودم تعريف كرده« توّسل»ايد: اينجانب فرموده

كه قائل به جواز  -ام، و سپس داليل خود را امامّيه نسبت داده و به ناروا ايشان را منحرف از توحيد دانسته
 ايد:چنين آورده -ّسل به غير خدا هستند تو



 405  توسل

 

 

پذيرد. پس اگر كسى اند و خداوند هم تنها دعاى مّتقين را مىتوده مردم معمواًل گناهكار و عاصى -1
كه بار سنگين گناهان و بديها را بر دوش دارد، به پيشگاه خدا برود، دعا و حاجتش برآورده 

اى مقبول هد؛ بنابراين، بر انسان است كه واسطهدشود، و وى را مورد آمرزش خويش قرار نمىنمى
 .در درگاه الهى مانند ائمه براى خود جستجو كند!

شويم، خدا و خوانيم و بدانها متوّسل مىصاحبان قبورى كه آنها را در دعاهاى خود مى -1
ك دانيم، بلكه معتقديم آنها نيز مخلوقاتى مثل ما بوده، ولى چون به خدا نزديپروردگارشان نمى

توانند به خاطر مقام و منزلتشان نزد خدا، بين ما و خدا شفيع و واسطه باشند، و چون هستند، مى
حركت كرده، پس  -نه در عرض آن  -آنها بندگان آبرومند درگاه خدا هستند و در طول راه خداوند 

 .به فريادخواندن و توّسل بدانان شرك نيست و هيچ ايرادى ندارد!
كنندگان، اسطه قراردادن را شرك بناميم؛ چون در تمامى اعمال بندگان و عبادتجايز نيست كه اين و -9

شوند، از آن اراده شرك نكرده و يا بدان آنچه مالك است، نّيت است و كسانى كه متوّسل به ائمه مى
 .راضى نيستند!

اه خدا سّنت نيز، همگى انبياء و اولياء را در پيشگو فقهاء و پيشوايان اهل صاصحاب پيامبر  -9
به شخصى كه كور بود، امر نكرد  صجستند.. مگر پيامبر دادند و به آنها توّسل مىوسيله قرار مى

اش را بدو بازنگرداند؟! مگر در كه در دعايش به او متوّسل شود و خداوند هم پس از دعايش بينايى
ه عباس عموى ايد كه در خشكسالى مدينه، عمربن خطاب بسّنت نخواندهتواريخ و مسانيد اهل

الّلهّم! »توّسل جست؟ و مگر در دعاى خود اين كلمات را بر زبان جارى نساخت:  صپيامبر 
 .؟!«إنا نتقّرب إلیك بعّم نبینا

شدند، با بندگان شان دچار شرك مىدادند و دربارهموجوداتى را كه اعراب جاهلى وسيله قرار مى -9
كند! آنها دهيم، فرق مىكه ما آنها را واسطه قرار مى - اعم از انبياء و امامان و امزادگان -صالح خدا 

دادند وآنها را به فرياد بتهاى ساخته شده از سنگ و چوب و طال و... را شريك خدا قرار مى
شويم كه با بتهايشان قابل خواندند، ولى ما تنها به افراد آبرومند و مقّرب درگاه خدا متوّسل مىمى

ايد، همگى به طور ويژه، درباره مشركان و ى كه بدانها استشهاد كردهقياس نيستند! و تمام آيات
 .اند!بتهايشان نازل شده

 رسانم كه:)جواب(: در پاسخ به عرض مى
يا »، «يا على!»، «يا حسين!»گوييد: اّواًل اجازه بفرماييد از شما سؤالى بكنم! جنابعالى وقتى كه مى

منظورتان چيست؟ مگر نه آنكه تصّور داريد كه آنها صدايتان را و... « يا فاطمه الزهراء!»، «أباالفضل!
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يعنى روحشان همه جا حاضر و ناظر است و به هر طرف در هر موقعى رو كنيد، آنها حضور  -شنوند مى
و خداوند به آنها قدرت و كرامتى داده كه با يك توّجه و عنايتى  -شود دارند و با يك ندا ارتباط برقرار مى

د مشكل شما را حل كنند؟! و به تعبير ديگر: آنها واليت تكوينى دارند؟! پس شما در واقع عقيده تواننمى
به طورى كه هركس در هر زمان و مكانى، و  -داريد كه آن ارواح، شعاع توّجهشان تمام كائنات را دربرگرفته 

همه جا حضور دارند و  -ند!دهشنوند و جواب مىحّتى در كرات ديگر، اگر آنان را به فرياد بخوانند، مى
اى را كه بخواهند، به انجام برسانند و بايد براى جلب حاكم بر قوانين ماّدى عالم هستند؛ هرخواسته

نظرشان، در پيشگاهشان تضّرع و زارى نمود و دور قبرشان طواف نمود و نذورات و صدقات خود را به 
است و خداوند به هيچ كس، چنين « الوهّيت»حساب ضرايحشان پرداخت و...!! البته اين همان مقام 

 فرمايد:مقامى نبخشيده است؛ چنانچه مى
يۚٞ ﴿ َع ٱَّللَّ ءيَلَٰه  مَّ

َ
ۡرضي  أ

َ
و َء َويَۡجَعلُُكۡم ُخلََفا َء ٱۡۡل ُف ٱلسُّ ن َُيييُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إيَذا َدََعهُ َوَيۡكشي مَّ

َ
أ

ُروَن  ا تََذكَّ  .[٣١]النمل:  ﴾٦٢قَليياا مَّ
رسد و بال و گرفتارى را برطرف معبودان دروغين بهترند( يا كسى كه به فرياد درمانده و مضطّر مى)آيا »

كند، هر گاه كه او را به فرياد بخواند؟... آيا معبود ديگرى با خداست؟! واقعًا كه شما بسيار كم پند مى
 .«گيريد!مى

قيمًا و شخصًا به خدا متوّسل شود و خدا توانند مستايد: شخص عاصى و گناهكار نمىثانيًا اينكه گفته
هايى مقبول در درگاه الهى مانند پذيرد، پس جايز است كه واسطههم به خاطر گناهانش، دعايش را نمى

انبياء و ائمه داشته باشد و آنها را وسيله قرار دهد، اين سخنى است كه هرگز در اسالم، اصل و اساسى 
، و در آن هيچ قيد «گويممن نزديكم و مرا بخوانيد و به شما پاسخ مى»د: فرماينداشته و ندارد.. خداوند مى

تواند مرا بخواند، نفرموده است، بلكه فرموده: همه بندگانم و شرطى همچون اين كه، گناهكار و عاصى نمى
را  توانند مرا بخوانند، و سفارش نفرموده كه مقّربان درگاهممى -چه عاصى و چه مّتقى و فرمانبردار  -

 .بخوانند!
اند و خداوند يگانه را به بينيم كسانى دست به دعا شدهكنيم، مىما موقعى كه آيات قرآن را بررسى مى

اند و با اين وجود هم خداوند غرق شده -كه كفر و شرك است  -اند كه در بزرگترين گناهان فرياد خوانده
 .دعايشان را اجابت كرده است!

كه نزد خدا و همه مؤمنان ملعون است و از فرمان خدا متكّبرانه  -و پليدى  مظهر كفر و شرك -ابليس! 
 رويگردان شد، مستقيمًا و شخصًا در پيشگاه خداوند دعا كرد ودعايش هم مورد اجابت واقع شد:
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ۡرني  إيَٰىَٰ يَوۡمي ُيۡبَعُثوَن ﴿ نظي
َ
ي فَأ ينََّك ميَن ٱلُۡمنَظرييَن  ٧٩قَاَل رَبل  ﴾٨١يَۡومي ٱلۡوَقۡتي ٱلَۡمۡعلُومي إيَٰىَٰ  ٨٠قَاَل فَإ

 .[٣١-١٨]ص: 
شوند، مهلت ده! ابليس )دست به دعا شد و( گفت: پروردگارا! مرا تا روزى كه مردم در آن زنده مى»

يافتگانى تا اينك تو از مهلت)خداوند در جواب دعايش( فرمود: )درخواست و دعاى تو قبول است و( هم
 .«لوم استروزى كه زمان آن )پيش خدا( مع

خواندند و دعايشان پذيرفته مگر همان مشركان جاهلى، در مواقع گرفتاريها و ناراحتيها خدا را نمى
شد؟! آرى! آنها نيز همچون ساير بندگان خدا اين حق را داشتند و مستقيمًا در پيشگاه خداوند دعا نمى
 گرفت:كردند و دعايشان مورد اجابت قرار مىمى

﴿ َ َٰكيرييَن  َدَعُوا  ٱَّللَّ هيس ََلَُكوَننَّ ميَن ٱلشَّ جنَۡيتََنا ميۡن َهَٰذي
َ
ييَن لَئيۡن أ ََ َُلُ ٱدلل َُٰهۡم  ٢٢َُمۡليصي جنَى

َ
ا  أ فَلَمَّ

ي  يَغۡيي ٱۡۡلَقل ۡرضي ب
َ
 .[١٨–١١]يونس:  ﴾إيَذا ُهۡم َيۡبُغوَن ِفي ٱۡۡل

خواندن با  دانستند )و كسى را درخدا را خالصانه به فرياد خواندند و عبادت و فرمانبردارى را تنها از او »
او نخواندند و گفتند:( اگر ما را از اين حال نجات دهى، از زمره سپاسگزاران خواهيم بود )و ديگر به كسى 

خوانيم(. اّما هنگامى كه )دعايشان اجابت شد و( آوريم و هرگز جز تو كس ديگرى را به فرياد نمىروى نمى
 .«كردندبه ناحق در زمين شروع به ظلم و فساد مىخدا آنها را نجات داد، ناگهان 

كه عاصيان و گناهكاران مسلمان، از حّقى محروم شوند كه  ...و آيات بسيار ديگر.. آيا واقعًا معقول است
گمان هر مسلمانى كه مرتكب گناه و خطايى اند؟! بىمند گشته و محروم نشدهشيطان و پيروانش از آن بهره

ت كه به زودى و با شتاب، مستقيمًا و شخصًا، بدون واسطه قراردادن پيامبران، اولياء و شود، بر او واجب اس
هر كس و هر چيز ديگرى، به تنها پناهگاه خود پناه برد و دعايش را مستقيمًا به او عرضه دارد كه نزديكترين 

 كس به اوست:
ي ﴿  إيَِلۡهي  إينَّ َربل

ييب  فَٱۡسَتۡغفيُروهُ ُثمَّ تُوُبو ا   .[٣١]هود:   ﴾قَرييب  َّمُّ
كننده پس استغفار كنيد و به سوى او برگرديد و توبه نماييد؛ زيرا پروردگارم نزديك و اجابت»

 .«دعاهاست
﴿ ََ ي يۡلُمّۡشيك ٰۗ َوَوۡيل  لل  .[٣]فصلت:  ﴾فَٱۡستَقييُمو ا  إيَِلۡهي َوٱۡستَۡغفيُروهُ
 .«كنند!(د و واى بر مشركين )كه چنين نمىپس مستقيمًا به سوى او روى آوريد و استغفار كني»
يهيۡم َوَمن َيغۡ ﴿ نُوب ُ  َّلي

َ فَٱۡسَتۡغَفُروا  نُفَسُهۡم َذَكُروا  ٱَّللَّ
َ
ۡو َظلَُمو ا  أ

َ
َشًة أ ييَن إيذَا َفَعلُوا  َفَٰحي نُوَب َوٱَّلَّ فيُر ٱَّلُّ

 ُ  .[١٨٤عمران: ]آل ﴾إيٗلَّ ٱَّللَّ
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كنند، دهند يا بر خود )با انجام گناهان ديگر( ظلم مىمىو كسانى كه گناهان آشكار و بزرگ انجام »
كنند، و آورند )نه كس ديگرى را!(. پس از خدا براى گناهانشان طلب بخشش و مغفرت مىخدا را به ياد مى

 .«بخشد؟!چه كسى غير از خدا گناهان را مى
خاطر قرب و منزلتى كه نزد خدا دارند، بين ايم، بلكه آنها را به ايد: ما آنها را خدا ندانستهثالثًا اينكه گفته

 .دهيم!خود و خدايمان واسطه قرار مى
مثل پادشاهان جّبار و حّكام ستمگر، يا دستگاههاى قدرت ديروز و  -العياذ بالّله  -مگر خداوند 

امروزى است كه نتوان بدون واسطه به حضورش راه يافت؟! چنين مّدعيانى حقيقتًا خداى واحد قّهار را 
 .2اند!كنند كه كاماًل هدايت يافتهو فكر مى 1اندنشناخته

ما اين بتها را خدا ندانسته و »گفتند: اين چنين منطقى در واقع همان منطق مشركين جاهلى است كه مى
خداوند « رحمت»و در حقيقت انكار  .3هدف ما از عبادتشان تنها اين بوده كه ما را به خدا نزديك سازند!

 ز رحمت خداوند مأيوس هستند:است؛ زيرا ا
يۖٞ إينَُّهۥ َٗل يَا ۡي َوَٗل تَا ۡي ﴿ ۡوحي ٱَّللَّ َٰفيُرونَ ُسوا  مين رَّ ي إيٗلَّ ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡك ۡوحي ٱَّللَّ  .[٣١]يوسف:  ﴾ُس مين رَّ
 .«شوند، مگر قوم كافراناز رحمت خدا مأيوس نشويد؛ زيرا از رحمت خدا مأيوس نمى»

و... معرفى فرموده و به « تّواب»، «رحيم»، «غفور»، «رئوف»، «عفّو »خود را خداوند در آيات زيادى 
بندگانش اجازه داده است، هر وقت كه گناهى مرتكب شدند، نااميد نشوند و بلكه به سوى خدا برگردند و 
مستقيمًا از او طلب عفو و مغفرت نمايند كه خداوند چنين كارى را دوست دارد و هركس، هركجا و در 

اى! مراجعه كند، بخواند اى كه باشد، حق دارد كه خداوند را مستقيمًا بدون اينكه به ُمنشى و نمايندهحظههرل
پذيرد، اگر چه شخص داعى در آسمان و يا و با او شخصًا سخن بگويد و درد دل بكند و خدا هم او را مى

ضر و ناظر و شنوا و پذيراست! اعماق دريا و يا در تاريكيهاى شب باشد؛ چه خدا همه جا و همه وقت حا

                                           
يس  َما قَدَ ﴿ -1 َ َحقَّ قَۡدريه  ٱَّللَّ

 «.اندآنان، خدا را چنان كه بايد نشناخته[. »99]الحج:  ﴾ُروا 
ۡهَتُدونَ ﴿ -2 نَُّهم مُّ

َ
 «. يافتگان هستند!پندارند كه آنها همان هدايتو مى[. »96]األعراف:  ﴾َويَۡحَسُبوَن أ

َا ءَ َما ﴿ -3 ۡوِلي
َ
يهيس  أ َُذوا  مين ُدون ييَن ٱُتَّ ي ُزۡلَفَٰٓ َوٱَّلَّ يُبونَا  إيَٰى ٱَّللَّ َُقرل  ِلي

كسانى كه جز خدا، يار و [. »9]الزمر:  ﴾َنۡعُبُدُهۡم إيٗلَّ
كنيم، مگر بدان خاطر كه ما را گويند:( ما آنان را عبادت نمىجويند، مىگيرند )و بدانان تقّرب و توّسل مىياورانى را برمى

ُؤَٗل ءي ﴿فرمايد: و باز مى«. به خدا نزديك گردانند! ي َما َٗل يَُضُُّهۡم َوَٗل يَنَفُعُهۡم َوَيُقولُوَن َهَٰٓ َوَيۡعُبُدوَن مين ُدوني ٱَّللَّ
ي  ُؤنَا عينَد ٱَّللَّ رسانند و نه پرستند كه نه اصاًل بديشان زيان مىآنها غير از خدا چيزهايى را مى[. »19]يونس:  ﴾ُاَفَعَٰٓ
 «.هاى ما نزد خدايند!اسطهگويند: اينها وسازند و مىسودى عايدشان مى



 401  توسل

 

 

گردند و با آب پاك توبه، كسانى كه به سوى خدا برمى -كنندگان را فرمايد: من توبهچنانچه خود مى
شان همچنين بندگان خود را بيش از طاقت و توانايى 1دوست دارم! -زدايند آلودگيهاى گناهان را از خود مى

توانند و گناه و اشتباه كنند! بلكه خواسته است تا جايى كه مىكه هرگز نبايد  مكّلف نساخته و نفرموده
 2فرمايد:برايشان مقدور است، از گناه دورى كنند، و مى

َ َيۡغفيُر ٱَّلُّ ﴿ يۚٞ إينَّ ٱَّللَّ هيۡم َٗل َتۡقَنُطوا  مين رَّۡۡحَةي ٱَّللَّ نُفسي
َ
َٰٓ أ فُوا  لََعَ ۡۡسَ

َ
ييَن أ ۚٞ قُۡل َيَٰعيَباديَي ٱَّلَّ نُوَب ََجييًعا

يُم إي   .[٤٨]الزمر:  ﴾٥٣نَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَّحي
رحمت خدا  ايد! ازورى هم كردهبگو: اى بندگان من! اى كسانى كه بر خودتان )با گناه كردن( زياده»

 .«بخشدنااميد نشويد؛ زيرا خداوند تمام گناهان را مى
دارم از كسى كه )ازرحمت عجب » .3«عه اإلستغفارمن یقنط و عجبت ل»فرمايد: نيز مى سعلي

 .«شود، در حاليكه با او استغفار و آمرزش هم هست!خدا( نااميد مى
يابيم، اّما چنان كه در مقام قرب به درگاه خداوند نمى صدر اين جهان هستى، كسى را همچون پيامبر 

ار و توبه و يا نجات بينيم خداوند اجازه نداده كه حّتى در زمان حياتش، برخى از گناهكاران براى استغفمى
فرمايد: هيچ كارى در دست تو نيست. اين من هستم كه از عذاب الهى به او متوّسل و پناه آورند، و به او مى

 .دهم! تو خود نيز براى استغفار و طلب بخشش، بايد به من روى بياورى!بخشم و يا عذاب مىيا آنها را مى
ۡو ﴿

َ
ٌء أ ۡمري ََشۡ

َ
َبُهمۡ لَيَۡس لََك ميَن ٱۡۡل ي ۡو ُيَعذل

َ
 .[١١٣]آل عمران:  ﴾َيُتوَب َعلَۡيهيۡم أ

 .«دهدپذيرد و يا آنها را عذاب مىهيچ امرى در دست تو )اى پيامبر( نيست. خداوند يا توبه آنان را مى»
ابَۢا﴿ ۚٞ إينَُّهۥ ََكَن تَوَّ  .[٨]النصر:  ﴾َوٱۡسَتۡغفيۡرهُ
 .«پذير استتوبهو از او طلب استغفار كن؛ زيرا كه او بسيار »

شود، مسّلمًا دعاى غير پس اينكه فرد گناهكار حالتى دارد كه به خاطر آن، هيچ دعايى از او پذيرفته نمى
شود، حّتى اگر دعاكننده، سرور تمامى انبياء: و گل سر سبد مقّربان درگاه خدا او نيز برايش پذيرفته نمى

                                           
يريينَ ﴿ -1 بُّ ٱلُۡمتََطهل ََ َوُيحي َٰبي َ ُُييبُّ ٱۡلَّوَّ شوندگان را كنندگان بسيار و نيز پاكهمانا خداوند توبه[. »111]البقرة:  ﴾إينَّ ٱَّللَّ

 «. دوست دارد
َ َما ٱۡستََطۡعُتمۡ ﴿ -2 يُف ﴿فرمايد: و مى«. تقواى الهى پيشه سازيدتوانيد، هر چقدر مى[. »10]التغابن:  ﴾فَٱتَُّقوا  ٱَّللَّ َٗل يَُكلل

ُ َنۡفًسا إيٗلَّ وُۡسَعَها  «.سازدخداوند هيچ كس را مگر به اندازه طاقتش مكّلف نمى[. »190]البقرة:  ﴾ٱَّللَّ
 . 99، كلمات قصار، شماره 0البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج -3
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 -شان منافق درجه اّول مدينه و سردسته -بن أبى عبدالّله براى صبينيم كه استغفار پيامبر باشد!! مگر نمى
 .چگونه رد شده است!

ُ لَُهمۡ ﴿ ةا فَلَن َيۡغفيَر ٱَّللَّ ََ َمرَّ ۡو َٗل تَۡسَتۡغفيۡر لَُهۡم إين تَۡسَتۡغفيۡر لَُهۡم َسۡبعي
َ
 .[٣٦]التوبة:  ﴾ٱۡسَتۡغفيۡر لَُهۡم أ

و  چنانچه هفتاد بار هم برايشان طلب استغفارخواهى برايشان طلب استغفار كن يا نكن! اگر مى»
 .«بخشد!!آمرزش كنى، خداوند هرگز آنان را نمى

كه تا آخر  -براى عمويش، أبوطالب  -بنا بر روايت ديگر  -چنانچه زمانى كه خواست براى مادر يا 
طلب  -ياورد عمرش، اگرچه حامى و پشتيبانش بود، اّما همچنان بر دين پدران خود باقى ماند و ايمان ن

 استغفار كند، خداوند اين چنين او را نكوهش فرمود:
لي قُۡرَبَٰ ﴿ و 

ُ
ََ َولَۡو ََكنُو ا  أ ي يۡلُمّۡشيك ن يَۡسَتۡغفيُروا  ل

َ
ييَن َءاَمُنو ا  أ ي َوٱَّلَّ ل يلنَّبي  .[١١٨]التوبة:  ﴾َما ََكَن ل

كنند، هر چند كه خويشان و براى پيامبر و مؤمنان شايسته نيست كه براى مشركين طلب استغفار »
 .«نزديكانشان باشند!

حق دارند، بلكه بر آنها واجب است كه خداوند را بدون واسطه « مسلمانان»اّما تمام بندگان و خصوصًا 
 هرگز هيچ مخلوقى را مورد نظر قرار ندهند. -يعنى دعا و استغاثه  -بخوانند و در اين نوع عبادت 

باشد، ولى اين مطلب با مسأله مى« تقوا»و « اخالص»دعا، مقتضاى البته اين درست است كه اجابت 
كنيد كسى كه فاقد حرارت و صداقت و اخالص و تقواست، اى ندارد! آيا خيال مىمورد بحث ما هيچ رابطه

يابد؟! آيا او به وى صداقت و تقوا اگر به مرده و صاحب ضريحى پناه ببرد، در عوض آنها را نزد او مى
كيد كند و به راستى كه اين پندارى است باطل و در دين خدا چيزى را نمىدهد؟! مى يابيم كه آن را تأييد و تأ

 .نمايد!بلكه با آن كاماًل مقابله و برخورد مى
اند، پس ايرادى ايد: آنها بندگان خاّص خدا هستند و در طول راه خدا حركت كردهرابعًا و اينكه گفته

!! بايد گفت كه: آنان در موضع رسالت و وظايف و تكاليف خود، در طول راه نيست كه به آنها توّسل جست
اند؛ نه در مقام خدايى و پروردگارى! زيرا وقتى سخن از مقام الوهّيت خداوند به ميان خداوند حركت كرده

 .اند!!آيد، ديگر طول و عرض راه خداوند معنايى ندارد، جز آن كه بگوييم وارد حوزه شرك و خرافات شدهمى
توانند نّيات و انبياء و ائمه، همه مخلوق خدا هستند و محدود به زمان و مكان. بنابراين همانند خدا نمى

بشنوند، و خداوند نيز اين صفات و اين ويژگيها  -چه بلند بگويند و چه آهسته  -نداها و اصوات بندگان را 
 فرمايد:دهد! و مىرا به هيچ احدى نداده و نمى
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ُعوُهۡم َٗل يَۡسَمُعوا  ُدََع َءُكۡم َولَۡو َسميُعوا  َما ٱۡسَتَجابُوا  لَُكۡمۖٞ َويَۡوَم ٱۡلقيَيََٰمةي يَۡكُفُروَن إين تَدۡ ﴿
كيُكمۡ  ۡ يّشي  .[١٥]فاطر:   ﴾ب

شنوند و )به فرض( اگر هم بشنوند، قدرت اگر آنها را به فرياد بخوانيد، هرگز دعا و صداى شما را نمى»
 .«كنندورزى شما را انكار مىشما را ندارند! و در روز قيامت، شرك پاسخگويى و اجابت به

فرمايد: مرا با نامهاى نيكو و صفاتم بخوانيد، و نامها و صفاتم را به كسى ديگر خداوند سفارش مى
ستغاثه و به فرياد خواندن غير خدا، در حقيقت الحاد و انكارى است در نامها و ااختصاص ندهيد؛ زيرا 

وى الهى، و نيز بركندن و انتزاع قدرتى است از خداوند به كس ديگر، و در يك جمله، لباس صفات نيك
 الوهّيت را بر تن غير خدا پوشاندن است:

ئيهيسۚٞ َسُيۡجَزۡوَن َما َكَ ﴿ ۡسَمَٰٓ
َ
ُدوَن ِفي  أ ييَن يُۡلحي ۖٞ َوَذُروا  ٱَّلَّ يَها ۡسَما ُء ٱۡۡلُۡسَِنَٰ فَٱۡدُعوهُ ب

َ
ي ٱۡۡل َّ نُوا  َوَّللي

 .[١٣٦]األعراف:  ﴾١٨٠َملُوَن َيعۡ 
نامها و  خدا داراى زيباترين نامهاست، پس او را بدان نامها بخوانيد و به ترك كسانى بگوييد كه در»

يازند )يعنى صفات خدا را براى مخلوقات هم به كار كنند و به تحريف دست مىصفات خدا الحاد مى
 .«برند(. آنان كيفر كار خود را خواهند ديدمى

نسبت دهد، به طور يقين از  -اگر پيامبر خدا هم باشد  -هر كس چنين كند و صفات خدا را به غير او 
تواند بين خالق و مخلوق، اند كه ديگر نمىدايره اسالم خارج گشته، و شياطين به كّلى عقل و دركش را ربوده

 .بپندارد! از خالق برتر و باالتر -در برخى صفات  -فرق بگذارد و حّتى مخلوق را 
تواند فرقى ولى بين خالق و مخلوق نمى -كه علمش فراگير شده  -عجب است از انسان قرن بيستم! 

 قائل شود، و شياطين چنان عقل و دلش را تسخير كرده كه حيران و سرگردان شده است:
نَا َونَُردُّ ﴿ ي َما َٗل يَنَفُعَنا َوَٗل يَُضُّ نَۡدُعوا  مين ُدوني ٱَّللَّ

َ
يي قُۡل أ ُ َكٱَّلَّ ََٰنا ٱَّللَّ يَنا َبۡعَد إيذۡ َهَدى ۡعَقاب

َ
َٰٓ أ لََعَ

ۡرضي َحۡيَانَ 
َ
َُ ِفي ٱۡۡل َيَٰطي  .[١١]األنعام:  ﴾ٱۡسَتۡهَوتُۡه ٱلشَّ

آن كه  بگو: آيا چيزى غير از خدا را بخوانيم كه نه سودى به حال ما دارند و نه زيانى؟! و آيا پس از»
همچون كسى كه  ه عقب بازگشت كنيم )و دوباره مشرك شويم(،خداوند ما را هدايت بخشيده است، ب

 .«شياطين او را در بيابانها ويالن و سرگردان به دنبال خود كشند؟!
ايد: عمل و رفتار، مورد توّجه نيست، بلكه تنها نّيت توأم با آن معتبر است و كسانى خامسًا اّما اينكه گفته

پايه است؛ وند، نّيتشان شرك نيست! اين سخن نيز نادرست و بىشكه به قبور بندگان صالح خدا متوّسل مى
زيرا در عمل مقبول از نظر اسالم، واجب است كه اّول نّيت در آن درست باشد و ثانيًا صورت و ظاهر عمل 
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نيز در برابر شرع باشد، و هرگاه به يكى از اين دو ركن عمل نشود، مقبول نيست.. عملى كه ظاهرش برابر 
اگر چنانچه صاحبش از روى ريا و نفاق آن را انجام دهد، باطل است و نّيت و قصد درست هم،  شرع باشد،

شده دين، برابر آن عملى صورت نگيرد، داراى ارزش نيست و مورد توّجه قرار اگر در راه درست و مشّخص
 .گيرد!نمى

ن نّيت فرد مجرم اصاًل بينيم كه قوانين وضعى بشرى، به هنگام ارتكاب جرم و خطا، به ُحسمگر نمى
دهند و موقع اجراى قانون و صدور حكم، به جهل نسبت به قانون يا قصد و نّيت، توّجهى اهّمّيت نمى

تر شود! حال آيا دين خدا، از قوانين بشرى هم پايينكنند و اين عوامل، هرگز مانع اجراى حكم نمىنمى
ور را مشرك بدانيم، بايد ترس و حياء داشته باشيم، در كنندگان متوّسل به قباست؟! ما چرا از اينكه زيارت

رياء شرك »؛ «الرياء شرك» رياكنندگان را مشرك توصيف كرده و فرموده است: صحالى كه رسول خدا 
 «.است!

شدند، به راستى سخنى نيز به غير خدا متوّسل مى صايد: اصحاب پيامبر سادسًا همچنين اينكه گفته
ايد كه در دعاى خود به المانه و غيرعادالنه است! و داستان آن كورى را كه ذكر كردهبدون دليل، جاهالنه، ظ

 -هرچند كه جعلى و دروغين است  -اش به او برگردانده شد، اين روايت توّسل نمود تا بينايى صپيامبر 
 -ت آمده آنگونه كه در رواي -به فرض اين كه صحيح باشد، با مطلب ما بسيار فرق دارد؛ زيرا آن شخص 

 .خدا را خواند؛ نه رسول خدا را!
در تواريخ و مسانيد  سايد: در رابطه با خشكسالى مدينه از زبان عمربن خطابو دعايى را كه فرموده

الّلهّم! إنا نتوّسل إلیك بعّم »ام در كتب شيعه و سّنى به صورت سّنت آمده، تا آنجا كه تحقيق كردهاهل
 .1!«نتقّرب إلیك»آمده نه  «نبیك

قبلى كه آن شخص كور در دعايش به  -مجعول  -مثل همان روايت  -كه معتبر است  -در اين روايت 
نيز خدا را خوانده است؛ نه عّباس عموى پيامبر را!! و از همين فهميده  ستوّسل جست، عمر  صپيامبر 

يرا در اين صورت چه شدند؛ زبه او متوّسل نمى صشود كه مسلمانان صدر اسالم، پس از فوت پيامبر مى
« زنده»و « مرده»را نزد خدا مطرح سازند؟ پس آنها، ميان  صلزومى داشت كه عّباس عموى پيامبر 

خواستند كه به خاطر منزلتش نسبت به  س نهادند! و در طلب باران و نماز استسقاء، از عّباستفاوت مى
راندند كه مقصودشان در واقع چنين بود:  براى طلب باران دعا كند و مسلمانان دعايى بر زبان صپيامبر 

ميان خود داريم،  -سفيد همه بود كه در آن هنگام پيرمرد و ريش -بار خدايا! ما عّباس عموى پيامبرت را 

                                           
 و ديگر مآخذ. 996ص ،1بابويه، جمن اليحضره الفقيه، إبن -1
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كه به هر زبانى با  -دعاى او را بپذير! اين، امر عجيبى نيست كه به هنگام گشايش و سختيها، افراد 
از جمله پيرمردان و اشخاص صالح را ميان خود، نزد خدا مطرح  -گويند شرح حال مى« خدايشان»

ساخته، و از آنها بخواهند كه برايشان دعا كنند.. اين موضوع هيچ ارتباطى به آن كه ما در طلب حاجات 
خود از خداوند، به ارواح گذشتگان متوّسل شويم و آنها را در همه جا ناظر و حاضر و سميع و مجيب و 

نرفتند تا از او بخواهند تا با  صدارد! آنها كه در مدينه بودند، چرا بر سر قبر رسول خدا قريب بدانيم، ن
 برايشان باران بفرستد و يا براى اجابت دعايشان نزد خدا شفيع و واسطه شود؟« واليت تكوينى»

ريم كه از آورا بر شما حّجت مى سآوريد، ما گفتار علي اگر جنابعالى، اين روايت را براى ما دليل مى
به جاى توّسل به او،  صفرمايد: مسلمانان پس از وفات پيامبر آيد و سفارش مىالبالغه به دست مىنهج

 فرمود: سراه استغفار را در پيش بگيرند؛ چنانكه از امام باقر مذكور است كه جّدش علي 
ألمان به: أّما ا قد رفع أحدهما فدونكما اآلخر فتمسكوای األرض أمانان من عذاب الّله و کان ف»

ُ ﴿ أّما األمان الذی الباقی فاإلستغفار، قال الّله تعالی:الذی رفع فهو رسول الّله و  َوَما ََكَن ٱَّللَّ
َبُهۡم وَُهۡم يَۡسَتۡغفيُرونَ  ي ُ ُمَعذل نَت فييهيۡمۚٞ َوَما ََكَن ٱَّللَّ

َ
َبُهۡم َوأ ي َُعذل  .1«[99]األنفال:  ﴾٣٣ ِلي

روى زمين دو عامل وجود داشت: يكى از دست رفت و بر شما باد كه به  در آسودگى و پناه از كيفر خدا»
ديگرى كه نزدتان است، متوّسل شويد؛ پناه و امانى كه از دست رفت، رسول خدا بود )كه تا ميانتان بود، از 
بال مصون بوديد( و پناهى كه باقى است، استغفار و طلب آمرزش گناهان از خداست؛ چنانكه خدايتعالى 

د: خداوند عذابشان نكند تا زمانى كه تو )اى پيامبر( ميانشان هستى، و عذابشان نكند تا زمانى كه فرمو
 .«كننداستغفار مى

تر با قرآن كريم و سزاوارتر به تبعّيت است تا كسانى كه خود را پيرو آن موافق سبنابراين، عقايد علي 
 .شمرند!بزرگوار مى

كاماًل  -و حّتى براى مردگان نيز  -براى خود و ديگران  -زنده  -ان قرآن كريم تصريح دارد كه دعاى انس
 خوب و مطلوب است، و بر زبان بسيارى از انبياء: و صالحين ذكر شده است؛ از جمله دعاى ابرهيم و نوح

 )عليهما السالم( است كه گفتند:
ََ يَۡوَم ﴿ يۡلُمۡؤميني يَّ َول َ َٰدلي  .[٥١]إبراهيم:  ﴾٤١َيُقوُم ٱۡۡليَساُب َربََّنا ٱۡغفيۡر ٰىي َوليَو
 .«پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنين را در روز قيامت، مورد غفران خود قرار ده»
ََ َوٱلُۡمۡؤميَنَٰتي ﴿ يۡلُمۡؤميني ا َول َ ُمۡؤمينا يَمن َدَخَل بَيَّۡتي يَّ َول َ َٰدلي ي ٱۡغفيۡر ٰىي َوليَو  .[١٣نوح: ال] ﴾رَّبل

                                           
 . 99، كلمات قصار، شماره 0البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج -1
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آيند و ساير مردان و زنان باايمان را پدرم و تمام كسانى را كه مؤمنانه به خانه من مى پروردگارا! من و»
 .«بيامرز

فرمان داده كه هم براى خود و هم  -زمانى كه زنده بود  - ص مگر نه اين است كه خداوند به رسولش
 .براى زنان و مردان مؤمن، براى گناهانشان از خداوند طلب مغفرت كند؟!

ََ َوٱلُۡمۡؤميَنَٰتي فَٱۡعلَ ﴿ يۡلُمۡؤميني ۢنبيَك َول َ ُ َوٱۡسَتۡغفيۡر َّلي  ٱَّللَّ
نَُّهۥ َٗل  إيَلََٰه إيٗلَّ

َ
 .[١٨]محمد:  ﴾ۡم أ

)اى محّمد!( بدان كه هيچ خدايى جز الّله وجود ندارد و براى گناهان خود و مردان و زنان مؤمن »
 .«آمرزش بخواه

زنده بود، مجرمانى از قبيل منافقان مدينه نزد او  صو مگر نه اين است، موقعى كه رسول خدا 
خواستند تا برايشان از خداوند طلب مغفرت و آمرزش بخواهد و او هم چنين شتافتند و از او مىمى
 .نمود؟!مى

َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرَّ ﴿ نُفَسُهۡم َجا ُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُروا  ٱَّللَّ
َ
لَُمو ا  أ ُهۡم إيذ ظَّ نَّ

َ
اباا َولَۡو أ َ تَوَّ ُسوُل لَوََجُدوا  ٱَّللَّ
ا يما  .[٣٥]النساء:  ﴾رَّحي
كردند، به نفاق و دوروغگويى و زيرپاگذاشتن فرمان خدا( به خود ستم مى و اگر آنان بدان هنگام كه )با»

نمودند و پيامبر هم برايشان درخواست بخشش و مغفرت آمدند و از خدا طلب آمرزش مىنزد تو مى
 .«يافتندپذير و مهربان مىن خدا را بس توبهكرد، بيگمامى

نيز سزاوار  -تمام كسانى كه بعد از مهاجرين و انصار آمده و يا خواهند آمد -چنانچه خداوند، بر ما 
 چنين دعا كنيم: -اند كه درگذشته -دانسته كه براى خود و براى آنها 

هيۡم َيُقولُوَن ﴿ ييَن َجا ُءو ميۢن َبۡعدي يَمَٰني َوٱَّلَّ يٱۡۡلي ييَن َسَبُقونَا ب
يَنا ٱَّلَّ َٰن يۡخَو ]الحشر:  ﴾َربََّنا ٱۡغفيۡر ََلَا َوۡلي

١٦]. 
گويند: پروردگارا! ما و برادران ما را، كسانى كه آيند و مىو كسانى كه بعد از آنان )اصحاب پيامبر( مى»

 .«اند، بيامرز و ببخشآوردن از ما سبقت گرفتهدر ايمان
به ما فرموده كه غايبانه براى همديگر دعاى خير كنيم، و مگر در نماز  صرسول خدا در احاديث نيز، 

 بخطاب از عّباس فرستيم؟! پس اينكه عمربنكنيم و درود و سالم نمىبراى بندگان صالح خدا دعا نمى
بيل همين خواست تا براى مسلمانان دعا كند و او هم دعا كرد و مسلمانان نيز در اطرافش آمين گفتند، از ق

ش را مورد خواهند بندگانكنند و از او مىدعاهاست كه بندگان زنده خدا، از خدا طلب توّجه و لطف مى
 رحم و پناهش قرار دهد.
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از او خواست كه  سرا به هنگامى كه عمر  - صعموى پيامبر  - س ، دعاى عّباس«بّكارزبيربن»
 طلب نزول باران كند، چنين آورده است:

يچ باليى نازل نشده است، مگر به سبب گناهى و هيچ باليى هم برطرف نشده است، مگر خداوندا! ه»
اند.. اينك اى.. اينك مردم مرا به خاطر مكانت من پيش پيامبرت، به پيشگاه تو متوّجه ساختهبه سبب توبه

.. پس ما را از دستان گناهكار ما به سوى تو برداشته شده و پيشانى ما با توبه به سوى تو روى آورده است
 .1«باران رحمت خود سيراب گردان!

اى در آسمان پديدار شدند و اند، همان موقع ناگهان ابرهاى ضخيم و تيرهو همچنان كه تواريخ آورده
 .2باران شروع به باريدن گرفت!

البته اين تنها منحصر بر اين نيست كه صالحان براى گناهكاران دعا كنند، بلكه اين عام است و همه 
همه مسلمانان را دستور داده كه برايش دعا  صتوانند براى همديگر دعا كنند؛ چنانچه رسول خدا مى

همانگونه كه خدا در قرآن  فرستيم،درود و صلوات مى -در نماز و غير آن  -كنند.. مگر نه اين است كه بر او 
حال اين چه پيوندى با اين توّسالت جاهالنه دارد كه مردم اين چنين بدان گرفتار  3امر فرموده است؟!

شوند؛ چرا كه خالق را با مخلوق يكسان قرار اند؟! بايد بدانند كه حتمًا در روز قيامت پشيمان مىشده
 اند:داده

ي إين ُكنَّا لَفي َضَلَٰ ﴿ َإ تَٱَّللَّ بي ََ  ٩٧ل  مُّ ي ٱۡلَعَٰلَمي يَربل ييُكم ب  .[٨٣-٨١]الشعراء:  ﴾٩٨إيۡذ نَُسول
ايم. گويند:( به خدا سوگند! ما در گمراهى آشكارى بوده)مشركين در روز قيامت به معبودان خود مى»

 .«دانستيمآن زمان كه شما را با پروردگار جهانيان )در عبادت و اطاعت و فرمانبردارى و پرستش( برابر مى
كنند؛ چون آنها مخلوق را عبادت ايد: توده مردم با مشركان جاهلى فرق مىسابعًا و اّما اينكه گفته

شويم و آنها را در دعاى نمودند، اّما ما به اولياى خدا متوّسل مىكردند و از بتهاى سنگى درخواست مىمى
شان نازل شده است! جواب چنين است كه اين ىخوانيم، و تمام اين آيات درباره آنها و بتهاى سنگخود مى

سخن نيز صحيح نيست؟ زيرا دعا و استعانت و التماس و استغاثه غيبى، برابر نّص صريح قرآن و حديث 
گواهى قرآن و  بلكه به 4باشد.. همچنين بتهاى اعراب جاهلى، تنها در قالب سنگ نبودند،عبادت محض مى

                                           
 ، محّمد غزالى المصرى.«عقيدة المسلم»بّكار، نقل از ، زبيربن«األنساب» -1
 .999، ص1األثير، جإبن -2
يُموا  ﴿ -3 ييَن َءاَمُنوا  َصلُّوا  َعلَۡيهي وََسلل َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ  [.90]األحزاب:  ﴾تَۡسلييًماَيَٰٓ

 ، تأليف ديگر مؤّلف.«توّسل»براى تفصيل آن، رجوع شود به كتاب  -4
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اند و در واقع، فرشتگان و افراد رهايى از فرشتگان و افراد صالح بودهها و يادگاحديث، تنديس و مجّسمه
 .گرفت!آميز اعراب براى آنها صورت مىگرفتند و اعمال شركصالح بودند كه معبود قرار مى

اند، و در تنديس و مجّسمه فرشتگان بوده« ةمنا»، و «عّزى»، «الت»مثاًل اين آيات، دليل بر آنند كه 
 گشتند:ن مورد عبادتشان واقع مىحقيقت، فرشتگا

ىَٰ ﴿ ََٰت َوٱۡلُعزَّ فََرَءۡيُتُم ٱللَّ
َ
ۡخَرىَٰٓ  ١٩أ

ُ
ََة ٱۡۡل ةَ ٱثلَّاثلي نََثَٰ  ٢٠َوَمَنوَٰ

ُ
َكُر َوَُلُ ٱۡۡل لَُكُم ٱَّلَّ

َ
ا  ٢١أ يۡلَك إيذا ت

ََيىَٰٓ  نُتۡم َوَءابَا ؤُُكم  ٢٢قيۡسَمة  ضي
َ
ۡيُتُموَها  أ ۡسَما ء  َسمَّ

َ
َ إيٗلَّ  أ َطَٰنإ  إين إيۡن هي

يَها مين ُسلۡ ُ ب نَزَل ٱَّللَّ
َ
ا  أ مَّ
يهيُم ٱلُۡهَدىَٰٓ  بل ين رَّ َءُهم مل

نُفُسۖٞ َولََقۡد َجا 
َ
نَّ َوَما َتۡهَوى ٱۡۡل َٰ  ٢٣يَتَّبيُعوَن إيٗلَّ ٱلظَّ نَسَٰني َما َتَمِنَّ يۡۡلي ۡم ل

َ
 ٢٤أ

وَلَٰ 
ُ
َرةُ َوٱۡۡل َمَٰ  ٢٥فَليلَّهي ٱٓأۡلخي لَك  ِفي ٱلسَّ ين مَّ َٰتي َٗل ُتۡغِني َاَفََٰعُتُهۡم َاۡي ۞َوَكم مل ذََن َو

ۡ
ن يَأ
َ
ا إيٗلَّ ميۢن َبۡعدي أ

يَمن يََشا ُء َوَيۡرَضَٰٓ  ُ ل نََثَٰ  ٢٦ٱَّللَّ
ُ
وَن ٱلَۡمَلَٰٓئيَكَة تَۡسميَيَة ٱۡۡل َرةي لَيَُسمُّ يٱٓأۡلخي ييَن َٗل يُۡؤميُنوَن ب

َوَما  ٢٧إينَّ ٱَّلَّ
يهيس ميۡن عيۡلمإ  إين يَتَّبيُعو ي َاۡي لَُهم ب نَّ َٗل ُيۡغِني ميَن ٱۡۡلَقل ۖٞ ِإَونَّ ٱلظَّ نَّ  ٱلظَّ

 .[١٣-١٨]النجم:  ﴾٢٨ا َن إيٗلَّ
بينيد كه الت و عزى و منات، سومين بت ديگر )معبود شما و دختران خدايند؟!( آيا پسر از آيا چنين مى»

ت؟( در اين صورت اين شما باشد و دختر مال خدا؟! )در حالى كه به گمان شما پسر از دختر بهتر اس
محتوا( است كه شما و پدرانتان بر آنها اى است! اينها فقط نامهايى )بىتقسيم ظالمانه و ستمگرانه

ايد. هرگز خداوند دليل و حّجتى )بر صّحت آنها( نازل نكرده است. آنان جز از توّهمات و گمانهاى گذاشته
الى كه هدايت و رهنمود از سوى پروردگارشان، كنند، در حاساس و از هواهاى نفسانى پيروى نمىبى

يابد؟! زيرا دنيا و آخرت از آن رسد و دست مىكند، به آن مىبرايشان آمده است. مگر آنچه انسان آرزو مى
بخشد و كارى گرى آنها سودى نمىخداست. چه بسيار فرشتگانى كه در آسمانها هستند و شفاعت و واسطه

ندارند، فرشتگان را با  ه خداوند اجازه و رضايت دهد. كسانى كه به آخرت ايمانسازد، مگر بعد از آن كنمى
بودنشان بى دانند )و از نر و ماّدهنمى كنند. آنها در اين باب چيزىنامهاى زنان، وصف و نامگذارى مى

 .«گرداندنمى كنند، و توّهم و گمان هم )انسان را( از حق بى نيازخبرند!( و جز از گمان و توّهم پيروى نمى
 در اين آيه نيز نام پنج بت ديگرشان آمده است:

ا ﴿ ا َوَٗل ُسَواَعا َوَٗل َيُغوَث َوَيُعوَق َونَۡۡسا يَهَتُكۡم َوَٗل تََذُرنَّ َودلا َضلُّوا   ٢٣َوقَالُوا  َٗل تََذُرنَّ َءال
َ
َوقَۡد أ

ا  .[١٥-١٨نوح: ال]  ﴾َكثييا
گذاريد، و وّد، سواع، يغوث، يعوق و نسر را رها نسازيد، و بدين اند: معبودهاى خود را وامبه آنان گفته»

 .«اند!وسيله بسيارى از مردم را گمراه ساخته
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اند، هنگامى كه اين و طورى كه در روايات و احاديث آمده، اينها اسامى افراد برگزيده و صالحى بوده
انشان به عنوان يادبود و يادگارى از ايشان، اند، بعد از گذشت زمان، مريدان و محبّ بندگان خدا از دنيا رفته

اند ها پرداختهكم به بزرگداشت و تعظيم آن مجّسمههايى درست كردند و به آنها منسوب نمودند. كممجّسمه
روايت شده كه  سعباس تا جايى كه نسلهاى بعدى به عبادت و پرستش آنها كشيده شدند؛ چنانچه از إبن

 گويد:مى
در اصل نام مردان صالحى بوده كه پس از مرگشان، شيطان قوم آنها را فريب داد و آنها  نامهاى اين بتها»

هايى را به را وسوسه كرد تا در مجالسى كه نشيمنگاه و محّل عبادتشان بوده، به خاطر يادبودشان مجّسمه
اين تمثالها در ابتدا  صورتشان بتراشند و نصب كنند و آنها را با نامهايشان بخوانند و آنها نيز چنين كردند.

 .1«شدند تا اينكه آن مردمان مردند و نسل بعدى آمد و سپس آنها را عبادت كردندپرستش نمى
در تفسير خود « عبدالجليل عيسى»شود؛ چنانچه دكتر اين مفهوم در اكثر تفاسير نيز ديده مى

 چنين آورده است:« المصحف الميّسر»
اند. هريك از اينها، نام پرستان مشهورتر و بزرگتر بودهبتها در نزد بتاينها، پنج بتى بودند كه از ساير »

انسان خداشناس و صالحى بوده و بعد از فوتشان، گنبدها و بارگاههايى را بر سر قبرشان برپا نموده و بعدها 
 .2«اند!از آنان بتى ساخته و واسطه و شفيعشان شمرده

 نيز روايت شده كه گفته است: لاز عايشه 
در مورد  -دو نفر از همسرانش  -حبيبه سله و أمّ در بستر بيمارى بود كه أمّ  صزمانى كه رسول خدا »

كليسا را ديده بودند، از زيبايى  -به هنگام هجرت  -كه در حبشه قرار داشت و آن دو « ماريه»كليسايى به نام 
ش را بلند كرد و فرمود: سر صگفتند، رسول خدا سخن مى صها و تصاويرش براى رسول خدا مجّسمه

كردند، و آن كرد، بر روى قبرش مسجد و معبدى بنا مىآنها چون فرد صالحى در ميانشان فوت مى»
 .3«ساختند.. آنان بدترين بندگان خداوند هستندها و تصاوير را مىمجّسمه

دينى و پرستيدند، سمبول و يادگارهايى از شخصّيتها و بزرگان پس بتهايى كه مشركين عرب مى
حاجات و رافع شان بودند و در واقع، عبادتشان براى همان اشخاص بوده كه آنها را برآورنده روحانى

 دانستند.مشكالت مى

                                           
 اند.صحيح بخارى و ديگران روايت كرده -1
 .031، دكتر مصطفى خّرمدل، سوره نوح، صفحه «تفسير نور»نقل از  -2
 صحيح بخارى و مسلم.  -3
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 -حّتى در عصر حاضر  -اين كار زشت و شنيع، از زمان نوح، مصريان قديم، يونان و روم، مردم هند 
 براى همه معلوم و معروف است.

باشند اسامى شخصّيتهاى مذهبى هندوها مى -« رامچندر»يا « كرشنا»مجّسمه مثاًل هندوها كه اكنون 
كنند، منظورشان عبادت سنگ و مجّسمه نيست، بلكه عبادت همان افراد، يعنى كرشنا و را عبادت مى -

دانند و به همين اى براى يادآورى و استحضار آن شخصّيتها مىرامچندر است.. مجّسمه را فقط وسيله
جويند و بر گردشان طواف كرده و كنند و از آنها استمداد و استعانت مىبه آنها احترام و تعظيم مىمناسبت 

 .1آورندبرايشان نذر و قربانى و صدقه مى
مّكه را فتح  صخدا  زمانى كه رسول ..2بقيه بتهاى اعراب نيز، اغلب به شكل انسان تراشيده شده بودند

روايت شده  سها و تصاوير را نابود سازند؛ چنانچه از علي ه همه مجّسمهكرد و وارد كعبه شد، دستور داد ك
 كه فرمود:

 .3«کسر الصورمدینة فی هدم القبور و إلی ال ص بعثنی رسول الله»

 .«ها و بتها فرستادها و شكستن مجّسمهمرا به شهر براى خراب كردن مقبره صرسول خدا »
يعنى بتهايى  -ها و شفيعان را از حقيقت اين واسطه به همين جهت، اسالم خواست كه اعراب جاهلى

گاه سازد، و لذا اين معبودان پوچ و ناتوان را چنين توصيف كرد: -شدند كه به غير از خدا پرستيده مى  آ
و در واقع يادبود افراد صالح  -طلبيد پرستيد و به كمك مىها و بتهايى كه به غير از خدا مىاين مجّسمه
همچون شما، بندگان خدا هستند و هيچ قدرت خير و شّرى ندارند! و تازه  -پنداريد وكار مىو گذشتگان نيك

اگر اين يادبودها را نيز در نظر نگيريم و صرفًا آنها را در قالب همان بت سنگى بدانيم، آيا مگر دست و پا 
ا باشد و بتوانند به دارند؟ آيا گوش و چشم دارند؟... و باالخره آيا قدرتى دارند كه مافوق قدرت شم

تازه اگر اين اندام  -و همچنان كه گفتيم  -فريادهايتان پاسخ گويند؟! بدون شك هيچ كدام از اينها را ندارند 
داد؟! نهايتًا با بندگان خود در تمام قوا برابر و مشاعر را نيز داشتند، مگر به آنان چه فضيلتى مافوق بشرى مى

 .هستند كه درست مثل خودتان داراى هيچ قدرتى نيستند؟!شدند! پس آنها چه معبودانى مى

                                           
 . 19ه محّمد قاسم قاسمى، صفحه ، محّمد منظور نعمانى، ترجم«دين و شريعت» -1
 از خود مؤّلف. « توّسل»از كتاب « بتها، يادبود و سمبل افراد صالح»در اين مورد نگاه شود به فصل  -2
 .163، شيخ حّر عاملى، چاپ سنگى قديم، جلد اّول، صفحه «وسائل الشيعة» -3
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يُبوا  لَُكۡم إين ُكنتُۡم ﴿ ۡمَثالُُكۡمۖٞ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡسَتجي
َ
ي عيَباٌد أ ييَن تَۡدُعوَن مين ُدوني ٱَّللَّ

إينَّ ٱَّلَّ
 ََ قي يهَ  ١٩٤َصَٰدي ُشوَن ب يۡد  َيۡبطي

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
يَها ۖٞ أ رُۡجل  َيۡمُشوَن ب

َ
لَُهۡم أ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
يَها ۖٞ أ وَن ب ُ َُ  ُيۡبۡصي ۡع

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ا ۖٞ أ

يَها  .[١٨٤-١٨٥]األعراف:  ﴾َءاذَان  يَۡسَمُعوَن ب
خوانيد، بندگانى مثل خودتان هستند. پس آنها را بخوانيد، همانا كسانى را كه به غير از خدا به فرياد مى»

بتها داراى پاهايى هستند كه با آنها راه بروند؟! يا داراى گوييد بايد به شما پاسخ دهند! آيا اين اگر راست مى
دستهايى هستند كه با آنها چيزى را برگيرند؟! يا چشمهايى دارند كه با آنها ببينند؟! يا گوشهايى دارند كه با 

 .«آنها بشنوند؟!
معنى  بعالوه، آنچه در آيات قرآن مورد نظر است، عموم لفظ است؛ نه خصوص سبب! يعنى شأن نزول،

گرديد و پس از آن، كند. در اين صورت بايستى شرك تنها در همان دوره حرام و ناروا مىآيه را مقّيد نمى
آمد!! خداوند شرك را تنها بر اعراب جاهلى حرام نكرده است، بلكه براى غير اعراب و حالل به حساب مى

 .حرام نموده است! -در تمام زمانها و مكانها  -همه بندگان خدا 
مان گرداند و ما را بر آن بميراند و زندگى و پرستى را روزىخواهيم كه توحيد و يگانهاز خداوند مى 

 .مرگمان، با آن همراه باشد!
 فرمود: صروايت شده كه رسول خدا  ب عباساز إبن
الرشك أخىف من دبيب اَّلر ىلع صفاة سوداء ىف ظلمة الليل و هو أن يقول: واّلّل وحياتك يا »
ن و حياىت! ويقول: لول بلبة هذا ألتانا اللصو  ابلارحة! ولول ابل  ىف ادلار ألىت اللصو ! فال

 .1«وقول الرجل لصاحبه: ما شاء اهلل و شئت! وقول الرجل: لول اّلّل وفالن... هذا بلّه به رشك
ست، و آن تر از رّدپا و خزيدن مورچه در تاريكى شب بر روى سنگ درشت صاف و سياه اشرك پنهان»

اينكه بگويد: اى فالنى! به خدا و زندگانى تو و زندگى خود سوگند! و بگويد: اگر اين سگ نبود، ديشب 
زدند(! و اينكه مرد آمدند )و دستبرد مىآمدند! و اگر مرغابى در منزل نبود، دزدان مىدزدان به )خانه( ما مى

خص بگويد: اگر خدا و فالنى نبود... اينها به دوستش بگويد: آنچه خواست خدا و خواست تو باشد! و ش
 .«همه آميخته به شرك است!

هر گاه اسالم تا اين اندازه در پاكسازى دلها و انتقاد از عقايد غلط و اشتباه آنان، حّساس و دقيق و 
برند و خوف و زنگ باشد، پس ما چگونه افرادى را ببينيم كه در دعاى خويش به غير خدا پناه مىبهگوش

                                           
 .99، ص1نقل از فى ظالل القرآن، شهيد سّيد قطب، ج - 1
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توانى همچنان ادامه ايشان، متوّجه غير اوست، و آنگاه به آنها بگوييم: بر تو هيچ اشكالى نيست و مىرج
 .دهى!!

ايد: بسيار بعيد است كه شما ندانيد احترام به قبور صالحين و مؤمنين مورد اّتفاق شيعه و سّنى فرموده
جستند... مرقد پيامبر و ّرك مىبيتش به مرقد آن حضرت تبو اهل صاست. نزديكترين صحابه پيامبر 

گويم و شما مى صبيت پيامبر أبوحنيفه را شيعيان بنا نكردند!... من از احترام به قبور صالحين و اهل
 كنيد!..روايت هدم قبور كّفار را قرائت مى

 )جواب(:
صالحين توهين احترام به قبور صالحين و مؤمنين را كسى منكر نيست و ما هرگز نگفتيم كه بايد به قبور 

كرد و هتك حرمت پيش آورد!.. اّما نقطه افتراق جنابعالى و اينجانب در اين موضوع، بر سر بناى بر قبور و 
سّنت بلكه روايات باشد! در اين زمينه، نه تنها آثار اهلمى -كه عبادت است  -نيز توّسل به صاحب قبر 

 گردد:هايى از آنها ذياًل ذكر مىشود كه نمونهيده مىشائبه شيعه نيز در نهى و مذّمت اين كار دروشن و بى
از أبواب دفن، در  99شيخ حّرعاملى، باب « الشيعةوسائل »شيخ طوسى و « تهذيب»در كتب  -

أبا الحسن عن البناء علی القبر سألت »بن جعفر آمده است كه: روايتى موّثق از موسى
ال وال الجلوس وال تجصیصه و صلح؟ قال: ال یصلح البناء علیه الجلوس علیه هل یو 

جعفر از او در مورد بناى بر قبور و نشستن بر روى آن پرسيد كه آيا اين درست و بنبرادر موسى» .«تطیینه
سزاوار است؟ فرمود: خير! سزاوار و صحيح نيست. بناء و ضريح بر قبور و نشستن بر آن و گچكارى و 

 .«گلكارى و تزيين آن درست نيست
ال تبنوا علی »فرمود:  /آخذ به نقل از جراح مدائنى آمده كه امام جعفرصادق باز در همان م -

بر قبور، ضريح و بنا » .«کره ذلك ص ال تصوروا سقوف البیوت فإن رسول اللهالقبور و 
 .«اين كارها را ناپسند شمرد صها را از مجّسمه و تصوير پر نكنيد؛ زيرا پيامبر نسازيد و سقف خانه

بن ظبيان آمده كه امام جعفرصادق )رحمه الله( فرمود: باز هم در همان مآخذ به نقل از يونس -
از  صپيامبر » .«أو یقعد علیه أو یبنی علیه أن یصلی علی القبر صنهی رسول الله »

 . اين«اينكه بر قبرى نماز بگزارند، يا بر آن بنشينند و يا بر آن بنا و ضريح بسازند، نهى فرموده است
 ت.آورده اس« مناهى پيامبر»در باب « من ال يحضره الفقيه»حديث را شيخ صدوق نيز در كتابش 

 نهی رسول الله»اند: روايت كرده -در كتب خود  -« شيخ حّر عاملى»و « شيخ طوسى»باز هم  -
 .«قبرها را گچكارى و تزئين كنند نهى فرمود كه صرسول خدا » .«أن یجصص القبور ص
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بناى بر روى قبور را نهى فرمود  صشود كه بر طبق كتب موّثق شيعه، رسول خدا بنابراين، مالحظه مى
و هيچ قبرى را از اين نظر مستثنى ننموده است، و قبر خود او و ائمه نيز در زمان ايشان ساخته نشده و سالها 

 .ه گرديد!توّسط ديگران ساخته و پرداخت -و برخالف تعاليمشان  -پس از وفاتشان 
و  صمفاسد فكرى و اجتماعى اين كار، روشن است و در شگفتم از جنابعالى كه كارى را كه پيامبر 

به اين انحراف دست  -سّنى يا شيعه -اند، بلكه ديگران ائمه از آن نهى فرموده و در عمل نيز مباشر آن نبوده
و « قرآن»آوريد! حّجت از آِن حّجت مىپسنديد و فالن قبر مجهول سّنى را در اين رابطه، اند، مىزده

 اند.نهاده -ى شيعه يا سنّ  -است؛ نه بدعتهايى كه اين و آن  صپيامبر « سّنت»
آرى! قبر أبوحنيفه را در بغداد، سّنيان بنا كردند و بسيار كار بد و ناروايى نمودند، اين موضوع چه ربطى 

 .رد؟!دا« كتاب و سّنت»به اثبات بناى بر قبور از ديدگاه 
ايد، اشتباه بزرگى است و حكم آن را خاّص كّفار دانسته ساز زبان علي « هدم قبور»و اينكه روايت 

حرام و ناپسند شمرده و « كّفار»به دور است كه كارى را براى  صتعميم دارد؛ زيرا از ساحت رسول خدا 
 .روا بدارد!« مسلمانان»همان كار را براى 

دستور داده باشد، قبر مسلمانى را كه در آن زمان  صشده است كه پيامبر ضمنًا در هيچ تاريخى ديده ن
دستور به خرابى قبور مسلمانان نداد، براى آن بود كه مردگان مسلمان در  صمرده بود، بسازند و اگر پيامبر 

مه خود ذكر دانستند، و چنانكه در نابر قبور خود بنايى نداشتند و آن را حرام مى -برخالف كافران  -آن زمان 
اند؛ دستور داد تا قبور را خراب كند، و اين روايت موّثق و متواتر را شيعه و سّنى آورده سكرده بودم، به علي 

طالب: أال بن أبیعن أبی الهیاج األسدی قال لی علی»خوانيم: مى« صحيح مسلم»چنانكه در 
ال قبرا مشرفا إال مسته و أن ال أدع تمثاال إال ط صأبعثك علی ما بعثنی علیه رسول الله 

به من فرمود: آيا تو را براى كارى  سطالب بن أبىالهياج أسدى روايت شده كه گفت: علىاز أبى» .«سویته؟
اى را ترك نكنم مگر اينكه آن را مرا بدان كار فرستاد؟! و آن اينكه هيچ تمثال و مجّسمه صنفرستم كه رسول خدا 

 .«ند و مشرفى را وانگذارم مگر اينكه آن را با خاك يكسان نمايممحو و نابود سازم، و هيچ قبر بل
کسر مدینة فی هدم القبور و ـإلی ال ص بعثنی رسول الله»خوانيم: مى« وسائل الشيعه»و نيز در 

 .«ها و بتها فرستادها و شكستن مجّسمهمرا به شهر براى خراب كردن مقبره صرسول خدا ». «الصور
بوده و سالها با  لدر اطاق عايشه  -بر طبق گزارشهاى متواتر و معتبر تاريخى  - صمرقد پيامبر 

كرد و به شكلى نبود كه مردم زيرا عايشه در آنجا زندگى مى 1زمين يكسان بوده است و مسّلمًا زيارتگاه نبود!
                                           

 بوده است!!.. لاخيرًا يكى از روحانيون قم اّدعا كرده كه در اطاق فاطمه  -1



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     432

 

!! ساختمان و قّبه و بشتابند -آن هم خانه همسر پيامبر و مادر تمام مؤمنان  -براى توّسل و تبّرك به آنجا 
بينيم، قرنها بعد از رحلتش ايجاد شده و چرا ما بايد كار بعضى مى صضريحى كه ما امروز بر قبر پيامبر 

 .توّجه به كتاب و سّنت را، شرعى تلّقى كنيم؟!از سّنيان بى
اى سّنى خرافه عّدهايد با متأّسفانه، منشأ اشتباه جنابعالى در تمام نامه ارسالى آن است كه گمان كرده

پسنديد! و آن وقت اى را در كتب سّنى مىرو هستيد كه با هرچه شيعه بگويد، مخالفند و هر خرافهروبه
جنابعالى سعى داريد به هر قيمتى كه شده، برخى از آراء ناپسند شيعيان را به استناد عمل يا قول سّنيان اثبات 

اى و رجوع دانيم و مسلمانان را به ترك تعّصبات فرقهرا محكوم مىسازى كنيد! غافل از آنكه ما به شّدت فرقه
نماييم كه كنيم، و از نظر فقهى نيز، فقه تطبيقى يا مقارن را توصيه مىدعوت مى« سّنت»و « كتاب»به 

 ب و سّنت ارائه داد، تبعّيت شود.هركس دليل محكمترى از كتا
مدینة فی هدم القبور ـإلی ال ص رسول الله بعثنی»فرمايد: كه على مى« هدم قبور»از روايت 

 .مأخذ خواسته بوديد! .«کسر الصورو 
 )جواب(:

، چاپ سنگى قديم، «وسائل الشيعه»نقل كرديم و در كتاب « شيخ كلينى»ما اين روايت را به واسطه از 
محّمدبن یعقوب عن عدة من » از شيخ كلينى بدين صورت نقل شده است: 163جلد اّول، صفحه 

بن محّمد األشعری، عن إبنبنا، عن سهلأصحا یاد، عن جعفر عبدالّله القداح، عن أبیبن ز
کسر مدینة فی هدم القبور و إلی ال ص : بعثنی رسول الله÷قال: قال أمیرالمؤمنین  ÷

 .«الصور
جويى از آن، سّنت جارى اسالمى است و روايات و اسناد ايد: احترام به قبور صالحين و تبّركفرموده
 ايد:باره وجود دارد، و سپس )با ذكر ناقص مآخذ( صورت دادهسّنت در اينمتعّدد اهل

جويى از قبر در قحطى و خشكسالى شديد مدينه، مردم به عايشه شكايت برده و او، مردم را به تبّرك -1
کوة إلی السماء حتی أنظروا قبر النبی فاجعلوا منه »دعوت كرد و گفت:  صشريف پيامبر 

قبرش و آسمان سوراخى  به قبر پيامبر نگاه كنيد، پس ميان» .1«بین السماء سقفه ویكون بین
ايجاد كنيد تا بين او و آسمان سقفى شود )و خداوند ترّحم فرموده و فيض خود را از آن مكان 

 .!«جارى سازد(

                                           
 .1سنن دارمى، ج -1
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قال: یا رسول الّله! إستسق ألمتك!... فإنهم قد بن الحار  إلی قبر النبی و بالل فجاء» -4
به  بالل پسر حارث». 1«أخبره أنهم سیسقون...منام و فی ال صهلكوا فأتاه رسول الله 

سوى قبر پيامبر رفت و گفت: اى پيامبر! براى اّمتت از خداوند طلب باران كن كه آنها هالك شدند!.. پس 
 .!«رسول خدا به خوابش آمد و فرمود: باران خواهد باريد...

الله فأخذت قبضة من تراب القبر فوضعت علی عینها جاءت فاطمة علی قبر رسول » -9
 !.«فاطمه بر سر قبر رسول خدا آمد و مشتى خاك از آن برگرفت و بر چشم نهاد و گريست» .2«فبكت

بن خطاب( یوما إلی مسجد رسول الّله فوجد معاذبن جبل قاعدا عند » -2 إنه خرج )عمر
. 3«معته من رسول الّلهء فسقبر النبی یبكی فقال: ما یبكیك؟ قال: یبكینی شی

كند، رفت و معاذبن جبل را يافت كه كنار قبر پيامبر نشسته و گريه مى صعمرروزى به مسجد پيامبر »
پس گفت: چه چيزى تو را به گريه انداخته است؟ گفت: مرا به گريه انداخت چيزى را كه از پيامبر 

 .!«شنيدم

الحسین ل الحسن و وجهه علیه فأقبجعل یبكی عنده و یمرغ إن بالل أتی قبر النبی و » -9
كشيد و آمد و خود را به خاك مى صبالل به طرف قبر پيامبر » .«فجعل یضمها و یقبلهما

 .!«بوسيدكشيد و آنها را مىكرد و حسن و حسين را در آغوش مىگريه مى
 .4«وکلت به إنساناكر أمرت عایشة بفسطاط علی قبره وببن أبیلّما مات عبدالرحمن» -0

اى زدند و انسانى را بر آن عبدالرحمن پسر أبوبكر ُمرد، عايشه دستور داد بر قبر او خيمه چون»
 .!«گماشت

ینب بنت جحشو » -9 و عمر دستور داد كه چادرى » .5«أمر عمر أن یضرب فسطاطا علی قبر ز
 .!«بر قبر زينب دختر جحش بزنند

 )جواب(:

                                           
 ..9و كنزالعّمال، ج 1فتح البارى، ج -1
 جوزى.الوفاء، إبن -2
 .1ماجه، جسنن إبن -3
 . 1صحيح بخارى، ج -4
 . 9سعد، جطبقات، إبن -5
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زيارت »شيعه را در اين رابطه و تفاوت آن به حديث  شود، و اعتقاداتدر مورد آنچه كه امروزه با قبور مى
 پردازيم:ايد، مىايم و در اينجا فقط به اين مدارك كه جنابعالى متذّكر شده، ما قباًل سخن گفته«قبور

كند، اين حقيقت است رد مى صشده را در رابطه با قبر پيامبر اّواًل شاهد تاريخى كه تمام احاديث ارائه
كرد و امكان نداشت، افراد بوده و عايشه آنجا زندگى مى لتا مّدتها در اطاق عايشه  ص كه: قبر پيامبر

از  -به قول جنابعالى  -وآمد قرار دهند و اش را محّل رفتبه زيارتش رفته، از خاك آن بر چهره بمالند و خانه
 .جويى نمايند!آن تبّرك

عزيز )هنگامى كه از سوى وليدبن عبدالملك عمربن عبدال»نويسد: در كتابش مى« رستهإبن»چنانكه 
هجرى، مسجدالنبى را خراب نمود و به وسيله سنگهاى منقوش  31والى مدينه بود( به دستور خليفه به سال 

طال پوشانيد و حجرات همسران و موزاييك رومى و مرمر، آن را بنا كرد و سقف مسجد را با چوب ساج و آب
 .1«پيامبر را داخل مسجد نمودپيامبر را خراب كرد و نيز قبر 

 صاحدى از صحابه، مسافرت به مدينه را به خاطر قبر پيامبر «: »تيمّيهإبن»و قبل از آن، به قول 
گزاردند و هنگام ورود به مسجد و خروج از آن، به پيامبر آمدند و در مسجدش نماز مىكرد، بلكه مىنمى

مدفون بود و آنان هرگز در حجره داخل  لعايشه فرستادند و او در حجرهسالم و درود مى ص
ايستادند.. هنگامى كه در زمان خالفت أبوبكر و عمر شدند و حّتى خارج از حجره در پشت در نيز نمىنمى

از ايمان اهل يمن بسيار  صبا آن كه پيامبر  -امدادى از يمن و شام براى فتح شام و عراق رسيد  ب
نرفت و داخل  صن، وقتى براى نماز به مسجد آمدند، سوى قبر پيامبر احدى از آنا -تعريف كرده بود 

وآمد به قبر خود نهى از رفت ص؛ به ويژه كه در آثار شيعه و سّنى مضبوط است كه پيامبر «حجره نشد
نقل  - سنواده علي  -« بن علىبن حسنعبدالّله»خود از « سنن»در « سعيدبن منصور»فرموده؛ چنانكه 

كند )و اين زمانى بود كه قبرش به وآمد مىبسيار رفت صديد مردى به سوى قبر پيامبر »كند كه: مى
ل تتخذوا قْبى »فرمود:  صمسجد اضافه و در آن قرار گرفته بود( به او گفت: اى مرد! همانا رسول خدا

يد و وآمد خويش قرار ندهقبر مرا محّل رفت» .«عيدا وصلّوا ىلّع حيثما كنتم فإن صالتكم تبلغىن
رسد، بنابراين تو و مردى كه در اندلس هركجا كه هستيد، بر من سالم و درود بفرستيد؛ زيرا سالم درودتان به من مى

                                           
 ، انتشارات اميركبير.96چانلو، صتر حسين قرهرسته، ترجمه دكاألعناق النفيسة، إبن -1
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به نقل از پدرش و از  العابدين. همين روايت، از امام زين«مساوى خواهيد بود! صاست، نسبت به پيامبر 
 .1آورده است« مختار»آن را در كتابش « ىأبوعبدالّله حافظ مقّدس»نيز آمده است و  بجّدش على 

ميان قبر »گفته شده كه در خشكسالى مدينه به مردم گفت:  لثانيًا و بنابراين اينكه از قول عايشه 
، به كّلى «پيامبر و آسمان سوراخ و كانالى ايجاد كنيد تا خداوند ترّحم فرموده، فيض خود را جارى سازد!

نبود و در هيچ تاريخى نيامده كه سقف اطاق « مزار» صقبر پيامبر اساس است؛ زيرا در آن هنگام بى
با فضا مرتبط شده و مجراى فيض و رحمت باشد!! گوينده اين  صعايشه را سوراخ كردند تا قبر پيامبر 

نموده است! بعالوه اگر خداوند « جعلى»حديث، گويا از بديهّيات تاريخى اّطالعى نداشته است كه چنين 
كشى و طر پيامبرش رحمت آورده و قحطسالى را از مدينه بردارد، چه نيازى به كانالبخواهد به خا

فرموده باشد: براى جلب روزى،  صكردن سقف خانه است! و در كدام آيه يا حديث آمده كه پيامبر سوراخ
ثى سقف اطاق قبرم را به سوى آسمان سوراخ كنيد؟! چيزى كه آورنده اين دين نگفته، جنابعالى به حدي

 .كنيد؟!استناد مى لمجعول از عايشه 
كه مسلمانان به هنگام قحطى  -همانگونه كه در كتب شيعه و سّنى مذكور است  -اسالم راهنمايى كرده 

كشى به جاى آورند و همگى دعا كنند و هرگز دستور كانال« استسقاء»و نيامدن باران، به صحرا رفته و نماز 
 .ه است!!را به آسمان نداد صقبر پيامبر 

رفت و گفت: اى رسول خدا! براى اّمت خود  صسوى قبر پيامبر  بن حارثبالل»ثالثًا اين حديث كه: 
، «به خوابش آمد و خبر داد كه باران خواهد باريد! صباران بطلب كه همگى هالك گشتند، پس پيامبر 

ايد؛ چنانچه كامل تواند مورد قبول شما باشد؛ زيرا شما ادامه حديث را قيچى كرده و توّجهى بدان ننمودهنمى
رفت و گفت: اى رسول خدا! براى اّمتت از خدا  صبن حارث به سوى قبر پيامبر و بالل»آن چنين است: 

به خوابش آمد و گفت: باران خواهد باريد و به نزد  صها هالك شدند، پس رسول خدا باران بطلب كه آن
عمر برو و به او سالم مرا برسان و خبر بده كه باران به ايشان خواهد رسيد، پس بشارتى از سوى رسول خدا 

                                           
روايت كرده است كه او مردى را  - سزين العابدين -حسين بناز على« أبويعلى»سّنت چنين آمده است: در مآخذ اهل -1

حاضر كرد. نزد او رفت و او را از اين كار نهى نمود و گفت: آيا براى رفع مشكالتش دعا مى صديد در كنار قبر پيامبر 
ال »چنين فرمود:  صشنيده است، بشنوى؟ پيامبر  صهستى سخنى را كه پدرم از جّدم، و او هم از رسول خدا 

هايتان وآمد قرار ندهيد، و خانهقبرم را محّل رفت«. »تتخذوا قبرى عيدا و ال بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغنى حيث كنتم
حقيقة »)نقل از «. رسدرا قبرستان نكنيد. پس بر من سالم و درود بفرستيد. سالم شما هر كجا كه باشيد، به من مى

 لقرضاوى(.، دكتر يوسف ا«التوحيد
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با ذيل آن ايد، اگر جنابعالى صدر حديث را قبول كرده 1«!بر عمر رسيد كه چون آن را بشنيد، بگريست ص
كنيد؟! ولى ما اين روايت را چه مى -سالم رسانيد و او به باريدن باران مژده داد  سعمر  به صكه پيامبر  -

 صبا شواهد تاريخى در مورد قبر پيامبر  -گذشته از ضعف اسناد و طرق آن  -از ريشه قبول نداريم؛ زيرا 
 .سازد!در آن زمان نمى

آمد و مشتى خاك از آن برگرفت و بر چشم نهاد  صمه بر سر قبر رسول خدا فاط»ايد: رابعًا اينكه آورده
اگر آن را  -جويى به قبور دارد؟ تنها ، حال به فرض صّحت خبر، چه ربطى با توّسل و تبّرك«وگريست!

نوعى ابراز عاطفه فرزند نسبت به پدرش بوده؛ نه اجراى يك دستور دينى، و نه دليلى براى  -صحيح بدانيم! 
 .جويى از قبر پيامبر!بّركت

اگر قرار بود چنين كارى جزو مستحّبات و سّنتهاى جارى اسالم و از جمله عبادات شرعى و تعظيم 
وصّيت كند تا او را در بيابانى وسيع دفن كنند تا همگى  صشعاير اسالمى! به شمار آيد، الزم بود كه پيامبر 

وآمد كنند! جنابعالى در مسائل اعتقاى به خبر واحد و جا رفتبر قبر و خاكش، دسترسى داشته و بتوانند به آن
حّجّيت  -مانند مشروعّيت توّسل  -كنيد، حال آن كه اينگونه روايات در اعتقادات جعلى استشهاد مى

ندارد، اّما جنابعالى، به هيچ وجه نگران اين موضوع نبوده و همين كه خبرى را در كتب سّنى مطابق مذاق 
سّنت را در مورد آن بنگريد آنكه صّحت و سقمش را بررسى كنيد، يا نظرات علماى اهلبى - يابيدخود مى

 .كشيد!به ُرخ ما مى -
رفت و معاذبن جبل را ديد كه كنار  صعمربن خطاب روزى به مسجد پيامبر »ايد: خامسًا نقل كرده

 سض است! زيرا در زمان عمر ، اين مطلب، دروغى آشكار و مح«كند...نشسته و گريه مى صقبر پيامبر 
در مسجد واقع نشده بود تا معاذ كنارش بنشيند يا بايستد و گريه كند! راوى جاهل و  صقبر پيامبر 

چنانكه گفتيم،  صرا مانند زمان خود، در مسجد پنداشته است! قبر رسول خدا  صحافظه!! قبر پيامبر كم
 هجرى به مسجد ملحق شد. 31ل بود و در عصر امويها در سا لسالها در حجره عايشه 

آمد و خود را به خاك كشيد و حسن و حسين را در  صبالل به طرف قبر پيامبر »ايد: سادسًا آورده
توان گرفت؟ به فرض صّحت خبر، كاره اين حديث مىاى از نقل نيمه، چه نتيجه«آغوش گرفت و بوسيد!

بيت شما تاكنون مّدعى بوديد كه دين را تنها بايد از اهلتنها اظهار رنج فراق بوده؛ نه توّسل و عبادت! بعالوه 
شديد؟! آيا  صگرفت، چه شد كه يكباره تابع بالل و ساير صحابى پيامبر  -چهارده معصوم  - صپيامبر 

                                           
 .1999وفاءالوفاء، سمهودى، ص -9كنزالعّمال، ج -1البارى، جفتح -1
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به شمار آورده  -كتاب، سّنت، اجماع و عقل  -اصول فقه شيعه، رفتار غيرمعصوم را از زمره منابع اربعه 
 .است؟!

اى بكر فوت كرد، عايشه دستور داد كه بر قبرش خيمهبن أبىچون عبدالرحمن»كنيد كه: ل مىسابعًا نق
بوده  صجزو سّنت پيامبر  -به فرض صّحت خبر  -آيا چنين كارى «.. زدند و انسانى را بر آن گماشتند!

ّرر نداشت؟ آيا و... مق س چنين كارى را براى قبر خود يا ديگر يارانش مانند حمزه صاست؟ چرا پيامبر 
بوديد!  لتوزان عايشه داشت؟.. جنابعالى كه تاكنون از مخالفين و كينهآنها را دوست نمى صپيامبر 

مانع  -كه در نامه قبلى نقل كرده بوديد  -جنگيد! و طبق روايت دروغين  سعايشه خيلى كارها كرد: با علي 
كنيد؟ يا فقط اين اعمالش را نيز تأييد مى دفن كنند! آيا شما صرا در كنار قبر پيامبر  س شد، حسن

شان بازداشت و به پذيريد كه شايسته است، انسانهايى را بر سر قبر مردگان گماشت و از كار و زندگىمى
 .دارى و مفتخوارى عادت داد؟!مقبره

خواهيد طور! آيا مىنيز همين -دستور داد چادرى بر قبر زينب زدند!  سكه عمر  -روايت آخرى  -ثامنًا 
اساس هستند؟ آيا رسول خدا اعتقادات اسالمى را بر مبناى اين اقوال عاميانه اثبات كنيد كه جعلى و بى

چادر زده است؟! آيا « بقيع»دستور به چادركشيدن بر روى قبور را صادر فرموده و مثاًل بر سراسر  ص
 .1كند؟!از بيخ بكنند، چنين كارى مى -به خاطر ترس از شرك  -را  «رة الرضوانشج»كه دستور داد، عمرى 

                                           
بيعت  صكه اصحاب در حديبيه، زير آن با رسول خدا -بعد از اينكه فهميد، گروهى از مسلمانان كنار آن درخت  سعمر -1

وند، پس دستور داد كه آن را از ريشه شگزارند و در مسجد حاضر نمىجمع شده و نماز مى -كردند و در قرآن نيز ذكر شده 
 رفت كه روزى همان درخت نيز عبادت شود!.درآورند تا منجر به فتنه نشود؛ زيرا بيم آن مى
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كه در فصول پيشين  -بحث ما ناتمام خواهد ماند، اگر چنانچه بدين موضوع هم نپردازيم كه اين عقايد  
تر، شيعه و از كجا آمد و چه شد كه مسلمانان دچار تفرقه و اختالف شدند؟! و به عبارت دقيق -بحث شد 

و موّثق اسالم مراجعه ساير فرق منتسب به اسالم، كى و چگونه پديد آمدند؟!.. چون به تاريخ قطعى 
 .اند!بينيم كه دستهاى پليدى نيز در اين امر دخالت داشتهكنيم، مىمى

* * * 

 تشّيع و سبئيه: 
يهودى بوده است.. « پولس»به راستى ظهور تشيع در اسالم، بسيار شبيه با تحريف مسيحّيت از جانب 

و مسيحّيت بود، و با تظاهر به مسيحّيت  ÷او از يهوديان مغرض و منافقى بود كه دشمن سرسخت مسيح 
تا جايى پيش رفت كه يكى از سردمداران و بزرگان مسيحّيت به حساب آمد و از همانجا توانست نّيت 
خبيث خود را عملى سازد و مسيحّيت را از آنى كه بود، تغيير داد و با بدعتها و خرافاتش، انتقام خود را از آن 

ها، بخشى، اداى نذر براى مسيح، برپايى معابد و مقبره، رهبانّيت، نجاتگرفت! و عقايدى همچون تثليث
پرستى را به تعاليم مسيحّيت اضافه نمود و كردن شمع، سرود و آواز، ساختن مجّسمه و ساير آداب بتروشن

 1اش جدا شود!موجب شد كه مسيحّيت از جايگاه حقيقى
ان روز نخست، كينه و دشمنى مشركين و باألخص ظهور كرد، از هم جزيرةالعرب زمانى كه اسالم در
ها و مكرهايشان نسبت به اسالم و اهل آن بالد مجاور آن و مجوسيان ايران، و توطئه يهوديان جزيرةالعرب و

 نمودن نور آن، آغاز گرديد؛ غافل از آن كه:نيز، به قصد جلوگيرى از موج سهمگين دعوتش و خاموش
ُۡطفي ﴿ َٰفيُروَن وا  يُرييُدوَن ِلي ُ ُمتيمُّ نُوريهيس َولَۡو َكريهَ ٱلَۡك َٰهيهيۡم َوٱَّللَّ ۡفَو

َ
يأ ي ب  .[٣]الصف:  ﴾٨نُوَر ٱَّللَّ

خواهند كه نور خدا را با دهانهايشان خاموش كنند، و خداوند نور خود را )با كمال روشنايى( تمام مى»
 .«كند، هر چند كه كافران دوست نداشته باشندمى

شان نسبت به اسالم و اهلش ادامه يافت و شكستهاى مكّرر، باز هم اين حقد و دشمنىرغم اّما على
 .پيوسته ادامه دارد و ادامه خواهد داشت!

                                           
 ، تأليف ديگر مؤّلف.«اسالم و توّهمات»از كتاب « عقايد دينى مسيحّيت»براى تفصيل اين موضوع، رجوع شود به فصل  -1
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گسترش يافت و نه  صدر همان عهد پيامبر  -تقريبًا  -دانيم، اسالم در جزيرةالعرب همانگونه كه مى
مانع دعوتش شوند و در اين دوران پربركت، هيچگونه  مشركين و نه اهل كتاب نتوانستند با آن مقابله كنند و

روى نداد كه مايه بازيچه دشمنان  صبين اصحاب پيامبر  -چه سياسى و چه نظرى و عقيدتى  -اختالفى 
ساعده كه بيعت كردند و جز در مورد سقيفه بنى سمسلمانان با أبوبكر  صشود.. پس از رحلت پيامبر 

به جرگه  سنشان هيچگونه اختالفى پيش نيامد كه آن هم با پيوستن علي تنها يك اختالف سياسى بود، بي
با اينكه دوران  - سكنندگان در همان روز، كاماًل برطرف شد. نيرو و قدرت مسلمانان در عهد أبوبكر بيعت

نيز  سبيشتر شد و سلسله فتوحات خارج از مرزهاى جزيرةالعرب شروع شد.. در عهد عمر  -كوتاهى بود 
به ويژه مناطق  -ور؛ دامنه گسترش اين فتوحات و سرعت آن، زيادتر شد و سرزمينهاى زيادى همينط

به جرگه اسالم پيوستند و تحت سلطه مسلمانان  -عظيمى از دو امپراطورى وقت، يعنى ايران و روم 
ن تا چندى همچنا سبه شهادت رسيد، اين فتوحات اسالمى در عهد عثمان  سدرآمدند.. زمانى كه عمر 

ادامه يافت.. و مسلمانان تا شش سال اّول خالفتش، همچنان از لحاظ سياسى و اعتقادى يكى بودند و در 
اين مّدت توانسته بودند با جنگهاى خارجى، ايرانيان و روميان و مصريان را تحت سلطه خود درآورند.. اّما 

و به تدريج راه افتاد و مايه  در سال هفتم خالفتش در خود جزيرةالعرب، فتنه از كمينگاه سر درآورد
 .اختالفات سياسى بين مسلمانان گرديد!

* * * 

 :سسبئيه و قتل عثمان 
از  -تعداد زيادى از مردم در سرزمينهاى مختلف  -يعنى خالفت أبوبكر و عمر و عثمان  -در اين دوران 

سالم گردن نهادند.. در بين اين دست از مذاهب و عقايد پيشين خود برداشتند و به ا -مّلتها و قبايل گوناگون 
آن را قبول كردند؛ اين  -با داشتن كينه و بغض شديد نسبت به اسالم  -افراد، كم نبودند كه از روى نفاق 

جويى و ايجاد فساد در بين مسلمانان استفاده افراد به مسلمانان پيوستند در حاليكه از هر فرصتى براى فتنه
 سبود كه در زمان عثمان  -از يهوديان صنعاء  -« بن سباعبدالّله»دى به نام كردند.. در بينشان فردى يهومى

آمد و روى دست عثمان  سآيد، به مدينه نزد عثمان اعالن كرد كه اسالم آورده و آنگونه كه از روايات برمى
ش مقام و منصبى كسب كند و تال س، به اسالم شهادت داد! او بسيار دوست داشت كه از طرف عثمان س

هيچ مقام و  سرا نسبت به خود جلب نمايد، اّما عثمان  سظن و اعتماد عثمان فراوانى كرد كه ُحسن
هاى خود را آغاز منصبى به او نداد و او را از هيچ امتياز خاّصى برخوردار ننمود! همينجا بود كه دسيسه

و بجنگد! او هنوز از ياد نبرده بود كه  تواند رو در رو، مقابل مسلمانان بايستددانست كه نمىنمود؛ زيرا او مى
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قينقاع و خيبر اين تجربه تلخ را آزموده و جز شكست و نضير، بنىقريظة، بنىاسالفش، يعنى يهوديان بنى
سرافكندگى، چيزى نصيبشان نشده بود و لذا او به هميارى ساير يهود، اين نقشه را كشيدند كه تنها با تظاهر 

 .هرشان را بريزند!به اسالم و رخنه در آن ز
هدف او اين بود كه بعد از پيوستن به صفوف مسلمانان و حصول مقام و امتيازى خاّص بينشان، اقدام 
به تخريب و تحريف اسالم و ايجاد شقاق و تفرقه بين مسلمانان نمايد.. همان كارى كه سلف خبيثش، 

اقامت داشت، فهميد كه بين اصحاب  يهودى با مسيحّيت نمود.. اّما مّدت كوتاهى كه در مدينه« پولس»
مسلمان كه از اى ايجاد كند، پس تصميم گرفت به سرزمينهاى تازهتواند هيچ رخنهنمى صخاّص پيامبر 

ايمان و تربيتى محكم برخوردار نبودند و هنوز عقايد آباء و اجدادشان در دل و عقلشان جا داشت، برود و 
كردن نقشه پليدش اه به شام رفت.. در آنجا نيز فرصتى براى پيادهلذا ابتدا به بصره سپس به كوفه، و آنگ

نيافت و اين بود كه به مصر سفر كرد.. آنجا بود كه توانست با سخنرانيهاى خود، گروهى از مردم عوام را 
يهودى قباًل در مسيحّيت به « پولس»بفريبد و دور خود جمع كند، و درست همان روشى را به كار برد كه 

مسلمانان، فته بود؛ يعنى غلو در بزرگان دين و افراط در مدح و ستايش آنها كه در بين عوام و تازهكار گر
 .دهد!تر و و زودتر نتيجه مىعملى

شروع كرد و در  صابتدا با غلو در شخص پيامبر  -با زيركى هرچه تمامتر  -اند كه او موّرخان آورده
بن مريم به نم از اين افراد كه به بازگشت و آمدن مجّدد عيسىكبه راستى تعّجب مى»بين مردم چنين گفت: 

اين دنيا ايمان دارند، اّما به بازگشت سّيد و سرور ما محّمد به اين دنيا ايمان ندارند، در حاليكه او برتر از 
َ ﴿ فرمايد:عيسى و تمام انبياى ديگر است! خداوند مى يي فََرَض َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن ل  ﴾َرا دَُّك إيَٰىَٰ َمَعاد  إينَّ ٱَّلَّ

غير از »، «گرداندرا بر تو واجب گردانده است، تو را به محل بازگشت برمى همان كسى كه قرآن» .[٣٤]القصص: 
 .1«تر است!اين نيست كه او بار ديگر به اين دنيا برخواهد گشت و او از عيسى به رجوع و بازگشت، شايسته

نفوذ كرد و از همين  -دهند كه زودتر از همه به خرافات تن درمىكسانى  -اين كالمش در بين جاهالن 
 .پديد آمد!« رجعت»عقيده  -يعنى شيعيان  -جا بود كه بعدها در بين بعضى افراد 

به نزديكترين فرد  صبعد از اين كه ديد مردم به سادگى اين كالمش را پذيرفتند، بعد از غلّو در پيامبر 
اى نسبت به علي العادهپس از اينكه نشان داد، عالقه و محّبت خاّص و فوقپرداخت و  سبه او يعنى علي 

دارد، شروع به غلّو در شأن او نمود و معجزات و كرامات عجيب و غريبى را به او نسبت داد و تالش  س
ر گفت: هدانست و مىاى كه او را عالم به غيب مىنمود كه او را شخصّيتى فوق بشرى معّرفى كند؛ به گونه

                                           
 .96، ص1مقاالت اإلسالميين، أشعرى، ج -109، ص9كثير، جة والنهاية، إبنالبداي -39-33، ص9الطبرى، ج -1
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 -معاذ الّله -دهد، اّتفاق خواهد افتاد و اگر چنان نشد، بدانيد كه براى خدا از آن خبر مى سچيزى كه علي 
« بداء»عقيده  -شيعيان يعنى -و از همين جا بود كه بعدها در بين بعضى از افراد  1پيش آمده است!!« بداء»

 .رواج پيدا كرد!
كردند و او بن سباى يهودى را، يكى پس از ديگرى قبول مىهلوحان، اين خرافات عبداللّ جاهالن و ساده

هر پيامبرى، وصى و »نمودند.. پس از چندى اعالم داشت: هايش يارى مىكردن تدريجى نقشهرا در عملى
آيند، جايگاه نبّوت دارند و جانشينى دارد! جانشين پيامبر، على است و جانشينانى كه بعد از پيامبران مى

چون و چرا بعد از پيامبر بوده است! امر و جانشينى حّق الهى على بوده و او همان وصى بى اصاًل حكومت
به وصايت حّتى در تورات نيز آمده است! محّمد، خاتم األنبياء و على، خاتم األوصياست! اّما مردم بعد از 

ه خالفت برگزيدند و وفات پيامبر توطئه كرده و اين حّق على را غصب كردند و ابابكر را به جاى على ب
أبوبكر نيز عمر را بعد از خود به خالفت منصوب نمود و سپس عمر نيز توطئه چيد و عثمان را برگزيد، 

هايشان كافر و نشاندهاند و هم آنان و هم تمام عّمال و دستتمامى اين افراد شايسته اين مقام نبوده
است، پس برخيزيد و اين مقام را به صاحبش كارند! بدانيد كه عثمان به ناحق جانشين پيامبر گناه

 .2«برگردانيد!
در « طعن و تكفير خلفاء و ساير صحابه»و « وصايت و واليت على»و از همينجا بود كه بعدها عقيده 

 .پديد آمد! -يعنى شيعيان  -بين گروهى از مسلمانان 
س از آن كه گروهى از مردم مصر او، اّولين كسى بود كه خلفاى پيشين را صراحتًا طعن و تكفير نمود.. پ

و واليانش نمودند، اين  سبنا به تحريك او شروع به اعتراض بر عثمان  -از روى سادگى و سفاهت خود  -
امر به معروف و نهى از منكر و اصالح فساد در اّمت، بر هر مسلمانى »فرصت را بسيار مناسب ديد و گفت: 

اند، اصالح كنيم دى كه عثمان و عّمالش در بين اّمت به پاكردهواجب است! پس اى مردم! بياييد تا اين فسا
هاى زيادى به و واجب است كه هرچه در توان داريم، به كار گيريم و كارش را يكسره نماييم!.. و لذا نامه

گفت، دعوت نمود و از عيوب عثمان و امرايش سخن مى -مخفيانه  -سرزمينهاى مختلف فرستاد و از آنها 
بن حمران و كنانةبن بشر نيز به او پيوستند و همگى با اند، خالدبن ملجم و سودانكه تواريخ آورده و آنگونه

هم مردم را عليه عثمان و امرايش شورانيدند و لذا مخالفين، همگى زير پرچم شورش عليه عثمان به رهبرى 
 -را  سدند و نهايتًا عثمان بن سباى يهودى جمع شدند و به شكلى نظامى به طرف مدينه حركت كرعبدالّله

                                           
 همان. -1
 همان. -2
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اش به شهادت در خانه -شان را از بين ببرد، ولى از اين كار خوددارى كرد! توانست همگىبا آن كه مى
 .1«رساندند

هيچ مقام و منصبى را به او واگذار نكرد، و در عوض خويشان و نزديكان  سبن سبا، چون عثمان عبدالّله
كه از مزاج  -بن حكم همچون معاونش، مروان -خود را به منصبهاى مختلف گماشته بود؛ آن هم افرادى 

المال و بسيارى امور ديگر، كردند و در اموال بيتو اعتمادش سوء استفاده مى سنرم و لطيف عثمان 
گرديد، لذا اين را مى سنمودند كه مسؤولّيت همه آنها بدون شك متوّجه عثمان زيادى مىتصّرفات 

و كارگزارانش دعوت  سمستمسك خويش قرار داد و مردم را با اين حربه به اعتراض و شورش عليه عثمان 
اسالم وارد  ناپذيرى را بههاى جبرانكه اين روحّيه اهل عراق بعدها ضربه -نمود.. آشوبگران عراق نيز 

گرش را باور كردند و با آنها همراه شدند.. قبل از اينكه اين بن سبا و گروه توطئهحرفهاى عبدالّله -سازد مى
 سگروه آشوبگر، شكلى نظامى به خود بگيرند، شورش خود را به صورت اعتراض و مخالفت با عثمان 

مورد اعتراض مردم واقع شد كه  -سن داشت كه هشتاد سال  - سآغاز كردند.. و اين چنين بود كه عثمان 
اى نسبت به سايرين دارد و استاندارهايى بر آنها گماشته كه از آنها راضى چرا با خويشان خود، رفتار جداگانه

و در ماليات، به دلخواه خود دخل و  2كردندسوء استفاده مى سنبودند.. آنان نيز از ضعف و پيرى عثمان 
گشت، و همين امر بر شّدت اعتراض مردم اى كه مسؤولّيت آن به خليفه برمىنهكردند؛ به گوتصّرف مى
افزود!.. اين عقيده، در قلوب بسيارى از مردم جاى گرفت و همگى شكايات خويش را نزد علي عليه او، مى

 اند:كردند؛ چنانكه تواريخ آوردهمطرح مى س
ديد، و طورى شد كه بسيارى از اصحاب نيز، از هنگامى كه در مدينه سيل اعتراضات بر عثمان آغاز گر»

گفتند كه شما با عثمان ديدار كنيد و  سوضعّيتى كه پيش آمده بود، از خليفه ناراضى شدند، مردم به علي 
... )تا 3نزد عثمان رفت و روش او را مورد اعتراض قرار داد سمسائل را با او مورد بحث قرار دهيد.. علي 

                                           
الميزان، لسان -«بدأ اإلنتفاض على عثمان»، تحت عنوان 193، ص1خلدون، جتاريخ إبن -169-169، ص9الطبرى، ج -1

 .163صالتبصير فى الدين، أبومظفر أسفرايينى،  -193، ص9حافظبن حجر، ج
 .90، ص9سعد، جطبقات، إبن -2
فدخل عليه فقال: إن الناس ورائى وقد استفسرونى بينك »گفت:  بالبالغه آمده است كه على به عثمان در نهج -3

بينهم، و والّله ما أدرى ما أقول لك! ما أعرف شيئا تجهله، وال أدلك على أمر ال تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم. ما  و
ء فنبلغكه، وقد رأيت كما رأينا، وسمعت كما سمعنا، و صحبت ء فنخبرك عنه، وال خلونا بشىشىسبقنا إلى 
 خطاب بأولى بالعمل منك، وأنت أقرب إلى رسول الّلهقحافة وال ابنأبىكما صحبنا، وما ابن ص رسول الّله

فإنك والّله ما تبصر من عمى، وال وشيجة رحم منهما، و قدنلت من صهره ما لم يناال. فالّله الّله فى نفسك!  ص
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ام، بلكه اين عمر بود كه او را والى آنجا نمود! كه معاويه را والى نساخته ويد: منگمى سآنجا كه( عثمان 
ترسيد! و اكنون ترسيد كه معاويه از او مىگويد: يرفأ غالم عمر نيز از او آن قدر نمىدر پاسخ مى سعلي 

دهد و مى خواهد مطابق ميل خود انجاموضع چنين است كه معاويه بدون اخذ دستور از تو، هرچه مى
 .1«ايد!گويد: اين دستور عثمان است! در حاليكه شما هيچ فرمانى را صادر نكردهمى

ساختن اين فتنه و آشوب، خواهد كه او را در خاموشرود و از او مىمى ببار ديگر، عثمان نزد على 
بن عامر و هبن حكم، سعيدبن العاص، عبداللّ همه اينها به خاطر مروان»گويد: مى سكمك كند.. علي 

با گروهى از انصار و مهاجرين، نزد شورشيانى كه از مصر و  سسفيان است! بنابراين علي معاويةبن أبى
 .2«عراق آمده بودند، رفت و آنها را براى بازگشت به مصر دعوت كرد

من در »كند كه: رود و از او سخت شكايت مىمى بدر همان زمان فتنه، بار ديگر على نزد عثمان 
ايستى و به مردم اطمينان مى صزند. تو بر منبر رسول خدا كوشم و مروان آن را به هم مىظم امور مىن

دهد و آتش را مجّددًا ايستد و به مردم دشنام مىدهى، اّما بعد از رفتن تو، مروان جلوى در مىمى
 .3«افروزد!مى

پيرامون مسأله خويشان و  سان اطمينانى بيشتر مردم از عملكرد عثمتمام اين حوادث، باعث بى
جوى گر و فتنهاطمينانى، شرايط مساعدى را براى سوء استفاده گروه توطئهنزديكانش گرديد و اين بى

بن سبا فراهم آورد و به دست آنها بهانه خوبى داد.. باالخره، شورشيان پيمان خود را با خليفه عبدالّله
در سّن هشتاد سالگى در حال تالوت قرآن به شهادت رساندند و  اش را محاصره كرده و او راشكستند و خانه

                                                                                                               
اند. پس على بر عثمان وارد شد و گفت: مردم پشت سر من هستند و مرا بين خود و تو سفير قرار داده«. »تعلم من جهل

اّطالع باشى، سراغ ندارم. تو آنچه را كه ما دانم چه چيز را به تو بگويم! مطلبى را كه تو از آن بىسوگند به خدا! نمى
گاه سازيم، و چيزى را در پنهان نيافتهدانى. ما به چيزى سبقت و پيشى نگرفتهيم، مىدانمى ايم كه آن را ايم كه تو را از آن آ

اى، و همانگونه كه ما اى و همانگونه كه ما شنيديم، تو هم شنيدهبه تو ابالغ كنيم و همانگونه كه ما ديديم، تو هم ديده
تو نيز بودى. فرزند أبوقحافه )أبوبكر( و فرزند خطاب )عمر( در انجام كارهاى بوديم  صمصاحب و همنشين پيامبر 

از نظر پيوند  صتر از تو درآمدند؟!(. تو بر رسول خدا نيك از تو سزاوارتر نبودند )چرا آنها در امر خالفت موّفق
ه آن دو نرسيدند. تو را به خدا! به اى كاى رسيدهبه مرحله صخويشاوندى از آن دو نزديكترى. تو از لحاظ دامادى پيامبر 

 (109البالغة، شرح فيض اإلسالم، كالم)نهج«. جان خودت رحم كن! قسم به خدا! تو نياز به راهنمايى و تعليم ندارى
 .199، ص1خلدون، جإبن -109-103، ص9البداية والنهاية، ج -90، ص9األثير، جإبن -999، ص9الطبرى، ج -1
 .190، ص1خلدون، جإبن -91-91، ص9األثير، جإبن -939، ص9الطبرى، ج -2
 .199، ص1خلدون، جإبن -99-99، ص9األثير، جإبن -939، ص9الطبرى، ج -3
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شود.. زمانى كه شورشيان به اموالش را به غارت بردند.. در اين جريان، انگشتان همسرش نائله نيز قطع مى
على و طلحه و زبير و سعد و چند نفر » -طبق روايت شيعه:  -اش ريختند و او را به شهادت رساندند خانه

امّيه بر باالى سرش مهاجرين و أنصار، خود را رساندند، ديدند كه حسن و حسين و چند نفر از بنى ديگر از
به  ÷زند: عثمان كشته شد! در اين موقع، علىكنند و همسر عثمان نيز فرياد مىاند و گريه مىايستاده

ى در بوديد! آنگاه حسن فرزندانش فرمود: چطور گذاشتيد كه اميرالمؤمنين كشته شود، در حاليكه شما جلو
 .1«و حسين و محّمد پسر طلحه و عبدالّله پسر زبير را مورد عتاب قرار داد!

آنها را همراه با چند نفر ديگر براى  سكه علي  -و غالمش قنبر نيز  س طبق روايات شيعه، حسن
 .2شوند!در اين ماجرا مجروح مى -به منزلش فرستاده بود  سمحافظت و دفاع از عثمان 

آن  بآن را به وجود آورده بود و أبوبكر و عمر صوحدت مسلمانان كه پيامبر  سبا شهادت عثمان 
 .را تقويت كرده و در حفظ آن تالشها و مجاهدتهاى زيادى نموده بودند، از بين رفت!

خواست  ساز پدرش علي  س بر مدينه استيال يافتند، حسن - سقاتلين عثمان  -در آن زمان كه سبئيه 
 .3اى برپا شود، او آنجا نباشد!مدينه را ترك كند تا اگر فتنه كه

 سبن سباى يهودى به علي ، مردم و از جمله گروه باغيان به سرپرستى عبدالّلهسپس از شهادت عثمان 
بن عّباس و حسن فرزندش روى آوردند و او را به زيربار رفتن خالفت، مجبور ساختند! در اين هنگام عبدالّله

به خدا قسم! اگر با اين مردم برخيزى، »از او خواستند كه از آنها كناره بگيرد و گفتند:  -رضى الّله عنهم  -
 .4«اندازند!فردا مردم خون عثمان را به گردن تو مى

پذيرد و لذا همگى ماند و خالفت را مىپذيرد و در مدينه باقى مىسخنانشان را نمى سحال، علي  به هر
با او بيعت  -نفر صحابى نيز در بين آنها بودند  19به جز مردم شام كه  -مردم و از جمله مهاجرين و انصار 

 كردند.. در آن موقع، معاويه زمامدار شام بود..
به حّدى آشفته بود كه اميد  سسيد كه اوضاع مسلمانان در اثر قتل عثمان هنگامى به خالفت ر سعلي 

را به قتل  سكرد؛ زيرا همان شورشيان آشوبگرى كه عثمان هر اميدوارى را به يأس و نااميدى مبّدل مى
 -ينه المال مسلمانان را غارت كرده بودند، و تعدادشان كه نزديك به دو هزار نفر بودند، بر مدرسانيده و بيت

                                           
 ، چاپ لبنان. 999، ص1الذهب، مسعودى شيعى، جمرّوج -1
آزار ، دكتر بى«مشعل اّتحاد»همچنين « الماءمحاصرة عثمان ومنعه »الحديد شيعى، تحت عنوان أبىالبالغه، شرح إبننهج -2

 «.حمايت از عثمان»تحت عنوان  19-10شيرازى، ص
 .166، ص9األثير، جإبن -961، ص9الطبرى، ج -3
 .191، ص1خلدون، جإبن -161، ص9األثير، جإبن -969، ص9الطبرى، ج -4
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كاماًل تسّلط يافته بودند و تمام قدرت در دست آنها بود، گذشته از آن كه در مصر و بصره و  -مركز خالفت 
 .كوفه نيز، حاميانى داشتند!
به وقوع  -بن سبا ريخته بود اى كه عبدالّلهباز هم با توطئه -« صفين»و « جمل»طولى نكشيد كه جنگ 

بى او در بين مردم ساده و جاهل، همچنان ادامه داشت تا پس از شهادت فريپراكنى و عوامپيوست، و خرافه
بن مريم به آسمان رفته و مجّددًا ظهور خواهد كرد كه اّدعا كرد: او كشته نشده، بلكه همچون عيسى سعلي 

گفت: على در و زمين را از جور و ستم پاك، و عدل و داد را در سراسر زمين پراكنده خواهد ساخت! و مى
گفت: هرگاه صداى رعد را شنيديد، ين ابرهاست و رعد صدايش و برق نيز شالقش است! و به مردم مىب

گفت: على، همان سايه خدا در اين دنياست! روح خدا در على بگوييد: عليك الّسالم يا أميرالمؤمنين! يا مى
اى نبوت و رسالت برگزيده بود، اى ندارد! و به راستى خداوند، على را برحلول كرده است! على با خدا فاصله

 .1اّما جبرئيل وحى را اشتباهًا بر محّمدبن عبدالّله نازل نمود!!
تو دابةاألرض هستى! »گفت:  سبن سبا به علي اند كه بعد از جنگ جمل و قبل از صفين، عبدالّلهآورده

! تويى خدايى كه خلق را فرمود: از خدا بترس! گفت: تو فرشته هستى! فرمود: از خدا بترس! گفت: تويى تو
خواست او را بسوزاند كه گروهى از دستور قتلش را داد و مى سآفريد و رزق و روزى را گستراند! پس علي 

خواهى بكشى كه تو را دوست نگذاشتند و گفتند: چطور كسى را مى -سبا بودند كه از افراد إبن -افرادش 
بن سبا نيز ديد كه اكثرّيت يارانش، افراد همين عبدالّله سدارد! او را نكش و به مداين تبعيد كن! علي مى

تواند به جنگ شام برود، لذا او را به مداين تبعيد خورد و نمى، و با كشتن او سپاهش به هم مىهستند
 .2«كرد!

* * * 

 سبئّيه و جنگ جمل:
دوچندان شد، به حّدى  سهمانگونه كه گفتيم، اختالفات سياسى بين مسلمانان در دوران خالفت علي 

خواستند كه انتقام  ساز علي  ب. طلحه و زبير كه اين اختالفات به جنگ و خونريزى نيز كشيده شد!.
 سرا شرط بيعت با علي  سرا از قاتلينش بگيرد.. معاويه نيز از طرف ديگر، خونخواهى عثمان  سعثمان 

اگر چه خليفه شده بود، اّما در واقع زيردست شورشگران و اشغالگران بود و در  سقرار داد، در حاليكه علي 
آنها بود.. جنگ جمل، و صفين و سپس نهروان زاييده همين اختالفات بود..  واقع، قدرت واقعى در دست

                                           
 .11، ص1الملل و النحل، شهرستانى، ج -1
 و ديگر تواريخ. 996، ص9ساكر، جعتاريخ إبن -2
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به طور خالصه اين اختالفات سياسى را مورد بررسى قرار  -برخالف ميل باطنى  -كه در اينجا ناچاريم 
ه كه در تاريخ به سبئي -بن سبا و گروهش وجودآوردن آن را عبدالّلهاختالفاتى كه نقش اصلى در به 1دهيم؛

 .بازى كردند! -اند مشهور شده
بن حكم همچنان ادامه بن سبا و افراد ديگرى همچون مروان، سوء استفاده عبدالّلهسپس از قتل عثمان 

يافت.. هر دو توانستند بين اصحاب، تيرگى و دشمنى بيندازند؛ چنانچه همين مروان براى رسيدن به 
يدآميزى نمود و هنگامى كه بزرگانشان و از جمله اش بارها در بين اصحاب سخنرانيهاى تهدخواسته

سعيدبن العاص گفتند: بايد قاتلين عثمان را كشت! بايد على و طلحه و زبير را كشت! چون قاتلين عثمان، 
اند! مروان اند، بلكه اينان نيز در قتل و آشوب عليه وى دست داشتهتنها آنانى نيستند كه او را به قتل رسانده

كشيم، بلكه آنها را به جان هم خواهيم افكند؛ هريك از آنها با شكست مواجه آنها را نمى نه! ما»گفت: 
توان از وى آسانى مى گردد و آن ديگرى كه پيروز شود، به حّدى ناتوان خواهد گشت كه بهشود، نابود مى

 .2نجات يافت!
ت گرفت.. در حاليكه جمعّيت زمام امور را به دس سبا وجود موانع زيادى كه به وجود آمده بود، علي 

دوهزار نفرى اشغالگر و برپاكنندگان شورش در مدينه، اقامت داشتند.. در همين هنگام، طلحه و زبير 
ما بنا بر »مالقات نموده و گفتند:  سخلدون، با چند صحابى ديگر با علي طبق روايت طبرى و إبن ب

در پاسخشان فرمود:  سعلي «. ، قصاص بگير!شرط اجراى حد با تو بيعت كرديم، پس اكنون از قاتلين
توانم آنها را مؤاخذه كنم، در خبر نيستم، اّما من چگونه مىدانيد، من نيز از آن بىبرادران! آنچه شما مى»

 .3«بينيد؟!حاليكه آنها بر ما تسّلط دارند؛ نه ما بر آنها! آيا شما در اين كار، گنجايشى مى

                                           
 در اين بررسى، سعى شده كه از گزارشهاى موّثق و مستند تاريخى استفاده شود. -1
 .99-99، ص9سعد، جطبقات، إبن -199، ص1خلدون، جإبن -2
چنانچه در اعتراضش به او گفت، همين بود؛  بدر روايت شيعه نيز آمده، يكى از مواردى كه حسن به پدرش على  -3

و گفت: اى پدر! هنگامى كه عثمان كشته شد و مردم صبحگاهان به سوى تو آمده و از تو تقاضا كردند كه »... خوانيم: مى
خالفت را به عهده بگيرى، من به تو اشاره كردم كه نپذيرى تا همه مردم در تمام آفاق از تو اطاعت كنند و نيز هنگامى كه خبر 

ات بنشينى و با آنها به جنگ بصره به تو رسيد، اشاره كردم كه به مدينه بازگردى و در خانهخروج طلحه و زبير به سوى 
نپردازى! و هنگامى كه عثمان محاصره شد، به تو اشاره كردم كه از مدينه خارج شوى تا اگر او كشته شود، تو در مدينه 

پاسخ داد: اّما درباره اينكه منتظر بمانم تا همه مردم در  ÷نباشى.. اّما تو در هيچ يك از اين امور رأى مرا قبول نكردى! على 
تمام آفاق اطاعتم كنند، بيعت حق كسانى است از مهاجرين و انصار كه در مّكه و مدينه حضور دارند و چون آنها راضى و 

اگر اين كار را انجام تسليم شدند، بر همه مردم واجب است، راضى و تسليم شوند و اّما بازگشتم به خانه و نشستن در خانه، 
دادم، درباه اين اّمت نيرنگ و مكر كرده بودم و از اينكه تفرقه بيفتد و وحدت اين اّمت به پراكندگى تبديل شود، مى
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خواهيد ندارم تا زمانى كه مردم من قدرت اين كارى كه از من مى»گفت:  سهمگى گفتند: خير! علي 
آرام بگيرند! قسم به خدا! رأى من نيز همان رأى شماست! شما براى تأمين آرامش بكوشيد تا اذهان مردم 

 .1«پذير گردد!متمركز شود و پراكندگى فكرى رفع شده و اعاده حقوق امكان
نزد او  سطلحه و زبير و گروهى از اصحاب، پس از اخذ بيعت با علي »كثير آمده است: در روايت إبن

از آنها كمك خواست و گفت: ما در اين  ساقامه حد كند، علي  سرفتند و از او خواستند بر قاتلين عثمان 
 سگيريم، علي بكنيم. طلحه و زبير گفتند: از مردم كوفه و بصره كمك مى توانيم اين كار راموقعّيت نمى

 .2«توانيم بكنيم!: فرصت دهيد تا ببينيم چه كار مىگفت
توانم با قومى دربيفتم و بر آنها حد جارى سازم، در حالى كه چطور مى»أثير آمده است: در روايت إبن

 .3«آنها بر ما تسّلط دارند، نه ما!
كه قبل  لشه اجازه خواسته و عازم مّكه شدند.. در آنجا با عاي شبدين ترتيب، طلحه و زبير از على 

عقيده داشت، حال كه چنين است و علي  لبه آنجا رفته بود، مالقات كردند.. عايشه  ساز قتل عثمان 
 -، از كوفه و بصره سكنيم! و لذا براى انتقام خون عثمان تواند آنها را قصاص كند، ما اين كار را مىنمى س

كه در مدينه صاحب قدرت  ستا قاتلين عثمان  كمك گرفتند -كه حاميان طلحه و زبير در آنجا زياد بودند 
بن بودند، قصاص شوند! چنانكه اين كاروان از سوى مّكه به سوى بصره روان شد.. سعيدبن العاص و مروان

توانست، امّيه همراه با اين كاروان بيرون آمدند، و اين جا بود كه مروان مىحكم با حاميانشان نيز از بنى
 .د!نقشه خويش را عملى ساز

وارد بصره گرديد و سپاهى مشتمل بر هزاران نفر  -حامل اين عناصر سودجو  -بدين ترتيب، اين كاروان 
 از حاميان خويش را در عراق تشكيل و آماده ساختند.

خواست به شد و مىساختنش، آماده مىگرفتن از معاويه و تابعكه براى بيعت ساز طرفى ديگر، علي 
ه از اجتماع بصره اّطالع يافت، قبل از هرچيز ناگزير شد كه از نتايج آن نجات يابد، شام برود، اّما زمانى ك

                                                                                                               
خاطر نبودم. اّما خروجم از مدينه هنگامى كه عثمان محاصره شده بود، چگونه برايم امكان داشت در حالى كه من نيز آسوده

گفتن درباره امرى كه من از تو به آن داناترم، احاطه مردم قرار گرفته بودم؟! پس اى پسرجان! خود را از سخن مانند عثمان مورد
األمالى، شيخ طوسى،  -169-169، ص91بحاراألنوار، مجلسى، ج -199)أخبارالطوال، أبوحنيفه دينورى، ص«.. بازدار!
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 441  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسالم

 

 

دانستند، در اين عملّيات اى بيش نمىاّما اكثر صحابه و افراد زير نفوذش كه جنگ خانگى مسلمانان را فتنه
منع كرد و گفت: فرزندش او را از اين كار به شّدت  س آماده نبودند؛ چنانچه حسن سبه حمايت از علي 

اى پدر! از اين كار خوددارى كن كه به تحقيق خون مسلمانان ريخته خواهد شد و اختالف در بينشان پديد 
آيد، اّما على بر جنگ مصّمم بود و سپاه را آماده كرد و پرچم را نه به حسن و نه حسين، بلكه به محّمدبن مى

 .1حنفّيه داد!
بن سبا كه همواره در پى چنين فرصتهايى گران به سركردگى عبدالّلهو توطئه سدر نتيجه، قاتلين عثمان 

كنند، ما با شما همكارى پيوستند و گفتند: چون اصحاب تو را يارى نمى سگشتند، به سپاه علي مى
نه تنها  سهاى بعدى گرديد؛ به طورى كه مردم گفتند: علي و فتنه سكنيم! اين امر، باعث بدنامى علي مى

 .شان است و آنها را پناه داده است!گيرد، بلكه حامىن عثمان قصاص نمىاز قاتلي
خارج از بصره با هم رويارو شدند، گروهى از اصحاب سعى  شزمانى كه نيروهاى طلحه و زبير و على 

بر آن داشتند كه درگيرى بين دو گروه مسلمان رخ ندهد؛ چنانچه در بينشان گفتگو و مذاكرات انجام شد و 
گردم، پس شما نيز اى سپاهيان! من فردا برمى»بعد از مذاكرات خود فرمود:  سانجاميد.. علي  به صلح

. در اين 2«برگرديد و احدى از افرادى كه در قتل عثمان شركت داشته و با من هستند، نبايد با ما برگردد!
فهميدند اين صلح به ضرر آنها تمام  -بودند  سكه در سپاه علي  -بن سبا و گروهش لحظه، عبدالّله

شود و سرانجام بر آنها حّد اجرا خواهد شد، به همديگر گفتند: اين ديگر چه بود؟! به خدا قسم! على از مى
هركس نزديكتر به عمل است و آنچه كه گفت، شنيديد! به خدا قسم! فردا مردم بر شما جمع خواهند شد و 

بن د و آنگاه شما چه خواهيد كرد، در حاليكه تعداد شما كمتر از آنهاست! عبدالّلهخواهنآنها همه شما را مى
ايم و اى گروه قاتلين عثمان! ما دو هزار و پانصد نفريم و طلحه و ايم، كشتهسبا گفت: اگر ما عثمان را كشته

نيست كه آنها شما را  هزار نفر.. شما هيچ توانى در برابرشان نخواهيد داشت و شّكىزبير و يارانشان، پنج
 .3«خواهند... الخمى

بن حكم و گروهش در سپاه طلحه و زبير كه خواهان جنگ و ناتوانى هر دو سپاه از طرفى ديگر، مروان
بن سبا در جوى سبئيه هماهنگ شدند و شبانه پيمان صلح را شكستند! گروه عبدالّلهبودند، لذا با گروه فتنه

 سنفر بودند، جمع شدند و جنگ غيرمنّظمى را برپا كردند و در سپاه علي همان شب كه بيش از دو هزار 
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فرياد زدند: سپاه عايشه پيمان را شكستند! آنها به ما خيانت كردند! آنها به ما شبيخون زدند! از طرف ديگر، 
بر فرياد زدند: على و گروهش پيمان را شكستند و ببن حكم نيز در بين سپاه طلحه و زبير گروه مروان

به يكى  سهمگى متهّورانه بيدار شدند و هريك به طرف اسلحه خود دويد! علي  ساند! سپاه علي ما تاخته
كشند! و در تازند و مىاز آنها گفت: چه شده است؟! گفت: اين قوم بر ما شبيخون زدند و دارند بر ما مى

 .1ور شود!خواستند شعلهجانب نمى گران به وقوع پيوست.. آتشى كه هر دونتيجه، جنگ جمل با نقشه توطئه
فرستاد و طى آن خواستار مذاكره با  بپيامهايى را براى طلحه و زبير  سدر آغاز جنگ جمل، علي 

را برايشان  صارشادات پيامبر  سرفتند.. در آن موقع علي  سآنها شد.. هر دو قبول كردند و نزد علي 
نيز پذيرفتند و ميدان جنگ را ترك  بطلحه و زبير يادآورى كرد و خواست كه از جنگ برحذر باشند.. 

 .2كردند
روان شد و او را از پشت به قتل  سدر پى زبير « عمروبن جرموز»بن سبا به نام اّما فردى از گروه عبدالّله

 .3را به قتل رسانيد! سرسانيد! مروان نيز فرصت را غنيمت شمرد و او نيز طلحه 
هزار نفر از دو طرف متخاصم كشته شدند.. اين ور گرديد و طى آن دهبه هر صورت، آتش اين نبرد شعله

به وقوع پيوست.. على به فرزندش  سبود بزرگترين مصيبت و فتنه جهان اسالم كه بعد از شهادت عثمان 
گفت:  س ، حسن«مرد!پسرم! اى كاش! پدرت بيست سال پيش، قبل از امروز مى»گفت:  بحسن 

 .4«ن كار نهى كرده بودم!اى پدر! من تو را از اي»
بن بن سبا و مروانعبدالّله-جويان اگر چنانچه جنگ جمل با وجود نابسامانيهاى قبلى، كه با تدابير فتنه

داد، مراحل بعدى اختالفات و جنگهاى صفين و نهروان و... به وقوع به وقوع پيوست، رخ نمى -حكم 
گشت و نهايتًا خالفت راشده شد و شام قدرتمندتر نمىنيز تفرقه ايجاد نمى سپيوست و در سپاه علي نمى

 .گرديد!به پادشاهى و ملوكّيت تبديل نمى
كشيدند، دست يافتند؛ به همين منظور بن سبا و مروان به نتايجى كه انتظارش را مىدر حقيقت، عبدالّله

ن هم انداختند و همين پيوست و دو سپاه را به جا بو ديگرى به سپاه طلحه و زبير  سيكى به سپاه علي 
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كشيده يعنى طلحه و كه ديدند طرفين با هم صلح كرده و از جنگ دست كشيدند، دست به قتل گروه عقب
نيز توّسط خود مروان به شهادت  س بن سبا و طلحهتوّسط يكى از افراد عبدالّله سزدند.. زبير  بزبير 

برد و اين بود كه نائله همسر عثمان نيز از فرصتهاى اين چنانى زياد بهره مى سرسيد! مروان در زمان عثمان 
شناسد رساند! او نه خدا را مىاگر تو به نظرات مروان عمل كنى، تو را به قتل مى»گفت: مى سبه عثمان  س

 .1«و نه هيبت و محّبت را!
او بشارت جهّنم داد و هنگامى  به سشتافت، اّما علي  سبه اميد كسب جايزه نزد علي  سقاتل زبير 

به  صاين شمشير چندين بار در راه محافظت از رسول خدا »را در دستش ديد، فرمود:  سكه شمشير زبير 
 .2«كار رفته است!
او را مورد محّبت و تفّقد خويش  سحاضر شد.. علي  سنيز جهت مالقات نزد علي  سپسر طلحه 

اى واقع اميدوارم بين من و پدرت، به روز رستاخيز معامله»قرار داد و اموالش را به وى برگرداند و فرمود: 
َٰ ﴿ شود كه خداوند سبحان در قرآن از آن چنين ذكر كرده: َٰنًا لََعَ إ إيۡخَو

يۡن غيلل َونَزَۡعَنا َما ِفي ُصُدوريهيم مل
ر   َتَقَٰ  ُۡسُ ََ مُّ كشيم و برادرانه بر هايشان بيرون مىتوزى و دشمنانگى را از سينهو كينه» .[٥١]الحجر:  ﴾٤٧بيلي

 .3«نشينندتختها مقابل هم مى
خصوصًا پس از شهادت طلحه -خورده كه در واقع رهبر حقيقى گروه شكست لهمچنين با عايشه 

 .4بود، با احترام كامل برخورد نمود و با حفاظت تمام او را به مدينه فرستاد -و زبير 
را بر آنها تقسيم كند  بآمدند و از او خواستند كه اموال اصحاب طلحه و زبير  سگروهى نزد علي 

زنان گفتند: چگونه خون آنها بر ما حالل است اّما در اين هنگام سبئيه طعنهخوددارى كرد..  سكه علي 
المؤمنين در رسيد و گفت: كدام يك از شما دوست دارد أمّ  ساموالشان بر ما حرام است؟ اين سخن به علي 

 .5«سهم او باشد؟! همگى ساكت شدند... و سبئيه پشت سر او بسيار گفتند!
* * * 

 :سبئّيه و جنگ صفين 
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بعد از جنگ جمل، جنگ صفين به وقوع پيوست كه تالش سبئيه در وقوع آن كمتر از جنگ جمل نبود.. 
گردد و الزم است برمى سبه همان حادثه قتل عثمان  -همچون جنگ جمل  -اّما زمينه وقوع اين جنگ 

بشير پيراهن بن هجرى، نعمان 99الحجة سال ذى 19در  سكمى به عقب برگرديم.. پس از شهادت عثمان 
شده همسرش را به معاويه در دمشق رسانيد.. معاويه پيراهن و انگشتان و انگشتان قطع سآلود عثمان خون

 .1را در انظار مردم به نمايش گذاشت تا احساسات مردم شام را برانگيزاند! سهمسر عثمان 
را نه از راه صحيح و قانونى،  سخواست خون عثمان اين كار، نشانه اين حقيقت است كه معاويه مى

رفت و لذا او را در كردن با او نمىمبنى بر بيعت سبلكه از راه نامشروع بگيرد!.. معاويه زيربار سخنان علي 
را فرستاد كه اين بار « بن حنيفسهل»هجرى از واليت شام معزول ساخت و به عوض وى،  90محرم سال 

رفت و او را برگرداند و مجّددًا از امر خليفه راشد، سرباز زد.. بهانه نيز، زيربار نرفت و لذا جلوى سهل را گ
را قصاص نكرده، بلكه در سپاه خود پناه داده و از  سنه تنها قاتلين عثمان  سمعاويه اين بود كه علي 

شخص ديگرى را نيز كه حامل  سكند!.. به هر حال، علي دادن آنها به ديگران نيز، خوددارى مىتحويل
در عقب من »ش به شام بود، نزد معاويه فرستاد، اّما پاسخى دريافت نكرد.. بعدها جواب فرستاد كه: پيام

تابند و انتقامش را از رگ گردن تو بى سهزار جوان در دمشق براى قصاص خون عثمان شصت
 .2«خواهند!مى

ه به شام نمود.. در آن با دريافت اين پيام از جانب معاويه، شروع به بسيج نيروهايش براى حمل سعلي 
زياد مشكل نبود؛ زيرا تمام جزيرةالعرب، عراق، و مصر تحت  سدرآوردن شام براى علي زمان به اطاعت

كرد.. گذشته از اين، رأى عمومى مسلمانان فرمان او بودند و تنها ايالت شام بود كه از معاويه حمايت مى
ويه يا هركس ديگرى در مقابل خليفه منتخب كرد كه استاندارى معزول همچون معاهرگز قبول نمى

همانگونه كه  -آورد، اّما زمانى كه عايشه و طلحه و زبير مسلمانان دست به شمشير ببرد! و لذا شام دوام نمى
 سدر بصره اجتماع كردند، شرايط را كاماًل دگرگون ساختند و علي  سبراى خونخواهى عثمان  -گذشت 

هجرى،  90الثانى سال گشت و لذا به جاى پيشروى به سوى شام، در ربيع اش به بصره معطوفتمام توّجه
 .3راه بصره را در پيش گرفت و جنگ جمل به وقوع پيوست
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مجّددًا به سوى  سهجرى، توّجه علي  90األخرى سال شدن از جنگ جمل، در جمادىبعد از فارغ
البالغه كه در نهج -لّله الجبلى ارسال داشت عبدااى ديگر توّسط جريربنمسأله شام برگشت؛ از اين رو نامه

و طى آن از معاويه خواست كه بيعت كند؛ زيرا مهاجرين و انصار و تمام اّمت اسالمى  -نيز مضبوط است 
 خوانيم:اند؛ چنانچه مىبه او رأى داده

أن  عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلیس للشاهدعنی القوم الذین بایعوا أبابكر وعمر و إنه بای»
ین واألنصار فإن اجتمعوا علی رجل  یختار و ال للغائب أن یرد، وإنما الشوری للمهاجر

سموه إماما کان ذلك لله رضی فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلی ما خرج و 
لعمری یا معاویة ما توّلی. و واّله الّله مؤمنین وـمنه فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل ال

رت بعقلك دون هواك لتجدنی أبرأ الناس من دم عثمان، و لتعلمن أنی کنت فی لئن نظ
 .1«عزلة عنه إال أن تتجنی، فتجن ما بدالك، والّسالم

همانا كسانى با من بيعت كردند كه با أبوبكر و عمر و عثمان نيز بر سر همان شرايط بيعت كرده بودند. »
)براى خالفت( اختيار كند، و كسى كه غايب بوده، حق  پس كسى كه شاهد )بيعت( بوده، نبايد ديگرى را

كننده امام و خليفه، ندارد رأى ايشان )بزرگان اصحاب شورا( را نپذيرد و جز اين هم نيست كه شوراى تعيين
حّق مهاجرين و انصار است. بنابراين اگر بر مردى اّتفاق كرده و او را امام ناميدند، اين كار موجب رضاى 

گردانند و اگر از . پس كسى كه به سبب طعن و بدعت از امر ايشان بيرون رفت، او را برمىگرددخدا مى
جنگند كه غير راه ديگر مؤمنان را پيروى كرده است و خداوند او را واگذارد بازگشت خوددارى كرد، با او مى

خود بنگرى و تأّمل كنى و به آنچه كه به آن روى آورده است، و به جان خودم سوگند، اى معاويه! اگر به عقل 
دانى كه برى كه من از خون عثمان، بيزارترين مردم بودم و مىپوشى نمايى، پى مىاز خواهش نفس چشم

شدنش را به من نسبت دهى، و پنهان من، آن عزلت و دورى را اختيار كردم، مگر آن كه بهتان بزنى و كشته
 .«كنى آنچه را كه براى تو آشكار است، والّسالم!

اّما معاويه تا مّدتى از پاسخ به جريربن عبدالّله خوددارى كرد و او را تا ديرزمانى بدون جواب گذاشت.. 
قلمداد كند و با او  سرا مسؤول قتل عثمان  سسپس بنابر مشورت عمروبن عاص تصميم گرفت كه علي 

 .به جنگ بپردازد!
ده و ديگر آن اّتحاد قبلى را ندارد و بعد از جنگ جمل تضعيف ش سآنها يقين داشتند كه لشكر علي 

بن سبا را نيز به همراه داشته كه هيچگونه دلسوزى نسبت به مصالح اسالم ندارند، و خصوصًا گروه عبدالّله
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با اطمينانى كه براى معاويه در شام  -نبرد نخواهند كرد! عراق نيز  -و به دلخواه وى  - سلذا زير پرچم علي 
 .1ديگر پشتيبانى نخواهند كرد! سر جنگ جمل، از علي به خاط -حاصل شده بود 

از عراق، و معاويه نيز از شام آماده شدند و براى مقابله با يكديگر حركت كردند و  سبه هر حال، علي 
 رو شدند.قرار داشت، با هم روبه« الرقه»كه در قسمت غربى فرات در نزديكى « صفين»در مقام 

از آن استفاده كند..  سفرات تسّلط يافته بود و نگذاشت كه لشكر علي  سپاه معاويه قبل از همه بر آب
به افراد خود دستور داد  سبر آنها يورش بردند و آب فرات را تصّرف كردند.. علي  سسپس لشكريان علي 

 .2تا آب كافى بردارند و مابقى را به سپاه معاويه واگذار كنند
حّجت نزد معاويه فرستاد، اّما هيأتى را براى اتمام سم، علي الحجه، قبل از آغاز جنگ منّظ در اوايل ذى
 .3«از پيش من برويد! ميان من و شما جز شمشير چيز ديگرى نيست!»در پاسخ گفت: 

بود كه  سبار خود علي بود، و اين سكاماًل واضح است كه هدف معاويه، چيزى فراتر از قاتلين عثمان 
 .هدفش قرار گرفته بود!

* * * 

 حكمّيت: مسأله
ساز درگرفت.. در همين جنگ بود كه هجرى، نبرد اصلى و سرنوشت 99بعد از گذشت محّرم سال 

به شهادت رسيد.. پس از دو روز از گذشت شهادت عّمار  -بود  سكه در بين سپاه علي  سعّماربن ياسر 
عى نزديك جنگ شديدى به وقوع پيوست كه طى آن لشكر معاويه به شكست قط -يعنى دهم صفر  - س

شده بود.. در اين هنگام عمروبن عاص با معاويه مشورت كرد كه اكنون بايد نيروهاى ما قرآن را توّسط 
نقشه عمروبن عاص اين بود و «.. هذا حكم بيننا؛ اين است داور بين ما و شما!»ها بردارند و بگويند كه: نيزه

ود، برخى خواهند گفت: اين گفته را بايد شايجاد مى سچنين گفت: از اين گفته، شكستى در سپاه علي 
شود، اگر آنها شويم و در بين آنها تفرقه ايجاد مىپذيرفت و برخى ديگر، انكار خواهند كرد! ما جمع مى

 .4«شود!قبول كردند، پس براى ما دوباره فرصتى ايجاد مى
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هدفشان نبود! به هر حال، قراردادن قرآن هرگز كاماًل روشن است كه اين يك حيله نظامى بود.. حكمّيت
 اين كار را كردند و نتيجه نيز همان شد كه عمروبن عاص انتظار داشت!

بن سبا كه اكثرًا مردم عراق بودند و در بينشان گروه عبدالّله -خيلى تالش كرد تا به ياران خود  سعلي 
حّجت  سادامه دهند؛ زيرا علي بفهماند كه فريب اين حيله و نيرنگ را نخورند و جنگ را تا پايان  -نيز بود 

تفرقه ايجاد  سآمدند.. اّما ديگر در بين لشكر علي را بر آنها تمام كرده بود و آنها گروه باغى به حساب مى
شده بود و لذا نتوانست كارى از پيش ببرد و باالخره مجبور شد تا جنگ را متوّقف سازد و با معاويه مذاكره 

 كند.
بن عباس بر آن بود تا عبدالّله سبن عاص را به عنوان حكم قرار داد.. علي معاويه از طرف خود، عمرو

مّدعى  -كه به راستى بسيار مذموم هستند!  -را از جانب خود به عنوان حكم بفرستد، اّما مردم عراق  ب
شان، أبوموسى خواهيم، باالخره بر اساس خواستهطرف مىشدند كه او پسرعموى توست! ما شخصى بى

و قرار شد  1به زيركى و فراستش اطمينان نداشت! سبه عنوان حكم تعيين شد، در حاليكه علي  سأشعرى
 .2كه هر دو حكم مطابق با آنچه در كتاب خدا و سّنت رسولش موجود است، عمل كنند

به مذاكره نشستند، اين مطلب كاماًل فراموش گرديد كه « دومه الجندل»اّما زمانى كه هر دو حكم در 
گويد؟!.. حكم صريح قرآن در اين مورد آمده كه هرگاه دو و سّنت براى حّل و فصل اين قضّيه چه مىقرآن 

گروه از مسلمانان با هم به جنگ پرداختند، بايستى گروه باغى را به راه راست برگردانند و اگر خوددارى كرد، 
 با جنگ آن را مجبور سازند:

يَفَتاني ميَن ﴿ ئ
ۡخَرىَٰ فََقَٰتيلُوا  ِإَون َطا 

ُ
َُٰهَما لََعَ ٱۡۡل ۖٞ فَإيۢن َبَغۡت إيۡحَدى  بَۡيَنُهَما

ۡصليُحوا 
َ
ََ ٱۡقَتَتلُوا  فَأ ٱلُۡمۡؤميني

ُطو ا ۖٞ  ۡقسي
َ
يٱۡلَعۡدلي َوأ  بَيۡنَُهَما ب

ۡصليُحوا 
َ
يۚٞ فَإين فَا َءۡت فَأ ۡمري ٱَّللَّ

َ
َء إيَٰىَٰٓ أ َٰ تَفي  َّتي َتۡبغي َحَّتَّ

َ ُُيي  ٱلَّ بُّ إينَّ ٱَّللَّ
 ََ طي  .[٨]الحجرات:  ﴾٩ٱلُۡمۡقسي

و اگر دو گروه از مؤمنين با هم به جنگ پرداختند، پس در بينشان صلح را برقرار سازيد، اّما اگر يكى از »
آن دو گروه بر ديگرى بغاوت كرد، پس با آن گروه به جنگ بپردازيد تا زمانى كه به فرمان خدا باز آيد )و از 

هرگاه به حكم حق بازگشت، با حفظ عدالت ميان آنها صلح برقرار سازيد و هميشه  بغاوت دست بردارد(، و
 .«داردعدالت كنيد كه خداوند دادگران را دوست مى

                                           
 199-190، ص9البداية والنهاية، ج -101، ص9األثير، جإبن -90تا99، ص9الطبرى، ج -1
 .190، ص9البداية والنهاية، ج -99، ص9الطبرى، ج -2



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     456

 

دانستند كه معاويه و لشكريانش، گروه باغى هستند! اّما اين كار را نكردند.. عمروبن عاص و همه مى
را بركنار كنيم و مسأله  -يعنى على و معاويه  -هر دو راه حّل قضّيه اين است كه ما »أبوموسى گفتند: 

 .1«خالفت را به رأى مردم واگذار كنيم؛ هركس كه مردم او را خواسته باشند، انتخاب كنند!
توّسط شوراى اصحاب انتخاب شده بود و  ساين حكم با قرآن و سّنت كاماًل مغاير بود؛ زيرا قباًل علي 

كردند، با او بيعت كرده و خالفتش را صحابى كه از معاويه حمايت مى 19همه مردم غير از مردم شام و 
 پذيرفته بودند و اين امر، ديگر قطعى شده بود!

تو به مردم بگو كه ما در اين زمينه به يك نظر رسيده و بر »به هر حال، عمروبن عاص به أبوموسى گفت: 
من و عمرو به يك راه حل »برخاست و اعالم كرد: قبول كرد و براى سخنرانى  أبوموسى«.. آن اّتفاق نموديم!

رسيديم و آن اينكه ما على و معاويه را كنار گذاشته و به مردم حق دهيم تا از راه مشورت در ميان خود، 
كنم و اكنون اختيار هركس را كه بخواهند به عنوان خليفه انتخاب كنند.. پس من على و معاويه را معزول مى

 .2«كه دوست داريد، به امارت برگزينيد!با شماست! هركس را 
آنچه أبوموسى گفت، شنيديد.. او خليفه خود على را معزول ساخت؛ »سپس عمرو برخاست و گفت: 
نمايم! زيرا او مّدعى انتقام خون كنم و معاويه را به عنوان خليفه اعالم مىمن نيز همچون او، على را عزل مى

خورده و گفت: أبوموسى تا اين سخن را شنيد، فهميد كه فريب«.. عثمان و مستحق حقيقى جانشينى اوست!
مالك؟! ال وفقك الّله! غدرت و فجرت؛ اين چه بود كه كردى؟! خدا توفيقت ندهد! تو فريب دادى و »

 .3«خيانت كردى و از عهد، تخّطى ورزيدى!
مرو خيلى ناتوان تأّسف به حالت اى أبوموسى! تو در مقابل نيرنگهاى ع»گفت:  وقاصسعدبن أبى

اكنون چه بايد كرد؟ اين شخص با من بر سر همان اّتفاق كرد كه گفتم، ولى »پاسخ داد:  أبوموسى«.. بودى!
 «.از آن منحرف شد!

«.. كرد، برايش بهتر بود!اگر أبوموسى قبل از اين وفات مى»گفت:  ببكر بن أبىعبدالرحمن
رسيده است! سرنوشت كار به چنين كسانى سپرده شده كه  ببينيد كار به كجا»گفت:  ببن عمر عبدالّله

 .4«خورده است!كند و ديگرى ناتوان و فريبيكى از آنها از اين باكى ندارد كه چه كار مى
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در حقيقت، هيچ كس در اين امر شّك و ترديد نداشته كه هر دو بر سر آن نكته اّتفاق كامل كرده بودند، 
شده عمل كرد.. بعد از آن، عمروبن عاص نزد معاويه رفت و به او طىاّما عمروبن عاص برخالف مسأله 

 .1رويارو نشد و مستقيمًا راه مّكه را در پيش گرفت! ساز خجالت با علي  مژده خالفت داد و أبوموسى
بشنويد! آن دو نفر كه شما به »حكمّيتشان را رد كرد و ضمن سخنانى به جماعت خود فرمود:  سعلي 

ر نموده بوديد، از قرآن غفلت كرده و بدون در نظرداشتن هدايت خدا، هر يك از آنها، تنها عنوان حكم مقّر 
از نظر شخصى خود پيروى نموده و قضاوتى صادر كردند كه بر هيچ حّجت و سّنت ماضى مبتنى 

 .2«حّلى صحيح نرسيدند!باشد.. در اين فيصله، هر دو اختالف كرده و هيچ كدام به راهنمى
سازى براى حمله مجّدد به شام گرديد؛ چون به كوفه برگشت و در صدد آماده سپس از اين، علي 

شود؛ چنانچه در يكى از سخنرانيهاى خود دانست كه خالفت راشده به پادشاهى و ملوكّيت تبديل مىمى
مل خواهند قسم به خدا! اگر اين گروه بر شما حاكم شوند، در ميان شما چون كسرى و هرقل ع»فرمود: 

 .3«كرد!
جنگند تا ملوك و پادشاه برويد به مقابله گروهى كه به اين جهت با شما مى»و در سخنرانى ديگر فرمود: 

 .4«جّبار و ستمگر شوند و بندگان خدا را بردگان خود سازند!
جويى بودند و بن سبا نيز تنها دنبال فتنهاّما مردم عراق هّمتشان را باخته بودند و گروه سودجوى عبدالّله

مشهور شدند و دردسر فراوانى براى علي « خوارج»گروهى از او جدا شدند كه به  سلذا از ميان ياران علي 
جنگيدند.. سپس بنابر تدابير معاويه و عمروبن عاص،  سبا خود علي « نهروان»فراهم آوردند و در  س

بين دو گروه حق و ناحق  -عماًل -الم مصر و مناطق شمال آفريقا نيز از اداره وى خارج شد و جهان اس
هجرى بعد از پنج سال خالفت و تالش براى  96نيز در رمضان سال  ستقسيم شد و سرانجام علي 

و نيز براى  بو أبوبكر و عمر  صاى همچون جامعه مسلمانان در زمان پيامبر برگرداندن جامعه
 .به شهادت رسيد! -ه به خوارج پيوسته بود توّسط يكى از افرادش ك -گسترش اسالم و پيشرفت اهداف آن 

هجرى، ميدان كار را كاماًل براى معاويه خالى ساخت.. از  91در سال  ببن على صلح حسن
اينرو، خالفت راشده به ملوكّيت و پادشاهى تبديل گشت، و معاويه اّولين خليفه و بهتر بگوييم: اّولين 

                                           
 . 199، ص1خلدون، جإبن -199، ص9كثير، جالبداية والنهاية، إبن -1
 .99، ص9الطبرى، ج -2
 .191، ص9األثير، جإبن - 99ص ،9الطبرى، ج -3
 191، ص9األثير، جإبن - 93، ص9الطبرى، ج -4
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به معاويه برخورد كرد، گفت:  س وقاصانى كه سعدبن أبىامّيه به اين مقام دست يافت! زمپادشاه بنى
 .1«سالم بر تو اى پادشاه!» «الّسالم علیك أیها الملك»

من نخستين پادشاه » «أنا أول الملوك»گفت: خود معاويه نيز اين حقيقت را درك كرده بود؛ چنانچه مى
 .2«هستم!

م و تقريبًا يكسره در كشمكشهاى سياسى ، دوره پرآشوب تاريخ اسالسبدين ترتيب، دوره خالفت علي 
هاى خداپسندانه اين خليفه راشد كه براى اصالح امور مسلمين در نظر و جنگهاى داخلى گذشت و برنامه

بن سبا و كه بيشترشان گروه عبدالّله -داشت، صورت نگرفت.. و تمامًا به عّلت همراهان و اصحابش بود 
هايش بازداشت و بسيار او را آزردند، و إاّل بدون شك، سرنوشت اسالم هكه او را از اراد -اهل عراق بودند 

 .3گشتند!ها تبديل نمىبود كه ديديم و مسلمانان به اين همه فرقهغير از آن مى
هاى بسيارى داشته كه آنها را روى منبر خوانيم، از توده اصحابش گلهالبالغه مىچنانكه در نهج سعلي 

گفت: هيچ يك از شما، نمود و مىقياس مى صداد، و آنها را با اصحاب پيامبر كوفه مورد مالمت قرار مى
 .مانند يك نفر از اصحاب پيامبر نيستيد!

بق قرآن و سّنت عمل كردند و هيچ يك از آنان، فرزندان يا به هر صورت، تمامى خلفاى راشدين، ط
كه از  -نزديكان خود را پس از خود به جانشينى انتخاب نكردند.. اّما بعد از خالفت اين چهار صحابى 

دگرگونى شديدى ايجاد شد و  -عنايت خاّصى نسبت بدانان داشته  صمهاجرين نخستين بودند و پيامبر 
سياسى و اعتقادى اى براى تفرقه ت و پادشاهى موروثى مبّدل گشت و زمينهخالفت راشده به ملوكيّ 

 مسلمانان گرديد.
* * * 

 امّيه:دوران بنى
امّيه تبديل شد، در امّيه روى كار آمدند، خالفت اسالمى به حكومت موروثى دودمان بنىزمانى كه بنى

اويه پس از خود يزيد را به خالفت نشاند، حاليكه اين امر به هيچ وجه خواست اسالم نبوده و نيست!.. مع
بن عمر، بن على، عبدالّلهدوست نداشتند.. چهار نفر از صحابى بزرگوار: حسين -غالبًا  -در حاليكه مردم 

از پذيرفتن وليعهدى يزيد و بيعت با او  -رضى الّله عنهم  -بكر بن أبىبن زبير و عبدالرحمنعبدالّله
                                           

 .969، ص9األثير، جإبن -1
 .999، ص1اإلستيعاب، ج -199، ص9البداية والنهاية، ج -2
ََ ﴿و صد البته:  -3 ُ رَبُّ ٱۡلَعَٰلَمي ن يََشا َء ٱَّللَّ

َ
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 451  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسالم

 

 

آنها را تهديد به قتل نمود و با زور از آنها بيعت گرفت و به تبعّيت از آنها، مردم خوددارى كردند.. معاويه 
 .1مّكه نيز با يزيد بيعت كردند!

ناپذيرى به اسالم هاى جبرانجانشينى يزيد پس از معاويه، بدترين نتايج ممكن را به بار آورد و ضربه
در كربال بود.. بدون  -رضى الّله عنهما -بن على وارد ساخت.. نخستين واقعه هولناك، شهادت حسين

گيرى حكومت از يزيد بيرون رفت و حكومت شك، او بنا بر دعوت اهل عراق براى بيعت با او و بازپس
يزيد او را باغى و شورشى پنداشت! در حاليكه حسين با هيچ لشكرى حركت نكرده بود، بلكه تنها برادران و 

تواند آن را حمله لشكرى تن پياده.. هيچ كس نمى96سوار و 91عًا اهل و عيالشان همراه وى بودند.. جم
وقاص از كوفه حركت كرد، تلّقى كند، اّما نيرويى كه براى مقابله با وى تحت فرماندهى عمربن سعدبن أبى

گرديد.. به هيچ وجه ضرورى نبود كه چنين سپاه نيرومندى با اين گروه تعدادش به چهار هزار نفر بالغ مى
 .2عام كنند!به نبرد پرداخته و آنها را فجيعانه قتل اندك

انديشيد كه پيامبر و يارانش را به بدترين شكل به شهادت رساندند.. اگر يزيد مى س به هر حال، حسين
را مورد چه احسانى  -يعنى خانواده أبوسفيان  -اش و اصحابش، بعد از فتح مّكه تمام اعضاى خانواده ص

ا در رأس مؤلفه القلوب قرار داد، برايش بهتر بود، قبل از آن كه حكومتش با نوادگان پيامبر قرار داد و آنها ر
 .آن روّيه ناپسند را در پيش بگيرد! ص

« حره»هجرى واقع شد، حادثه دردناك دوم، رويداد جنگ  01پس از حادثه دلخراش كربال كه در سال 
 يزيد به وقوع پيوست.. خالصه رويداد چنين است: هجرى و در ايام آخر زندگى 09بود كه در اواخر سال 

اهل مدينه، يزيد را انسانى فاجر و فاسق خواندند و عليه وى دست به قيام زدند و نماينده و استاندارش را 
قرار دادند.. هنگامى كه يزيد  -به عنوان رهبر خود  -بن حنظلة را از مدينه بيرون رانده و به جاى وى، عبدالّله

بن عقبةالمّرى، جهت يورش به مدينه هزار نفرى را تحت فرماندهى مسلم11افت، يك سپاه نظامى اّطالع ي
فرستاد و به او دستور داد تا سه روز اهالى شهر را به اطاعت دعوت كند، اگر قبول نكردند، با آنها بجنگند و 

 .كه خواستند، تصّرف كنند! زمانى كه پيروز شدند، تا سه روز مدينه را به دست سپاهيان بدهند تا هر طور
اين دستور، سپاه حركت نمود و با مردم مدينه به نبرد پرداخت.. مدينه فتح گرديد و بعد از آن به بنابر

تبعّيت از فرمان يزيد، شهر مدينه تا سه روز در دسترس سپاهيان گذاشته شد تا هرچه خواستند، انجام دهند! 
غارت بود.. مردم به خاك و خون كشيده شدند كه طى آن  در طول اين سه روز، هر گوشه شهر، قتل و

                                           
 .191، ص9األثير، جإبن -1
 169تا196، ص9البداية والنهاية، ج -133تا191، ص9األثير، جإبن -990تا963، ص9تفصيل آن را در الطبرى، ج -2

 بجوييد.
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تر از همه، اينكه سپاه هزار نفر از مردم عاّمى به قتل رسيدند و وحشتناك16نفر از اشخاص برگزيده و 966
 .1هاى مردم يورش برده و عّفت و آبروى زنان زيادى را مورد تجاوز قرار دادند!وحشى به خانه

پاه بعد از تصّرف و قتل و غارت در مدينه كه بساط فساد و خونريزى را در شهر واقعه سوم اين بود كه: س
در مّكه، به مّكه رفته و آنجا را نيز مورد  ببن زبير برپا ساخته بود، براى مقابله با عبدالّله صپيامبر 

از خانه كعبه  ها، خانه كعبه را سنگباران كردند كه به عّلت آن ديوارىحمله قرار داد و به وسيله منجنيق
 .2شكست!

* * * 

 مروان:دوران بنى
به  - سهاى اين آتشها در زمان عثمان زنندهيكى از جرّقه -بن حكم بعد از حكومت يزيد، مروان

مروان در حّق مردم امّيه و بنىسلطنت رسيد و پس از او نيز فرزندانش روى كار آمدند.. ظلم و ستمى كه بنى
 .نمودند، تا آن موقع مردم تجربه نكرده بودند!

اختالفات و جنگهاى زيادى در دوران آنها رخ داد و منجر به خونريزى بين مسلمانان گرديد؛ چنانكه 
به مّكه رفت و در اثناى  ببن زبير بن مروان براى جنگ با عبدالّلهدستور عبدالملكبن يوسف به حّجاج

بن بن زبير و دوستانش عبدالّلهزمان حّج، مّكه را مورد تجاوز و حمله قرار داد و پس از پيروزى، عبدالّله
همان كارى كه با  -را به شهادت رساندند و به طور فجيعانه  -رضى الّله عنهم -صفوان و عماره بن حزم 

 .3سرهايشان را قطع كردند و به نمايش گذاشتند! -در كربال كرده بودند  س حسين
بن بن مالك و سهلكرد و به انسرا نيز تهديد به قتل مى شبن عمر بن مسعود و عبدالّلهاو حّتى عبدالّله

مروان، تنها خالفت دو ه و بنىاميّ ساله حكومت بنى 31داد!.. به هر حال، در دوران سعد ساعدى دشنام مى
اى از دوران خالفت راشده بود.. او تمام استانداران و نمايندگان نمونه /سال و نيمه عمربن عبدالعزيز 

ظالم و ستمگر را بركنار ساخت و اشخاص عادل و نيكو را به عوض آنها گماشت.. تمام مالياتهاى ناجايز را 

                                           
، 9جالبداية والنهاية،  -919تا916، ص9األثير، جإبن -993تا991، ص9براى تفصيل بيشتر روجع شود به: الطبرى، ج -1

 .111تا113ص
 . 119، ص9البداية والنهاية، ج -910، ص9األثير، جإبن -999، ص9الطبرى، ج -2
 .991، ص9البداية والنهاية، ج -93، ص9خلدون، جإبن -99-99، ص9الطبرى، ج -3
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و فرزندانش را از ميان برداشت و...  سبين برد.. دشنام و طعن به علي شد، از اميه وصول مىكه در عهد بنى
 1الخ. چنانچه در حّق كشتگان جنگهاى جمل و صفين و... گفت:

آنها خونهايى بودند كه خداوند دستهايمان را » .«تلك دماء طهر الّله عنها أیدینا فنطهر عنها ألسنتنا»
اند: روزى در مجلس عمربن .. مثاًل آورده«گردانيم!نيز از آنها پاك مىاز آنها پاك نمود، پس ما زبانهاى خود را 

را به كار برد، عمربن « اميرالمؤمنين يزيد!»كسى ضمن يادآورى از يزيد، كلمات  /عبدالعزيز
، و پس از آن او را به جزاى بيست «تو يزيد را اميرالمؤمنين خواندى؟!»ناراحت شد و گفت:  /عبدالعزيز

 .2محكوم ساخت!ضربه شاّلق 
كرد.. امّيه را تقبيح مىبا خاندانش كاماًل متفاوت بود.. او خلفاى بنى/  عبدالعزيزروش عمربن

زيرا  -امّيه فهميده بودند كه اين بار خالفت، موروثى نخواهد بود و از خاندان آنها خارج خواهد شد بنى
ى راشدين، كار را به شورا واگذار خواهد كرد عبدالعزيز)رحمه الله( اعالم كرده بود كه همچون خلفاعمربن

 .3به حكومت رسيد! -نوه مروان  -لذا به او زهر دادند و به شهادت رساندند و سپس يزيدبن عبدالملك  -
* * * 

 عّباس:دوران بنى
امّيه در پيش گرفته بودند، باعث شد كه بسيارى از مردم در مقابل آن قيام كنند ديديم كه سياستى كه بنى

اى در قلوب مردم برايشان باقى نماند؛ از اين رو با گذشت كمتر از يك قرن، عّباسيان توانستند كم ريشهو كم
 .4امّيه را واژگون كنند و خود دولت عّباسى را تشكيل دادندبه آسانى حكومت بنى

كشتار و ظلم و ستم  امّيه بهتر بود، بلكه به مراتب بدتر بود! كشت وعّباس نيز، نه تنها از بنىشيوه بنى
عّباس براى رسيدن به اهداف سياسى خود، بدون در نظرداشتن احكام امّيه و بنىهمچنان ادامه داشت.. بنى

دينى، به هر كارى دست زدند و طورى كه ديديم، اين اختالفات پس از قتل عثمان، كاماًل اختالفات سياسى 
 -سبئّيه  -بن سباى يهودى و گروهش ى همچون عبدالّلهبود؛ نه اعتقادى و دينى.. اّما با سودجويى افراد

هايى گرديد كه هركدام كم همين اختالفات سياسى، رنگ مذهبى به خود گرفت و موجب پديدآمدن فرقهكم

                                           
 .109تا919، ص9األثير، جإبن -911تا919، ص9براى تفصيل اين موضوع، رجوع شود به: الطبرى، ج -1
 . 901، ص11حجر، جتهذيب التهذيب، إبن -2
 .199، ص9األثير، جإبن -996، ص9الطبرى، ج -3
امّيه را هاشم هستند و ظلم بنىبودند كه با شعار اينكه از خاندان بنى صعموى گرامى پيامبر  سعّباسيان، فرزندان عّباس -4

 جبران خواهند كرد، همكارى مردم را خواهان شدند و نهايتًا به قدرت رسيدند.
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به زعم خود  -براى اثبات حّقانّيت خود و جلب بيشتر مردم، احاديث زيادى را جعل نمودند و آيات قرآن را 
بينيم!! روزى بود كه مسلمانان رهبرى تمام بشرّيت را دند و به جايى رسيد كه امروز مىتأويل و تفسير كر -

رو تمام مّلتهاى گمراه گشته و به عهده داشتند و پيشاپيش همه مّلتها قرار گرفته بودند، اّما اكنون خود دنباله
 .اند!!در برابرشان پست و زبون، بدون عّزت تسليم گشته

 هبى و عوامل آن:ايجاد اختالفات مذ 
بن سباى يهودى فراهم آورد، و منجر به درگيريهاى سياسى گرديد، آرى! شرايط و مقّدماتى كه عبدالّله

باعث زوال خالفت راشده و ظهور ملكوّيت و پادشاهى گرديد كه بنايى براى ايجاد اختالفات مذهبى نيز 
دم پاشيد و با پديدآوردن نظرات و غلوهايش در شد؛ اختالفاتى كه باز هم، همو بود كه بذر آن را در بين مر

و فرزندانش، باعث رواج هرچه بيشتر آن گرديد.. البته عالوه بر سبئيه، آنچه كه زمينه رشد و  سحّق علي 
اى كه در نظام ها را فراهم آورد، همان عدم استقرار واقعى نظام خالفت راشده بود؛ به گونهشكوفايى اين فرقه
ديرّيت شايسته و معتمٌدعليهى وجود نداشت كه در صورت بروز اختالفات، به موقع و از پادشاهى، چنان م

راه صحيح و شرعى به حّل و فصل آن بپردازد، و از طرفى قلمرو اسالم بعد از خلفاى راشدين گسترش پيدا 
نشناخته بودند و يا مسلمان، زياد شده بود و اكثر آنان يا اسالم را به طور كامل و حقيقى كرده و جمعّيت تازه

شان نيز با اسالم اختالط يافته و لذا خرافات و اباطيِل امثال در آن ترديد داشتند و اغلب، عقايد و افكار قبلى
 .بن سبا را به زودى و به سادگى پذيرفتند!عبدالّله

ورشى رفت كه شهايشان وجود نداشت.. تنها گمان مىدر آغاز، خطرى آشكار از جانب سبئّيه و فتنه
در زمان خالفتش برپا شده است،  سسياسى است كه بنابر برخى از شكايات سياسى و ادارى عليه عثمان 

به  ساى مذهبى.. اّما همين كه در نتيجه آن، عثمان اى و نه عقيدهو نه تئورى در كار است، نه فلسفه
دث جمل، صفين، شهادت رسيد، و طوفان اختالفات و نزاعات به صورت خانه جنگى درآمد و حوا

و  ساش پيرامون علي بن سبا نيز نظرات افراطىحكمّيت، و نهروان يكى پس از ديگرى بروز كرد، و عبدالّله
فرزندانش را يكى پس از ديگرى ظاهر ساخت، نهايتًا اين پرسشها را در اذهان همه مردم ايجاد كرد و در 
تمام جاها، موضوع روز شد كه در اين اختالفات و جنگ و خونريزيها، حق به جانب كيست و چرا؟ چرا 

كسى، هر دو برحق  بودنش چيست؟ اگر نزدخليفه و امام بايد اشتباه كند؟ ناحق كيست و علل باطل
اند و در واقع دهد؟ و آنانى كه درباره طرفين، ُمهر سكوت بر لب زدههستند، چگونه اين قضاوت را انجام مى

 طرف هستند، براى اين كارشان چه دليلى دارند؟ و... الخ؟بى
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در پاسخ به اين سؤاالت، نظرات قاطع و واضحى پديد آمد كه واقعًا رنگ و بوى سياسى داشت.. 
ها، فّعالّيت خود را جهت تأييد و پيشبرد عقايد خود شروع كردند و همگى صاحبان هر يك از اين نظرّيه

شان، كم وبيش بنيادهاى دينى را فراهم كردند.. هر يك از آنها كوشيد براى حفظ و تحكيم موقعّيت سياسى
سازى و جعل دوران روايت تا با قول و عمل، عقيده خويش را بر عقيده مخالفانش پيروز گرداند و لذا

تراشى و تفسيرهاى گوناگون آغاز گرديد.. روايات و احاديث زيادى به نفع هر يك از احاديث و تأويل
گروهها ساخته شد تا مردم به آنها گرايش پيدا كنند و بيشتر مورد توّجه قرار گيرند؛ چون از اين طريق به 

ان زيادى كسب نمايند.. بدين ترتيب، اين گروههاى توانستند مردم را فريب دهند و طرفدارخوبى مى
اى مبّدل شد!.. از مخالفين حكمّيت، خوارج پديد هاى جداگانهرفته به گروههاى مذهبى و فرقهسياسى رفته

 ز مخالفين آنها، معتزله و مرجئه.آمدند.. از همان سبئّيه، شيعه پديد آمد.. و ا
عّباس، به امّيه و بنىگرفت و بعد از آن نيز در زمان بنىكشت و كشتارى كه در آغاز اختالفات صورت 

همان منوال جريان داشت، به دليل اين اختالفات تنها در مرزهاى عقيدتى و فكرى باقى نماند، بلكه 
 .روز شديدتر شد و وحدت مّلى مسلمانان را به خطر انداخت!روزبه

اى جريان داشت.. از جريان هر بحثى، مسائل ها پيرامون اختالفات، در هر خانهجّر و بحث و مناقشه
اى جديد و در گرديد و حين بروز هر مسأله جديد، فرقهجديد سياسى و دينى و اعتقادى و فلسفى پديد مى

گرديد و بين اين گروهها، نه تنها تعّصبات ايجاد اى، گروههاى كوچك ديگرى تشكيل مىبين هر فرقه
 .شها نيز رسيد!گرديد، بلكه نوبت به جنگها و كشمك

مهد بزرگ و مركز اين طوفانها بود؛ زيرا همين منطقه عراق، شاهد جنگهاى جمل،  -مركز عراق  -كوفه 
و يارانش به وقوع پيوست..  س صفين، و نهروان بود.. در اين سرزمين بود كه واقعه دلخراش شهادت حسين

ن جا بود كه اكثر احاديث جعلى پديد در همين جا بود كه سربريدن اصحاب رواج پيدا كرد.. و در همي
دادند، شّدت و آمدند.. اهل كوفه، كارشان دائمًا افراط و تفريط بود.. در جايى كه بايستى نرمى به خرج مى

گذشتند.. آنجا گرفتند، بسيار ساده از آن مىكردند و برعكس، در جايى كه نبايد آسان مىسختگيرى مى
كردن مشهور بودند؛ نقل است: روى در سؤالبود.. كه به غلو در افراد و زيادهبن سبا و يارانش مركز عبدالّله

اهل عراق را بنگريد! در »درباره خون پشه پرسيد، كه پاسخ داد:  ببن عمر يك نفر اهل كوفه از عبدالّله
خون آيند و درباره ريزند، آنگاه مىرا مى -است  س منظورش حسين -خدا حاليكه خون دخترزاده رسول

 .1«كنند كه حكم آن چيست!!پشه سؤال مى

                                           
 .93، ص3شرح صحيح بخارى، فتح البارى، ج - 1
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در اين دوران، گروههاى زيادى به وجود آمدند كه ريشه همه آنها در حقيقت چهار فرقه بودند: 
كه ما در اينجا، چگونگى پيدايش هر يك از آنان و نظرياتشان را «.. معتزله»و « مرجئه»، «شيعه»، «خوارج»

 مجماًل بررسى خواهيم كرد.
* * * 

 ارج:خو
و معاويه جهت اختالفاتشان به حكمّيت، أبوموسى  ساين گروه زمانى اعالم موجودّيت كردند كه علي 

و عمروبن عاص رضايت نشان دادند و اين در اثناى جنگ صفين بود.. آنها تا آن زمان از حاميان  سأشعرى
ه و گفتند: كسى كه به جاى خدا، بودند، اّما بنابر مسأله حكمّيت ناگهان تغيير روش داد سو طرفداران علي 

تر ساختند و چون داراى تشّدد و حكم انسانها را بپذيرد، كافر گشته است! بعد از آن، نظرياتشان را گسترده
تعّصب زيادى نيز بودند، به جنگ مسّلحانه عليه مخالفين و خروج و بغاوت عليه حكومت غير عادل، قائل 

 بودند.
عّباس نيرو و داشتند تا اينكه در عهد بنىدى سلسله كشت و كشتار را برپا نگهاز اين رو، آنها تا مّدت زيا

بود و در اين مناطق، پايگاههاى  -كوفه و بصره  -توانشان كاماًل خاتمه يافت.. نيروى بيشترشان در عراق 
 بزرگى داشتند.. خالصه نظرياتشان چنين بود:

بر اين عقيده بودند  سخواندند، اّما در مورد عثمان را درست مى بآنها خالفت أبوبكر و عمر  -1
كه او در زمان آخر خالفت خود، از عدل و حق منحرف شده بود و مستحّق عزل يا قتل بود!.. علي 

نيز هنگامى كه در حكمّيت، غير خدا را حكم قرار داد، مرتكب گناه كبيره شد!.. همچنين هر  س
و  -يعنى على و معاويه  -كنندگان آنها و تعيين سص و أبوموسىدو حكم را يعنى عمروبن عا

گناهكار بودند!..  -و معاويه  سيعنى تمام حاميان علي  -آنهايى كه حكمّيتشان را قبول كردند 
تك افرادى كه با گرفته تا تك شكنندگان جنگ جمل از على و عايشه و طلحه و زبير همه شركت

 .اند!شده آنان بودند، مرتكب گناه عظيم
 -كرد اگر چنانچه توبه نمى -شد اى مىگناه نيز نزدشان همان كفر بود و هر كس مرتكب گناه كبيره -1

خواندند! از اين رو تمام بزرگانى را كه در باال از آنان نام برده شد، صراحتًا تكفير كافر و مشرك مى
د.. اضافه بر آن، تمام مسلمانان را كافر كردنكردند و حّتى از نفرين و دشنام به آنها نيز دريغ نمىمى
خواندند؛ زيرا معتقد بودند: اّواًل آنها پاك نيستند و ثانيًا اصحاب مزبور را نه تنها مؤمن بلكه به مى
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سازند و اند! و از احاديث و رواياتشان، احكام شريعت را ثابت مىعنوان پيشوايان خويش پذيرفته
 ها چنين نظريات جديدى را قائل شدند:شان كافر هستند!.. بعدلذا همگى

درباره خالفت، نظر آنها چنين بود كه فقط و فقط از طريق شورا و انتخاب آزادانه مسلمانان منعقد  -9
 شود.مى

گفتند: هركس كه صالح باشد و خليفه، ضرورى است و مى« بودنقريشى»كردند كه آنها قبول نمى -9
 خواهد بود.مسلمانان او را انتخاب كنند، او خليفه 

آنها معتقد بودند كه خليفه تا زمانى كه بر روش عدل و صالح استوار باشد، اطاعتش واجب است،  -9
 اّما مادامى كه از اين روش سرباز زند، جنگ با او، عزل يا قتلش نيز واجب است.

و سّنت و اجماع را در رابطه با مرجع و مأخذ اساسى اسالم، تنها قرآن را قبول داشتند،  -0
 پذيرفتند.نمى

، و خوارج معتدل «النجديه»، خوارج «ازارقه»توان به سه گروه تقسيم كرد: خوارج افراطى خوارج را مى
خواندند.. مسلك آنها اين بود كه جز به اذان ازارقه، جز خودشان را كافر و مشرك مى«.. اباضيه»روى و ميانه

دانستند و نه ازدواج با غير خودشان را الل مىرفتند، نه قربانى و صدقه كسى را حخودشان، به نماز نمى
بردند!.. آنها جهاد عليه مسلمانان را واجب عينى تلّقى دانستند.. و خوارج از غير خوارج ارث نمىجايز مى

دانستند و افرادى از گروه خودشان را كه براى كردند.. قتل زنان و كودكان و غارت اموالشان را نيز مباح مىمى
مقّدسان نيز كه به خشك -خواندند.. اين دسته از خوارج كردند نيز، كافر مىلمانان اقدام نمىجهاد با مس

پنداشتند و اين تعّصبات خشك آنان، طورى بود كه حّتى خيانت با مخالفين خود را نيز جايز مى -معروفند 
يكى از همين ازارقه غير مسلمان در نظرشان نسبت به فرد مسلمان غير خارجى، بيشتر در امان بود!.. 

هجرى به  91را در مسجد كوفه در سال  سبود كه علي « بن ملجم مرادىعبدالرحمن»افراطى به نام 
 شهادت رسانيد.

النجدات، برعكس ازارقه معتقد بودند كه خالفت كاماًل غير ضرورى است و مسلمانان خود مطابق 
 .اسالم و به طور اجتماعى بايد عمل كنند!

 .1اى از خوارج است كه در حال حاضر نيز در دنيا پيروانى دارد.. فرقه اباضيه، تنها

                                           
در « هفت قطب مزاب»مركز اصلى آنان منطقه دهند و را تشكيل مى -اعتداليون  -امروزه چهار فرقه اصلى از خوارج اباضيه  -1

از طرابلس غربى و قسمتهاى كوهستانى « نفوسه»در تونس و در كوههاى « جربه»الجزاير است.. گروهى از آنان در جزيره 
، «مزاب»عّمان نيز وجود دارند.. اباضّيه كه مّدتى قدرت فراوان داشتند، اكنون در شرف نابودى هستند و تنها در منطقه 

 .99-90هزار نفر طرفدار دارد.. )اسالم ديروز، فردا، تأليف محّمد ارغون، ترجمه محّمدعلى اخوان، ص196
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دانستند و فقط به دو اصل مهم و اساسى مذهب خود معتقدند: آنها روش ازارقه و النجديه را مطرود مى
 برائت، يعنى بيزارى از افراد-1واليت، كه بايد به افراد اّمت واقعى يعنى خوارج اباضّيه اعطاء شود.  -1

نيز « تقّيه»به  -همچون شيعه  -نافرمان در جمع آنان، حال چه مسلمان باشد چه غير مسلمان! اباضّيه 
دادند، اّما از گفتن تكفيرشان اجتناب معتقد بودند.. آنها با وصف اينكه همه مسلمانان عام را كافر قرار مى

پذيرفتند.. ازدواج و توارث را دتشان را مىآيند و شهابه حساب مى« مؤمن»كردند! قولشان اين بود كه آنها مى
« دارالتوحيد»ناميدند، بلكه مى« دارالحرب»و نه « دارالكفر»دانستند و مناطقشان را نه با آنها جايز مى

كردند.. حمله خواندند و آنها را كافر معّرفى مىگفتند.. البته مراكز حكومتها را از اين خطاب مستثنى مىمى
 .1پنداشتنددانستند، اّما جنگ علنى را جايز و صحيح مىانان را جايز نمىناگهانى بر مسلم

* * * 

 شيعه: 
شكل « شيعه»، حزب منّظم ديگرى به نام سو پس از شهادت علي « خوارج»گيرى پس از شكل

 سبود كه در زمان عثمان « بن سباعبدالّله»گرفت.. همانگونه كه گفته شد، مؤّسس اصلى شيعه همان 
بر عثمان  -سبئّيه  -شروع كرد و به همكارى گروهش  -همزمان  -تهاى سياسى و اعتقادى خويش را فّعاليّ 
، در ايجاد جنگهاى سشوريدند و او را در منزلش به شهادت رساندند و سپس با پيوستن به سپاه علي  س

يد آوردند كه نيز، نظرّيات و خرافاتى را پد سجمل و صفين، نقش اساسى داشتند و پس از شهادت علي 
 .از آن گرفته شده است!« تشّيع»اساس 

 
 

 بن سبا:اعتراف علماى شيعه درباره عبدالّله 
بن سباى يهودى است! همانگونه كه پدر آرى! به اعتراف علماى شيعه، پدر تشّيع همين عبدالّله

 .مسيحّيت، پولس يهودى است!
بن سباى يهودى را، شخصّيتى د تا عبدالّلهاّما تيجانى به همراه گروهى از علماى شيعه، تالش دارن

بن سّنت هستند كه شخصّيت خيالى عبدالّلهگويند: اين اهلخيالى و وجودش را غير واقعى بدانند و مى

                                           
، 1الملل و النحل، شهرستانى، ج -919تا99براى تفصيل بيشتر، رجوع شود به: الفرق بين الفرق، عبدالقاهر بغدادى، ص -1

 .131، ص1الذهب، مسعودى شيعى، جمروج -166تا99ص
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دانند! و حّتى افرادى در اين مورد سبا را براى طعن شيعيان و معتقداتشان ساخته و او را مؤّسس تشّيع مى
بن سبا و عبدالّله»اند؛ چنانچه سّيدمرتضى عسكرى، كتابى به نام ش را منكر شدهاند و وجودكتابهايى نوشته
اى كه بر آن نوشته، وجود او را تأليف كرده و افرادى همچون محّمدجواد مغنيه نيز در مقّدمه« أساطير أخرى

 .اند!انكار كرده
دهد كه شود و نشان مىافت مىبن سبا فراوان يدر حاليكه، در خود كتب معتبر شيعه، بحث از عبدالّله

 كنيم:وجود او، يك حقيقت قطعى است، چه انكار كنند و چه نكنند! به اين روايات توّجه مى
بن سبا آورده كه به روايتهاى زيادى را در رابطه با عبدالّله -از علماى اقدم شيعه  -« عبدالعزيز كشى»

كرد و بن سبا كسى بود كه اّدعاى نبّوت مىعبدالّله» كنيم: از امام باقر روايت است:چند نمونه توّجه مى
رسيد، پس او را خواند و از او پرسيد  ÷پنداشت كه اميرالمؤمنين همان خداست! خبر به اميرالمؤمنين مى

 ÷و او نيز بدان اقرار كرد و گفت: آرى! تو همانى! تو خدايى و من هم پيامبر هستم! پس اميرالمؤمنين 
فرمود: واى بر تو كه شيطان تو را تسخير كرده است، برگرد از اين و توبه كن كه مادرت به عزايت بنشيند! پس 

او را زندانى كرد و از او خواست، خالل سه روز توبه كند، اّما توبه نكرد،  ÷خوددارى كرد، اميرالمؤمنين 
 .1«پس او را با آتش سوزاند!

بن سبا را لعنت كند! او اّدعاى ربوبّيت اميرالمؤمنين داوند عبدالّلهخ»از امام صادق نيز روايت است: 
نمود، در حاليكه به خدا سوگند اميرالمؤمنين، تنها عبد خدا و فرمانبردارش بود، واى بر كسى كه بر ما  ÷

ز آنها گوييم! ما اگويند كه ما خود درباره خودمان نمىدروغ ببندد! گروهى هستند كه درباره ما چيزهايى مى
 .2«بيزاريم! ما از آنها بيزاريم!

لعنت خدا بر كسى كه به ما دروغ »نيز روايت شده كه گفت:  -امام زين العابدين  -بن حسين از على
شود! او امر عظيمى را آورم، تمام موهاى بدنم راست مىبن سبا را به ياد مىببندد! به راستى هرگاه نام عبدالّله

بنده صالح خدا و برادر رسول خدا  ÷ارد! خدا او را لعنت كند! به خدا سوگند! على اّدعا كرد كه حقيقت ند
بود! به درجه كرامت نرسيد، مگر با طاعت خدا و رسولش، و رسول خدا نيز به كرامت نرسيد، مگر با طاعت 

 .3«خدا!
روغ ببندد و صدق گذاريم كسى بر ما دبيت، راستگويانى هستيم كه نمىما اهل»گويد: امام باقر نيز مى

اصدق مردم و راستگوترين پاكان بود، در حاليكه  صدار سازد.. رسول خدا و راستى ما را نزد مردم، لّكه
                                           

 آورده است. 169المقال، ص، چاپ كربالء مثل همين را استرآبادى در كتابش منهج96معرفة األخبار الرجال، كشى، ص -1
 91-166همان، ص -2
 . 166همان، ص -3
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بن سبا بود، در حاليكه عبدالّله صمسيلمه بر او دروغ بست! و أميرالمؤمنين اصدق مردم بعد از رسول خدا 
 ÷تالش كرد! او يهودى بود كه مسلمان شد و على دارساختن صدقش بر او و بر خدا دروغ بست و در لّكه

بن نون، جانشين موسى غلو كرد، مثل داشت و هرآنچه كه در زمان يهودّيتش درباره يوشعرا دوست مى
گفت! او اّولين كسى بود كه به  ÷در مورد على  صهمان را در اسالمش بعد از وفات رسول خدا 

شمنانش بيزارى جست و آشكارا آنها را تكفير كرد! و از بودن امامت على سخن گفت و نسبت به دفرض
 .1«گويند: اصل رفض و تشيع برگرفته از يهودّيت است!همين جاست كه مخالفين شيعيان مى

بن سبا به كفر برگشت و آشكارا غلو نمود. او مّدعى نبّوت شد و عبدالّله»گويد: نيز مى« عاّلمه حّلى»
از او خواست تا ظرف سه روز توبه كند، اّما برنگشت، پس  ÷همان خداست! پس على  ÷گفت: على 

 .2«او را همراه با هفتاد مرد ديگر كه با اين اّدعا همراهش بودند، آتش زد!
بن سبا كسى بود كه مرتد شد و اّولين كسى بود كه غلو را پديد آورد! او عبدالّله»گويد: ممقانى نيز مى

 .3«گفت كه على خداست و او پيامبر!او را با آتش سوزاند! او مى ÷است! اميرالمؤمنين غلوكننده ملعون 
دانستند.. سبئيه به امامت على معتقد بودند و آن را واجب و فرض الهى مى»گويد: نيز مى« نوبختى»

بن سبا بودند.. او اّولين كسى بود كه طعن و نفرين بر أبوبكر و عمر و عثمان و ساير آنها پيروان عبدالّله
او را  ÷كه چنين بگويم! على گفت: على به من گفته صحابه را پديد آورد و از آنها بدگويى كرد و مى

گرفت و از او در اين مورد پرسيد و بدان اقرار كرد، پس امر به قتلش را صادر كرد، اّما مردم )پيروانش( فرياد 
بيت و واليت و دوستى شما و بيزارى از كشى كه به حّب شما اهلزدند: اى اميرالمؤمنين! آيا مردى را مى

گاهان نقل كردهكند؟! پس على ادشمنانت دعوت مى بن اند كه عبدالّلهو را به مداين تبعيد كرد.. گروهى از آ
داشت و همان چيزى كه در زمان يهودّيتش در مورد سبا، يهودى بود و اسالم آورد و على را دوست مى

طالب گفت، و او اّولين بن أبىگفت، در زمان اسالمش نيز درباره علىمى ÷ بن نون بعد از موسىيوشع
كرد.. به همين فرض الهى است و آشكارا از دشمنانش بدگويى مى ÷ى بود كه گفت: امامت على كس

گويند: اصل رفض، برگرفته از يهودّيت است! و زمانى كه با شيعيان مخالف هستند، مى جهت، كسانى كه
ند به خدا! اگر گوييد اى دشمنان خدا! سوگخبر شهادتش به او رسيد، او همراه با پيروانش گفتند: دروغ مى

                                           
 . 161همان، ص -1
 ، چاپ تهران.903كتاب الرجال، الحّلى، ص -2
 پ ايران.، چا199-199، ص1تنقيح المقال فى علم الرجال، ممقانى، ج -3
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دانيم كه كنيم! ما مىمغز على را به هفتاد شاهد عادل كه بر مرگش شهادت دهند، برايمان بياوريد، بارو نمى
 .1«و مردم را با عصايش هدايت كند! شود تا اينكه زمين را مالك شودميرد و كشته نمىاو نمى

تند و عبدالّله پسر وهب راسبى همدانى بن سبا هسسبئيه، اصحاب عبدالّله»گويد: نيز مى« سعد قمى»
دادند و او دو تن از بزرگترين اصحابش أسود نيز او را در نظراتش يارى مىبن حرس و إبناست. عبدالّله

بكر و عمر و عثمان و ساير صحابه را آغاز بودند.. او اّولين كسى بود كه آشكارا طعن و بدگويى نسبت به أبى
 .2!«كرد و از آنها بيزارى جست

بن سبا، عبدالّله»گويد: مى -كه به زبان فارسى است  -ميرخواند، موّرخ شيعى ايرانى نيز در تاريخش 
بن عفان در مصر زياد هستند، به آنجا رفت و تظاهر به علم و تقوا نمود، تا زمانى كه فهميد مخالفين عثمان

به ترويج مذهب و مسلكش نمود و گفت:  جايى كه مردم فريب او را خوردند و بعد از رسوخ در آنان، شروع
براى هر پيامبرى، خليفه و جانشينى است، پس جانشين و خليفه رسول خدا، كسى غير از على نيست كه 
صاحب علم و فتوا و متزّين به كرم و شجاعت و مّتصف به امانت و تقواست! به راستى اين اّمت به على ظلم 

ت و واليتش را! و الزم است اكنون جمع شويم و او را يارى و كردند و حّقش را غصب نمودند؛ حّق خالف
معاضدت كنيم و طاعت و بيعت با عثمان را بشكنيم! بدين ترتيب گروه زيادى از مردم مصر تحت تأثير 

 .3«اقوال و آرايش قرار گرفتند و بر عليه عثمان شوريدند
خطبه  ÷بن سبا در حاليكه علىالّلهعبد» گويد:نيز مى -از علماى غالى شيعه  -« الحديدأبىإبن»

به او فرمود:  ÷خواند، در مقابلش ايستاد و گفت: تويى! تويى! و آن را تكرار نمود، پس اميرالمؤمنين مى
من چه كسى هستم؟! گفت: تو خدايى! پس دستور داد او را همراه با تمام كسانى كه رأى او را داشتند، 

 .4«بگيرند!
 ÷بن سبا به على عبدالّله»گويد: نيز مى -از ديگر علماى غالى شيعه  - «سّيد نعمةالّله جزايرى»

شود: او يهودى بوده و او را به مداين تبعيد كرد. گفته مى ÷گفت: تو خداى حقيقى هستى! پس على 
گفت، مثل همان را درباره بن نون بعد از موسى مىمسلمان شد، و آنچه كه در زمان يهودّيتش درباره يوشع

 .5«گفت! على

                                           
 ، چاپ حيدريه نجف. 91-91فرق الشيعة، نوبختى، ص -1
 .16المقاالت و الفرق، سعدبن عبدالّله أشعرى قمى، ص -2
 ، چاپ تهران. 131، ص1تاريخ شيعى روضةالصفا، ج -3
 . 9، ص9الحديد، جأبىالبالغة، إبنشرح نهج -4
 .199، ص1األنوار النعمانية، جزايرى، ج -5
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بن سبا سبئيه، پيروان عبدالّله»اند: گفته -به همراه گروهى از علماى شيعه  -سّنى « عبدالقاهر بغدادى»
غلو نمود و پنداشت كه او پيامبر خداست، سپس در همين نيز غلو كرد و گفت: او  سهستند كه در علي 

رسيد، پس دستور داد تا  سآن به علي خداست و گروهى از جاهالن كوفه را به اين امر دعوت نمود.. خبر 
به خاطر ترس از مخالفت اصحابش با او و پيوستن به سپاه  سآنها را در دو گودال بسوزانند.. سپس علي 

به شهادت رسيد، گفت: كسى كه كشته شده،  سمعاويه، او را به سباط مداين تبعيد كرد.. زمانى كه علي 
اند كه على است! به حقيقت على به على درآمده و مردم پنداشته على نبوده، بلكه شيطانى بوده كه به شكل

بن مريم صعود كرد، و همانطور كه يهود و نصارا در اّدعاى قتل عيسى دروغ آسمان رفته، همانگونه كه عيسى
اند.. جز اين نبود كه يهود و نصارا شخص گفتند، نواصب و خوارج نيز در اّدعاى قتل على دروغ گفته

اند و به عيسى شباهت داشت، ديده بودند و قائلين به قتل على نيز، تنها فرد شبيه على را ديده مصلوبى كه
خيال كردند كه اوست.. على به آسمان پرواز كرده و به اين دنيا نزول خواهد كرد و از دشمنانش انتقام 

قش! پس هركس خواهد گرفت! على در بين ابرهاست و رعد، همان صدايش است و برق نيز خشم و شالّ 
 .شود!گردد و تمام زمين را مالك مىصداى رعد را شنيد، بگويد: الّسالم عليك يا أميرالمؤمنين! على برمى
بن سبا كه مؤّسس سبئيه بود، در اصل اين گروه، عقيده دارند كه مهدى منتظر همان على است... عبدالّله

خواست كه نزد اهل كوفه سمت و رياستى داشته  فردى يهودى از اهل حيره بود كه به اسالم تظاهر نمود و
ام كه براى هر پيامبرى، جانشينى است و على، همان گفت: من در تورات يافتهباشد! پس برايشان مى

جانشين محّمد است و او بهترين اوصياست، همانگونه كه محّمد، بهترين انبياست.. زمانى كه ياران على 
 سفتند: او از دوستداران توست! اّما در او بسيار غلو كرد، پس علي گ ساين را از او شنيدند، به علي 

 .1بن عّباس او را از اين كار نهى كرد وخواست كه او را بسوزاند، اّما عبدالّله
 -يعنى معاويه  -سازد و تو اكنون عازم جنگ با شام گفت: كشتن او، اصحابت را با تو مخالف مى

او را به مداين تبعيد كرد!... زمانى كه به  سهستى و الزم است، يارانت را براى خود نگه دارى! پس علي 
مسجد كوفه براى على به قتل رسيد، گفت: به خدا سوگند! دو چشم در  سبن سبا گفتند كه علي عبدالّله

گيرند! همانا كنند كه از يكى عسل جارى است و از ديگرى روغن، و شيعيان او از آن مشت برمىگريه مى

                                           
على گروهى از مرتّدين را سوزاند. اين خبر »اند: نقل كرده« أبوداود»و « ترمذى»و « بخارى»سّنت آمده كه وايتى از اهلدر ر -1

كشتم؛ زيرا رسول خدا فرمود: هركس دينش را تغيير داد و مرتّد شد، عباس رسيد، وى گفت: من هم آنان را مىبه إبن
فرمود: با عذاب خدا، كسى را مجازات نكنيد!.. اين سخن به  صرا رسول خداسوزاندم؛ زيبُكشيد!.. ولى من آنها را نمى

 (.99، ص9)التاج الجامع لألصول فى أحاديث الرسول، ج«. گويد!عّباس راست مىعلى رسيد و فرمود: إبن
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بن سبا بر همان دين يهود بود و هدفش اين بود كه مسلمانان را با غلو و تأويالتش نسبت به على و عبدالّله
 .1«، همانگونه كه مسيحيان به عيسى معتقدند!فرزندانش به فساد بكشاند تا به آنها معتقد شوند

چنانچه سعد قمى در كتابش، شيخ طوسى  2اند؛همين موضوع را گروهى از علماى شيعه نيز ذكر كرده
قمى در تحفة األحباب، خوانسارى در روضات  در رجال خود، شوشترى در قاموس الرجال خود، عباس

بن عبدالّله»در مورد شخصّيت  4الصفا..روضةو ميرخواند در التواريخ،  ميرزاتقى خان در ناسخ 3الجنات،
 به اين مصادر نيز رجوع كرد: توانمى« سبا

حل »شيخ عّباس قمى، « الكنى و األلقاب»أعلمى حائرى، « دائرةالمعارف»ثقفى، « الغارات»
نقد »ى، قهبائ« مجمع الرجال»طاووسى، « التحرير»داود، إبن« الرجال»أحمدبن طاووس، « اإلشكال

مرآة »شهربن آشوب مازندرانى، « طالبأبىمناقب آل»مقّدسى أردبيلى، « جامع الرواة»تفرشى، « الرجال
 محّمدبن طاهر عاملى و.« األنوار

و توطئه در وقوع جنگهاى  سبن سبا، و ايجاد آشوب عليه عثمان توان در وجود عبدالّلهبنابراين، نمى
، همچنين عقايد «امامت الهى على و فرزندانش»ى جديد در رابطه با جمل و صفين، و پديدآوردن نظرّيات

، و در يك كلمه «گانه و ساير صحابهطعن خلفاى سه»و « غلو در ائمه»و « مهدوّيت»و « بداء»و « رجعت»
 شك و ترديد داشت!..« اش با تشّيعرابطه»

توّسط يكى  - سز شهادت علي اّما ببينيم كه تشكيل حزب منّظم شيعه، كى و چگونه بوده است.. پس ا
به اين شكل نيز تفرقه افتاد و به دو گروه تقسيم شدند.. گروهى به  سدر بين حاميان و ياران علي  -از ازارقه 

با معاويه صلح و بيعت كردند و صفوف خود را با صفوف معاويه و ساير  بهمراه حسن و حسين 
بن سبا، از پذيرش حكومت معاويه و بيعت با او عبدالّلهمسلمانان، يكى نمودند.. سبئّيه نيز به پيروى از 

خوددارى كردند و گفتند: على افضل الخلق است، دشمن يا نبردكننده با او، دشمن خداست و هميشه در 

                                           
 ، چاپ مصر.199-199الفرق بين الفرق، بغدادى، ص -1
 ، چاپ تهران.11ص المقاالت و الفرق، سعدبن عبدالّله أشعرى قمى، -2

 ، چاپ نجف.91رجال طوسى، ص - 
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بوده است،  صدوزخ خواهد بود.. فرق بين على و پيامبر، جز در نبّوت نيست و او جانشين برحّق پيامبر 
اند، غاصب حّقش بوده و آنها و تمام كسانى كه دست بيعت به آنها او خالفت كرده اّما خلفايى كه قبل از

اند و سرباز زده صاند؛ زيرا از امر خدا و وصّيت پيامبر اند، مرتد و ستمگر بودهداده و خالفتشان را پذيرفته
گانه، معاويه را در گفتند: چون خلفاى سهاند.. و حّتى مىامام برحق را از اين سمت الهى، محروم نموده

كنندگان و پستهاى دولتى گمارده بودند، آنها گناهكار و كافرند و شروع به تكفير و تلعين خلفاء و انتخاب
 گونه كه مصادر شيعه اذعان دارند.كنندگان با آنها نمودند!.. همانبيعت

شتن اين نظرّيات، پس از با دا -گيرى فرقه منّظم شيعه و در واقع شكل -ظهور اين گروه به شكل منّظم 
تر ساخت و در كربال، صفوف اين مردم را فشرده س به وجود آمد.. شهادت حسين سشهادت علي 

احساساتشان شّدت گرفت و نظرّياتشان شكل آشكارى به خود گرفت.. اضافه بر آن، نفرتى كه بين ساير 
لم و ستمشان پيش آمده بود، احساسات عّباس به خاطر طرز حكومت و ظامّيه و بنىمسلمانان نسبت به بنى

و  كم با گذشت زمانهمدردانه مردم را نسبت به آنان ايجاد كرد و دعوتشان را نيروى بيشترى بخشيد، و كم
امّيه و عّباسيان، بر نظرات خود افزودند و گفتند: خالفت و حكومت، مطلقًا حّق جنگ و كشتار سياسى بنى

آنها را قباًل از طرف خدا تعيين فرموده است، پس هركس  صيامبر و فرزندانش است و اصاًل پ سعلي 
امّيه و خالفتشان را قبول نكند، مرتد و كافر است.. همچنين بعد از آن همه اشتباهات و فسادى كه حّكام بنى

عّباس علنًا مرتكب شدند، بر نظرّيات خود، اين را هم افزودند كه خليفه و امام بايد معصوم باشد و هيچ بنى
 و اشتباهى را مرتكب نشود! گناه

معرفى گشته است، ذاتًا و  صبه عقيده آنها، هر امامى كه از طرف خدا انتخاب شده و توّسط پيامبر 
فطرتًا و از نظفه اّوليه، نه تنها از گناه به دور است، بلكه از هر نوع اشتباه و فراموشى مصون و در امان است!.. 

 د بود.. نظرّيات ويژه آنها از اين قرار است:ترين پايگاه اين افراكوفه، مستحكم
امامت و خالفت شامل مصالح عاّمه نيست كه انتخاب وى به اّمت مربوط شود، بلكه يكى از  -1

واجب است كه انتخاب امام را به  صشود و بر پيامبر اصول دين است كه از طرف خدا تعيين مى
 .يد!جاى واگذاركردن به مردم، خود به حكم صريح منصوب نما

امام بايد معصوم باشد؛ يعنى از تمام گناهان بزرگ و كوچك، آشكار و پنهان، مصون بوده و صدور  -1
 .گويد، حّق است!فراموشى و اشتباه از وى جايز نبوده و هر سخنى كه مى

از جانب خدا بعد از خود به عنوان امام  صعلى و فرزندانش، همان كسانى هستند كه رسول خدا  -9
عمل نكردند، همگى  صآنها بنا بر نّص، امام بودند و چون اصحاب بر نّص پيامبر معّرفى كرده و 
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و همچنين امام سلف  صشوند.. هركدام از ائمه الزمًا بر اساس نّص پيامبر مرتد محسوب مى
 .1شود!خود مقّرر مى

ته است اين نوع تعيين جانشين در بين شيعيان، در طول تاريخ باعث كشمكشها و اختالفات شديدى گش
اند و هركدام كه با فوت هر امامى، گروهها و فرق ديگر پديد آمده و اغلب با يكديگر در جنگ و ستيز بوده

 اند.ا گروه ناجى و برحّق دانستهخود ر
سعدبن عبدالّله »پيرامون فرق شيعه، كتب زيادى توّسط علماى خود شيعه نوشته شده است؛ از جمله: 

هجرى و از بزرگان محّدثين شيعه و از اصحاب امام حسن  961توّفاى سال م -« خلف األشعرى القمىأبى
متوّفاى  -« بن موسى نوبختىأبومحّمد حسن»، و ديگرى «المقاالت و الفرق»صاحب كتاب  -عسكرى 

كه ما در اينجا خالصه اين دو «.. فرق الشيعه»صاحب كتاب  -و از علماى بزرگ شيعه در بغداد  916سال 
آوريم تا ببينيم اند، مىپيدا شده سيان مذاهب و فرقى كه در خود شيعه پس از شهادت علي كتاب را در ب

داشت، هرگز اين همه مذاهب و فرق گوناگون به وجود اگر به راستى حقيقتى در نصوصشان وجود مى
 آمد:نمى

 :سفرق شيعه پس از علي  
 م شدند:، يارانش به دو گروه بزرگ تقسيسگفتيم كه پس از شهادت علي 

با معاويه بيعت كردند و به ساير  بگروهى از سبئيه جدا شدند و همراه با حسن و حسين  -1
 .مسلمانان پيوستند!

گفتند: على كشته نشده و  -هاى شيعه زاييده همين گروه هستند كه تمام فرقه -اّما گروه دوم  -1
ميرد و نخواهد مرد تا اينكه مالك زمين شود و عرب را با عصاى خويش هدايت كند و زمين را نمى

كنده است، از قسط و عدل سرشار سازد! اين نخستين فرقه ن اى است كه در بيكه از ظلم و جور آ
با عقايد متفاوتى ظاهر شده و سخنان غلوآميز گفتند كه بعدها به  صمسلمانان پس از پيامبر 

بودند كه دو تن از دوستانش به نامهاى « بن سباعبدالّله»مشهور شدند و آنان همان پيروان « سبئّيه»
ين كسانى بودند كه كردند.. آنها اّولاو را در اين نظرّيات يارى مى« إبن أسود»و « بن حرسعبدالّله»

نه جايز است و « تقّيه»آشكارا بر أبوبكر و عمر و عثمان و ساير صحابه، طعن زدند و اّدعا كردند كه 
 .نه حالل!

                                           
 -169-163، ص1الملل و النحل، شهرستانى، ج -130-139خلدون، صإبنبراى تفصيل بيشتر، رجوع شود به: مقّدمه  -1

 عقائد اإلمامّية، محّمدرضا المظّفر. -99، ص1اإلسالميين، أشعرى، جمقاالت
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او را به مداين تبعيد كرد، خبر شهادتش به او رسيد، اّما او همراه با پيروانش گفتند:  سزمانى كه علي 
دا! اگر مغز على را به هفتاد شاهد عادل كه بر مرگش شهادت گوييد اى دشمنان خدا! سوگند به خدروغ مى

شود تا اينكه زمين را مالك ميرد و كشته نمىدانيم كه او نمىكنيم! ما مىدهند، برايمان بياوريد، بارو نمى
رفته و همچون  سشود و مردم را با عصايش هدايت كند! آنگاه همان روز رهسپار كوفه شدند و به خانه علي 

دانيد گفتند: سبحان الّله! مگر نمى سكه زنده است، از وى اجازه دخول خواستند! چون خانواده علي كسى 
شنود و از ميرد! او نجوا را مىشود و نه مىدانيم كه او نه كشته مىكه اميرالمؤمنين شهيد شده؟! گفتند: ما مى

گاه است و همچون شمشير صيقلدرون خانه درخشد! او در بين ابرها راه ريكى مىخورده در تاهاى دربسته آ
امى به امام گفتند: اين جزء الهى به نوع تناسخ از امرود و رعد صداى او، و برق خشم اوست! آنها مىمى

 شود!.ديگر منتقل مى
بن الحرب عبدالّله»هاى ديگرى نيز پديد آمدند.. چنانچه مذهبى توّسط از بين همين گروه، فرقه

خداى عالميان است! و چون از  سشود.. به نظر آنها، علي خوانده مى« حربّيه»آمد كه به وجود « الكندرى
 .خلق خود خشمگين شده، پنهان گشته اّما به زودى ظهور خواهد كرد!

نام گرفتند.. آنها قائلند: خداوند على و فرزندانش را خلق كرد و « مفوضه»گروه ديگرى پديد آمد كه 
 .نش جهان و تدبير شؤون آن را به ايشان واگذاشت!سپس خود كناره گرفت و آفري

معروفند و قائل به تثليث بودند و على را پدر و « ثالوثيه»گروه ديگر از همين سبئيه به وجود آمد كه به 
گفتند: يكشنبه دانستند و جالب اين كه بعضى از ايشان مىالقدس را سلمان فارسى مىمحّمد را پسر و روح
 .يعنى حسن و حسين!يعنى على، دوشنبه 

با  بملتزم شدند، اّما همين كه حسن و حسين  ببن على گروهى از سبئيه به امامت حسن
معاويه صلح نمودند و خالفتش را پذيرفتند، و هديه و اموالى را كه معاويه پس از صلح برايشان فرستاد تقّبل 

معتقد « محّمدحنفّيه» سكردند، بعضى از آنها جدا شده و به ايشان طعن زدند و به امامت فرزند ديگر علي 
چنين  باليكه حسن و حسين پرچمدار پدرش بود، در ح -جمل  -شدند؛ زيرا او در جنگ بصره 

ملّقب « عبيده ثقفىمختاربن أبى»ناميده شدند؛ زيرا رهبرشان « مختارّيه»يا « كيسانّيه»نكردند.. اين گروه به 
و « بن زيادعبيدالّله»برخاست و  سبود.. او همان كسى است كه به خونخواهى امام حسين« كيسان»به 
كه پس از پدرش امامت از آن اوست، وى را بدين « د حنفيهمحّم »را كشت و مّدعى بود كه « عمربن سعد»

و بعد از او به « أبوهاشم عبدالّله»كار مأمور كرده است.. اينان پس از محّمدبن حنفيه به امامت پسرش 
 قائلند.« بن عّباسبن عبدالّلهمحّمدبن على»امامت 
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 :س فرق شيعه پس از حسن
معتقد شدند و چون او در دوران يزيد و در  س حسين، گروهى به امامت برادرش س پس از حسن

دچار  بشهيد شد، از اختالف روش حسن و حسين « عمربن سعد»، توّسط سپاه «زيادإبن»حكومت 
حيرت شدند و گفتند: چرا حسن با اينكه يارانش بيش از ياران حسين بودند، صلح را پذيرفت، اّما حسين با 

نكرد تا اينكه خود و تمام يارانش شهيد شدند؟ اگر كار حسن حق و  قّلت افرادش و عدم توان جنگ، صلح
واجب بود، پس كار حسين خطا و غيرواجب بوده و در غير اين صورت، حسن خائن و خطاكار بوده 

قائل شدند.. به گمان آنها، « محّمدبن حنفّيه»است!.. از اين رو به امامت هردو امام ترديد كرده و به امامت 
است و او به امامت از هركسى « محّمدبن حنفّيه»همين  سنزديكترين فرد به علي  بن بعد از حسني

 .تر است!شايسته
است و هيچ  سعلي « وصى»و « مهدى»همان « محّمدبن حنفّيه»اى از اين فرقه معتقد شدند دسته

با  س حسناش شمشير بكشد.. صلح حق ندارد با او مخالفت كرده يا بدون اجازه سكس از خاندان علي 
شدند!.. بود، آنها هالك و گمراه مىاش مىبا يزيد به اذن او بوده و اگر بدون اجازه س معاويه و جنگ حسين

و روح  صپندارند كه روح خدا در پيامبر نيز قائلند و مى« تناسخ»نام دارند، به « كيسانّيه»اين فرقه كه 
و به همين ترتيب روح هر امام در امام بعدى  پيامبر در على و روح على در حسن، روح حسن در حسين

كند!.. به نظر آنان نمازهاى يومّيه پانزده عدد و هر نماز، هفت ركعت است!! گروهى از ايشان گمان حلول مى
رود.. كسى كه تابع آنان شود و ضاللت از بين مىبارد و حّجت آشكار مىدارند كه توّسط امامان باران مى

اند كه شوند.. بازگشت به سوى ايشان است.. آنان چون كشتى نوحيگران هالك مىشود، نجات يابد و د
 .هركس داخل شود، نجات يابد و هركس بازبماند، غرق شود!

هاى مختلفى با اّدعاهاى گوناگون ظهور كردند؛ چنانچه گروهى از ايشان سپس در ميان اين گروه، فرقه
بن عمروبن الحرب عبدالله»پيوستند و مّدعى امامت « هحربيّ »به « بن محّمد حنفّيهأبوهاشم»پس از 

غلو « بن عمروعبدالّله»معتقد بوده و در حّق « تناسخ»شدند.. اين گروه نيز به « الكندرى الشامى
 .كردند!مى

نمرده است، بلكه بين مّكه و مدينه در كوه رضوى مقيم « محّمد حنفّيه»اى ديگر اّدعا كردند كه دسته
كنده از ظلم و ستم را از قسط و است و از ان ظار مردم غايب گرديده و در آينده ظهور خواهد كرد و جهان آ

و « جابربن عبدالّله انصارى»عدل، ُپر خواهد ساخت... و جالب اين كه تمام اين فرق، عقايد خود را از 
 كنند!!روايت مى« جابربن يزيد جعفى»
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شدند و پنداشتند كه در هر « زينب األجدع األسدىبىالخطاب محّمدبن أأبى»گروهى از ايشان، تابع 
زمان، دو پيامبر موجود است: يكى رسول ناطق و ديگرى رسول صامت! از جمله محّمد رسول ناطق و على 

 كردند:رسول صامت بوده است و اين آيه از قرآن را موافق مقصود خود تأويل مى
ا﴿ رَۡسۡلَنا رُُسلََنا َتَۡتَ

َ
 .[٥٥ن: ]المؤمنو ﴾ُثمَّ أ

 .«آنگاه رسوالن خود را پياپى فرستاديم»
از اين حد هم گذشتند و اّدعا كردند كه  -مشهورند « خطابّيه»كه در تاريخ به  -بعدها جماعتى از آنان 

و پيروانش « أبوالخطاب»رسيد،  خدايند!! و چون اين رأى به اّطالع امام صادق -نعوذ بالّله  -محّمد و على 
 .از آنها برائت جست!را لعنت كرد و 

 -خطابّيه، به چند فرقه تقسيم شدند: گروهى به الوهّيت امام صادق قائل شده و چنانكه در كتب مذكور 
آمده، ازدواج خواهر و برادر و بسيارى از محّرمات ديگر را  -« فرق الشيعه»و « المقاالت و الفرق»يعنى 

 .شمردند!حالل مى
همان  -معاذالّله -نام گرفتند، معتقدند كه خداوند « مخمسه»كه « بأبوالخطا»گروهى ديگر از پيروان 

محّمد است كه وى به پنج صورت ظهور كرده است؛ يعنى به صورت محّمد و على و فاطمه و حسن و 
حسين! از نظر آنان، چهار صورت از اين صور خمسه، حقيقى نيستند و صورت اصلى همان محّمد است.. 

اهر شده و اّولين ناطقى است كه سخن گفته است! اينان معتقدند كه همان او اّولين كسى است كه ظ
و « موسى»يا « ابراهيم»يا « نوح»و زمانى در صورت « آدم»است كه زمانى در صورت « حقيقت محّمدّيه»

در عرب به صور مختلف ظهور كرده، در عجم نيز « حقيقت محّمدّيه»بوده است! و همچنان كه « عيسى»يا 
شود! اين حقيقت پادشاهان و كسرايان درآمده و در هر دوره به صورت اليق همان زمان ظاهر مىبه صورت 

درآمد و بندگان را به وحدانّيت خويش فراخواند، اّما او را انكار كردند؛ لذا از « نورانّيت»ابتدا به صورت 
درآمد كه البته باطنش همان « تامام»نمودار شد، باز هم او را انكار كردند.. ناگزير به صورت « نبّوت»باب 

است، و در اين حالت او را پذيرفتند!! در نزد اين فرقه، ظهور خدا صورت امامت دارد و داراى بابى « محّمد»
است كه در هر زمان شكل خاّصى دارد؛ چنانكه در صدر نبّوت، سلمان فارسى اين باب بود و بعد به 

 خ.در آمد و... ال« الخطابمحّمدبن أبى»صورت 

 :س فرق شيعه پس از حسين 
 ببن حسين به امامت على« كيسانيه»، برخالف س گروهى از شيعيان پس از شهادت حسين

 قائل شدند. -اش أبوبكر بوده نيهك -« العابدينزين»ملّقب به 
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يعنى على و  -منقطع شده و ائمه همان سه تن  س اى ديگر معتقد شدند كه امامت پس از حسينفرقه
آنان را با نام و نشان معّرفى كرد و آنها يكى پس از ديگرى بر  صاند كه رسول خدا بوده -و حسين حسن 

نياز شدند.. اين گروه، مردم حّجت هستند و آنان نيز به وظيفه خويش چنان عمل كردند كه مردم از امام بى
، نه براى امامت بلكه براى انتقام پس از اين سه نفر به امامت هيچ كس قائل نيستند و معتقدند كه آن سه امام

 .و قيام قائم به نظر آنان، همين است!« مهدى»خواهند كرد و معناى ظهور « رجعت»از دشمنان خويش، 

 :/العابدينفرق شيعه پس از زين
« باقر»ملّقب به « بن حسينمحّمدبن على»به امامت فرزندش  ببن حسين گروهى پس از على

اى كه از فرد موسوم به يات داشت، در اعتقاد به امامتش باقى ماندند، مگر عّدهگرويدند و تا زمانى كه ح
شنيدند كه وى اظهار كرد از محّمد باقر سؤالى پرسيد و سالى ديگر همان سؤال را مجّددًا از « عمربن رياح»

از پاسخ سال  او پرسيد و او اين بار جوابى غير از جواب قبلى داد! وى به محّمد باقر گفت: اين جواب غير
« عمربن رياح»بوده است!.. از اين رو، « تقّيه»گذشته است! امام باقر به او گفت: شايد جواب من به سبب 

در كار امام باقر به ترديد افتاد و از اعتقاد به امامتش عدول كرد و گفت: امام برحق، در هيچ شرايطى فتواى 
 .1را اختيار كردند -« زيديه»از فرقه  -« بتريه»ر، مذهب اى ديگدهد.. بدين ترتيب او همراه عّدهباطل نمى

 -كه قيام نمود و شهيد شد  -« بن حسينزيدبن على»به امامت « محّمد باقر»اى ديگر به جاى فرقه
مشهورند.. آنها معتقدند كه امامت بعد از حسن و حسين در فرزندان « زيدّيه»معتقد شدند كه در تاريخ به 

نيست، و فرزندان اين دو براى امامت،  -كه از فاطمه نيستند  - سدر ديگر اوالد علي  اين دو امام است و
با  -عليه سالطين اموى و عّباسى  -يكسانند و معلوم نيست كدام يك امام خواهد بود، بلكه هركس از ايشان 

و ساير از جانب خداوند، امام واجب اإلطاعه است و همه خاندانش  سشمشير قيام كند، همچون علي 
على دعوت كند، و در صورت قيامش، اگر مردم بايد از او پيروى كنند، حّتى اگر او مردم را به رضاى آل

بيتش باشد، كافر است! كسى از اطاعتش تخّلف كند و مردم را به سوى خويش دعوت نمايد، اگرچه از اهل
بنشيند، اّما اّدعاى امامت نمايد، كافر و كه قيام نكند و پرده بيندازد و در خانه  سو هر يك از فرزندان علي 

 .گمراه است و پيروانش نيز همينطور!

                                           
زرارة بن »، «عبيدهزيادبن أبى»، «منصوربن حازم»، «محّمدبن مسلم»ساير اصحاب ائمه از قبيل « عمربن رياح»عالوه بر  -1

اند و در اين باره از امام باقر و صادق سؤال كرده و جوابهاى و... نيز با اين مشكل مواجه بوده« ر الخنثعىنص»، «أعين
 (.3تا1، باب إختالف الحديث، احاديث 1اند! )رجوع شود به أصول كافى، كلينى، جگوناگونى شنيده
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شوند و پيروان ناميده مى« جاروديه»يا « سرحوبيه»اى از شيعيان زيدى هستند كه اين گروه، فرقه
از  باشند.. شيعيان زيدى فرق متعدّدىمى« أبوخالد يزيدبن أبوخالد واسطى»و « الجارود زيادبن منذرأبى»

 دهند.و... را تشكيل مى« مغيريه»، «بتريه»، «عجليه»، «يعقوبيه»، «صاحبيه»قبيل 

 :/فرق شيعه پس از محّمد باقر
بن محّمدبن عبدالّله»پيروانش به دو دسته تقسيم شدند: گروهى به امامت  /پس از وفات امام باقر

خليفه عّباسى قيام « منصور»مدينه عليه گرويدند.. او در « نفس زكّيه»معروف به « المجتبىبن حسنحسن
است و مرگش را منكر شدند « مهدى قائم»كرد و در همانجا شهيد شد.. اّما اين گروه معتقدند كه او همان 

 .و گفتند: او زنده و مقيم كوهى در راه مّكه است و به زودى خروج خواهد كرد!
معتقدشدند و بر اين « جعفر صادق»به  معروف« أبوعبدالّله جعفربن محّمد»گروهى ديگر به امامت 

عقيده باقى بودند تا اينكه او، فرزندش اسماعيل را به عنوان امام پس از خود معّرفى كرد، اّما اسماعيل در 
زمان حيات پدرش دار فانى را وداع گفت! و امام پس از مرگ فرزندش گفت: همانا در مورد امامت 

اى از پيروانش از اعتقاد به امامتش عدول است! از اين رو عّدهحاصل شده « بدا»اسماعيل براى خداوند 
شود كه وى را نيز نپذيرفتند و گفتند: أبوعبدالّله به ما سخن نادرست گفته و معلوم مى« بدا»كرده و مسأله 

بن سليمان»را در مورد شيعيان پذيرفتند.. « بن جريرسليمان»پيوسته و سخن « بترّيه»امام نبوده و به فرقه 
اند كه با اين دو عقيده، هيچ وقت كذب و گفت: شيعيان در مورد ائمه خود دو عقيده وضع كردهمى« جرير

 «.تقّيه»و « بدا»ده عبارتند از: شود.. اين دو عقيخطاى امامشان آشكار نمى
ن چون ائمه شيعه از نظر پيروانشان در امر توضيح و تبيين احكام و معارف دين، همچو«: بدا»مسأله 

مقام انبياء داراى منصبى الهى هستند و در علم به آنچه بوده و خواهد بود و در خبردادن از آينده، گويى قائم
گويند: آيا از قبل نگفتيم كه چنين خواهد شد؟! زيرا اند، واقع شد، مىانبياء هستند! پس اگر چيزى كه گفته

حاصل شده « بدا»گويند: براى خدا ند واقع نشد، مىاايم! و اگر چيزى كه گفتهما از جانب خدا تعليم گرفته
 .و آنچه را گفتيم، محّقق نفرمود!!

چون سؤاالت شيعيان از ائمه درباره احكام شرع و حالل و حرام دين بسيار شد و آنان نيز «: تقّيه»مسأله 
اين پاسخها را به سبب  به اين سؤاالت پاسخ گفتند، پيروانشان اين جوابها را نوشته و تدوين كردند و ائمه نيز

طول زمان و تفاوت اوقات حفظ نكردند؛ زيرا اين مسائل در يك زمان واحد گفته نشده بود، بلكه در سالهاى 
متعّدد و ماهها و اوقات گوناگون بيان گرديده بود؛ در نتيجه در يك مسأله چندين جواب مختلف و متباين 

در پاسخها، از ائمه سؤال كردند و اين كار را نادرست  گرد آمد و شيعيان در مورد اين اختالف و تخليط
ايم و ماييم كه بايد پاسخ بگوييم؛ زيرا گفته« تقّيه»شمردند، اّما ائمه پاسخ دادند كه ما اين جوابها را به عنوان 
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پاسخگويى بر عهده ماست و ما به مصلحت و اينكه براى بقاى ما و شما و محافظت خودمان و شما از 
گاهتريم!! دشمن، چه  .1بايد كرد، آ

 .توان درست را از نادرست تشخيص داد؟!شود و چگونه مىبدين ترتيب، چگونه خطايشان آشكار مى
عدول « امام صادق»اى از شيعيان پذيرفتند و از قول به امامت را عّده« بن جريرسليمان»اين سخنان 

 .كردند!
 

 :س فرق شيعه پس از جعفر صادق 
، پيروانش به چند گروه تقسيم شدند: گروهى مرگ او را انكار كرده و س صادق پس از وفات جعفر

ميرد تا مجّددًا واليت بر مردم را به دست بگيرد، او مهدى قائم است و روايت گفتند: او زنده است و نمى
صاحب غلطد، باور نكنيد؛ زيرا من اگر ديديد كه سرم از كوهى به پايين مى»كردند كه او فرموده است: 

 گويند.مى« ناووسيه»اين فرقه را «! شمايم
كه در زمان حيات پدرش درگذشته بود، « اسماعيل»اى قائل شدند به اين كه پس از او، فرزندش فرقه

امام است! و مرگ او را انكار كرده و گفتند: مسأله مرگ او بر مردم مشتبه شده است؛ زيرا پدرش به امامت او 
ميرد تا اينكه زمين را مالك همان مهدى قائم است و نمى« اسماعيل»گويد.. نمى تصريح كرده و امام دروغ

 مشهورند.« اسماعيليه»ين گروه به شود و به امارت مردم اقدام نمايد.. ا
امام است و امامت از « بن جعفرمحّمدبن إسماعيل»اش گروهى گفتند كه پس از جعفربن محّمد، نوه

رسد و براى غير او امامت ممكن نيست؛ زيرا بعد از حسن و مى« دمحّم »اسماعيل فقيد به فرزندش 
شود و جز در اعقاب نيست؛ يعنى فقط از پدر به پسر منتقل حسين، امامت از برادر به برادر منتقل نمى

 نامند..مى« قرامطه»شود!.. اين گروه را مى
بودند « زينب األسدى األجدعأبىأبوالخطاب محّمدبن »پيروان « خطابيه»همان « اسماعيليه»در واقع، 

كه اّدعا داشتند: پيامبر و على، خدايند! سپس در مورد امام صادق نيز گفتند: او نيز خداى زمان خويش 

                                           
بندند؛ زيرا ائمه مّتفقًا مسلمانان را از پذيرش اخبار مى البته بايد توّجه داشت كه اين كتب شيعه است كه چنين بر ائمه افترا -1

اند بلكه را، آنها ابدًا نگفته صاند.. عالوه بر اين، بسيارى از روايات منسوب به خاندان پيامبر ناموافق با قرآن نهى كرده
ان را كه مورد پسندشان نبوده، به ديگران مطالب مورد عالقه خود را از زبانشان جعل كرده و در بسيارى موارد نيز پاسخهاى آن

 اند!!.نسبت داده« تقّيه»ناحق به 
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العياذ  -« جعفربن محّمد»پيامبرى مرسل است كه از سوى خدايش « أبوالخطاب»است! و معتقد بودند كه 
 .براى مردم مبعوث گشته است! -بالّله 

پيوستند كه به نظر آنان، « قرامطه»اقرار كرده و به فرقه « اسماعيل»به مرگ « خطابيه»گروهى از  بعدها
بن حسين، محّمدبن على، جعفربن محّمد و ائمه تنها هفت نفرند و عبارتند از: على، حسن، حسين، على

« مباركه»دند و فرقه ش اى منشعبمحّمدبن اسماعيل كه همان قائم منتظر است!.. از پيروان اين گروه، دسته
 نام گرفتند.

نام داشت، امام « حميده»كه مادرش « محّمد»فرقه ديگر گفتند: پس از جعفربن محّمد فرزند ديگرش 
 مشهورند.« سميطيه». اين گروه به است.. پس از او نيز، فرزندانش امام خواهند بود.

قائل شدند؛ زيرا وى در « بن جعفرفطحعبدالّله األ»، يعنى «اسماعيل»اى ديگر به امامت برادر فرقه
بزرگترين فرزندش بود، و وى به جاى پدرش نشست و خود را امام و وصى او « جعفربن محّمد»زمان 

امامت در »اند: گفته« محّمد باقر»و پدرش « جعفربن محّمد»خواند.. همچنين رواياتى نقل كردند كه 
 «.ر است!اوالد امام، با فرزند بزرگت

يروان جعفربن محّمد و بزرگان اصحابش و مشايخ و فقهاى شيعه به جز تعداد اندكى به امامت اكثرّيت پ
و پس از وى در فرزندان اوست!.. « عبدالّله»گرويدند و با قاطعّيت قائل شدند به اينكه امامت در « عبدالّله»
 شوند.ناميده مى« فطحيه»ين فرقه ا

و باقى نماند، در امامت او نيز ترديد كرده و اكثرّيت درگذشت و فرزند پسرى از ا« عبدالّله»چون 
گرويدند و شمار اندكى نيز اّدعا كردند كه « كاظم»ملّقب به « بن جعفرموسى»پيروانش به امامت برادرش 

داشته كه او پس از مرگ پدرش به خراسان رفته و او همان « محّمد»از يك كنيز فرزندى به نام « عبدالّله»
 .!قائم منتظر است

معتقد شدند؛ از جمله: « بن جعفرموسى»بنابراين، اكثر اصحاب جعفر صادق نيز به امامت فرزندش 
السابرى، محّمدبن نعمان أبوجعفر أحول يعفور، عمربن يزيد بياعبن أبىبن سالم جواليقى، عبدالّلههشام

بن الحكم و چند تن هشام ب،بن تغلبن دراج، أبانمعروف به مؤمن الطاق، عبيدبن زرارةبن أعين، جميل
 ديگر.

جايز  -مجّددًا -پيروانش جز اندكى انتقال امامت از برادر به برادر را « بن جعفرعبدالّله»پس از مرگ 
ربن أعين و عماربن موسى بن بكياند: عبدالّلهپيوستند كه از آن جمله« بن جعفرموسى»شمرده و به پيروان 

 السباطى.

 جعفر: بنفرق شيعه پس از موسى 
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محبوس گرديد و « هارون الرشيد»در زمان « بن جعفرموسى»مّدتى بعد، هنگامى كه براى دومين بار، 
 هاى ديگر منقسم شدند:در زندان وفات يافت، گروهى از پيروانش در امامت او نيز ترديد كرده و به فرقه

يك از فرزندانش نيست.. اين گروه اى قائل شدند كه او مهدى قائم بوده، و امامتى پس از او در هيچ فرقه
دانند و او به كرده و اكنون در محّلى مخفى است كه فقط برخى از موّثقين مى« رجعت»معتقد بودند كه وى 

 .كند!اصحاب مورد اعتماد خويش امر و نهى مى
رجعت خواهد كرد، اّما هنوز رجعت  ÷ گروهى ديگر نيز گفتند: او مرده است، ولى همچون عيسى

 .كردند!، او را تكذيب مى«رجعت»ده و قائلين به نكر
نمرده و نخواهد مرد تا اينكه شرق و غرب زمين را مالك شود و « بن جعفرموسى»شمارى ديگر گفتند: 

است، و چون بيم « مهدى قائم»زمين سرشار از ظلم و ستم را از عدل و داد مملو خواهد ساخت و او همان 
انداختن ان خارج شد و ديگر كسى او را نديد و سلطان و يارانش براى اشتباهقتل خود را داشت، صبح از زند

بن موسى»شود، مرقد مردم، كسى را كه در زندان مرده بود، در گورستان قريش و در همين قبرى كه اّدعا مى
را از امام گويند؛ زيرا او از مردم غايب گرديده و در اين باب روايتى است، دفن كردند، ولى دروغ مى« جعفر

غلطد، باور او مهدى قائم است و اگر ديديد كه سرش از كوهى به پايين مى»صادق نقل كردند كه فرمود: 
 «.و قائم شماست! نيد كه او صاحبنك

گفتند كه: « أسدمحّمدبن بشير مولى بنى»شوند، به تبعّيت از ناميده مى« همسويه»اى ديگر كه فرقه
كرده و در مّدت « غيبت»است كه « مهدى منتظر»نمرده است، بلكه او  محبوس نشده و« بن جعفرموسى»

عطا كرده و او را وصى خود « محّمدبن بشير»غيبت، انگشتر خويش و آنچه را كه پيروان بدان محتاجند، به 
بن موسى»يا ديگر فرزندان  -ملّقب به رضا  -« بن موسىعلى»قرار داده و اّدعا كردند: هركس اعم از 

 گويند.مى« واقفيه»اين گروه را  زاده است!..اّدعاى امامت كنند، كاذب و كافر و حرام« جعفر
با « بن شاهكسندى»را پذيرفتند و گفتند: وى در زندان « بن جعفرموسى»اى با قطع و يقين، مرگ عّده

ندش براى وى فرستاد، مسموم شد و درگذشت و امام پس از او، فرز« يحيى برمكى»ميوه مسمومى كه 
شدن نيز است و گفتند: امام كاظم در مورد پسرش على وصّيت كرده و قبل از زندانى« بن موسى الرضاعلى»

« قطعيه»را پذيرفتند،  «بن جعفرموسى»به امامت او اشاره نموده است.. اين گروه را كه قاطعانه وفات 
 گويند.مى

 بن موسى الرضا:فرق شيعه پس از على 
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بن على»نيز پيروانش به چند گروه منشعب شدند: گروهى گفتند: « موسى الرضا بنعلى»پس از وفات 
خليفه « مأمون»كه در آن زمان طفلى نابالغ بود و بعدها داماد « بن موسىمحّمدبن على»جز « موسى

 عّباسى شد، فرزندى نداشته و لذا او امام است.
را پذيرفتند، ولى پس از وفاتش مجّددًا به  نام داشتند، امامت او« محدثه»كه « مرجئه»گروهى از فرقه 

 .عقيده قبلى خويش بازگشتند!
عهدى خويش برگزيد را به واليت« بن موسىعلى»عّباسى، « مأمون»پس از اين كه « زيديه»اى از فرقه

و فضل او را آشكار كرد و برايش از مردم بيعت خواست، امامتش را پذيرفتند، ولى پس از اينكه وى در زمان 
 .حيات مأمون درگذشت، به عقيده سابق خود بازگشتند!

را « بن موسىعلى»، امامت «بن جعفرموسى»پس از اّطالع از مرگ « مؤلفه»اى موسوم به فرقه
 .توّقف كردند!« بن جعفرموسى»پذيرفتند، ولى پس از مرگش از امامت وى عدول كرده و مجّددًا در 

« چراغشاه»معروف به « بن جعفرأحمدبن موسى»برادرش « سىبن موعلى»اى نيز گفتند: پس از فرقه
بودند، « بن جعفرعبدالّله»كه از پيروان « فطحيه»امام است.. اين گروه، سخنانى گفتند كه به اقوال فرقه 

 شبيه بود و همچون آنان انتقال امامت به برادر را جايز شمردند!
را پذيرفتند، و گروهى نيز پس از وفات  -غ چراشاه -« أحمدبن موسى»سبب آن كه گروهى امامت 

بن على»بازگشتند، آن بود كه به هنگام وفات « بن جعفرموسى»به توّقف در امامت « بن موسىعلى»
 .پسرش هفت ساله بود؛ از اين رو گفتند: امامت در غير بالغ جايز نيست!« موسى

را پذيرفتند، در كيفّيت علم « جواد»به  ملّقب« بن موسىأبوجعفر محّمدبن على»اّما كسانى كه امامت 
بالغ نيست و پدرش نيز « محّمد»وى اختالف كردند و از جمله گفتند: امام بايد عالم باشد، در حاليكه 

وفات يافته، پس او چگونه و از چه كسى تعليم گرفته است؟! و لذا آراى گوناگونى اظهار داشتند كه 
و « المقاالت و الفرق»يعنى -نند در اين مورد به همان دو كتاب شيعه توامندان براى تفصيل بيشتر مىعالقه

 مراجعه كنند. -« فرق الشيعه»

 فرق شيعه پس از محّمدبن على:
گرويدند، مگر « هادى»ملّقب به « بن محّمدعلى»گروهى به امامت فرزندش « محّمدبن على»پس از 

گرويدند، ولى « موسى مبرقع»معروف به « موسى بنبن محّمدبن علىموسى»اى كه به امامت برادرش عّده
 .را پذيرفتند!« بن محّمدعلى»او اين را نپذيرفت و از آنان تبّرى جست و لذا آنان نيز امامت 

خدا دانستند و اّدعاى  -معاذ الّله  -در همان زمان حياتش، او را « بن محّمدعلى»گروهى از پيروان 
كرد كه ناميده شدند.. وى اّدعا مى« نميريه»را پذيرفتند و « لنميرىمحّمدبن نصير ا»نبّوت فردى به نام 
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بوده و عقايد بسيار زشت و خرافى « تناسخ»او را به نبّوت فرستاده است! آنها معتقد به « بن محّمدعلى»
 .دانستند!داشته و بسيارى از محّرمات را حالل مى

 بن محّمد:فرق شيعه پس از على
معتقد شدند كه در « سّيد محّمد»اى به امامت فرزندش معروف به عّده« حّمدبن معلى»پس از وفات 

حاصل شده است! اّما اين گروه « بدا»زمان پدرش وفات يافته بود و پدرش فرموده بود: در مورد امامت وى، 
س از گفتند كه وى در واقع نمرده است؛ زيرا پدرش او را به عنوان امام پرا نپذيرفته و مى« بدا»مسأله 

خويشتن معّرفى كرده است و جايز نيست كه امام دروغ بگويد! پس او نمرده، بلكه چون پدرش بيم قتل وى 
پيروان  -« اسماعيليه»است و سخنانى شبيه سخنان « مهدى قائم»را داشته، وى غايب شده است و او همان 

 گفتند. -« بن جعفراسماعيل»
را پذيرفتند و گفتند: پدرش او را وصى خود « عسكرى» ملّقب به« علىبن حسن»گروهى ديگر امامت 

 را پذيرفتند.« جعفربن على»قرار داده و گروهى اندك نيز امامت برادرش 
 بن على:فرق شيعه پس از حسن -

اى گفتند: ، پيروانش به چندين فرقه تقسيم شدند: فرقه«بن على العسكرىحسن»پس از وفات 
شده و او امام قائم است؛ زيرا جايز نيست او كه فرزند يا جانشين زنده است، ولى غايب « بن علىحسن»

 .مشّخصى ندارد، بميرد!
درگذشت، و او هيچ فرزندى ندارد، ولى مجّددًا زنده « بن علىحسن»اى گفتند: درست است كه فرقه

ق نقل است، و روايتى از امام صاد« مهدى قائم»ماند و او ظاهر خالى نمى« حّجت»شد؛ زيرا زمين از 
 «.كند!گويند كه پس از مرگش زنده شده و قيام مىامام قائم را از آن رو قائم مى»كردند كه فرموده است: 

صّحت دارد؛ زيرا اخبار مرگش بسيار است و خبرى اين چنين را « بن علىحسن»اى گفتند: مرگ عّده
ذيب نيست.. پس با ثبوت اين دو توان تكذيب كرد.. اخبار فرزندنداشتن او نيز چنين است و قابل تكنمى

ختم گرديد و كسى پس از وى امام نيست و اين امر عقاًل و قياسًا « حسن عسكرى»مسأله، امامت پس از 
ختم گرديد و پس از او رسولى نخواهد  صبالاشكال است؛ زيرا همچنانكه نبّوت و رسالت پس از پيامبر 

 .آمد، جايز است كه امامت نيز ختم شود!
درگذشت و چون پسرى نداشت، امامت تا وقتى كه خداوند از « بن علىحسن»گر گفتند: گروهى دي

يا يكى از پدرانش « بن علىحسن»محّمد قائمى را برانگيزد، ختم گرديد و ممكن است آن فرد، خود آل
 .باشد!
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ن هر دو امام نبودند و امام هما« جعفربن على»و برادرش « بن علىحسن»اى ديگر گفتند: دسته
بود كه در زمان پدرش وفات يافت؛ زيرا پدرش به امامتش « سّيد محّمد»معروف به « محّمدبن على»

 .تصريح نكرده است!« جعفر»و « حسن»تصريح كرده بود، ولى به امامت دو فرزند ديگرش 
پنهان كرده نمرده، بلكه پدرش او را از بيم آن كه به قتل برسد، « سّيد محّمد»برخى از آنها اّدعا كردند كه 

نيز صحيح « سّيد محّمد»صحيح نبود، امامت « جعفربن على»و « بن علىحسن»و اگر همچنانكه امامت 
 .نباشد، در حقيقت امامت پدرش نيز صحيح نبوده و اين جايز نيست!

درگذشت « بن علىحسن»امامت را در برادر جايز دانسته و گفتند: « فطحيه»اى ديگر همچون فرقه فرقه
 امام است!« جعفربن على»ينى نداشت و پس از او برادرش و جانش

به امامت او اشاره « بن محّمدعلى»امام است؛ زيرا پدرش « جعفربن على»شمارى ديگر نيز گفتند: 
را « جعفر»اشتباه و خطا بوده و واجب است كه امامت « بن على العسكرىحسن»كرده و اعتقاد به امامت 

 .بپذيريم!
درگذشت و او را پدرش به « بن علىحسن»گفتند و اّدعا كردند: « فطحيه»مشابه  گروهى ديگر قولى

امامت منصوب كرده بود و امامت جز در بزرگترين فرزندى كه پس از پدر باقى مانده، نيست.. پس امام بعد 
فرزند « حسن عسكرى»است و براى غير او جايز نيست؛ زيرا « جعفربن على»برادرش « بن علىحسن»از 

امامت را  -امام صادق  -« جعفربن محّمد»نداشت، پس همچنانكه « جعفر»داشت و نيز برادرى غير از ن
واگذار كرد، پس در اين مورد نيز « موسى»واگذاشت و پس از او امامت را به برادرش « عبدالّله األفطح»به 
 .امام است!« جعفر»

بن على»بود كه توّسط پدرش « سّيد محّمد»ن نام دارند، گفتند: امام، هما« نفيسيه»اى ديگر كه فرقه
حاصل شد و او نيز به « بدا»براى خدا « سّيد محّمد»براى امامت معّرفى شده بود، آنگاه در امامت « محّمد

 .سفارش پدرش، امامت خود را به برادر خويش واگذار كرد!
« محّمد»فرزند بالغى به نام درگذشت، ولى از او « بن علىحسن»اى ديگر به اين قائل شدند كه: دسته

به امامتش اشاره كرده، « حسن عسكرى»و امام پس از اوست و « بن علىحسن»باقى مانده كه تنها فرزند 
 .است!« توريه»و « تقّيه»در « جعفربن على»اّما به او امر كرده كه پنهان شود و او از بيم عمويش 

دانند و او را به غير پدرش نسبت نمى« الهادىبن محمد على»را فرزند « جعفربن على»اين فرقه، 
 راى تفصيل به همان كتب رجوع شود.دهند و درباره او اقوالى عظيم دارند!!.. بمى
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داشته تكذيب كردند « محّمد»فرزند بالغى به نام « بن علىحسن»فرقه ديگر، اين گفته را مبنى بر اينكه 
داشته كه خواّص اصحاب « على»يك فرزند به نام نيست، بلكه او فقط « محّمد»و گفتند: فرزندش، 

 .اند!پدرش، او را ديده
فرزندى داشته كه هشت ماه پس از وفات وى به دنيا آمده و او « بن علىحسن»گروهى ديگر گفتند: 

در آينده به جنينى در »مخفى است و نام و مكانش معلوم نيست! و روايتى از امام رضا نقل كردند كه فرمود: 
 «.ادرش و به طفلى شيرخوار آزمايش شويد!شكم م

اصاًل فرزندى نداشته است؛ زيرا ما با تمام وسايل و آشكار و پنهان و « بن علىحسن»فرقه ديگر گفتند: 
و چه بعد از وفاتش، تحقيق كرديم و اثرى از فرزندش نيافتيم! اگر « حسن عسكرى»چه در زمان حيات 

اّما او فرزندى آشكار و شناخته شده نداشت، بلكه فرزندى درگذشت، « بن علىحسن»بتوان گفت كه 
فرزندى نيز چنين اّدعايى مطرح كرد؛ از جمله توان درباره هر متوّفاى بىداشته كه مستور است، مى

توان اّدعا كرد كه رسول خدا چنين اّدعا كنند و حّتى مى« بن جعفرعبدالّله»توانند نسبت به نيز مى« فطحيه»
 .دى مستور و غايب داشته كه پيامبر است!!نيز فرزن ص

بن حسن»دانيم كه دانيم در اين باره چه بگوييم، امر بر ما مشتبه گرديده و نمىفرقه ديگر گفتند: ما نمى
نيستيم و « حسن عسكرى»امام است يا خير؟ ما منكر مرگ « جعفر»پسرى داشته يا نه؟ و آيا برادرش « على

اريم و در مورد فرزند غير او نيز قائل به امامت نيستيم، بدين سبب توّقف او نيز عقيده ند« رجعت»به 
شماريم تا اينكه خدا هرگاه كه بخواهد امر خود را ظاهر نموده و حقيقت را كنيم و كسى را امام نمىمى

 .برايمان بيان فرمايد!
ست خداوند حّجتى در زمين گفتند: محال ا -باشد كه بزرگترين فرقه شيعه مى -اى ديگر و باالخره فرقه

درگذشت در حاليكه فرزند خردسالى به نام « بن علىحسن»باقى نگذارد و لذا بر آن قائل شدند كه 
« مهدى قائم»داشته و امامت به او واگذار شده است.. آنها معتقدند كه او همان حّجت خدا و « محّمد»

و نمرده است، بلكه زندگى اسرارآميزى دارد و  سالگى مرموزانه از انظار مردم غايب گشت 3است و در سّن 
هميشه در بين طرفداران خود حاضر است و در آخرالزمان ظهور خواهد كرد و در روز قيامت جانشين خدا 

ساير ائمه و يا فرزندان خود او « رجعت»خواهد بود، و حكومتش به روز قيامت مّتصل خواهد گشت و يا به 
نيز « امامىيا دوازده عشرىاثنى»اى كه نامند.. همان فرقهمى« اماميه»ظريه را انجامد.. معتقدان به اين نمى
 گويند.مى
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 1اى از اختالفات دوستداران على و فرزندانش كه از دو كتاب معتبر شيعه نقل كرديم..اين بود شّمه
بعد از فوت هر در بين خودشان  شروع شد و با اختالف سبعد از شهادت علي « سبئّيه»اختالفاتى كه با 

ها و ختم گرديد! دسته« امامّيه»امامى، به گروهها و هر گروهى به شعبات مختلفى تقسيم گشت و با 
معتقد « تقّيه»كنند!! و چون به اصل كرده و مىمذاهب گوناگونى كه هر يك ديگرى را تحقير و تذليل مى
اى انجام فّعالّيتهاى گسترده -ايران  خصوصاً  -بودند، توانستند به صورت پنهانى در سرزمينهاى اسالمى 

دهند؛ چنانكه در قرن نهم در زمان صفويه، تشّيع در ايران با جنگ و خونريزى گسترش يافت! اّما 
 .2صفوى نتوانست مرزهاى ايران را به اين امر مجبور سازد!« اسماعيلشاه»

انده كه در سرزمينهاى مختلفى در حال حاضر از اين همه فرق شيعه، تنها سه فرقه با شعباتش باقى م
، «جاروديه»زيديه به گروههاى  3ساكن هستند.. شيعيان زيديه، اسماعيليه، و اماميه.. خود شيعيان

 اند.و... تقسيم شده« مغيريه»، «بتريه»، «عجليه»، «يعقوبيه»، «صباحيه»
اند كه تقسيم شده« علويه»، و «دروزيه»، «نزاريه»هاى زيادى از جمله: شيعيان اسماعيليه نيز به فرقه

 .بوده است! پربرخوردتاريخ آنها، بسيار پيچيده و 
بينيم كه نگريم، مىشيعيان اماميه نيز از اين نتايج مستثنى نمانده است!.. زمانى كه به تاريخ آنها نيز مى

اند! نماندهآنها نيز به گروهها و مذاهب مختلف تقسيم شده و در بين خود از درگيرى و زد و خورد مصون 
، «أصوليه»هاى چنانكه در كرمان و همدان و آذربايجان و كرمانشاه و ديگر نواحى ايران ميان فرقه

كه همگى  -« هاالّلهىعلى»يا « حّق اهل»و « باالسريه»، «نوربخشيه»، «شيخيه»، «صوفيه»، «أخباريه»
ت.. خود اين گروهها نيز به فرق ديگر جنگها و درگيريهاى زيادى رخ داده اس -اند امامى هم بودهدوازده

                                           
« مقاالت اإلسالميين»شهرستانى، « الملل و النحل»عبدالقاهر بغدادى، « الفرق بين الفرق»توان به كتابهاى: عالوه بر آن مى -1

 أشعرى نيز مراجعه كرد.
نقش »در تحقيق خود تحت عنوان « دكتر محّمدجواد مشكور»را، چگونگى گسترش تشّيع در ايران و اعالم مذهب رسمى آن  -2

 آورده است، به آن رجوع شود..« اديان در وحدت مّلى ايران
 -امامى دوازده-« اماميه»دهند كه اكثرّيتشان، شيعيان دهم مسلمانان جهان را تشكيل مىشيعيان در حال حاضر، حدودًا يك -3

كنند.. ايران، جنوب عراق و لبنان، همچنين اياالت زيادى از هند وپاكستان زندگى مىهستند.. پيروان اين فرقه در مركز 
برند.. شيعيان اسماعيليه نيز در پاكستان، هند، نواحى شرقى افريقا، و تعداد كمى در شيعيان زيديه نيز اكثرًا در يمن به سر مى

باشد، دينشان به دين م قوم و نژادى از اسماعيليه هند مىطرفداران آقاخان كه نا« هاخوجه»سوريه و لبنان سكونت دارند.. 
دهند.. دروزيهاى باشد، تطبيق مىكه مدعو الهى دين هندو مى« آواتار»بسيار نزديك است.. آنها امام اسماعيليه را با « هندو»

(.. گفته 99محّمد أرغون، ص ،«اسالم ديروز، فردا»لبنان و علويان سوريه از انشعابات افراطى اسماعيليه هستند.. )نقل از 
 جمهور سوريه از علويان اسماعيليه است!..رئيس« حافظ أسد»شود: خانواده مى
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خود داراى  -است! « سبئيه»و يادگارى از « اماميه»اى از كه شاخه -« اهل حق»اند؛ مثاًل خود منشعب شده
كه معتقدند نماز بر آنها « خاموشى»و « يادگارى»، «حيدرى»، «شاه ابراهيمى»چندين شاخه است: شاخه 

گيرند، آن هم نه در ماه رمضان، بلكه همان سه روزى كه ز روزه مىواجب نشده است و در سال، فقط سه رو
 .در جنگ صفين، اين سه روز را به عّلت كمبود غذا و آذوقه روزه گرفته است! سمعتقدند علي 

 شكايات ائمه از شيعيان خود:
فرزندانش را اند، خود على و اين بود فرق شيعه كه عالوه بر اينكه به اسالم ضرر و زيان بسيارى رسانده

اند؛ چنانچه از روايات شيعه پيداست، تمامى ائمه بسيار آزرده و اذّيت كرده -كه اّدعاى حّب آنها را دارند  -
 فرمايد:مى ساند! علي از شيعيان خود شاكى بوده

لو تحنتهم لما وجدتهم إال مرتدین، و لو امیعتی لما وجدتهم إال واصفة، و لو مّیزت ش»
 .1«من األلف واحدتمحصتهم لما خلص 

اى را، و كننده و ستايندهيابم مگر مدحاگر شيعيان خود را از همديگر جدا سازم، بينشان كسى را نمى»
شود، و اگر در بينشان افراد خالص را جدا سازم، از هر اگر آنها را بيازمايم، غير از مرتدين كسى يافت نمى

 .«شود!هزار نفر، يك نفر هم پيدا نمى
بّ یا أشباه الرجال وال رجال، حلوم األطفال و »فرمايد: و باز مى ات الحجال، لوددت أنی لم عقول ر

ی أعقبت صدما.. قاتلكم الّله! لقد مألتم قلبلّله جّرت ندما و اأرکم ولم أعرفكم معرفة و 
أفسدتم علّی رأیی ّرعتمونی نغب التهمام أنفاسنا، و جقیحا، وشحنتم صدری غیظا، و 

لكن ال علم له طالب رجل شجاع، و یش: إن ابن أبیحتی قالت قر  بالعصیان و الخذالن
 .2«بالحرب...ولكن ال رأی لمن ال یطاع!

ها و زنهاى اى نامردهايى كه آثار مردانگى در شما نيست! و اى كسانى كه عقل شما همچون عقل بّچه»
به خدا! نتيجه شناختن شما  شناختم كه سوگندديدم و نمىرفته است! اى كاش! من شما را نمىتازه به حجله

كنده و در پشيمانى و غم و اندوه است! خدا شما را بكشد! دل مرا بسيار چركين كرده و سينه ام را از خشم آ
اعتنايى به من، رأى و تدبيرم را فاسد ايد! و به سبب نافرمانى و بىدرپى غم و اندوه به من خوراندههر نفس پى

                                           
 .999، ص9روضه كافى، كلينى، ج -1
 .19، خطبه 1البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزءنهج -2
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طالب مرد دليرى است، اّما علم جنگ ندارد!... وليكن آن كس گفتنند: پسر أبىو تباه ساختيد تا اينكه قريش 
 .1«كنند!برند و از او پيروى نمىرأى و تدبير ندارد كه يارانش فرمانش را نمى

كسانى كه او را به كوفه دعوت كردند و امامتش را پديرفتند و  -نيز در دعاى خود بر شيعيانش  س حسين
قهم فرق، واجعلهم الّلهم إن متعتهم إلی حین ففرّ »: فرمايدمى -سپس همو را به شهادت رساندند 

 .2«!ال ترض الوالة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لینصرونا، ثم عدوا علینا فقتلوناطرائق قددا، و 
مند شوند، پس آنها را متفّرق ساز به داشتى تا از اين دنيا بهرهخداوندا! اگر آنها را تا روز قيامت زنده نگه»

فرقه شوند! و راههاى مختلف با افكار گوناگونى برايشان قرار ده! و رؤسا و زمامدارانشان را تا طورى كه فرقه
ت كردند تا ما را يارى دهند، آنگاه بر ما دشمنى ورزيدند و با ما ابد از آنها راضى مگردان! زيرا آنها ما را دعو

 .«جنگيدند و ما را كشتند!
ولكين براى بيعت با ما، همچون ملخ به طرف ما هجوم آورديد و »فرمايد: بار ديگر در دعاى خود مى

واغيت اين اّمت ها پياپى بر سر ما ريختيد، سپس بيعت خود را شكستيد و سفيهانه همچون طهمچون پروانه
كس درآمديد و كتاب خدا را پشت سر انداختيد و اين شما بوديد كه به ما خيانت كرديد و ما را تنها و بى

 .3«گذاشتيد و با ما جنگيديد و ما را كشتيد! هان كه لعنت خدا بر ستمگران باد!
ش بودند؛ چنانچه ، همان شيعيانس تمام اين نصوص بيانگر اين حقيقت است كه قاتلين حقيقى حسين

هزار نفر از اهل عراق با حسين بيعت كردند، به او 16»گويد: مى -از علماى شيعه  -« سّيد محسن أمين»
 .4«خيانت نموده و بر عليه او بيرون رفتند در حاليكه هنوز بيعت با او بر گردنشان بود، و او را كشتند!

بينم؛ كسانى عاويه را براى خود بهتر از اينان مىبه خدا سوگند! م»فرمايد: نيز در موردشان مى س حسن
 .5«كنند شيعيان من هستند در حاليكه تالش كردند مرا به قتل برسانند و مالم را برگيرند!كه فكر مى
ام، هيچ كس از آنها برايم شايسته نيست! به راستى ام و آنها را آزمودهاهل كوفه را شناخته»فرمايد: باز مى

اند، باكى ندارند كه عمل د و وفا ندارند و از اينكه چه گفته و چه كرده و چه پيمانى بستهآنها فاسد هستن

                                           
 199، 169، 133، 193، 911، 116، 119، 110، 160، 169، 96، 09، 93، 91، 13، 19هاى عالوه بر اين، خطبه -1

 البالغه در سرزنش و شكايت و اظهار دلتنگى از ياران خود آورده است.از نهج 199و 
 .191اإلرشاد، شيخ مفيد، ص -2
 . 19، ص1اإلحتجاج، طبرسى، ج -3
 . 99، ص1أعيان الشيعة، محسن أمين، بخش  -4
 . 16، ص1اإلحتجاج، طبرسى، ج -5
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گويند: قلبهاى ما با شماست، در حاليكه شمشيرهايشان بر عليه نكنند! آنها دروغگو هستند! به ما مى
 .1«ماست!
وشتيد و او را فريفتيد و از طرف دانيد كه شما بوديد به پدرم نامه نآيا مى»فرمايد: نيز مى /العابدينزين

 صخود با او عهد و ميثاق بستيد، آنگاه با او جنگيديد و تنهايش گذاشتيد؟! با چه چشمى به رسول خدا 
گويد: با عترت من جنگيديد و هتك حرمت نموديد! پس از امت من نگاه خواهيد كرد در حاليكه به شما مى

 .2«نيستيد!
اينان كه بر ما گريه » .3«هؤالء یبكون علینا، فمن قتلنا غیرهم؟إن »گويد: و در جاى ديگر مى

 .«كنند، به راستى چه كسى غير از اينها با ما جنگيدند و ما را كشتند؟!مى
باع»گويد: نيز مى/محّمدباقر  هم لنا شكاکا، لو کان الناس کلهم لنا شیعة لكان ثالثة أر

بع اآلخر أحمق!و  چهارم چهارم آنها نسبت به ما شكاك هستند ويكما باشند، سهاگر تمام مردم شيعيان ». 4«الر
 .«ديگر، احمق و كودن هستند!

اى اهل كوفه! اى اهل خيانت و فريب و دغل! به »فرمايد: بدانها مى - س خواهر حسين -زينب نيز 
شود!.. در بين شما خواهد ساقه دهد، اّما از ريشه درآورده مىاى است كه مىراستى مثل شما همچون جوانه

يد؟! كندانند!.. آيا براى برادرم گريه مىشود كه جز ستودن و مدح و دروغ، چيزى نمىتنها افرادى يافت مى
ايد.. و چگونه از گناه قتل آرى! به خدا بسيار گريه كنيد و كمتر بخنديد كه حقيقتًا آزمايش بدى پس داده

 .5«رهيد؟!سالله خاتم پيامبران مى
* * * 

 مرجئه: 
نام « ُمرجئه»، گروه ديگرى را به وجود آورد كه «شيعه»و « خوارج»واكنش نظرّيات متضاّد و نهايى 

طورى شد كه برخى از مردم، حاميان سرسخت او بودند و برخى  سگرفتند.. اوضاع پس از جنگهاى علي 
ر كردند كه يا جنگ اى را اختياطرفانهديگر در صف مخالفان قرار داشتند.. اّما گروهى از مردم، روش بى

                                           
 همان. - 1
 . 91همان، ص - 2
 .199، ص1تاريخ يعقوبى شيعى، ج -13همان، ص -3
 .93رجال الكشى، ص -4
 .13-96، ص1اإلحتجاج، ج -5
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بودند كه حق با  كردند و يا اينكه در اين مورد، مترّدد و سرگردانداخلى و خانگى را فتنه دانسته و سكوت مى
 .كدام جانب است!

آنها در حقيقت احساس كرده بودند كه جنگ و خونريزى بين مسلمانان، كارى است ناروا، اّما براى 
دادند كه به ، حاضر نبودند و قضاوت را به دادگاه خدا ارجاع مىقضاوت در اين كه حق با كدام يك است

روز رستاخيز برپا خواهد شد.. تا آن موقع نظرّياتشان با ساير مسلمانان يكى بود، اّما همين كه شيعيان و 
حثها شان، آغاز به سؤاالت كفر و ايمان كردند و پيرامون آن، به جنگها و جّر و بخوارج بنا بر نظرّيات افراطى

طرف نيز در برابر نظرّياتشان، افكار مستقّل دينى و اعتقادى را پديد آوردند كه كشيده شدند، اين قشر بى
 خالصه آن چنين است:

باشد؛ است.. عمل در آن دخيل نمى «ال إله إال الّله ومحّمد رسول الّله»ايمان تنها شهادت به  -1
 .بودن شخص همچنان پابرجاست!مؤمناز اين رو با ترك فرايض و ارتكاب گناهان كبيره، 

سازد.. نجات انسان، تنها به ايمان است.. هيچ گناه و معصّيتى ايمان آدمى را با زيان مواجه نمى -1
 .1براى رستگارى و مغفرتش كافى است كه از شرك اجتناب كند و بر عقيده توحيد بميرد!

جام گناهى كمتر از شرك نيز از انسان سر برخى از مرجئه، اين طرز فكر را گسترش داده و گفتند: اگر ان
 .2گيرد!بزند، باز هم مورد عفو قرار مى

گروهى ديگر از اين هم پا فراتر نهاده و گفتند: انسان اگر ايمانى در دل داشته باشد و او در داراإلسالم نيز 
عبادت كند، يا به وسيله زبان كفرش را اعالم كند، يا اصنام را  -جايى كه هيچ ترس و هراسى نيست  -

 .شود!داخل يهودّيت و نصرانّيت شود، باز هم ايمانش كامل است و به بهشت داخل مى
اين نظرّيات به انجام معاصى و فسق و فجور، جرأت بيشترى بخشيد و مردم را به آمرزش خداوند، 

كه پس از شهادت  -معتمد ساخت و لذا به گناه بيشترى دست يازيدند!.. نظرّيه ديگرى توأم با اين طرز فكر 
اى بيش چنين بود كه: امر به معروف و نهى از منكر، و استعمال اسلحه براى آن، فتنه -پديد آمد  س حسين

گشودن عليه ظلم و ستم حكومت و نيست و غير از حكومت، انتقاد بر ديگران ايرادى ندارد، اّما لب
بخشيد و عّباس را قوام مىامّيه و بنىران بنىاين نظرّيه دست ستمگ 3سالطين، كارى است حرام و ناشايست!

 نمود.مسلمانان، لطمه وارد مى در مقابل، مفاسد و انحرافات بر نيروى دفاع

                                           
، 1مقاالت اإلسالميين، أشعرى، ج -169-169، ص1براى تفصيل بيشتر رجوع شود به: الملل و النحل، شهرستانى، ج -1

 .161تا139ص
 .169، ص1الملل و النحل، ج -2
 .96، ص1القرآن، أبوبكر الجصاص، جأحكام  -3
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در حال حاضر، اكثر مسلمانان داراى همين نظرات مرجئه هستند.. آنها معتقدند كه شخص صرفًا با 
آيد و همين براى دخول به بهشت، كافى مى مؤمن به حساب «ال إله إال الّله ومحّمد رسول الّله»گفتن 

آورند؛ زيرا آن را را به جاى نمى «ال إله إال الّله ومحّمد رسول الّله»است!.. و لذا مقتضّيات و لوازم 
دهند و خوانند و زكات نمىكنند! مثاًل به اميد عفو خدا، نماز نمىدانند و كارى اضافى تلّقى مىواجب نمى

آورند، يا به راحتى تن به حاكمّيت غير خدا يچ يك از عبادات شرعى را به جاى نمىگيرند و هروزه نمى
دهند و امر به معروف و رضايت نشان مى« قوانين الهى»به جاى « قوانين بشرى»دهند؛ بدين معنى كه به مى

 .1كنند و... الخكنند و از هر كس كه حاكم باشد، اطاعت و حمايت مىنهى از منكر را اهمال مى
* * * 

 معتزله:
شهرت دارد.. اگر چه « اعتزال»در اين عصر پر تشّنج، نظرّيه چهارمى پديدار شد كه در تاريخ به نام 

ايجاد آن همانند سه گروه قبلى، نتيجه محض عوامل سياسى نبود، اّما در رابطه با مسائل سياسى زمانش نيز، 
كه در آن زمان، بنا بر  -بحثهاى دينى و مناقشات فكرى توّجه نبود و نظرّيات قاطعى را ارائه داشت و در بى

نسبت به همه سهم  - عوامل سياسى كه در سراسر جهان اسالم و خصوصًا در عراق به وجود آمده بود
 بيشترى داشت.

هجرى  199متوّفاى  -« عمروبن عبيد»و  -هجرى  196متوّفاى  -« بن عطاءواصل»بانيان اين نظرّيه، 
 شان از اين قرار است:مباحثات آنها در آغاز كار، شهر بصره بود.. خالصه نظرّيات سياسى بودند كه مركز -

به عقيده آنها، انتخاب امام و تشكيل حكومت شرعًا واجب است، اّما برخى از معتزله بر اين عقيده  -1
آن بودند كه ضرورتى براى وجود امام نيست.. اگر چنانچه اّمت، خود عدالت رعايت نمايد و بر 

 .2استوار باشد، ديگر انتخاب امام و خليفه كارى اضافى و نابجاست!
شود و از انتخاب و آراى مردم است كه آنها عقيده داشتند كه انتخاب امام به اّمت مربوط مى -1

براى انعقاد امامت، تمام مردم  3شود. برخى از آنان بر آن، اين شرط را افزودند كهامامت، منعقد مى
 .4تواند صورت بگيرد!كامل داشته باشند و تعيين امام در حالت فتنه و اختالف نمىبايد اّتفاق 

                                           
 «.مفاهيم ينبغى أن تصحح»، به ويژه كتاب «محّمد قطب»براى تفصيل بيشتر رجوع شود به تأليفات گرانبهاى  -1
 . 131، ص1مروج الذهب، مسعودى شيعى، ج -2
 همان. -3
 . 91، ص1الملل و النحل، شهرستانى، ج -4
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تواند به عنوان امام برگزيند و اى را كه بخواهد مىآنها معتقد بودند كه اّمت، هر فرد صالح و شايسته -9
و  بودن وجود ندارد! برخى از اين هم جلوتر رفتهيا عربى و عجمى« بودنقريشى»در آن شرطى از 

 .1گفتند: انتخاب فرد عجم براى امامت بهتر است،
تواند به اين سمت منصوب شود و اين بيش از پيش بهتر است؛ زيرا اگر و حّتى غالم آزادشده نيز مى

 2عدالتى، عزل او آسانتر خواهد بود!تعداد حاميان امام زياد نباشد، در صورت ارتكاب ظلم و ستم و بى
 .ترين روش بودند!حكومت، بيشتر در صدد عزل حاكم از طريق آسان گويى آنها به جاى استحكام

 .3به عقيده آنها، اداى نماز جمعه واجب نبود! -9
يكى از عقايد اساسى آنها، امر به معروف و نهى از منكر بود.. آنها خروج و بغاوت عليه حكومت  -9

ا داشته باشند و بتوانند دانستند، اگر چنانچه توان اين كار رمنحرف از عدل و راستى را واجب مى
شان، در شورش عليه خليفه اموى، نظريه 4انقالب را به پيروزى برسانند! چنانچه به تبعّيت از اين

رسيدن سهيم شدند و به عوض آن، براى به قدرت -هجرى  110و  119سال  -« وليد بن يزيد»
 .5فكر بود!با آنها هم« اعتزال»تالش كردند؛ زيرا وى در مسلك « يزيدبن وليد»

جدايى كه بين خوارج و مرجئه در مسأله كفر و ايمان برپا بود، معتزله چنين حكم كردند:  -0
 .6مسلمانان گناهكار، نه مؤمن و نه كافر، بلكه بين آنها قرار دارد!

عالوه بر اين نظرّيات، در رابطه با اختالف اصحاب با هم و مسأله خالفت نيز، نظراتى را بدون خوف و 
بود كه: يكى از دو جانب درگير در جنگهاى جمل و صفين، « بن عطاءواصل»هراس صادر كردند.. اين قول 
گفتند: اگر على و ين آنها مىتوانيم بگوييم كه كدام يك فاسق است.. بنابرافاسق بودند، اّما به يقين نمى

پذيريم؛ زيرا احتمال اى از سبزه شهادت دهند، آن را نمىطلحه و زبير و معاويه، در پيشگاه ما به دسته
را  سگفت: هر دو جانب فاسق بودند!.. آنها عثمان مى« عمروبن عبيد»رود!.. شان مىبودن همگىفاسق

                                           
 .131ص، 1مروج الذهب، مسعودى شيعى، ج -1
 .09، ص1الملل و النحل، ج -2
 .119، ص1مقاالت اإلسالميين، أشعرى، ج -3
 .119همان، ص -4
 .199تاريخ الخفالء، سيوطى، ص -139، ص1مروج الذهب، مسعودى، ج -5
 .39-39الفرق بين الفرق، بغدادى، ص -6
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ى بعضى از آنها، عمر را نيز مورد طعن و لعن خويش قرار دادند، حتّ مورد اعتراض شديد قرار مى 1نيز
 .3كردند!را ساقط مى« اجماع» 2و« سّنت»داند! اضافه بر آن، گروهى از معتزله از مأخذ قانون اسالم، مى

 سّنت و جماعت:اهل
ى نبود.. مابق« سّنت و جماعتاهل»و... نبود، اسمى هم از « شيعه»و « خوارج»تا زمانى كه اسمى از 

هيچ  -يعنى خوارج، شيعه، مرجئه و معتزله  -يافته رغم نظرّيات اين چند گروه تشكيلمسلمانان، على
و اصحابش بر آن بودند.. اين گروه  صاى ماندند كه پيامبر اى را قائل نشدند و بر همان روش و سيرهنظرّيه

اصحاب و يا برخى از آنها بودند و  زمانى داراى اسم مسّمى گرديد كه خوارج و شيعه، از آنجايى كه مخالف
 ودند، تشكيل يافتند.نمآنهارا تلعين و تكفير مى

از قبيل  -در واقع، مابقى مسلمانان غير از خوارج، شيعه، مرجئه، معتزله و چند گروه كوچك ديگر 
نام گرفتند.. آنها خالفت « سّنت پيامبر و جماعت اصحاباهل»به گروه  -جهميه، جبريه، قدريه و... 

دانند؛ نه دق مىرا عادل و صا صپذيرند و آنها و ساير اصحاب پيامبر خلفاى چهارگانه راشدين را مى
سّنت هيچ كدام واقع شد، اهل سمعصوم و لذا در مورد جنگهايى كه بين خود اصحاب بعد از قتل عثمان 

كنند، بلكه به عدالت و صدق ايمان دو طرف معتقد بوده و هستند، هر از آنها را تكفير يا تفسيق نكرده و نمى
بعد بدهند؛ چنانكه خود طلحه و زبير ه و مىداد سچند كه در تمام اين جنگها، حق را به جانب علي 

و مذاكره با او، پشيمان گشته و به اشتباه خود پى برده و ميدان جنگ را ترك كردند، و  ساز رويارويى با علي 
 .4اند، بسيار گريست!نيز از روش خود پشيمان گشت و چنانكه آورده لعايشه 

کان یقول ÷ أن علیا»روايت كرد كه گفت:  در روايت شيعه آمده است: جعفرصادق از پدرش باقر
ب ه: إنا لم نقاتلهم علی التكفیر ولم یقاتلونا علی التكفیر لنا، ولكنا رأینا أنا علی حق ألهل حر

ما به خاطر تكفير با آنها نجنگيديم و آنها نيز  5درباره سپاه جمل فرمود: همانا ÷على » .«رأوا أنهم علی حقو
 .«نكردند، بلكه ما ديديم كه ما برحق هستيم و آنها ديدند كه ايشان بر حق هستند!به خاطر تكفير با ما جنگ 

                                           
 .99، ص1الملل و النحل، ج -166-161همان، ص -1
 . 96، ص1الملل و النحل، ج -199-199رق، صالفرق بين الف -2
 193-199الفرق بين الفرق، ص -3
، 1خلدون، جإبن -199تا196، ص9كثير، جالبداية والنهاية، إبن -111-119، ص1األثير، جإبن -919، ص9الطبرى، ج -4

 .169، ص1عبدالبر، جاإلستيعاب، إبن -101ص
 ، چاپ ايران.99قرب األسناد، حميرى قمى، ص -5
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روايت ديگرى را از امام صادق و او هم از امام باقر بدين صورت  -از علماى بزرگ شيعه  -حميرى قمى 
به إلی الشرك وال إلی النفاق و لم یكن ین ÷إن علیا »آورده است:  لكن سب أحدا من أهل حر

هيچ كسى را از سپاهى كه با آن جنگيد به شرك و نفاق نسبت  ÷على » .1«م إخواننا بغوا علینایقول: ه
 .«نداد، بلكه فرمود: آنها برادران ما بودند و بر ما بغاوت و شورش كردند!

یوم الصفین رجال یغلوا فی سمع علی یوم الجمل و »اند: همين روايت را كتب سّنى چنين آورده
زعمنا أنهم بغوا علینا هم قوم زعموا أنا بغینا علیهم و تقولوا إال خیرا، إنماالقول فقال: ال 

 .2«فقاتلناهم
رود )و آنها را تكفير و ناسزا على در روز جمل و صفين شنيد كه مردى بيش از حد در سخن پيش مى»

كنند كر مىگويد(، پس على فرمود: جز خير چيزى مگوييد! جز اين نيست كه آنها گروهى هستند كه فمى
اند و لذا با آنها از سر جنگ كنيم كه آنها بر ما بغاوت كردهايم و ما فكر مىما بر آنها بغاوت و شورش كرده

 .«ايمدرآمده
ا کان بدء أمرنا إنو »فرمايد: گويد، مىاش به اهل مصر آنگاه كه درباره صفين سخن مىو يا در نامه

بنا و الظاهر أالتقینا القوم من أهل الشام، و  یدهم الاحد، و دعوتنا فی إسالم واحدة، و ن ر  نستز
یدوننا، األمر واحد إال ما اختلفنا فی دم عثمان، فی اإلیمان بالّله، والتصدیق برسوله، و  ال یستز

 .3«و نحن منه براء
رو شديم كه پروردگار ما و دعوت ما در اسالم، يكى است و ما در ايمان به خدا و ما با گروهى روبه»
ق رسولش، از آنها سرتر نيستيم و آنها نيز چنين اّدعايى نسبت به ما ندارند، امور بين ما يكى است، تصدي

 .«تنها اختالف ما بر خون عثمان است كه ما از آن بيزار و كاماًل مبّرا بوديم!
زمانى كه شنيد گروهى از اصحابش در روزهاى جنگ صفين به معاويه و لشكرش دشنام و ناسزا 

 ، فرمود:گويندمى
کره لك أن تكونوا سبابین، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم و » ب فی ذکرتم حالهم کان أصو إنی أ

أصلح بكم إیاهم: الّلهم احقن دماءنا ودماءهم، و أبلغ فی العذر، و قلتم مكان سالقول، و 

                                           
 همان. - 1
السنن الكبرى، بيهقى،  -99، ص1عساكر، جتهذيب، إبن -199المنتقى، ذهبى، ص -01، ص9تيمية، جالسنة، إبنمنهاج -2

 .199، ص9ج
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الحق من جهله، و یرعوی عن الغی ذات بیننا و بینهم، واهدهم من ضاللتهم حتی یعرف 
 .1«من لهج بهالعدوان و 

من دوست ندارم كه شما دشنام دهيد، وليكن اگر كارهايشان را بيان كرده و حالشان را يادآورى »
دادن به آنان تر و رساتر است، و بهتر آن است كه به جاى دشنامكرديد، در گفتار بهتر و در مقام عذر، بليغمى

فرما، و ميان ما و آنها را اصالح نما، و آنان را از بگوييد: بار خدايا! خونهاى ما و ايشان را از ريختن حفظ 
شان برهان تا كسى كه نسبت به حق نادان است، آن را بشناسد و آن كس كه شيفته گمراهى و گمراهى

 .«دشمنى است، از آن بازايستد!
أوصیكم فی »كند: چنين سفارش مى صو در جايى ديگر به طور كّلى درباره اصحاب پيامبر 

هم أصحابه الذین لم یبتدعوا ال تسبوهم، فإنهم أصحاب نبیكم، و ، ص الله أصحاب رسول
 .2«فی هؤالء ص فی الدین شیئا، و لم یوقروا صاحب بدعة، نعم! أوصانی رسول الله

كنم! آنها را ناسزا نگوييد! زيرا آنها اصحاب سفارش مى صشما را در مورد اصحاب رسول خدا »
پيامبرتان هستند.. اصحابى كه هيچ بدعتى در دين ننهادند و هيچ بدعتگذارى را احترام نگذاشتند.. آرى! 

 .«رسول خدا درباره همين افراد، مرا سفارش فرمود
داشت و هركدام يكى از طرفين اميه كه در بين فرق مختلف، ناسزاگويى به شّدت رواج در دوران بنى

در حّق كشتگان جنگهاى جمل و صفين و...  /دادند، عمربن عبدالعزيزجمل و صفين را دشنام مى
 .3«تلك دماء طهر الّله عنها أیدینا فنطهر عنها ألسنتنا»گفت: 

از آنها پاك  آنها خونهايى بودند كه خداوند دستهايمان را از آنها پاك نمود، پس ما زبانهاى خود را نيز» 
 .«گردانيم!مى

سّنت، در اين مورد، اجتهاد علي بنابراين، هركدام از طرفين داراى تأويل و اجتهاد بودند كه به اعتقاد اهل
دانند.. آنها صواب بود و بقّيه در اجتهاد خويش به خطا رفته بودند؛ زيرا هيچ يك از آنها را معصوم نمى س

 .4صحيح عمل كرد بعلى معتقدند در مورد قاتلين عثمان، 

                                           
 . 139اإلسالم، خطبه البالغة، شرح فيضنهج -1
 .011، ص1حياة القلوب، مجلسى، ج -2
 .901، ص11حجر، جإبنتهذيب التهذيب،  -3
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 -عليهما الّسالم  -بن على چون اميرالمؤمنين از نماز فارغ شد، فرزندش حسن»اند: روايات شيعه آورده
اش توانم با تو سخن بگويم و به گريهبه سوى او رفت و كنار او نشست، سپس گريست و گفت: من نمى

و مردم صبحگاهان به سوى تو آمده و از تو تقاضا  ادامه داد... و گفت: اى پدر! هنگامى كه عثمان كشته شد
كردند كه خالفت را به عهده بگيرى، من به تو اشاره كردم كه نپذيرى تا همه مردم در تمام آفاق از تو اطاعت 

                                                                                                               
ن سباى يهودى باند، عبدالّلهاش را محاصره كردهپيش گرفت... شورشيان خانه سبن عّفانروشى را كه اميرالمؤمنين عثمان» 

كار خودش را كرده است، و افرادى را براى شورش مسّلحانه بر عليه خليفه پير و سالخورده تحريك نموده است.. اّما خليفه 
از اين كه زور را با زور پاسخ بگويد، ابا و خوددارى كرد و حاضر نشد با اسلحه به جنگ اسلحه برود، هرچند كه به ريختن 

از او قول  سزره پوشيد و شمشير حمايل كرد، عثمان سبن عمرعبدالّله -الدار يوم -در آن روز  خونش بينجامد.. گويند:
اش بيرون برود و سالح را بر زمين بنهد و دست از دخالت در اين امر بكشد، او هم چنين كرد.. زيدبن گرفت كه از خانه

توانيم بار اند، سخن ما اين است كه اگر تو بخواهى، مىدهبر او وارد شد و گفت: اين انصارند كه بر در خانه ايستا سثابت
 ديگر انصار الّله بشويم! گفت: نيازى ندارم، دست برداريد!.

شنوى داشته باشد و كند بايد از من حرفعامربن ربيعة گفت: من در خانه عثمان نزد او بودم، گفت: از هركس كه فكر مى 
دارد و سالح بر زمين بگذارد! همه سالحهايشان را بر زمين گذاشتند.. بعضى از هفرمانبردارى كند، قول بگيرد كه دست نگ

زديم نگذاشت كه ما پاسخ آنان را بدهيم! اگر عثمان به ما اجازه داده بود، آنچنان به آنان ضربت مى سيارانش گفتند: عثمان
يرفت، هرچند كه در مقام يارى او و دفاع از او باشد هايمان بيرون بروند.. به اين ترتيب، خليفه خونريزى را نپذكه از سرزمين

 و خواست شورشيان با حكمت و موعظه حسنه و جدال بالتى هى أحسن از اقدام خويش منصرف گرداند.
يك روز بر روى بام آمد و خطاب به شورشيان گفت: ريختن خون يك فرد مسلمان جز در سه مورد روا نيست: كفر پس از  

گناه كشتن.. آيا هيچ يك از اين موارد شامل من احصان )با وجود زن يا شوهرداشتن(، يا كسى را بى ايمان، زناى پس از
 شود؟ پاسخى نداشتند كه بدهند!.مى

دانيد كه پاى مرا در زنجير بگذاريد، بگذاريد! پاسخى ندادند.. آنگاه يك بار هم خطاب به آنان گفت: اى مردم! اگر به حق مى 
اند، من بخشيدم!.. خليفه به شكيبايى متوّسل خواهم، و اگر به من ستم كردهام، از خدا آمرزش مىكردهگفت: اگر من ستم 

 شد، حاضر نشد هم كه شمشير بكشند و از او حمايت كنند تا باالخره شورشيان زمين را با خونش رنگين كردند..
اش كنى كه عثمان را كشتند و تو يارىجيه مىگفت: چگونه اين كار خودت را تو سطالببن أبىمعبد خزاعى به على 

نكردى؟ گفت: عثمان، امام بود و از كشتار و پيكار نهى كرد و گفت: هركس شمشيرش را از غالف بيرون بكشد، از من 
جنگيديم، نافرمانى او كرده و معصّيت كرده بوديم! معبد گفت: عثمان چه توجيهى داشت كه نيست! اگر به حمايت او مى

َۡقُتلَِني َما  ﴿تا او را كشتند؟ گفت: همان توجيهى كه پسر آدم )هابيل( به برادرش گفت:  گذاشت يۢن بََسطَت إيَٰىَّ يََدَك ۡلي لَئ
يَباسيط   نَا  ب

َ
ََ  أ َ رَبَّ ٱۡلَعَٰلَمي َخاُف ٱَّللَّ

َ
ۡقُتلََكۖٞ إيّنلي  أ

َ
َي إيَِلَۡك ۡلي راز حّتى اگر تو دست به سوى من د[. »19]المائدة:  ﴾٢٨يَدي

كنى تا مرا بكشى، من دست به سوى تو دراز نخواهم كرد تا تو را بكشم، من از خدايى كه پروردگار جهانيان است، 
 (.999تا999)اإليمان و الحياة )نقش ايمان در زندگى(، دكتر يوسف القرضاوى، ترجمه محسن ناصرى، ص«. ترسم!مى
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كنند و نيز هنگامى كه خبر خروج طلحه و زبير به سوى بصره به تو رسيد، اشاره كردم كه به مدينه بازگردى و 
بنشينى و با آنها به جنگ نپردازى! و هنگامى كه عثمان محاصره شد، به تو اشاره كردم كه از ات در خانه

مدينه خارج شوى تا اگر او كشته شود، تو در مدينه نباشى.. اّما تو در هيچ يك از اين امور رأى مرا قبول 
آفاق اطاعتم كنند، بيعت حق پاسخ داد: اّما درباره اينكه منتظر بمانم تا همه مردم در تمام  ÷نكردى! على 

كسانى است از مهاجرين و انصار كه در مّكه و مدينه حضور دارند و چون آنها راضى و تسليم شدند، بر 
همه مردم واجب است، راضى و تسليم شوند و اّما بازگشتم به خانه و نشستن در خانه، اگر اين كار را انجام 

بودم و از اينكه تفرقه بيفتد و وحدت اين اّمت به پراكندگى تبديل  دادم، درباه اين اّمت نيرنگ و مكر كردهمى
خاطر نبودم. اّما خروجم از مدينه هنگامى كه عثمان محاصره شده بود، چگونه برايم امكان شود، آسوده

داشت در حالى كه من نيز مانند عثمان مورد احاطه مردم قرار گرفته بودم؟! پس اى پسرجان! خود را از 
تر همين روايت را كتب سّنى به شكلى مفّصل«. ن درباره امرى كه من از تو به آن داناترم، بازدار!گفتسخن
 .1اندآورده

را  صپيامبر« سّنت»را اصل و اساس قرار داده و « قرآن»سّنت و جماعت اين است كه آنان ويژگى اهل
پندارند و هر آنچه در قرآن ذكر نشده و در سّنت آمده باشد، آن را جزو دين و اطاعت شرح و تفصيل قرآن مى

فهميده و بر آن « سّنت»و  «قرآن»از  صدانند.. آنها معتقدند كه هرآنچه صحابه پيامبر از آن را واجب مى
ن حق ندارد بر خالف قضاوتهاى كردن آن ضرورى است.. احدى از مسلمانااند، قبولاجتماع كرده

اند، آن را قطعى دانسته و اى كه اصحاب بر آن اجماع و اّتفاق داشتهآنان رأى دهد.. هر مسأله« اجماع»
دانند؛ به دليل اين كه اصحاب همان كسانى هستند كه بيش از همه با زبان اختالف در آن را ضاللت مى

اند؛ لذا با توّجه به دين را فراگرفته صمستقيمًا از رسول خدا آشنايى داشته و  -يعنى قرآن و سّنت  -وحى 
را  صو مجالست با او، آنان بيش از هر كس ديگرى، منظور و مقصود پيامبر  صتربيت پيامبر 

به اين « سّنت و جماعتاهل»اند.. عّلت نامگذارى بنابراين، دين همان است كه آنان فهميده .2اندفهميده

                                           
، 1األمالى، شيخ طوسى، جزء -169-169، ص91نوار، مجلسى، جبحاراأل -199)أخبارالطوال، أبوحنيفه دينورى، ص -1

 (. 91ص
 -119-119، ص9األثير، جإبن -999-999، ص9كثير، جالبداية والنهاية، إبن -960-969، ص9الطبرى، ج -

 .199، ص1خلدون، جإبن
يهيس ﴿فرمايد: قرآن مى -2 يميۡثلي َما  َءاَمنُتم ب  ب

يۡن َءاَمُنوا  َقاق  فَإ ينََّما ُهۡم ِفي اي  فَإ
اگر [. »199]البقرة:  ﴾َفَقدي ٱۡهَتَدوا ۖٞ ِإَّون تََولَّۡوا 

اند و اگر )به شما( ايد، ايمان بياورند، آنگاه هدايت شده)تمام مردم دنيا( همانند شما )اصحاب پيامبر( به آنچه كه ايمان آورده
 «.پشت كنند، جز اين نيست كه در اختالف و سرگشتگى خواهند افتاد



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     411

 

 -و جماعت اصحاب  ص كه آنان پس از ايمان به كتاب خدا، به سّنت رسولشهمين است  لقب هم
بهتر از همه مردم و  صاهّمّيت قائلند و معتقدند كه منظور قرآن را رسول خدا  -رضى الّله عنهم أجمعين 

توان به كتابهاى اند!.. در اين رابطه مىرا، اصحابش بيش از ديگران درك كرده صمنظور رسول خدا 
 طه رجوع كرد.بومر

* * * 

 ها:سخن آخر در جواب نامه
اين بود مطالب بنده كه در بيان جواب به كتابهاى تيجانى، پيرامون اختالفات شيعه و سّنى آمد.. در پايان 

رسانم و ام به اتمام مىام به دوست شيعىاين كتاب، سخن آخر خود را با همان نكات پايانى جواب نامه
 كنم:متوّجه خوانندگان گرامى مىهمان جمالت را عينًا 

اى كه به شما صفحه96اى خود مالحظه فرموديد.. در جواب صفحه99مطالب بنده را در رابطه با نامه 
 دادم، معلوم شد كه:

گاه بر غيب امور نبوده و خداوند هيچگونه خاصّيتى معصوم صپيامبر  -1 مافوق  -بالذات و ذاتًا آ
ها، محدود به هايش در اين زمينهش ننهاده و تمام توانايىاز اين نوع در وجود شريف -بشرى 

و اطاعت امرش، به  -متعال -شده است و هرچند در پرتو ارتباط با خداوند هدايت وحى مى
فوق »است، اّما وجودى « أسوه»واالترين انسانها مبّدل گشت و از اين نظر، براى همه مسلمانان 

انون وضع كند، معجزه بياورد، به نداهاى داعيان پاسخ گويد، ق« اراده خويش»كه بتواند به « انسان
 نى را نجات بخشد و... نبوده است.گرفتارا

هيچ دليلى در كتاب و سّنت وجود  -از طرف خدا  - صبه جانشينى توّسط پيامبر  ستعيين علي  -1
حكومت  از بزرگترين صحابه بوده، ولى مسلمانان ملزم به گزينش او براى سندارد و هرچند علي 

در اين مورد وجود داشته و ثانيًا نه  صاند؛ زيرا اّواًل نه نّصى از پيامبر نبوده صپس از پيامبر 
 خالقى، شرط كافى براى حكومت است.افضلّيت دينى و علمى و ا

، اگر چه با فضيلت و محترمند، ولى ساز فاطمه گرفته تا تمام فرزندان علي  صخاندان پيامبر  -9
اند و عطّيه بتوان از طريق ايشان و آثارشان آموخت، نبوده« فقط»نى كه دين را شارعان دين و كسا

خاّصى نيز از طرف خداوند به آنان اعطاء نشده كه بتوانند، حاجات برآورند و يا خشمشان، همواره 
 شان، خوشنودى خدا باشد.خوشنودى خشم خدا و
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 -گانه ّدّيتى بين على و خلفاى سهبرخالف باورهاى رايجى كه در بين شيعيان است، هيچگونه ض -9
احترام قائل بوده  -طبق روايات شيعه  -براى خلفاء  سوجود نداشته، بلكه علي  -رضى الّله عنهم 

، خادم به اسالم صو از ايشان همواره تجليل نموده و آنان را هماهنگ با آيات قرآن و سّنت پيامبر 
 دانست.ن مىو دلسوز به امور مسلمي

است كه توّسط پيامبر « نصوص و قوانينى»و « قرآن»اإلتباع براى مسلمانان، اإلطاعه و واجبالزم -9
صادر گشته و خارج از اين مقوالت، آنچه « قطعًا و يقيناً »خارج از قرآن ولى هماهنگ با آن،  ص

 و مفيد، و يا غلط و مضّر باشند. هر آن كس بگويد، نظرات شخصى است كه ممكن است صحيح
تب شيعه و سّنى، مملو از احاديث نادرست و خرافات خالف دين است و براى تشخيص سره از ك -0

در  عرضه كرد و صقطعى رسول خدا « سّنت»و « قرآن»ناسره در آنها بايد مطالب هريك را به 
 صورتى كه منطبق بود، پذيرفت.

. تنها در راه است. -عبادت خدا  -« خداپرستى»و  -معرفت خدا  -« خداشناسى»اسالم دين  -9
كمال انسان و نجاتش، تقواى الهى به معنى شناخت قوانين خدا و اطاعت از آنها و دورى از 

اعم از ارواح انبياء،  -قراردادن ارواح مردگان « وسيله»با خداست.. « مستقيم»اش و ارتباط نواهى
و آنها را باب فيض الهى  -سبحان  -در عبادت و دعا به درگاه خداوند  -اولياء، امامان و امامزادگان 

ركين قريش با مقام خدا دانستن، از ديانت اسالم دور است و دقيقًا كارى است كه مشو قائم
 كردند.بتهايشان مى

موارد هفتگانه فوق، اساس سخن اينجانب و اختالف اصلى ما با هم است.. من از جنابعالى تقاضا 
كرى و قلبى گذشته فارغ ساخته و در اين نكات به دّقت كنم، ساعتى خود را از تلقينات و مأنوسات فمى

توانيد به حسابم برسيد و مرا رسواى خاّص و عمل كرده، مهم نيست؛ مى بينديشيد.. اگر بنده تند گفته و بد
عام سازيد!! ولى واى بر ما! اگر دين خدا را تحريف كنيم و مطالبى جز آيين پاك و راستين خداوند را به نام 

همانگونه به دهان بسيارى سنگ  -توانيد سنگ بكوبيد ردم تحويل دهيم!.. به دهان بنده مىدين به م
 .ولى جواب خدا را چه خواهيد داد؟! -اند! كوبيده

معتقديم!.. آيا به هنگام حضور در محكمه كبراى الهى، از « آخرت»به  -هر دو  -خوشبختانه من و شما 
طمه و... نخوانديم، يا براى فاطمه اشك نريختيم، يا به زيارت اينكه خدا را از طريق على و حسن و فا

نكرديم، يا در عزادارى  صقبورشان نرفتيم، يا لعن أبوبكر و عمر و عثمان و ساير صحابه رسول خدا 
شود؟! و يا خواهند پرسيد: چرا رعايت حّق و برايشان شركت نكرديم و... از اين قبيل امور، بازخواستى مى
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د و بدون تحقيق و بررسى كافى در قرآن، برپايه وابستگيها و شيفتگى نسبت به شخصّيتها، انصاف نكردي
 .از ايشان را به عنوان مقاصد قرآنى به مردم عرضه داديد؟! -« مجعول»و چه بسا  -« منقول»عقايد و نظرات 

شيفته بزرگان تر شد؟! آيا خدا ما را بيت از اطاعت امر خدا بر ما واجبچرا مهر و عالقه به اهل
خواست خود در پرتو هدايتش تربيت شويم و به هدف خلقت خويش نايل آييم؟!.. خوب خواست يا مىمى

 .به اين مطالب توّجه كنيد و صحنه آخرت را در نظر بياوريد و ببينيد چه پاسخى براى خدا خواهيد داشت؟!
ى ما در چيست؟ جواب اين است و اگر از من بپرسيد كه ريشه تمامى اين مشكالت و بالياى اجتماع

الوهّيت بخشيدند و سپس « عصمت ذاتى»شدن به با قائل ص كه: در عبادت غير خداست!! به پيامبر خدا
شان تسّرى دادند و شادى در ميالدشان، و يازده فرزندش، آن الوهّيت را به همه سبا افسانه جانشينى علي 

ها رفتن و و بارگاه ساختن بر مقابرشان، به زيارت آن بارگاهعزادارى در سالروز وفات يا شهادتشان، گنبد 
كردن و روضه پشت روضه ضّجه و زارى بر آنها زدن، نذورات برايشان آوردن، سفره به نامشان پهن

 .پرور نيست!دهد كه به هيچ وجه شخصّيتدادن، محتواى مذهب اين مردم را تشكيل مىترتيب
دانند، دار اين بساط بوده و هستند، و خود را نايبان آن ائّمه مىه معركهطبعًا آخوندها و روحانيانى هم ك
نظام چاكرى مردم را نسبت به ايشان پديد آورده « تقليد»شوند و فلسفه قسمتى از اين الوهّيت را صاحب مى

كه به و وجوهات شرعّيه  -خمس أرباح مكاسب  -الّله دادن به خلق« خمس»و از سوى ديگر با القاء وظيفه 
 -كه همه از ديدگاه قرآن و سّنت محكوم است  -كنند آورى مىنام حّق امام و رّد مظالم و ساير اوهام، جمع

اى به وجود آنچه در طول تاريخ رسيده است!.. طبقه« ملك»رسد به يابند و مىنوعى استقالل اقتصادى مى
گذارند و با باجگيرى دست سالطين مى مردم را مالك است، و گاهى هم دست در« مال»و « فكر»آمده كه 

گيرند و با در رأس همه چيز قرار مى -چون امروز  -سازند و زمانى نيز راه حكومت را برايشان هموار مى
 .كنند!!زده و بيزار مى« اسالم راستين»تصرفات و اعمال گوناگون خود، اين چنين مردم را از 

را اساس « تزوير»و « زور»و « زر»قرآن، مثّلث شوم  با اّطالعات محدودش از« دكتر على شريعتى»
بدبختى مردِم تحت ستم ناميد و دلبستگيهاى شيعى او اجازه نداد تا به عمق فاجعه بنگرد و زيربناى اين 

بوده و مثّلثى حول باور غلط « خمس»، و «تقليد»، «عصمت»مثّلث را در اين ملك، كه از نظر بنده: 
است، تشخيص دهد.. آرى برادر! اين اساس بدبختى ماست كه در انحراف  تشكيل داده سجانشينى علي 

« اسالم اصيل و راستين»ايم و خسارتى است كه در ازاى خيانت به از دين راستين خدا به آن رسيده
پردازيم!.. بياييد به جاى لجاجتها خود را در برابر خدا خالص سازيم و دست در دست هم، اسالم را كه مى

هى نزد ماست، از مظلمه آلودگيها و انحرافات پاك سازيم، شايد تا به حال بعضى مسائل براى ما امانت ال
آورد.. در شرايطى پيش مى« حوادث»چنانكه بايد روشن نبود، ولى خداوند براى هدايت و تربيت بندگانش 
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ن تحت سؤال است.. اين كرديم و اكنون اساس اعتقادات و باورهايماايم كه قباًل فكرش را هم نمىواقع شده
خواند و اميد كه در اين بازنگرى به حق مى« ارزشها»آزمايش بزرگ الهى است كه ما را به بازنگرى در 

برسيم و با حق پيوند ببنديم و خود و اجتماعمان را از اين انحرافات و پليديها برهانيم.. آيا به راستى از عهده 
 .آزمايش بزرگ الهى برخواهيم آمد؟!

 برکاتهورحمة الّله و علیكمالم والّس 
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 تحفة األحباب، عّباس قمى، چاپ ايران.  -13
 الّلهى،آيتتشّيع در مسير تاريخ، سّيدمحّمد  -96
 تفسير البرهان، بحرانى، چاپ تهران. -91
 قم. تفسير البيان، خويى، چاپ ايران. -91
  تفسير التبيان، شيخ طوسى، چاپ سنگى. -99
  تفسير روح الجنان، أبوالفتوح رازى، چاپ -99
  تفسير الصافى، ماّلفيض كاشانى، چاپ ايران. -99
  قديم هند. تفسير حسن العسكرى، چاپ ايران و چاپ -90
  ى، چاپ ايران.تفسير العياش -99
  تفسير القمى، أبوالحسن قمى، چاپ نجف. -99
  تفسير مجمع البيان، شيخ طبرسى، چاپ بيروت. -93
 الّله كاشانى، چاپ تهران.تفسير منهج الصادقين، فتح -96
  تفسير الميزان، طباطبايى، چاپ بيروت. -91
 ، چاپ قم.، عروسى حويزىتفسير نورالثقلين-91 -91
 تلخيص الشافى، طوسى، چاپ ايران. -99
 التنبيه و اإلشراف، مسعودى، چاپ ايران. -99
 تنقيح المقال فى علم الرجال، ممقانى، چاپ تهران. -99
  تهذيب االحكام، طوسى، چاپ ايران. -90
 بابويه، چاپ ايران.جامع األخبار، إبن -99
  ، اردبيلى حائرى، چاپ چاپ تهران.ةجامع الروا -99
 جالء العيون، شيخ مجلسى، چاپ تهران. -93
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 ردبيلى، تهران.، مقّدسى احديقة الشيعة -96
 حق اليقين، مجلسى، چاپ ايران. -91
 ، خمينى، چاپ ايران.احلكومة اإلسالمية -91
 حلية المتقين، مجلسى، چاپ تهران. -99
 حماسه حسينى، مرتضى مطهرى، چاپ تهران. -99
 القلوب، مجلسى، چاپ تهران. ةحيا -99

 ، حّلى، چاپ ايران.اخلالصة -90
  تهران.خيانت در گزارش تاريخ، مصطفى حسينى طباطبايى، چاپ  -99
 ، محسن أمين، چاپ بيروت.الشيعةالمعارف  ةدائر -99
 راهى به سوى وحدت اسالمى، مصطفى حسينى طباطبايى، چاپ تهران. -93
  داود، چاپ نجف.رجال أبى -06
 رجال شيخ طوسى، چاپ نجف. -01
 رجال عبدالعزيز الكشى، چاپ كربالء. -01
 رجال النجاشى، چاپ قم. -09
  الرسائل، شيخ كلينى، چاپ قم. -09
 ايران. ن، ميرزا حسن حائرى إحقاقى، ، چاپاإليمارسالة  -09
 روضات الجنات، خوانسارى، چاپ قم. -00
  الصفا فارسى، ميرخواند، چاپ ايران.روضة  -09

  الواعظين، فتال نيشابورى، چاپ قم.روضة  -09
  چاپ ايران. سيرى در صحيحين، محّمدصادق نجمى، -03
  الهدى، چاپ ايران.، مرتضى علماإلمامةالشافى فى  -96
 بيروت. آيات، محّمد جعفر اسالمى،شأن نزول  -91
  شرائع اإلسالم، جعفربن حسن، چاپ نجف. -91
  شرائع اإلسالم، حّلى، چاپ تهران. -99
 نجف. الحديد، چاپ، إبن أبىالبالغةشرح نهج -99
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 چاپ ايران. ميثم بحرانى،، إبنالبالغةشرح نهج -99

 چاپ تبريز. (، دنبلى،الدرة النجفية)البالغة شرح نهج -90

 صبحى صالح، چاپ بيروت. ،البالغةشرح نهج -99

  ، فيض اإلسالم چاپ كويت.البالغةشرح نهج -99

 ، محّمد عبده، چاپ مصر.البالغةشرح نهج -93
 الشيعة و التصحيح، دكتر موسى موسوى، چاپ نجف. -96
 صحيح الكافى، محّمد باقر بهبودى، چاپ تهران. -91
 صحيفه سجادّيه، چاپ كلكته هند. -91
  ايران.العابدين، چاپ ، زينالصحيفة الكاملة -99

 طاووس، چاپ قم.مذاهب الطوائف، إبنمعرفة الطرائف فى  -99

 ، محّمدرضا المظفر، چاپ بيروت.اإلماميةعقائد  -99
 بابويه، چاپ بيروت. علل الشرائع، إبن -90
  ، چاپ نجف. ايران.عنبةطالب، إبنأبىالطالب فى أنساب آل ةعمد -99

 چاپ تهران. ، شيخ مجلسى، چاپ ايران.ةعين الحيا -99
 بابويه، چاپ ايران.الرضا، إبن عيون أخبار -93
 قم. الغارات، ثقفى كوفى، چاپ ايران. -36
 الغدير، عبدالحسين أمينى، چاپ ايران. -31
 حسين موسوى، چاپ نجف. ، نوبختىالشيعةفرق  -31
 فصل الخطاب فى إثبات تحريف الكتاب، نورى طبرسى، چاپ ايران. -39
 ، حّر عاملى، چاپ قم.مهمةـالالفصول  -39

  صباغ، چاپ تهران.، إبنة األئمةمعرففى مهمة ـالالفصول  -39
  الفهرست، نجاشى، چاپ نجف. -30
 تهران. اكبر قريشى، چاپقاموس قرآن، سّيد على -39
 قرب األسناد، حميرى قمى، چاپ تهران. -39
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  الكافى، شيخ كلينى، چاپ تهران. -33
  بابويه، چاپ تهران.كتاب الخصال، إبن -166
  كتاب الخالف، طوسى، چاپ قم. -161
 نجف.كتاب الرجال، حّلى، چاپ  -161
  بن قيس العامرى الهاللى، چاپ بيروت.كتاب سليم -169
 ، طوسى، چاپ ايران.الغيبةكتاب  -169
 بابويه،كتاب كمال الدين و النعمة، إبن -169
 كشف األسرار، نورى طبرسى، چاپ -160
 ،، چاپ كربالء.تربئة األئمة األطهاركشف األسرار و  -169

 ، اربلى، چاپ بيروت.معرفة األئمةفى الغمة كشف  -169

 دبن طاووس، چاپ ايران. ، سيّ املحجةكشف  -163
 الكنى و األلقاب، عّباس قمى، چاپ قم. -116
 مجالس المؤمنين، شوشترى، چاپ تهران.  -111
 مجمع البحار، شيخ مجلسى، چاپ ايران. -111
 األسرار، أبوالحسن فتونى، چاپ تهران.مشكاة األنوار و  ةمرآ -119

 العقول، مجلسى، چاپ قديم ايران. ةمرآ -119
  قم.الدين موسوى، چاپ المراجعات، شرف -119
 مسالك األفهام، عاملى، چاپ نجف. -110
 مستدرك الوسائل، نورى طبرسى، چاپ سنگى. -119
 رجب البرسى،چاپ بيروت.مشارق أنوار اليقين، إبن -119
 ، عدنان بحرانى، چاپ نجف.الدريةمشارق الشموس  -113
 آزار شيرازى، چاپ تهران.مشعل اّتحاد، دكتر بى -116
  بابويه، چاپ ايران.معانى األخبار، إبن -111
 ، نراقى، چاپ ايران.ةسعادمعراج ال -111
 مقاتل الطالبين، أبوالفرج اصفهانى، چاپ بيروت. -119
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 المقاالت و الفرق، سعد أشعرى قمى،چاپ تهران. -119
 منار الهدى، على بحرانى، چاپ ايران. -119
 قم و هند. شهر آشوب مازندرانى، چاپالمناقب، إبن -110
 المناقب، خوارزمى، چاپ نجف. -119
 تهران.عّباس قمى، چاپ منتهى اآلمال، شيخ -119
 بابويه، چاپ تهران.الفقيه، إبنمن اليحضره -113
 منهاج النجاة، فيض كاشانى، چاپ نجف. -196
 منهج المقال، استرآبادى، چاپ ايران. -191
 خان سپهر، چاپ قديم ايران.ناسخ التواريخ، ميرزا تقى -191
 نصوص امامت )شاهراه اّتحاد(، على قلمداران، چاپ تهران. -199
 نقد الرجال، تفرشى، چاپ ايران. -199
 افى، فيض كاشانى، چاپ ايران.الو -199
 ، حّر عاملى، چاپ بيروت.الشيعةوسائل  -190
 واليت فقيه، خمينى، چاپ تهران. -199
 همراه با راستگويان، محّمد تيجانى سماوى، چاپ قم. -199

 سّنت: مصادر و مآخذ اهل
 آيينه اسالم، محّمد ربيعى، چاپ ايران.  -193
 أبوبكر الصديق، حسنين هيكل، چاپ زاهدان. -196
 بيروت و ايران. أبوبكر الجصاص، چاپ أحكام القرآن، -191
 بيروت. عبدالبر، چاپ بيروت.اإلستيعاب، إبن -191
 اسالم ديروز، فردا، محّمد أرغون، چاپ -199
 اسالم و توّهمات، مؤّلف، چاپ تهران.  -199
 سالمة، چاپ سعودى. اإلعتداءات الباطنية على المقدسات اإلسالمية، كامل -199
  رسته، چاپ تهران.، بنالنفيسةاألعناق  -190
 أنساب األشراف، بالذرى، چاپ بيروت.  -199
 ، دكتر يوسف القرضاوى، چاپ بغداد.ةاإليمان و الحيا -199
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 كثير، چاپ بيروت.الحديث(، إبن الباعث الحثيث )شرح إختصار علوم چاپ -193
 بروتوكوالت آيات قم، عبدالّله غفارى، چاپ سعودى.  -196
 التاج الجامع لألصول فى أحاديث الرسول، چاپ قاهره. -191
 خلدون، چاپ بيروت.تاريخ إبن -191
  عساكر، چاپ بيروت.تاريخ إبن -199
 تاريخ األمم و الملوك، طبرى، چاپ بيروت. -199
 كثير، چاپ بيروت.تاريخ البداية و النهاية، إبن -199
  تاريخ بغداد، خطيب بغدادى، چاپ تهران. -190
 دينورى، چاپ بيروت.قتيبة (، إبناإلمامة و السياسةتاريخ الخلفاء ) -199
 محّمد دروزة، چاپ قاهره. تاريخ العرب و اإلسالم، -199
 األثير، چاپ بيروت.تاريخ الكامل، إبن -193
 التبصير فى الدين، أبومظّفر أسفرايينى، چاپ تهران. -106
 تفسير كبير، امام فخر رازى، ايران. -101
 تفسير الكشاف، محمودبن عمر الزمخشرى، چاپ بيروت. -101
  كثير، چاپ قاهره.تفسير القرآن العظيم، إبن -109
 خّرمدل، چاپ تهران. تفسير نور، دكتر مصطفى -109
 حجر عسقالنى، چاپ حيدرآباد هند.تهذيب التهذيب، إبن -109
 توّسل، مؤّلف، چاپ تهران. -100
 حزم، چاپ بيروت.جمهرة أنساب العرب، إبن -109
 حديث الثقلين، دكتر على أحمد السالوس، چاپ عمان. -109
 التوحيد، دكتر يوسف القرضاوى، چاپ قاهره.حقيقة  -103

 عمر، شبلى، چاپ قاهره. ةحيا -196

  محّمد، حسنين هيكل، چاپ ايران. ةاحي -191

 ، أبواألعلى المودودى، چاپ پاكستان. ملوكّيةـالو اخلالفة  -191
  الّدر المنثور، جالل الّدين سيوطى، چاپ قم. -199
 دين و شريعت، محّمدمنظور نعمانى، چاپ زاهدان.  -199



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     501

 

 بن هادى الوادعى، چاپ كويت، مقبلالسنةفى الرد على أعداء اجلنة رياض  -199
 الصالحين، امام نووى، چاپ تهران.رياض  -190
 هيثمى، چاپ بيروت. حجرالزواجر عن اقترف الكبائر، إبن -199
 سبل السالم، صنعانى، چاپ دمشق. -199
 ماجه، چاپ سعودى.سنن إبن -193
 سنن أبوداود، چاپ استانبول. -196
 سنن سعيدبن منصور، چاپ بيروت. -191
 السنن الكبرى، بيهقى، چاپ بيروت. -191
 سنن نسائى، چاپ بيروت. -199
 اپ بيروت.حلبية، چسيرة ال -199
 جوزى، چاپ قاهره.خطاب، إبنعمربن ةسير -199

 هشام، چاپ دمشق.، إبنسرية النبوية -190
 سيماى عمربن خّطاب، عبدالّله أحمديان، چاپ ايران. -199
 شرح صحيح بخارى، إرشاد السارى، قسطالنى، چاپ بيروت. -199
 شرح صحيح مسلم، هامش إرشاد السارى، امام نووى، چاپ بيروت. -193
 أبوالوليد باجى، چاپ بيروت. شرح الموّطأ، -136
 صحيح البخارى، چاپ بيروت. -131
 صحيح ترمذى، چاپ بيروت. -131
 صحيح مسلم، چاپ بيروت.  -139
  جوزى، چاپ بيروت.، إبنصفة الصفوة -139
 ضحى اإلسالم، أحمد أمين، چاپ بيروت.  -139
 ضعيف الجامع، محّمدناصر البانى، چاپ رياض. -130
 سعد، چاپ بيروت. الطبقات، إبن -139
  د أمين، چاپ بيروت.ظهر اإلسالم، أحم -139
 القرضاوى، چاپ تهران.فى اإلسالم، دكتر يوسف ةالعباد -133
 عبقرية عمر، عّباس محمود عّقاد، چاپ قاهره. -166
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 فى اإلسالم، شهيد سّيد قطب، چاپ بيروت.العدالة اإلجتامعية  -161

  المسلم، محّمد غزالى مصرى، چاپ ايران. ةعقيد -161
  الدارقطنى، چاپ رياض. بن عمرالعلل الواردة فى أحاديث الرسول، على -169
 عبدالقادر گيالنى، چاپ رياض. ، شيخالغنية -169
 الفاروق، حسنين هيكل، چاپ قاهره. -169
 حجر عسقالنى، چاپ قاهره. فتح البارى، شرح صحيح بخارى، إبن -160
 فتح القدير، شوكانى، چاپ قاهره. -169
 فتوحات اإلسالمية، أحمد دحالن، چاپ بيروت. -169
 .فتوح البلدان، بالذرى، چاپ بيروت -163
  فتوح الغيب، عبدالقادر گيالنى، چاپ دمشق. -116
 فجر اإلسالم، أحمد أمين، چاپ بيروت. -111
 الفرق بين الفرق، عبدالقاهر بغدادى، چاپ بيروت. -111
 حزم، چاپ بيروت.الفصل بين الملل و النحل، إبن -119
 فى ظالل القرآن، شهيد سّيد قطب، چاپ بيروت. -119
 كتاب الضعفاء و المتروكين، نسائى، چاپ دمشق. -119
 ف الشبهات، محّمدبن عبدالوهاب، چاپ سعودى.كش -110
 حجر عسقالنى، چاپ بيروت.لسان الميزان، إبن -119
 المجروحين، محّمدبن حّبان، چاپ مّكه. -119
 مجمع الزوائد، هيثمى، چاپ بيروت.  -113
 ، چاپ بيروت.تيميةمجموع الفتاوى، إبن -116
 المحبر، بغدادى، چاپ بغداد. -111
 المستدرك، حاكم، چاپ بيروت. -111
 مسند، امام أحمد، چاپ بيروت. دمشق.  -119
 المصّنف، عبدالرزاق، چاپ بيروت. -119
 المنتقى، ذهبى، چاپ قاهره. -119
 الموّطأ، امام مالك، چاپ بيروت. -110
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 دمشق. ، چاپتيمية، إبنالسنة النبويةمنهاج  -119
 ميزان اإلعتدال، محّمدبن أحمد ذهبى، چاپ بيروت. -119
  دينورى، چاپ بيروت.قتيبة المعارف، إبن -113
 الكبير، امام طبرانى، چاپ بيروت.معجم  -196
 نسب قريش، مصعب الزبيرى چاپ بيروت. -191
  مفاهيم ينبغى أن تصحح، محّمد قطب، چاپ بيروت. -191
 وفاء الوفاء، سمهودى، چاپ دمشق. -199
 ، سخاوى، چاپ بيروت.احلسنةالمقاصد  -199
 مقاالت اإلسالميين، أشعرى، چاپ قاهره. -199
 خلدون، چاپ تهران.إبنمقدمة  -190
 شهرستانى، چاپ بيروت.الملل و النحل،  -199


