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 »عيانات«

 !..مرا با اين كتاب داستانى است

اى دورتـر   ام در تحقيق و نوشتن آن بپردازم، ناچارم بـه گذشـته   كه به بيان انگيزه قبل از آن
 :بازگردم

در سـه  .. مذهب، در ايـران متولّـد شـدم    در يك خانواده مسلمان سنّى 1977در اوايل سال 
 -كه خود كوچكترين آنها بـودم   -و در ميان خواهران و برادرانى .. سالگى پدرم را از دست دادم

 ..يافتمپرورش 
برادرانم مرا به مدرسه فرستادند و از همان كـودكى، مـرا بـه حفـظ و قرائـت قـرآن كـريم        

دوران كودكى، بسيار عادى گذشت و چيز قابل ذكرى نداشت، جز آنكه در اين دوران، .. واداشتند
م، مند بود انگيز قرآن و همچنين مسائل دينى، بسيار حريص و عالقه به قرائت و استماع نواى روح

فقط ميل و عالقـه  !.. آنكه مراد يا شارحى داشته باشم كه در اين راه كمك و ياورى برايم باشد بى
ذاتى و انگيزه درونى، عامل راندنم به سوى قـرآن و تالوتـش بـود، و هـيچ هـدفى جـز ارضـاى        

در طول اين مدت، آنچه بـرايم ممكـن بـود، از آيـاتش حفـظ كـردم،       .. ام نداشتم تمايالت درونى
 !..بردم و ليكن با تكرار آن لذّت مى! آنكه چيزى از آن را بفهمم بى

در دوران نوجوانى، در همان اوايل تحصيل در دبيرستان بـود كـه بـا آشـنايى بـا برخـى از       
از جانب آنان به بحـث و منـاظره در    -و بعد دانشجويان و علمايشان  -دوستان و معلّمان شيعى 

. بدون آنكه اطّالع و شناختى كافى در اين زمينه داشـته باشـم   كشيده شدم،» سنّى«و » شيعه«مورد 
كه برايشـان هدفمنـد   -نمودند و در اين راه  شدن، مرا بسيار تشويق و ترغيب مى آنان در امر شيعه

ورزيدند و هرچنـد وقـت يكبـار، كتابهـايى را بـراى مطالعـه و        از هيچ كوششى دريغ نمى -! بود
ثـم  «دند؛ از جمله كتابى كه بـر آن بسـيار تأكيـد داشـتند، كتـاب      دا معرّفى مذهب تشيع به من مى

بود  -از صوفيهاى تيجانيه تونس  -» محمد تيجانى سماوى«، تأليف )آنگاه هدايت شدم(» اهتديت
نتيجه آن بحثها، نشستها، و مطالعه آن كتابها، اين شـد كـه   ! كه به آن بسيار پشتگرم و مفتخر بودند

اشتن علم كافى، امر بر من مشتبه گرديد و به طور كلّى در چيزى كه بـر آن  به علّت ناآگاهى و ند
تا اواخر دوران دبيرستان، در همين حالت شك و ترديد باقى بودم و در پـى  . بودم، مشكوك شدم

  .دادم ، به بحثهايم ادامه مى»حقيقت«يافتن 
  :روزى در حين تالوت قرآن كريم، به اين آيه برخورد كردم... 



 نقدي بر كتاب تيجاني

m�A�B�C�D�E�F�G�H�JI�K��L�M��N�O�P�l 

   ]54: الكهف[
كه در امور دين و دنيا بدان نيازمنـد  (ما در اين كتاب براى مردم، هرگونه مثلى را (

ولـى  ) تا از آنها پنـد بگيرنـد  (ايم  هاى گوناگون بيان و تكرار نموده شيوه به) باشند
 ).. پردازد به مجادله مى بيش از هر چيز) جرّ و بحث است و طبيعتاً دوستدار(انسان 

در مفهوم اين آيه، خيلى فكر كردم و نتيجه گرفتم كه از مجادله و مناقشـه دورى جـويم و   
فقط به قرآن كريم اعتماد كنم و مطالعه كتابهاى مفيد را پيشه خود سازم تا حقيقتـى را كـه بـرايم    

كه دائماً در نوسان بود، رهايى ناشناخته بود، بيابم و از اين حالت سرگردانى و دودلى و تمايالتى 
» مال محمد ربيعى«تأليف » آيينه اسالم«صفحاتى از كتاب  پاره -متعال  -به خواست خداوند ! يابم

از طرف يكى از دوستان به دستم رسيد؛ با مطالعه آن چند صفحه، بسيارى از مسائل برايم روشن 
و مبنـاى شـناخت   .. اسـت » سنّى«و » شيعه«اى  شد و فهميدم كه دين اسالم، فراتر از بحثهاى فرقه

اول آن است؛ نه جوامع كنونى  ، دو سرچشمه اصيل و دست»سنّت«و » قرآن«، تنها »اسالم«حقيقى 
 !هاى منتسب به آن و نه فرقه! اسالمى

ام و سرگرم منازعـه   ارزشى بوده به راستى تا كنون درگير چه مسائل پوچ و بى: با خود گفتم
ديدم كه انگار از وجود عقرب خطرناكى كـه   خود را طورى مى!.. ام خود گشتهبا غافالنى همچون 

ام و مگسـها را از روى ديگـران    ام، ولى با اين حال، بادبزنى برداشته در لباسم پنهان شده آگاه شده
 !!پرانم مى

اى  مطالعه آن چند صفحه، تحولى عميق در من ايجاد كرد؛ زيرا پـى بـردم كـه در محـدوده    
از اين رو، انگيزه جستجو و تحقيق در درك روح و . برم وچك از علم و آگاهى به سر مىبسيار ك

اى براى انجام اين مهم بـه   العاده در من قوت گرفت و احساس كردم نيروى فوق» حقيقت اسالم«
تمام فعاليتهـاى  .. مشغول شدم» اسالم«دار و پيگير  به همين جهت، به مطالعه دامنه. ام دست آورده

ود را در قالب مطالعه و خواندن قـرآن و كتـب مختلـف منحصـر كـردم؛ طـورى كـه از نفـس         خ
خوانـدم و   رسـيد، مـى   هر چيزى در هر فرصـتى بـه دسـتم مـى    .. برم بردم و مى خواندن، لذّت مى

 ..خوانم مى
دكتـر علـى   «كمـى بعـد، بـه كتابهـاى     .. شروع كردم» امام محمد غزالى«نخست با كتابهاى 

مطالعه كتابهايشان، به مـن آن  .. كشيده شدم» عباس محمود عقاد«و » طفى محمودمص«و » شريعتى
محمـد  «، »دكتر يوسف القرضـاوى «، »حسن البنّا«آنگاه با كتابهاى ! خواستم، نداد آرامشى را كه مى
رو شـدم، ولـيكن بـازهم بـه خواسـته       روبـه » سعيد حوى«و » أبوالحسن ندوى«، »غزالى المصرى
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، »محمد قطـب «، »أبواألعلى مودودى«سرانجام، گمشده خود را در كتابهاى !.. خويش دست نيافتم
 -به ويژه شهيد سيد قطب  -در طول مطالعات خود، از اين اشخاص .. يافتم» شهيد سيد قطب«و 

تفكّر و انديشه اين دعوتگران اسالمى، در من تأثير بسزايى داشـت  .. تأثيرات معنوى زيادى گرفتم
 ..گيرم نيز، از ميراث اسالمى اين انديشمندان، بهره زيادى مى و در حال حاضر

، آن چيزى نيست »اسالم«در پى اين مطالعات عميق، اين حقيقت برايم كامالً روشن شد كه 
اسالم، تنها مباحثى فقهـى نيسـت كـه منحصـراً     !.. اكنون در جوامع منتسب به آن رواج دارد كه هم
اسالم، فقط نام يك مشت عقايد و نظريات و سنن !.. ده آن باشندگردانن! اى به نام رجال دين طبقه

االطراف كه زنـدگى درونـى و بيرونـى افـراد را      و روايات نيست، بلكه نظامى است كامل و جامع
هاى آن به ديگر جوانبش منوط و مربوط است و همه اين جوانـب   و هريك از جنبه.. گيرد دربرمى

 1.در زمين هستند» عبد«و » خليفه«عناى واقعى كلمه به م» انسان«با هم در پى ساختن 
دانـم،   رو آن هستم و خويشتن را در قبال آن موظّف مى به هر حال، مكتبى كه خود دنباله...

و تمسك به كتاب و سنّت، با هر گونـه خرافـات و    -سبحان  -با اتّكاء به خداوند : اين است كه
ين دين پاك شده، برخورد كنم و مردم را به اسالم واقعى بدعتى كه به نام اسالم، وارد و رايج در ا

 ..دعوت كنم
 ..و اين كتاب، اولين كوشش من در اين راه بوده است..

بـا  ! ام آن را از ليست كتابهايم حذف كنم و به چـاپ آن اقـدام نكـنم    بارها و بارها خواسته
دامنـه انتشـار آن از ديگـر     -اگر چنانچه بـه چـاپ برسـد     -دانستم اين كتاب  اينكه به خوبى مى

كه  -همچنين اينكه بيشتر خوانندگان آن، جوانانى خواهند بود ! كتابهايم بسيار وسيعتر خواهد بود
هـاى ايـن    انـد و در دام گفتـه   سروكار داشته» تيجانى«اى با كتابهاى  به گونه -روزى همچون بنده 
 !اند به بحثهاى شيعه و سنّى كشيده شدهاند و يا احتماالً در طول زندگى خود،  صوفى تونسى افتاده

كردم، اما باز هم خواستم كه آن را از  با اينكه خألچنين كتابى را به خوبى احساس مى! آرى
زيرا موضـعگيرى مـن در روش نوشـتن ايـن     ! ليست ديگر تأليفاتم حذف كنم و به چاپ نرسانم

روشـى كـه   .. نمـود .  گاهانه تغييرآ - 2سال داشتم 19كه  -كتاب نسبت به زمان قبل از تأليف آن 
امـا امـروز در   !.. اش دفـاع  همـه !.. دفاع از مؤمنان حقيقـى !.. دفاع از حقيقت.. اى بود بيشتر حماسه

كـنم كـه جـواب بـه      احسـاس مـى  .. بيـنم  وجود خود ديدگاه و موضعى غير از گرايش قبلـى مـى  

_________________________________________________________________________ 
. »و ما خلقت الجن و اإلنس إال ليعبدون« )  30/البقرة. (»و إذ قال ربك للمالئكة إنى جاعل فى األرض خليفة«  - 1
 )56/الذاريات(
  اولين بار كه آن را نوشتم  - 2
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!.. كوششـى نيسـت   اشخاصى همچون تيجانى و پرداختن به موضوعات كتـابش، مسـتحقّ چنـين   
!.. باشـد  پر از اباطيل و تناقض و دروغ محض مـى  -اى بودنش  گذشته از كليشه -موضوعاتى كه 
اش از هرگونه عيبى احتيـاج   جهت تبرئه ربه تالش ما انسانهإ؛د» حقيقت«كه نمايد  گويى چنين مى

گيـرد و بـه هـيچ     هرگز در جايگاه اتّهام براى دفاع از خـود قـرار نمـى   » حقيقت«در حاليكه ! دارد
آنها » كتاب خود«همچنين كسانى كه تيجانى در !.. مدافعى نيز جهت تبرئه خود احتياج ندارد وكيل

را به كفر و ارتداد و ديگر صفتهاى زشت متّهم كرده و نسبتهاى نـاروايى بـدانها وارد سـاخته، در    
و اگـر  ! ته باشـند يـاج داشـ  احت -امثـال بنـده    -اند كه به دفاع مـدافعين   قفس متّهمين قرار نگرفته

زيرا همان كسانى كه ! متّهم كرده، ما از بنياد دادگاهش را منكريم» دادگاه خود«در  ، آنها را1تيجانى
مورد ستايش و تمجيد واقع » كتاب خدا«اند، در  مورد تهاجم و اتّهام قرار گرفته» كتاب تيجانى«در 

 !!اند و خود خدا از آنها دفاع كرده است گشته

mÎ�Ï�Ð��Ñ�Ò�Ó�ÕÔ�l ]38: الحج[ 
 )..كند به راستى خداوند از مؤمنان دفاع مى(

 !!بگذار تيجانى و امثال او به كار خود بپردازند: به همين جهت، با خود گفتم 

m�m�n�o�p�l ]83: الزخرف[ 
ور گردنـد و سـرگرم بـازى     آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطـه (
 !...)..شوند) خود(

m�o�p�q�����r�l ]112: األنعام[    

 )..پس بگذار دروغها به هم ببافند(

m�Ô�Õ�Ö�Ø×�Ù�Ú�Û��l ]89: الزخرف[ 
بعـدها خواهنـد   ! بدرود: پوشى كن و بگو پس از آنان روى بگردان و چشم( 

 )..دانست

m�©�ª�«�¬�®�̄�l ]63: الفرقان[ 
و آنـان را  ! (بـدرود : ندگوي دهند، مى و هرگاه افراد نادان، آنها را مورد خطاب قرار مى(

 ))..گذارند به حال خود وامى

_________________________________________________________________________ 
  و امثال او 1
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را به خـاطر آوردم كـه در ايـن حادثـه     » إفك«اما زمانى كه در كارم بهتر انديشيدم، جريان 
» عايشه«خداوند چگونه مسلمانان را به خاطر سكوت و عدم واكنش در برابر منافقين مدينه كه به 

ا زده بودند، به شدت هرچه تمامتر مـورد سـرزنش قـرار    تهمت نارو -نعوذ باللّه  -  همسر پيامبر
پاك است و تهمتى كه بدو  -رضى اللّه عنها  -دانستند كه عايشه  دهد؛ در حاليكه مسلمانان مى مى

 !ندارد» حقيقت«اند،  وارد كرده
ـ   - 1ستكه در سوره نور آمده ا -در اين حادثه  مسـلمانان    هخداوند چند مطلب مهـم را ب

ند؛ به همان كسانى كه در مقابل اين دروغ شاخدار و اين تهمت بزرگ سكوت اختيار ك گوشزد مى
 :و آن اينكه.. كرده بودند
دهد كه هرگاه در چنين حوادثى، تير تهمت از طرف كسى يا كسانى به يكى از  نشان مى -1

رايتـان  شما مسلمانان نشانه رفت، هرگز فكر نكنيد كه اينگونه حوادث برايتـان بـد اسـت، بلكـه ب    
خوب است؛ زيرا منافقان كوردل از مؤمنان مخلص جدا، كرامت بيگناهان و پاكان پيدا، عظمـت و  

 -سلول در آن روز و تيجانى در امروز  همچون عبداللّه بن أبى -برترى آنها هويدا و نهايتاً كسانى 
 !شوند زنند، رسوا مى كه به دروغ تهمت مى

�mW�V�U�T�S���R�QP�O��N�M�LK�J�I�H���YXl ]11: النور[ 
خيال نكنيد كه اين برايتان بد است، بلكه آن برايتان خوب است و هركدام از آنان (
 )..شود به گناه كارى كه كرده است، گرفتار مى) زنند كه تهمت مى(

دهد كه در هركجا كه باشند و در هر زمانى كـه بـه سـر برنـد،      سپس به آنان هشدار مى -2
العمل نشان دهند  خ دهد و مسلمانى مورد تهمت قرار گيرد، از خود عكساى ر هرگاه چنين حادثه

 :فرمايد خداوند در همين حادثه به آنان مى.. و سكوت اختيار نكنند

m�¡�¢�£��¤����¥�¦�§����̈�©�ª�«�¬�®�̄��°�l ]النـــور :
16 [  
ما را نسزد كـه زبـان   : گفتيد شنيديد، مى بايستى وقتى كه آن را مى چرا نمى(

 )..اين بهتان بزرگى است! تهمت بگشاييم، سبحان اللّهبدين 

زننـدگان كـارى    كند كه اگر سكوت كنند و در مقابـل تهمـت   و نهايتاً به آنها گوشزد مى -3
 1 :نكنند، گرفتار عذاب دنيا و آخرت خواهند شد

_________________________________________________________________________ 
 26تا  11آيات  1
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�m�m�l��k�j�i�h�g�f��e�d��c�b�a�`�_
nl ]14: النور[ 
بـا  (و در آخـرت  ) بـا عـدم تعجيـل عـذاب    (اگر تفضّل و مرحمت خدا در دنيا (

شد، هرآينه بـه سـبب فرورفتنتـان در كـار تهمـت،       شامل  حال شما نمى) مغفرت
 )..گرديد عذاب سخت و بزرگى گريبانگيرتان مى

 !..اين بود كه خود را بر سر دوراهى ديدم

چ و كـار او آن قـدر پـو   : گفـتم  كردم، به خود مـى  زمانى كه به پوچى كتاب تيجانى نگاه مى
دانم كه او را مخاطب خـود   تر از آن مى سخيف است كه به راستى وقت خود را عزيزتر و باارزش

 !!ساخته و به جواب كتابش پرداخته و پيگير چنين مسائلى شوم
افتاد و خود را مخاطب انذارهاى  انديشيدم، لرزه بر اندامم مى اما زمانى كه به حادثه إفك مى

 !!ديدم مى -بنشينم در صورتى كه ساكت  -الهى 
.. به همين جهت، پس از استخاره، بر خود آمدم و راه دوم را برگزيدم و بر خدا توكّل كردم

و به طور كلّى در برابر خرافات و بدعتها  -باالخره الزم ديدم كه در مقابل تهمتهاى تيجانى ! آرى
سـكوت   -شود  ارده مىكه در بين عوام به حساب اسالم گذ -همچنين نشر اكاذيب و اباطيلش  -

 ..تأمل و درنگ ننمايم» حق«اختيار نكنم و در گفتن 
رساندن آن، مزيد بر علّت شـد   درخواست مكرّر و تحريض بسيارى از دوستان، در به چاپ

كشيده شدم و نامى بهتر  -! يعنى شيوه تهاجمى؛ نه تدافعى -و لذا به بازنويسى آن به شيوه جديد 
 .. فتمبرايش نيا 2»عيانات«از 

، بلكه جهت تهاجم »حقيقت«تالشى است متواضعانه، نه براى دفاع از » عيانات«از اين رو، 
محمـد  «هـا و پريشـانگوييهاى    و به عبارتى واضحتر، نقدى است بر نوشـته .. به خرافات و اباطيل

 !آورده است -» آنگاه هدايت شدم«از جمله  -كه در كتابهايش » تيجانى
هايى است به برخى از دوستان شـيعى   ت عمده اين كتاب، جواب نامهناگفته نماند كه قسم

كرديم، و چون مكتوبات ايشان برگرفته از كتابهاى تيجانى و چند  كه از اين طريق با هم بحث مى
كتاب ديگر بوده، و با بحثهاى كتـابم نيـز كـامالً ارتبـاط داشـته، و همچنـين جوابهـاى بنـده بـه          

» !سـبحانك «زده شده كه بـا لفـظ   به خداوند تهمت شرك  -العياذ باللّه  -مسأله به قدرى بزرگ است كه انگار   - 1                                                                                                                                                                   
  ! آمده است

 !مسلّمات، بديهيات؛ چيزهايى كه آن قدر عينى و روشن است كه به دليل نياز ندارد: يعنى - 2
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هـا را   ترى بوده، لذا قسمتهايى از آن نامـه  بيشتر و محتواى ريز و دقيقهايشان، داراى جزئيات  نامه
 ..ام آورده -به عنوان مكمل آن  -در اين كتاب 

و » شـيعه «دانم كه موضع خـود را نسـبت بـه     اما قبل از پرداختن به مباحث كتاب، الزم مى
در همـين مقدمـه    -جهت آگـاهى خواننـدگان گرامـى     -آنها » مĤخذ و منابع«و خصوصاً » سنّى«

هـايى كـه دوسـتان     روشن سازم تا عرايض بنده مورد سوء تفسير قرار نگيرد؛ چون حتّى در نامـه 
مرا سنّى قلمداد نموده و  -هاى خود  طى نامه -ديدم كه به طور كلّى  فرستادند، مى شيعى برايم مى

پذيرم و هرچـه را   مى -هرچند نادرست هم باشد  -كردند، هرآنچه را كه سنّيان بگويند  تصور مى
 !كنم رد مى -اگر چه درست هم باشد  -كه شيعه اماميه بگويد 

موضع اينجانب، موضع يك مسلمان آزاد : دارم كه براى اطّالع خواننده محترم، معروض مى
و عـارى از هرگونـه تعصـب     )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  » سنّت«و » قرآن«محقّق، متّكى به 

صـلى  ( خدا با قرآن كريم و سنّت قطعى رسول نابراين هر مطلب صحيحى را كهب 1 .اى است فرقه
پذيرم و انحراف از  تطبيق نمايد، چه در كتب سنّى و چه در مĤخذ شيعه باشد، مى )اهللا عليه و سلم

، »علـى «يـا  » عمـر «شده از  اين اصل را در هيچ يك از آنها قبول ندارم و از اين نظر، اقوال روايت
 !برايم يكسان است... و» حلّى«يا » تيميه إبن«، »كلينى«يا » بخارى«، »جعفر صادق« يا» شافعى«

، در اتّحاد و اّتفاق راستين مسلمانان و تقريب قلوبشان مؤثّر افتـد و  »عيانات«اميد است كه 
، و خداى ناكرده موجب سـوء تفـاهم نگـردد، و    »حقيقت«ترشدن  اى باشد در هرچه روشن وسيله

موردى باشد كه خوشـايند خواننـدگان عزيـز     -بر اثر نقص كتابت  -ر جايى از آن اگر چنانچه د
 !..نمايم واقع نشود، پيشاپيش عذرخواهى مى

تو را حمد و سپاس ! اگر انگيزه من در نوشتن اين كتاب، انگيزه رحمانى باشد، پروردگارا...
ه تو به درون هركس آگـاهترى  نمايم و البت گويم و اگر غير از آن باشد، از تو طلب مغفرت مى مى

 !..خداوند همه پويندگان راه حق را مددكار باشد!.. و بازگشت همه امور به سوى توست

m�Ä�Å�Æ�Ç�����È�ÊÉ�Ë�Ì�Í�ÏÎ�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô��l ]88: هود   
  

  ابراهيم محمدى
_________________________________________________________________________ 

اهل «اين بوده كه خوانندگان بدانند كه اين كتاب براى دفاع از » عيانات«يكى ديگر از داليل انتخاب عنوان  -   1
ه ديگرى كه به اسالم منتسب هستند، نوشته نشده است؛ زيرا اسالم تنها يك صورت و يا هيچ فرق» سنّت و جماعت

سال بدان دعوت نمود و در پايان، اكمال آن را اعالن داشت و  23حقيقى دارد و بس كه محمد بن عبداللّه مدت 
مانگونه كه اشاره شد، و ه! غير از آن هرچه باشد و هرچقدر هم تالش شود كه با اسالم پيوند داده شود، باطل است

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



 نقدي بر كتاب تيجاني

  هجرى قمرى 1420رمضان 
  
 

  

 »تيجانى و كتابش«

  
بـه قـول    -كسى كـه  .. يجانى سخن بگوييمبهتر است قبل از هر چيز كمى درباره شخص ت

كشف نوينى نموده؛ البته نه در جهان اختراعات و ابتكارات تكنيكى و فيزيولـوژيكى،  « -: خودش
 )13ص . (»!هاى دينى بلكه در جهان عقايد و در ميان سيلى از مكتبهاى مذهبى و فلسفه

كتاب اسـت كـه ادعـا    در همان .. را در كتاب نخستش آورده است! او، داستان اين كشفش
و داراى عقايد صوفيگرى بوده كـه  .. التحصيل گشته است تونس فارغ» الزيتونه«كند از دانشگاه  مى

منتسب بوده و سپس به عربستان سعودى جهت زيارت  -از طريقتهاى صوفيه  -» تيجانيه«به فرقه 
هايشان، بـه عقايـد    كند، و پس از مالقات با علماى سعودى و شنيدن سخنرانى خانه خدا سفر مى

كند كه مسلمانان  شود؛ چنانچه آرزو مى صرف مى» وهابى«كند و نهايتاً يك  وهابيت تمايل پيدا مى
ــز ايــن عقيــده را داشــتند  ــه تــونس برمــى ) 27ص ! (ديگــر ني ــا گــروه  و زمــانى كــه ب گــردد، ب

انكـار تصـوف   وآمد نموده و در مساجد شهر، شروع بـه نشـر وهابيـت و     رفت» المسلمين اخوان«
خواهد از طريق ليبى بـه مصـر و    نمايد، اما اين بار مى پس از چندى مجدداً قصد حج مى.. كند مى

: گويد مى) 30ص (او خود در .. سپس از راه دريا به لبنان و آنگاه به سوريه، اردن و عربستان برود
عمره را به جاى آورم و خواستم  بيش از جاهاى ديگر مورد نظرم بود كه هم مى) عربستان(آنجا «

هـاى   هم تجديد عهدى با وهابيت بنمايم؛ همان وهابيتى كه خود مبلّغ و مروج آن در ميـان تـوده  
 .»وآمد داشتند، بودم المسلمين بيشتر رفت محصلين مدارس و در مساجدى كه اخوان

.. ده اسـت ، به همين سفرهايش اختصاص دا»آميز مسافرت موفقيت«تيجانى فصلى را با نام 
كند، بـر روى كشـتى، بـا فـردى بـه نـام        به هر حال زمانى كه با كشتى از مصر به بيروت سفر مى

شود و تحت تأثير او واقع گشته و همـراه او بـه عـراق سـفر      آشنا مى -از شيعيان عراق  -» منعم«
و بـه قـول   كنـد   ديدار مـى  -اللّه خويى و محمد باقر صدر  آيت -كند و با علماى بزرگ شيعه  مى

امـامى   رسـد و نهايتـاً شـيعه دوازده    مى» حقيقت«خودش، پس از تحقيق عميق و تالش بسيار، به 
 !شود مى

.. گيـرد  شود كه امواج آن تمام جهان تشيع را فرامـى  اين عمل تيجانى، همچون انفجارى مى
ادر رد عقايـد  پـردازد؛ از ايـن رو كتابهـايى ر    شدن، بالفاصله به تبليغ آن مـى  تيجانى پس از شيعه
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همـراه بـا   «، »آنگـاه هـدايت شـدم   «نويسد كه تا كنون چهـار كتـابش بـه نامهـاى      مى» سنّت اهل«
 .اند ترجمه و چاپ شده» سنّت واقعى اهل«و » از آگاهان بپرسيد«، »راستگويان

 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر شان، مالحظه كردم كه به اصحاب گرانقدر  بنده پس از مطالعه
توهين كرده و با اشاره و كنايـه،   -رضى اللّه عنهم  -خلفاى راشدين و عايشه و حفصه  خصوصاً

به !.. خوانده است... يا به تصريح مطلب، آنها را كافر و مرتد و منافق و گمراه و خائن و غاصب و
 :طور خالصه خواسته به خوانندگان بفهماند كه

كه گـاهى سـه و يـا     -ه جز تعداد كمى ب )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر تمامى اصحاب  -1
سـنّت   اند و چون اهل مرتد شده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر همگى پس از  -! دانند چهار نفر مى

 !گذارند، پس آنها نيز كافرند كنند و به آنها حترام مى از آنها پيروى مى
و فقـط از خانـدان   روى برگرداند  -! اسرائيل مانند گناهكار و بنى -بايستى از اصحاب  -2
 -كه از هر گونه اشتباه كوچك و بزرگ معصوم و مصون هسـتند   - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

كسانى كه شارع دين و مرجع اختالفـات و برگزيـدگان و منصـوبان الهـى در زمـين      .. پيروى كرد
 !هستند

اهللا عليـه و   صـلي (پيامبر اش روى همين قضيه، يعنى طعن اصحاب  تمام كتابهاى چهارگانه
به هر وسـيله   -كه از شيعيان گرفته  -اش  براى اثبات اين نظريه -متأسفانه  -تركيز يافته و  )سلم

ممكن متوسل شده است؛ چنانكه كتابهـايش پـر از دروغ محـض، اباطيـل، تـدليس، عيبجـويى و       
ه اسـت،  و اگر تيجانى در ادعاى خويش صادق، و واقعاً در جستجوى حقيقت بـود !! تهمت است

بـا   -بـوده  » حقيقـت «كـه رسـيدن بـه     -بايست دروغ بگويد و شايسته هم نبود، هـدفش را   نمى
 !وسايلى دروغين و غير واقعى به تحقّق برساند

افـراد   1  تشـيع نيـز   در ميـان اهـل  .. ده باشداين هم چيز عجيبى نيست كه شخصى شيعه ش
از  -» محمد عبدالشكور لكهنودى«: ؛ ماننداند زيادى هستند كه از تشيع دست برداشته و سنّى شده

يا .. را پس از تسنّن، در رد عقايد شيعه نوشته است» باقيات صالحات«كه كتاب  -علماى پاكستان 
هـاى زيـادى عليـه معتقـدات شـيعه       كه كتابها و رساله -از علماى مشهور ايران  -» علّامه برقعى«

ادامـه   -اكنون نيز در سراسـر ايـران    هم-كارش را تأليف و شاگردان زيادى هم تربيت كرده كه اف

_________________________________________________________________________ 
اش كـه خـود را يكـى از     زيرا بر خالف گفتـه ! كامالً معذورانه بوده است -به نظر بنده  -شدن تيجانى  البته شيعه  - 1

مسلك دراويش بوده و دگرگونى از يك مذهب منحرف، بـه يـك   علماى بزرگ سنّى دانسته، داراى مذهب تصوف و 
سنّت و جماعت مشهور  و هيچ ارتباطى هم با مسلمانانى كه به اهل! مذهب منحرف ديگر، به راستى چيز عجيبى نيست

  و جماعت اصحابش هستند، ندارد) صلي اهللا عليه و سلم(اند و بر سنّت رسول خدا  شده



 نقدي بر كتاب تيجاني

كـه قربـانى همـين راه هـم     » شـيعيگرى «صاحب كتاب » احمد كسروى«همچنين آقاى .. دهند مى
الشـيعه و  «صـاحب كتـاب    -از علماى نجـف   -» موسى موسوى«يا !.. گرديد و به شهادت رسيد

ثـم  .. للّـه «مؤلّف كتـاب   - يكى ديگر از علماى نجف -» حسين موسوى«و همچنين .. »التصحيح
 !توان نام برد كه به راستى نه اولين و يقيناً آخرينشان هم نيستند و نخواهند بود را مى» !للتاريخ
مـثالً  ! رسد صحت داشته باشـد  اما در كتاب تيجانى، بعضى مسائل آمده كه بعيد به نظر مى 

 -سـخن گفتـه اسـت و    » بـاقر صـدر   سيد محمد«از ديدارش با » آميز مسافرت موفّقيت«در فصل 
از قول او استداللهايى آورده كه بسيار غير منطقى است و انسان مشـكوك   -چنانكه خواهيم ديد 

! اى نبرده است از اسالم هيچ بهره» صدر«شود از اينكه تيجانى، صدر را مالقات كرده باشد و يا  مى
داند كه چه اندازه نادرست  كس هم مىدار است و هر چون واقعاً استداللهايش غير منطقى و خنده

 !..است

ما در اين فصل، سعى نخواهيم كرد به موضوعات عقيـدتى كـه تيجـانى در كتـابش آورده،     
اش در  انگـارى  وارد شويم، بلكه تنها به بعضى از دروغها و تناقضها و پريشانگوييها، و نيـز سـهل  

پردازيم و  ضى از آيات قرآن كريم مىروايت حديث و تاريخ، همچنين استناد نابجا و غلطش به بع
 ..گذاريم نقد و بررسيهاى عقيدتى را به فصلهاى جداگانه ديگر وامى
*  *  * 

 :دروغها و پريشانگوييهاى تيجانى -
ثـم  «نخسـتين كتـاب تيجـانى    .. شود اولين دروغ تيجانى، در همان عنوان كتابش آشكار مى

، »شـدنم بـه چـه معناسـت     شـيعه «، »اه هدايت شـدم آنگ«: باشد كه به نامهاى مختلفى مى» اهتديت
ترجمه و منتشر شده است و همانند طوفانى سـهمگين، سراسـر   » يافته راه«و » چگونه شيعه شدم«

نشـين، بـه طـور رايگـان بـه       ايران را فراگرفته و حتّى در بعضى از شهرها، خصوصاً مناطق سـنّى 
 !شود جوانان داده مى

نه تنها ضد وحدت مسلمانان اسـت، بلكـه نـام و     -يفاتش و ديگر تأل -محتواى اين كتاب 
عنوان آن هم بزرگترين توهين به مسلمانان است؛ زيرا معنى عنوان كتاب تيجانى اين است كه تنها 

ابلهانه است كه ديگر    و اين بسيار 1 !ى مسلمانان گمراهنديافته است و مابق هدايت» شيعه«و تنها 

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

!.. ، يعنى تنها شيعيان آگاه هستند و بقيه جاهلند»از آگاهان بپرسيد«!.. راستگويانند و مسلمانان ديگر، دروغگو
هستند و ديگران ) لي اهللا عليه و سلمص(، يعنى شيعيان تنها گروهى هستند كه پيرو سنّت پيامبر »سنّت واقعى اهل«

  !اند نامند، مدعيانى دروغين كه خود را اهل سنّت مى
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كـه امـروزه    -واند و از طرف ديگر از بـرادرى و وحـدت اسـالمى    مسلمانان را گمراه و باطل خ
 !سخن گفت -اند  علماى شيعه پرچمداران آن شده

كتاب تيجانى، بزرگترين عيبش اين است كه در دل مسلمانان به خاطر مطالـب دروغـين و   
كننـده   و خوشـحال .. پسـند  كتـابى اسـت شـيطان   .. كنـد  ناحقش، كينه و عداوت ايجاد كرده و مـى 

 !..يونيسم و صليبيتصه

 -» محمد جـواد مهـرى  « -را برايش برگزيده كه مترجم كتاب » ثَم اهتَديت«تيجانى، عنوان 
» آنجا كه هدايت شدم«و در واقع ترجمه آن ! اشتباه گرفته است) آنگاه(» إذَا«را با ) آنجا(» ثَم«واژه 
 !سخيفانه و منافقانه استبه هر حال بدون شك، معنى و مفهومش، بسيار !.. باشد مى

» بنياد معارف اسـالمى قـم  «تيجانى با انتخاب عنوان مذكور و علماى قم، يعنى گردانندگان 
اند؛ زيـرا خطـاب بـه     اند، حماقت خود را با پخش و نشر آن، اثبات نموده كه كتاب را چاپ كرده

بـرادران  «ت را شـود، اهـل سـنّ    صحبت مى» وحدت اسالمى«چگونه شما وقتى از : گوييم آنان مى
 -آن هـم بـدون دليـل     -خوانيد و از طرفى اين چنين آنها را كافر و منافق و گمـراه   مى» مسلمان

خالصه، يـا شـعار وحـدت    ! دانيد؟ آيا وحدت با گمراهان و كافران، توهين به خودتان نيست؟ مى
 !يا عنوان كتاب تيجانى احمقانه است! تان دروغ محض و تقيه است اسالمى

 :گويد كتابش مى) 200ص (در  مثالً
انـد،   ام كرده شوم و گرد و خاك تعصب را كه بر آن احاطه از اين روى بر خود چيره مى... «

زدايم و از تمامى قيود و زنجيرهايى كه بيش از بيست سال مـا را در آن بسـته بودنـد،     از خود مى
دانستند كه خداوند مـرا   قوم من مىاى كاش «: گويد يابم و زبان حالم به آنها همواره مى رهايى مى

 .»...آمرزيد و عزّت  و احترامم بخشيد
فرمـوده  » حبيب نجار«سوره يس است كه خداوند از قول  27و  26اين عبارت ترجمه آيه 

! خود را به توحيد دعوت نمود، ولى آنهـا وى را بـه قتـل رسـاندند    » مشرك«آنگاه كه قوم . است
اً در زيرنويس، از سوره و شماره آيه نام نبرده است؛ چون او هم نيز عمد -مهرى  -مترجم كتاب 

 !.داند كه به كاربردن آيه مذكور درباره ديگر مسلمانان، به معنى مشرك و كافر خواندن آنهاست مى
اين عبـارت  . »...گويند آنچه در قلبشان نيست با زبان مى! آرى«: نويسد مى) 269ص (يا در 

باشد كه خداوند متعال درباره خصوصـيات منـافقين بيـان     ل عمران مىسوره آ 167نيز ترجمه آيه 
 ..فرموده است

در سراسر كتابش از مسلمانان اهل سنّت .. شوند ها در كتابش فراوان يافت مى اينگونه نمونه
بدون دليل ياد كرده است، و بـه دليـل اينكـه خلفـاء و     ... به تعابير گمراه، باطل، مشرك و منافق و
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خواند، پيروان آن بزرگـواران را نيـز    را كافر و مرتد مى )رضي اهللا عنهم(اصحاب كرام  بسيارى از
 .داند كافر و مرتد مى

نظـران شـيعه از چنـين نيـت ناپـاك و انديشـه        كنيم تمامى علمـاء و صـاحب   ما گمان نمى
شـبهاى  «: ولى چاپ و نشر كتاب تيجانى و كتابهـايى ديگـر ماننـد   . اى برخوردار باشند متحجرانه
ــد«، »پيشــاور ــين«، »اســرار آل محم مســؤوالن و «: ايــن تصــور را كــه... و» ضــميمه حليــة المتّق
اندركاران تشيع نيز كه اكنون ادعاى بى چون و چراى واليت فقيه و سرپرستى امور مسلمين  دست

ـ  »انديشند را دارند، مانند تيجانى و امثال او مى دل كـرده  ، در ذهن مسلمانان به تصديق و يقـين مب
 !است

متأسـفانه طـورى كـه در     -ما ترديدى نداريم كه خواهان وحدت اسالمى در ميان شـيعيان  
هـر  ! بسـيارند  -عادتـاً   -كم، و شيفتگان تفرّق  -ايم  بينشان زندگى كرده و از نزديك لمس نموده

مخصوصـاً  دانيم كه بودجه هنگفتى على الدوام براى تبليغ شعار توخالى وحدت اسالمى،  چند مى
شود، ولى در مقام عمـل بـه جـز تفـرّق روزافـزون چيـزى        صرف و خرج مى» !هفته وحدت«در 
البته شرح اين درد، با نشان دادن صدها سند و دليل زنده و ملموس، خود به كتابى جدا .. يابيم نمى

 !..و مستقلّ نياز دارد

را دانشمندى معرّفى  از جمله پريشانگوييهاى فراوان تيجانى يكى اين است كه نخست خود
اند و قرآن و احاديث  مصر، بعضى از علماء در جلسات بحثش حاضر شده» األزهر«كند كه در  مى

دانسـته و ردخـور نداشـته تعجـب      بسيارى را از حفظ داشته و از آن همه دليل و برهانى كـه مـى  
آورنـد؛   به عمل مـى دعوت » األزهر«و باالخره از وى براى تدريس در دانشگاه ) 41ص ! (اند كرده

و چنين پنداشتم كه راستى من يك دانشمند و عالم هستم، و چرا نباشـم كـه   ...«: گويد چنانچه مى
تـو بايـد در اينجـا، در    : دادند و از آنها يكى به من گفته بـود  علماى أزهر شريف بدان گواهى مى

 )42ص . (»...األزهر باشى و
به قول تيجانى  -ساله عراقى  13-16هاى  رابر طلبهوقتى در ب!! اما همين دانشمند بلندمرتبه 
آيات و احاديـث و     گيرد، به يكباره، آن جف قرار مىدر حوزه علميه ن - 1 !!ساله 13-16كودكان 

براهينى را كه علماى أزهر از آن معجب بودند، از ياد برده و ضعف و بيسوادى و نادانى خـود را  
بيـرون  ) يعنـى مـنعم  (اى كاش با دوستم «: گويد چنانچه مى )72و  73ص !.. (گذارد به نمايش مى

ماندم؛ زيرا هيچ يك از آنان سؤالى از من در فقه يا تـاريخ نكـرد،    رفته بودم و با اين كودكان نمى

_________________________________________________________________________ 
گـويى   اين نشانه مبالغـه و گزافـه  ! خوانده است؟» كودك«دانيم به چه دليل تيجانى، نوجوانان و جوانان را  ما نمى - 1

  ! اوست
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و پنداشـتم كـه عقلهـاى    «: دهد و چنين ادامه مى) 75ص . (»مگر اينكه از پاسخگويى عاجز ماندم
اى است كه در األزهر مالقات كـردم و   هاى آن استادان سالخوردهاين كودكان خيلى بزرگتر از عقل

 )76ص . (»يا علمايى كه در تونس با آنها آشنا شدم
خواهد به خوانندگان چنـين بفهمانـد كـه آن     سروته و نامرتبط، مى تيجانى با اين سخنان بى

ساله شيعى، تـوان   13-16دانشمندان سنّى كه لياقت تدريس در األزهر را دارند، در برابر كودكان 
 !گفتنى را ندارند هيچگونه سخن

كـارى نـداريم و يكراسـت بـه سـراغ       -به قول تيجـانى   -ساله  13-16البته ما با كودكان 
رفته و گفتگويشـان را  » اللّه خويى آيت«و » سيد محمد باقر صدر«دانشمندان مشهور شيعى، يعنى 

و بيانـاتش و از جملـه      كه يا سرگذشت تيجانىا روشن شود ت 1كنيم با تيجانى، نقد و بررسى مى
و ديگر علماى شـيعه   -مباحثه وى با خويى و باقر صدر ساختگى است و يا آقاى صدر و خويى 

ناگفته نماند كه اين تيجانى و علماى قم هستند كه با !.. اند انديش و بيسواد بوده واقعاً بسيار ساده -
 !!اند؛ نه ما ن را زير سؤال بردهپردازى خود، شخصيت علمى علمايشا خيال

شود؛  و علماى نجف بود كه شيعه مى! به هر حال، تيجانى در همين جريان ديدار با كودكان
كننـده خواننـدگان    پـرداز و اغفـال   گـو، داسـتان   زننده، تناقض دروغگو، تهمت: و به عبارت دقيقتر

دادن  تنها به نشـان  -! وار استبه حكم مشت، نمونه خر -كه ما در صفحات اين كتاب !.. شود مى
باضـافه اينكـه انحـرافش را نيـز از     . ايـم  هـايش، اكتفـا كـرده    بارزترين دروغها و تهمتها و تدليس

كردن قضايا ثابت كرده و پرده از جهـل و نـادانى و نيـت پليـد و      چگونگى روش علمى در مطرح
 ..ايم ناپاكش نيز برداشته
  جـايي ر مرا حاجى لقـب دادنـد و از آن روز، هـر    مردم شه«: گويد مى) 28ص (تيجانى در 
 !!.. »گشت ها فقط متوجه من مى شد، ذهن اين نام برده مى

زيرادر هر شهرى، دهها و صدها حاجى وجود دارد و تنها ! اين معلوم است كه دروغ است
 !متوجه او شوند» فقط«ها  او نبوده كه ذهن

ا پسنديدم و در جاى خلوتى رفتيم كه مـن  ر) يعنى منعم(نظرش ...«: گويد مى) 49ص (در 
خوانـد و   وضو بگيرم و او را براى نمازخواندن جلو انداختم كه آزمايشش كنم، چگونه نمـاز مـى  

 .»آنگاه خودم نماز را اعاده كنم

_________________________________________________________________________ 
  .ايم در فقرات و فصلهاى بعدى آورده  - 1
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شـمردن   نيتش و توهين به امر نماز و كوچـك  زيرا بر خُبث! اين سخن تيجانى صحيح است
هـيچ مـؤمن خـداترس و    ! آيـد  همچون تيجانى بـه سـادگى برمـى   آن داللت دارد كه از اشخاصى 

دهد كه نمـازى را بـه پـادارد كـه      پارسايى جرأت انجام چنين كارى را ندارد و به خود اجازه نمى
 !معتقد به بطالنش است

گويد كه با منعم نماز مغرب را به پاداشتم،  مى) 49ص (پريشانگويى ديگر تيجانى اينكه در 
نماز «: دهد كه ادامه مى) 50ص (و در ... »با هم به سوى رستوران روانه شديم« گويد كه، سپس مى

؛ زيرا شيعيان، اوقات پنجگانه نماز را به سـه وقـت   »عشاء را نيز پشت سرش به جماعت خواندم
در سفر و حضر، بـا هـم جمـع     -همچون ظهر و عصر  -اند؛ يعنى مغرب و عشاء را  تقسيم كرده

پـس از  .. داننـد  خوانند، و در حالت سفر، جمع و قصر نماز را واجب مى كرده و در يك وقت مى
تقيـه نمـوده    -كـه در سـفر بـوده     -گويد و يا مـنعم   يا تيجانى دروغ مى: دو حالت خارج نيست

 !!است
باشد، همانا عبدالقادر سرور  و اگر محمد سرور و ساالر پيامبران مى«: گويد مى) 52ص (در 

: كـه گفتـه  ) يعنى شـيخ عبـدالقادر  (او را بر تمام اولياء مقدم دانسته و اوست  اولياء است و پيامبر،
گرداگرد ) منظورش كعبه است(كنند و اما من، خانه  همه مردم هفت بار گرداگرد خانه طواف مى«

را قـانع سـازم كـه شـيخ     ) يعنـى مـنعم  (كردم او  و تالش مى» !كند ها و چادرهايم طواف مى خيمه
كنـد و   آيـد و بيماريهايشـان را درمـان مـى     برخى از مريدان و محبانش آشكارا مـى عبدالقادر نزد 

 .»...گشايد و هايشان را مى گره
!! اگر چنانچه راست گفته باشـد  -اين نيز انحراف شديد عقيدتى تيجانى را قبل از تشيعش 

وجود دارد، » تصوف«و » تشيع«اى بسيار قوى بين  سازد كه رابطه دهد و ما را مؤكّد مى نشان مى -
 !و هر دو صورتى از يك عمل هستند

اعم از صالحين  -در اسالم، هركس معتقد باشد كه شيخ عبدالقادر گيالنى يا ديگر مردگان 
رونـد و بيماريهايشـان را شـفا داده و     آيند و مى نزد مريدان و دوستدارانشان، آشكارا مى -يا غيره 

در .. چون و چرا از اسالم خارج گشـته اسـت   است و بىسازند، مشرك  حوايجشان را برآورده مى
 ..ايم به تفصيل سخن گفته» توسل«فصل 

همـه مـردم، گـرد كعبـه هفـت بـار طـواف        «: اى كه از زبان عبدالقادر آورده همچنين جمله
، جمله كفرآميزى است كه هرگز از زبان شيخ »!چرخد هايم مى كنند و اما خود كعبه، گرد خيمه مى

: بينـيم  و برعكس اين جمـالت را از او مـى  ! گيالنى بيرون نيامده و ثابت هم نشده است عبدالقادر
اگر تمام خاليق تالش كنند كه به كسى نفعى برسانند، در حالى كه خداوند نخواسته باشد، هرگز «
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و اگر جملگى جمع شوند تا بـه كسـى ضـررى برسـانند، در حاليكـه خداونـد مقـدر        ! توانند نمى
  2.»!توانند آمده است، نمى 1)رضي اهللا عنه( عباس د، همانگونه كه در روايت إبننفرموده باش

بر توست كه تنها از خدا «: كند يا زمانى كه در بستر مرگ بود، به فرزندش چنين وصيت مى
بترسى و به هيچ كس غير از او اميد نبندى، و تمام حوايج خود را متوجه او سازى و بر كسى غير 

به احدى غير از خدا اطمينـان و  . توكّل ننمايى و درخواستهايت را تنها از او بخواهى از او تكيه و
هـيچ كـس در   «: گويد و يا مى.. »!ثقه نكن و خالصه راه توحيد را برگير؛ توحيد خالص و كامل را

كننده بال و مصيبت  اى، هيچ دفع دهنده هيچ ضرررساننده و نفع. چيزى از ملك، با او شريك نيست
اى  دهنـده و شـفادهنده   اى، هيچ عافيـت  كننده و مبتالكننده كننده نفع و سودى، هيچ مريض بو جل

مشـغول مسـاز كـه هـيچ كـس       -در ظـاهر و بـاطن    -پس هرگز خود را با خلـق  ! جز او نيست
 3 .»!نياز سازد و از عذابش نجات دهد تواند تو را از خدا بى نمى

دانسـتم و   در حقيقت از تاريخ اسالم نه كم مىولى ...«: گويد مى) 57و  56ص (تيجانى در 
كردند كه  كردند و ادعا مى نه زياد؛ زيرا معلّمان و استادان ما همواره ما را از خواندن تاريخ منع مى

 .»اى در خواندنش نيست اين تاريخ سياه و تاريكى است و هيچ فايده
كنـد كـه    ادعا مـى ) 41ص ( در!.. اش را بنگريد گويى اين تناقض!! حافظه است دروغگو، كم

گويـد كـه    هـم مـى  ) 46و  45ص (علماى أزهر از علم و كثرت دانشش، متحير شده بودند و در 
كه كتابهـايى در   -را » ظهراإلسالم«و » اإلسالم ضحى«و » فجراإلسالم«، يعنى »أحمد أمين«كتابهاى 

اينكه بيسوادى خـود را نسـبت   اينجا گذشته از   اما در 4خوانده است، -الم هستند مورد تاريخ اس

_________________________________________________________________________ 
إذا سألت «: فرمود) رضي اهللا عنه( عباس بن به عبداللّه) صلي اهللا عليه و سلم(است كه رسول خدا منظورش روايتى  - 1

ء قد كتبه اهللا  ء لم ينفعوك إال بشى فسئل اهللا و إذا استعنت فاستعن باهللا و اعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشى
 .»ء قد كتبه اهللا عليك روك إال بشىء لم يض و اعلم أن األمة لو اجتمعت على أن يضروك بشى

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 مقرّر فرموده، نصيبت نخواهد شد، و بدان كه 

براى رساندن زيانى به تو اتّفاق نمايند، جز زيانى كه خداوند برايت نوشته است، به تو نخواهد اگر تمام مردم 
  .»رسيد

 .، بيان عذاب1 الغنية، شيخ عبدالقادر گيالنى، ج - 2
  . 59الغيب، مقاله  فتوح - 3
براى اينكه : ه منعم گفتمب«: آورد مى) 45ص (در .. در آنجا نيز دروغهايى را به كتاب أحمد أمين نسبت داده است  - 4

پرسـتند، رسـالت و    روهاى شما كه خدا را مـى  پرستيد و خوبان و ميانه ابيطالب را مى بن شما مسلمان نيستيد؛ زيرا على
گويند و معتقدند كه او به امانت الهى، خيانت ورزيد و بـه   پيامبرى حضرت محمد را قبول ندارند و جبرئيل را ناسزا مى

اين معلومات را از كتـب تـاريخ، مثـل    : گويد سپس مى.. »!الهى را به على برساند، به محمد رساندجاى اينكه رسالت 
چـون احمـد   ! ام؛ در حاليكه اين دروغ آشكار است اإلسالم و ظهراإلسالم تأليف احمد امين گرفته فجراإلسالم و ضحى

: ه تنها مطالبى را دربـاره ابـاطيلى همچـون   در هيچ يك از كتابهايش نگفته است، بلك -اصالً  -امين، چنين حرفى را 
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دار  فايـده لكّـه   كند، تاريخ اسالمى را نيز بـه عنـوان تـاريخى سـياه و بـى      به تاريخ اسالم افشاء مى
 !كند مى

اند، بلكه به دورانهـاى طاليـى و    اين سخن را حتّى مستشرقين مغرض هم تا به حال نگفته
اگر چنانچه اساتيد و .. اند رار داشتهاق -خصوصاً دوران خلفاى راشدين  -شكوفاى تاريخ اسالمى 

اگـر  ! گوييم اند، ما بر خالف آن را مى معلّمان تيجانى از تاريخ اسالمى، تاريخ سياه و پوچ نام برده
خواهد، بهتر است به تاريخ تشيع نظرى بيفكند تا ببيند كه آيـا   فايده را مى تيجانى تاريخ سياه و بى

نظـر از   در حـالى كـه، صـرف   ! اند؟ سرزمينى را فتح كرده  آيا 1!د؟ان ل، اسالم را يارى كردهتا به حا
هرگـز  .. انـد  انداختن جنگهاى داخلى، با دشمنان خارجى هم، بارهـا و بارهـا، همدسـت شـده     راه

انـد، بـا ديگـر     جنگـى هـم داشـته    -در گذشته و امروز  -اند و اگر چنانچه  دشمنى را دفع نكرده
 !مسلمانان بوده است
اين را  -پا كردند  گذرد از بلواهايى كه در دوران خالفت على و پس از آن بهب -در گذشته 

 :خوانيم در تاريخ از آنها مى
در اشـغال و تصـرّف بغـداد، و سـپس      -لشـگريان هالكوخـان    -كمك به مغـوالن تاتـار   

 -نصير طوسى كه  العلقمى و خواجه محمدبن: انداختن فساد در آن از طريق بزرگانشان همچون راه
سنّت  جانبه اهل عام همه وزيران دولت عباسى بودند و پس از همكارى مخفيانه و قتل -از راه تقيه 
 2 !بردن كتابهايشان، وزيران دولت هالكوخان شدند و از بين

 .3كمك به مسيحيان در جنگهاى صليبى و بازكردن مرزها برايشان
فل شـادى، بـه هنگـام شكسـت     جنگ و درگيرى دايمى با عثمانيها و برپايى مجالس و محا

 .4لشگريان عثمانى از روس
 :و اما در حال حاضر5 جرساندن حجا راألسود پس از به قتلبردن حج از جاكندن و به تاراج

                                                                                                                                                                   
نگـاه شـود بـه    .. (آورده اسـت » ارتداد اصحاب غير از سـه نفـر  «و » تحريف قرآن«و » علم غيب ائمه«و » رجعت«

  ). 113 ، ص4 و ظهراإلسالم، ج 210-220 ، ص3 اإلسالم، ج ضحى
  . ايم ما مختصرى از آن را در فصل آخر آورده - 1
كثيـر،   ، إبـن »البدايـة و النهايـة  «يا  90 ،سيد حسين موسوى، ص»للّه ثم للتاريخ«رجوع شود به براى تفصيل آن   -  2
  213-217-283 ، ص13 ج
  73 الخمينية وريثة الحركات الحاقدة و األفكار الفاسدة، تأليف وليد األعظمى، ص -  3
  160 اإلعتداءات الباطنية على المقدسات اإلسالمية، كامل سالمة، ص - 4
  .     63 بروتوكوالت آيات قم، عبداللّه غفارى، ص - 5
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گــذرد و ســتودن  ســخنان رهبــران و بزرگانشــان مبنــى بــر اينكــه راه قــدس از عــراق مــى
جمعـى در بغـداد    كشـتار دسـته   العلقمى، كسانى كه باعـث  يقطين و إبن نصير طوسى و إبن خواجه

 1 .توسط تاتار بودند
احمـد  «، »ناصر سبحانى«: سنّت در ايران؛ مثل رساندن علماء و دعوتگران اهل ترور و به قتل

مولـوى  «، »دكتـر احمـد سـياد   «، »مظفريـان «، »احمـد كسـروى  «، »شيخ محمد ضيائى«، »زاده مفتى
مـال  «، »مولـوى جمشـيدزهى  «، »اد عبدالعزيز بچداست«، »استاد فاروق فرساد«، »عبدالملك موالزاده

بـه جـرم    -اكنـون نيـز در زنـدانهاى ايـران      كه بسيارند و بماند آنهايى كه هـم ... و» محمد ربيعى
 !برند به سر مى -بودن  سنّى

را پيرامـون فتوحـات    -يكـى از علمايشـان    -» احقـاقى حـائرى  «و كافى است اين گفتـار  
صلي اهللا عليه (پيامبر بشنويم، كه در كتاب خود، اصحاب گرامى  سرزمين فارس توسط مسلمانان

بـالد فـارس را فـتح كردنـد، عربهـايى       - )رضي اهللا عنـه ( در زمان خالفت عمر -را كه  )و سلم
 2 !برد نشين و اوباش، كسانى كه بنده شهوات و تشنه زنان فارس و ناموسشان بودند، نام مى باديه

دانيم علّت اصلى عناد و كينه شيعيان نسبت به  آييم؛ زيرا مى نمىها به شگفت  ما از اين گفته
افراد  3 و فت او بود كه ايران فتح گرديد در زمان خال! گردد به همين جا برمى )رضي اهللا عنه(عمر

هاى بسيارى در بـين اصـحاب تقسـيم شـد كـه يكـى از همـين         زيادى به اسارت گرفته و جاريه
او را بـه   )رضي اهللا عنـه ( دگرد، پادشاه ساسانى بود كه عمربن خطّابدختر يز» شهربانو«ها،  جاريه

فارسـيان،   4تشنگان نـاموس و عفّـت  ! آرى. آورددر -اللّه عنهما  رضى -» بن على حسين«همسرى 
كه در كتاب خود بر ناموس و عفّـت   -دانيم، امثال احقاقى حائرى  اصالً نمى!! اند همين افراد بوده

_________________________________________________________________________ 
خمينى اقدامات آنها را بزرگترين خـدمت بـه ديـن اسـالم     .. 142 اللّه خمينى، ص الحكومة اإلسالمية، تأليف آيت -  1

  ! داند مى
  323 ، احقاقى حائرى، ص»رسالةاإليمان«نگاه شود به  -  2
أبولؤلؤ فيروز مجوسى بود كـه او را در نمـاز تـرور    .. هم به شهادت رسيد و باالخره توسط يكى از همين ايرانيان - 3

لقبـى   -» الدين مرقد باباشجاع«به عنوان  -از شهرهاى ايران  -ايرانيان برايش، قبرى خيالى در باغ فين كاشان .. كرد
مـرگ  ! مرگ بر أبـوبكر «: اند هاند و بر ديوارهاى آن نوشت درست كرده -اند  است كه به أبولؤلؤ، به خاطر قتل عمر داده

شـود و نـذورات و    و زيارتگاهى شده كه همه روزه از طرف ايرانيان زيـارت و طـواف مـى   » !مرگ بر عثمان! بر عمر
اندازند و حتّى وزارت ارشاد ايران، توسعه و تجديد بنـاى آن را بـه عهـده گرفتـه و      صدقات خود را در ضريح آن مى
كشف األسرار و تبرئةاألئمة «نگاه شود به !! (هاى پستى چاپ كرده است ت ارسال نامهمنظره آن را بر تمبرهايى هم جه

  . 88 ، سيد حسين موسوى، ص»األطهار
، تحت 192 عنبة، فصل، ص طالب، إبن عمدةالطالب فى أنساب أبى - 329 ، ص45 بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج - 4

 4و3 ، ص10 ناسخ التواريخ، ميرزامحمدتقى سپهر، ج - 467 ، ص1 اصول كافى، كلينى، ج -»عقب الحسين«عنوان 
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گريند، در حالى كه خـود، عفّـت زنـان و دختـران      براى كدام عفّتى مى -ند ك زنان فارس گريه مى
 1 !دانند مباح مى -با متعه  -مردم را 
رضـي اهللا  ( و نه فرزندان حسن -همچنين علّت تعظيم و تقديس فرزندان حسين به تنهايى  

در حالى كـه   فارس بوده است، )رضي اهللا عنه( گردد؛ زيرا همسر حسين به همين جا برمى - )عنه
رسد كه نزد  بيت محسوب شوند، قاعدتاً اين حق به فرزندان حسن نيز مى اگر فرزندان حسين اهل

 !اند شيعيان از اين حق، محروم شده
نيـز بـه    -هاى ديگر  غير از صحابه - )رضي اهللا عنه( تعظيم و احترام زياد به سلمان فارسى

و به جايى رسيده كه ! باشد بودنش مى گران، فارسگردد؛ زيرا برترى او نسبت به دي همين جا برمى
 2 !شده است به سلمان نيز وحى مى: اند حتّى گروهى گفته

روايـت   )رضـي اهللا عنـه  ( ابيطالـب  بـن  و يقيناً همين دليل هم بوده كه در كتابهايشان از على
نجات داد و  خداوند او را از عذاب جهنم«: پادشاه ساسانى گفته است» كسرى«اند كه درباره  كرده

 3.»آتش جهنم بر او حرام شده است
در آنجا غيرت وهابيت در من به جوش آمـد كـه فـوراً بـه     «: گويد مى) 61ص (تيجانى در 

پس تو اى حضرت دكتر، وهابى هستى؛ زيرا آنها هم مانند تو معتقد به وجود اوليـاى  : دكتر گفتم
 .»!الهى نيستند

توسط تيجانى از باب عيبجويى و طعنـه  » وهابيت«به » تسنّ اهل«اوالً نامگذارى : بايد گفت
حتّـى  ! ثانياً اينكه گفته آنها معتقدند كه اوليـاى خـدا وجـود ندارنـد، دروغ محـض اسـت      .. است

دوسـتى اوليـاء و پيـروى و    «: گويـد  مـى  -كه وهابيت منتسب به اوست  -» عبدالوهاب محمدبن«
كند،  هيچ كس كرامات اولياء را انكار نمى.. ر تو واجب استاطاعت از آنها، و اقرار به كرامتشان ب
 4.»كند و نه تفريط نه افراط مى. رو است دين خدا ميانه.. مگر گمراهان و بدعتگزاران در دين

نمـود   نامد، ذكر مـى  شايسته بود تيجانى تنها يك كتاب از كتب كسانى كه آنها را وهابى مى
 !ود باشددر آن موج -نادرست  -كه اين مطلب 

_________________________________________________________________________ 
اللّه خمينى، متعه با دختران چهارپنج ساله و حتّى شيرخوارگان را نيز مباح  بعضى از مجتهدان شيعه از جمله آيت -   1

و  -ن فخـذيها  أى يضع ذَكَرَه بـي  -ال بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً و تفخيذاً «: چنانكه در كتابش آورده است!! دانند مى
  ). 12، مسأله شماره 241 ، ص2 نگاه شود به كتابش تحريرالوسيلة، ج. (»تقبيالً

  21 رجال الكشى، ص -  2
  14 ، ص41 بحاراألنوار، ج -   3
  111 عبدالوهاب، فصل دهم، ص كشف الشبهات، محمدبن - 4
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را ورق زدم و مقدارى از آنهـا  ) يعنى شيعه(وقتى كتابهايشان «: گويد مى) 64و  63ص (در 
را مطالعه كردم، آنقدر احترام و تقدير نسبت به پيامبر ديدم كه هرگز در كتابهاى خودمـان چنـين   

باشـند در   ىشـدن مـ   بودن پيامبر، حتّى قبل از مبعوث چيزى نديده بودم؛ زيرا آنها معتقد به معصوم
 .»...سنّت و جماعت معتقديم كه او تنها در تبليغ قرآن معصوم است و حاليكه ما اهل

گويد، در حاليكه نـه قبـل از تشـيعش از     سنّت سخن مى تيجانى چه با جرأت از طرف اهل
 -سنّت را كه اين گفتـه   كافى است از او بخواهيم كه تنها يك مرجع از اهل! آنها بوده و نه بعدش

.. در آن موجـود باشـد، بيـاورد    -تنها در تبيلغ قـرآن   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نى عصمت يع
دانند؛ حال اين تبليغ چه در كتبشان  سنّت، به طور كلّى تمامى انبياء را در امر تبيلغ معصوم مى اهل

عنى قرآن و ي -هم، در تبليغ اسالم  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا .. باشد و چه در سخنانشان
معصوم است؛ زيرا هم قرآن وحى است و هم سنّت، و تنها فرق آن اين اسـت كـه قـرآن     -سنّت 

 ..كالم خدا و سنّت، كالم پيامبرش است و ديگر فرقهايى كه در اينجا مجال بحث آن نيست
بسـتن و   ، بـا غلـو و دروغ  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر همچنين احترام و تقدير نسبت به 

ايـن موضـوع را بـه تفصـيل در     .. كند فرق مى -! كه عادت شيعيان است -روى در مدحش  هزياد
 ..ايم آورده» توسل«و » عصمت«فصلهاى 
الزم به يادآورى است، تواضع و احترام شديدى كه در كوفه شاهد «: گويد مى) 70ص (در 

م كردند و گويا دوسـتم  بوديم، چرا كه بر هيچ جماعتى نگذشتيم مگر اينكه برخاستند و بر ما سال
 !»شناخت بسيارى از آنان را مى

انـد، گـويى همـه     در شهر كوفه جماعتهايى نشسته! اين صحنه را در ذهن خود مجسم كنيد
و انگار كار مردم كوفه، !! اند و فقط منتظر بوده كسى وارد شود و آنها برايش بلند شوند بيكار بوده

گذشـته از  ! و اين بسيار مسـخره اسـت  ! شده است در نشستن و برخاستن براى همديگر خالصه
و ايـن عـادت اسـالم    ! توان تواضع و احتـرام دانسـت   اين، نشستن و برخاستن براى افراد را، نمى

نزد جماعتى رفت و آنها به احترام او  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا نيست؛ چنانچه زمانى كه 
  : برخاستند، فرمود

  1؛»اجم يعظّم بعضها بعضاال تقوموا كما تقوم األع«
خيزند تا بعضى بعضيها را بزرگ  پاى هم برنخيزيد همانگونه كه عجمها به پاى هم برمى  به«
 ..»كنند

_________________________________________________________________________ 
 .ماجه سنن أبوداود و إبن - 1



 نقدي بر كتاب تيجاني

به هر طرف ) در حرم على(«: گويد مى) 71و72ص (تيجانى در ! به صحنه ديگر توجه كنيد
شغول نماز بودند و برخى ديگر يافتم كه م كردم، مردم را در ايوانها و رواقهاى حرم مى كه نگاه مى

كردنـد و   دادند كه بر فراز منبر رفته و مردم را موعظه مى هم گوش به سخنان خطباء و واعظان مى
ديـدم كـه    كردند، و گروههايى از مـردم را مـى   شنيدم كه با صدا گريه مى ها را مى گويا ناله بعضى

 !»...زنند كنند و بر سر و سينه خود مى گريه مى
انسـان  ! اى برپـا بـوده اسـت    شـنگه  ه را نيز در ذهن خود مجسم كنيد كه چه علماين صحن

هايى را به نمايش گذاشته كه بيشتر بـه   گويى، صحنه كند كه اين بنده خدا از فرط مبالغه تعجب مى
مگر در يك مكان چند منبـر  ! ماند، تا به حرم ها مى يا سالنهاى تمرين تئاتر و نمايشنامه! تيمارستان

انـد در آن   اند كـه توانسـته   و چه خطباى ماهرى بوده! گويند؟ د دارد و چند خطيب سخن مىوجو
 !!اند همه شلوغى مخاطبانشان را بيابند و برايشان سخن بگويند و چه مخاطبان شنوايى هم داشته

دانى كه تمام گروههاى اسالمى،  آيا مى: گفت) آقاى خويى(«: گويد مى) 77ص (تيجانى در 
ز اختالف مذاهبشان، در مورد قرآن كريم اتّفاق نظر دارند و قرآنـى كـه نـزد ماسـت،     نظر ا صرف

 .»باشد؟ همان قرآنى است كه نزد شما مى
كه داراى روايتهاى زيادى دالّ بر تحريف  -شان  اللّه خويى، با كتب احاديث اين سخن آيت

ه اقـرار بـه تحريـف و    كـ  -و حتّى با سخنان خود او و بسيارى از علمـاى شـيعه    -قرآن هستند 
 !!تناقض دارد -دستكارى قرآن دارند 

گويد، ولى در جايى ديگر برخالف آن؛ مثالً در تفسـير خـود    خويى در اينجا اين چنين مى
هـا   قطعاً در وجود مصحف اميرالمؤمنين عليه السالم كه با قرآن موجود در ترتيب سوره«: گويد مى

همگى بر وجود آن بدون هيچ تكلّفى در اثبات آن اتّفاق مغايرت دارد، هيچ شكّى نيست و علماء 
تـا  ...(قرآن على عليه السالم شامل مطالب زيادى اسـت كـه در قـرآن موجـود نيسـت     .. نظر دارند

اين اضافات، تنزيلى است از جانب خدا براى شرح آنچه كـه مـراد   :) گويد رسد به آنجا كه مى مى
 1!!»است

به شاگردانش كه كادر تدريس حوزه نجف بودند،  -ضار به هنگام احت -و در وصيت خود 
 2!!»بر شما باد عمل به اين قرآن، تا آنگاه كه مصحف فاطمه ظاهر شود«: گويد چنين مى

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

_________________________________________________________________________ 
  222 اللّه خويى، ص تفسير البيان، آيت -   1
  . 80 نقل از كشف األسرار و تبرئة األئمة األطهار، سيد حسين موسوى، ص -  2



23  عيانات                                                                                                                                         

اين قرآن، بعد از رسول خدا تغييراتـى پيـدا كـرد و بسـيارى از     «: گويد أبوالحسن فتونى مى
 2.»كلمات و آياتش حذف شده و اقرار به اين موضوع، از ضروريات مذهب تشيع است

پـس از پيگيـرى    )يعنى تحريف قرآن(درستى اين موضوع «: گويد أبوالحسن عاملى نيز مى
روايات و بررسى در آثار، نزد من كامالً روشن و آشكار است و حكم به وجود آن، از ضروريات 

 3.»مذهب تشيع است، و يقيناً بزرگترين هدف اين كار، غصب خالفت بوده است
تحريف و تغيير قرآن، از مسـلّمات اسـت و فرقـه برحـق، بـر      «: گويد عدنان بحرانى نيز مى

 4.»جماع دارند و اقرار به اين موضوع، از ضروريات مذهب برحق استتحريف آن ا
اين قرآن كه در دست مردم قـرار دارد، تمـام آن قـرآن    «: گويد أبوالقاسم على كوفى نيز مى

 5.»نيست
عـدم تحريـف قـرآن هسـتند، نوشـته      سيد نعمةاللّه جزائرى هم ردى بر كسانى كه قائل به 

 !!ى دروغ است، و يا آقاى خويى تقيه نموده استبنابراين، يا حرف تيجان 6تاس
مسلمانان همـه برادرنـد، چـه شـيعه     «: گويد ادامه سخنان خويى را مى) 79ص (تيجانى در 

شان هـم يكـى    پرستند و قرآنشان يكى، پيامبرشان يكى و قبله باشند و چه سنّى و همه خدا را مى
 .»...است و

گويند كه با ايـن بسـيار متنـاقض     چيز ديگرى مىاما علماى ديگر شيعه و كتب احاديثشان، 
مثالً شيخ ! در روايتهاى شيعه آمده كه با غير شيعيان مخالفت كنيد، اگر چه حق با آنان باشد! است

خالف آن را برگير، اگر چـه حـق   «: با همين مضمون آورده است» امام رضا«صدوق روايتى را از 
 7.»در آن باشد

شيعيان ما، آنهايى هستند كه تنها تسليم امر ما هستند و «: اند ردهباز هم از امام رضا روايت ك
هـركس چنـين نباشـد، پـس از مـا      .. كنند گيرند و با دشمنان ما مخالفت مى فقط گفتار ما را برمى

 8.»نيست

  98 أوايل المقاالت، ص -   1                                                                                                                                                                   
  36 مرآة األنوار، مقدمه دوم، ص -  2
  49 ، ص4 مقدمه البرهان فى تقسير القرآن، بحرانى، فصل -  3
  126 مشارق الشموس الدرية، ص -   4
  27 ريف الكتاب، صفصل الخطاب فى اثبات تح -  5
  357 ، ص2 األنوار النعمانية، ج  -6
  275 ، ص1 عيون أخبار الرضا، ج - 7
  225 الفصول المهمة، حرّ عاملى، ص - 8



 نقدي بر كتاب تيجاني

كنـد از شـيعيان    دروغ گفته آن كسى كه خيال مـى «: اند از امام جعفر صادق نيز روايت كرده
 1.»چيزى غير از ما هم اطمينان و وثوق كندماست، در حاليكه به 

عـدم جـواز العمـل بمـا     «، بابى تحت عنوان »وسائل الشيعه«شيخ حرّ عاملى، در كتاب خود 

به همين موضوع اختصاص داده و روايتهاى زيادى را ذكـر نمـوده    »يوافق العامة و يوافق طريقتهم
 :را وارد كردهاين روايتها  )رضي اهللا عنه(  است؛ مثالً از جعفر صادق

هرگاه دو حديث مختلف بر شما وارد شدند، آن يكـى را برگيريـد كـه مخـالف ديگـران      «
در آنچه كـه مخـالف ديگـران اسـت،     : آنچه را كه با غير ما مخالف است، برگير و فرمود«.. »باشد

هايى شما بر آن چيزهايى نيستيد كه آنها هستند و آنها هم بر آن چيز! به خدا قسم«.. »هدايت است
.. »انـد  اى نبـرده  پس با آنان مخالفت كنيـد؛ زيـرا آنـان از حـق بهـره     . نيستند كه شما بر آن هستيد

 .»هركس با آنان در گفتار يا عملى موافقت و سازش نمايد، نه او از ماست و نه ما از او«
بقـى  واللّه مـا  «: اينكه -! اند كه به دورغ به امام جعفر صادق بسته -ترين روايت  و متناقض

 2 آنها چيزى از حق در دست ندارنـد ! به خدا قسم«؛ »فى أيديهم شى ء من الحق إال استقبال القبلة
 !!»مگر در استقبال قبله

انـد؛   اين روايات از حد تواتر گذشـته «: گويد و نهايتاً شيخ حرّ عاملى درباره اين روايات مى
!.. »ند كه اينها اخبارى واحد هسـتند كن بنابراين عجيب است كه بعضى از متأخّرين شيعه گمان مى

شود، بطـالن قواعـد اساسـى     پس بدان، آنچه از اين روايات متواتر فهميده مى«: گويد همچنين مى
 3!»وجود دارد) سنّت يعنى اهل(است كه در كتب ديگران 

هركس امامـت  «: گويد علماى شيعه نيز نظرى برخالف خويى دارند؛ مثالً فيض كاشانى مى
گانه را قبول نداشته باشد، درست به منزله انكار نبوت همه انبياء عليهم السالم  ه دوازدهيكى از ائم

 4.»است
سنّت، بر يك خدا و يك پيـامبر و يـك امـام،     ما با اهل«: گويد سيد نعمةاللّه جزائرى نيز مى

ما نيست  اش أبوبكر، پروردگار شويم؛ زيرا پروردگارى كه پيامبرش محمد باشد و خليفه جمع نمى

_________________________________________________________________________ 
  همان مأخذ - 1
  325-326 ، ص»الفصول المهمة«نگاه شود به  - 2
  326 الفصول المهمة، ص - 3
  48 النجاة، ص منهاج - 4
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اجمـاع علمـاى شـيعه اماميـه،      1قطعـاً آنـان، بـه   «: گويد و يا مى!! »و آن پيامبر هم، پيامبر ما نيست
  2!!»كافرانى نجس هستند و از يهود و نصارى بدترند

و بـه   3 !!»زاده هسـتند  ، ولدالزنا و حـرام تمام مردم غير از شيعيان«: كند كلينى نيز روايت مى
: انـد كـه   دانند؛ چنانچه از امام صادق روايت كـرده  سنّت را مباح مى همين جهت، خون و مال اهل

اگر توانستى، آنها را از ديوار پرت كنـى يـا در آب   ! آنها حالل الدم هستند، وليكن مواظب باشيد«
 4!!»غرق نمايى، اين كار را بكن تا بر عليه تو شهادت ندهند

اگـر توانسـتى از مالشـان    «: اسـت  اللّه خمينى بر همين روايت، چنـين تعليقـى نوشـته    آيت
 - 5علقمى يقطين و طوسى و در جايى ديگر إبنيا . »!بردارى، بردار و به عنوان خمس نزد ما بياور

 6 !كند را خدمتگزاران دين معرفى مى -سنّت در بغداد  عامالن قتل عام اهل
نفر سنّى را  500كه  -وزير رشيد خليفه عباسى  -» يقطين بن على«جزائرى نيز در كتابش از 

 7 !ستايد در زندان به قتل رساند، به عنوان مردى شجاع ياد كرده و او را بسيار مى
شود، اين است كه آنچه در  و نهايتاً آنچه كه از روايات ائمه فهميده مى«: گويد يا ممقانى مى

 8!»ستندآيد كه دوازده امامى ني آيد، فقط بر سر آنهايى مى آخرت بر سرِ كافران و مشركان مى
اگـر فـرض كنـيم كـه در     : سيد محمد باقر صدر نيز در جواب كسى كه از او پرسـيده بـود  

! آرى«: دهـد  چنين جـواب مـى  ! اى حق با آنهاست، آيا باز هم بايستى با آنان مخالفت كرد؟ مسأله
واجب است با آنان مخالفت شود؛ زيرا مخالفت با آنان، اگر چه اشتباه هم باشد، گناهش كوچكتر 

 9!!»از موافقت با آن حقيقتى است كه نزدشان است
تقيـه   -طبـق معمـول    -گويد، يـا خـويى    دهد كه يا تيجانى دروغ مى پس باز هم نشان مى

 !!نموده است

_________________________________________________________________________ 
و العلة التى من أجلهـا يجـب األخـذ    » دين اإلمامية«، باب نور فى حقيقة 278 ، ص2 ج األنوار النعمانية، جزائرى، -  1

، »شـيعه «و اين جز اينكـه  ! داند مى» دين شيعه«را » مذهب شيعه«ببينيد اين عالم شيعه، حتّى .. بخالف ما تقوله العامة
  !! رساند دينى جداى اسالم است، هيچ معنى ديگرى را نمى
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 نقدي بر كتاب تيجاني

تربـت  «ا كنند و آن ر آنگاه از اين تربتى كه بر آن سجده مى«: گويد مى) 90ص (تيجانى در 
قبل از هرچيز بايد بـدانيم كـه مـا بـر خـاك      : سخ دادپرسيدم، پا) باقر صدر از(نامند،  مى» حسينى

 ..»كنيم كنيم و هرگز براى خاك سجده نمى سجده مى
اگر ! زيرا مسأله باالتر از آن است! رسد كه آقاى صدر خود را به نادانى زده است به نظر مى

موسـى  «شـود؛ چنانچـه    چنين است، چرا تربت حسينى اين همه مورد تعظيم و تقديس واقع مـى 
دانند و چه بسا  برند، آن را متبرّك مى بسيارى از كسانى كه بر خاك سجده مى«: گويد مى» وسوىم

و سپس از اين خاك، مهرهـايى بـا اشـكال مختلـف     !! خورند كمى از خاك كربال را براى شفا مى
برنـد و خالصـه    كنند يا به هنگام سفرهايشان با خـود مـى   درست كرده و در جيبهايشان حمل مى

دانم كه اين بدعت، چـه موقـع وارد    و من نمى... كنند ى بسيار مقدسانه و تعظيمانه با آن مىكارها
و نه امام علـى و نـه ائمـه بعـد از او      )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا شيعه شده است؛ زيرا نه 

 1.»اند هيچ كدام بر چيزى كه اسمش خاك كربالست، سجده نكرده
بخشد همانگونه كـه مشـركان    سين، هر بيمارى را شفا مىشيعيان حتّى معتقدند كه تربت ح

جاهلى اين ويژگى را براى سنگهاى خود قائل بودند و همان رفتار را در سـفر و حضـر بـا آنهـا     
 2 .دادند انجام مى
نسـبت   )رضي اهللا عنـه (از روايتهايشان در مورد خاك حسين است كه به امام جعفر صادق 

: حسين، شفاى هر دردى اسـت و هرگـاه از آن خـوردى، بگـو     خاك قبر«: دهند كه گفته است مى
 3.»اللّه و باللّه، اللّهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء كل داء بسم

خاك قبـر حسـين، شـفاى هـر درد و     «: دهند كه گفته است يا به امام محمد باقر نسبت مى
 4.»بيمارى و آرامش هر ترسى است، آنگاه كه شخص از آن برگيرد

اند؛ چنانچه شيخ مجلسى، باب كاملى را در كتابش  روايات زياد ديگرى در اين مورد آورده
 !به تربت حسين اختصاص داده است» بحاراألنوار«

و  -اللّـه عنهمـا    رضـى  -بن على  سؤال ديگرى درباره گريه بر حسين) 91ص (تيجانى در 
خـوانى   يثى را مبنى بـر تحـريم نوحـه   پرسد و حد خوانى برايش، از باقر صدر مى عزادارى و نوحه

رجعـت بـه جاهليـت    : گويـد  كه مى -آورد، كه آقاى صدر نخست حديث گريه بر مردگان را  مى
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تـر،   دانـد و چنـد سـطر پـايين     داند، اما بر عزاى حسين منطبق نمى بدون شك درست مى -است 
عبدالناصر مصرى را  خوانى براى كند و طى سخنانش، نوحه همين سخن خود را فوراً فراموش مى

داند و خودكشى و انتحار برايش را نه گناه، بلكه حتّـى اشـتباه هـم     هم با حديث قابل انطباق نمى
هفته گذشته، گزارشى رسمى از حكومت مصر به مناسبت مرگ جمال «: گويد چنانكه مى! داند نمى

ى بـه ايـن مناسـبت    بيش از هشتاد حادثه خودكشـ : عبدالناصر خواندم كه در آن گزارش آمده بود
اند، گروهى از باالى ساختمان خود را به  شده است كه آنها با مجرّد شنيدن خبر، خودشان را كشته
و امـا مجروحـان و زخميهـا    ...!! انـد وو  پايين پرت كرده و گروهى خود را جلوى قطـار انداختـه  

افراد طغيان كند و فـائق   كنم كه متوجه شويد، احساسات اگر بر من اين مثالها را ذكر مى. بسيارند
رسد كه اينان با اينكه حتماً مسلمان هستند براى خاطر جمال عبدالناصـر كـه    آيد، كار به اينجا مى

سنّت حكم كرد  شود بر اهل بنابراين، نمى. كشند تازه با مرگ طبيعى هم مرده است، خودشان را مى
حق ندارند بر بـرادران شـيعه خـود حكـم      اند و آنها هم كه در اين موارد حتماً اشتباه و گناه كرده

كنند؛ چراكه اينها مصيبت امام حسين را با جان و دل  كنند كه اينها در گريه بر سيدالشهداء گناه مى
 )91ص . (»...ديدند و

زيـرا هـيچ انسـان عـاقلى     ! اى اسـت  سخن فوق نه تنها يك فتوا، بلكه يك شـوخى بيمـزه  
: گويد داند، ولى آقاى صدر مى م آن را از گناهان كبيره مىخودكشى گناه نيست، و اسال: گويد نمى
اند، مرتكب گناه  تواند بگويد كسانى كه به خاطر مرگ جمال عبدالناصر خودكشى كرده كسى نمى«

وانگهى خود حضرت رسول بر فرزندش حسين گريه «: گويد و در ادامه مى... »اند و يا اشتباه شده
! گويـد؟  آيا انسان عالم چنين سخنى مـى ) 91ص !(»گريه كردكرد و جبرئيل از گريه آن حضرت، 
ايـن چنـين اسـتدالل     -!! »الـذكر  اهـل «و به قول تيجانى  -علم  معلوم است كه انسان عاقل و اهل

 ..كند نمى
از ما نيست كسى كه به صورت خود بزند يا جامه پاره كند يا به «: فرمايد اين حديث كه مى
ما اين .. ثنايى را قائل نشده و بر مصيبت هركس قابل انطباق استهيچ است» جاهليت دعوت نمايد

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

 :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى -
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 نقدي بر كتاب تيجاني

رسـد،   و به صابرانى مژده بده كه به هنگامى كه بال و مصـيبتى بديشـان مـى   (
آنان كسانى هستند كـه  . گرديم ما از آنِ  خداييم و به سوى او بازمى: گويند مى

گـردد و مسـلّماً آنـان     شامل حالشان مى الطاف و رحمت و مغفرت خدايشان
 )..يافتگان هستند همان هدايت

بـه   -بـدون اسـتثناء    -ما را به هنگام برخورد با هر مصيبتى  -متعال  -بينيد كه خداوند  مى
 .كند دارى دعوت مى صبر و خويشتن

لي صـ (رسول خـدا  به سند معتبرى از امام محمد باقر روايت كرده است كه » إبن بابويه« -
 :فرمود -رضى اللّه عنها  -در هنگام وفات خود به فاطمه  )اهللا عليه و سلم

چون من بميرم روى خود را براى من مخراش و گيسوى خود را پريشان مكن، ! اى فاطمه«
      1.»گران را دعوت مكن و واويال مگو و بر من نوحه مخوان و نوحه

ضرب المسلم يـده علـى فخـذه    ) هللا عليه و سلمصلي ا(قال رسول اهللا : قال  عن أبى عبداهللا« -

كنـد كـه در    نقل مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر از   جعفر صادق«    2.»عند المصيبة إحباط ألجره
 .»كند وقت مصيبت، دست زدن بر زانو اجر و ثواب مسلمان را تباه مى

: مايـد فر چنـين مـى  » جـزع چيسـت؟  «در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه        امام جعفر صادق -
زدن و   راشديدترين جزع با شرر و فغان و به صداى بلند واويالكردن و سينه و صـورت خـود   «

موهاى پيشانى را كندن است، و هر كس كه مجلس ماتم را برگزار نمايد، بـه تحقيـق او صـبر را    
صـبر و  «: ، و بـه دنبـال آن روايـت شـده اسـت     »ترك كرده و خالف روش آن رفتار نموده اسـت 

رسد كه او شكيباسـت   مصيبت در حالى به وى مى. برند ر دو به سوى مؤمن سبقت مىمصيبت، ه
رسـد كـه    برند، پس مصيبت در حالى به وى مـى  و همانا جزع و مصيبت به سوى كافر سبقت مى

      3.»كننده است وى بسيار جزع
 راستى كدام مصيبت از تمام مصيبتها بزرگتر است و به هنگام مصـيبت بـزرگ چـه بايـد     -

آن بزرگـوار، مصـيبت وفـات    . بشـنويم   كرد؟ بهتر است جواب اين سؤال را از امام جعفر صـادق 
را از تمام مصايب بزرگتر دانسته و بـه هنگـام مصـيبت بـه صـبر و       )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

و ديگران به سند معتبر از او » شيخ طوسى«چنانچه . دارى توصيه و سفارش فرموده است خويشتن
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صـلي  (چون مصيبتى به تو رسيد، به ياد بياور مصيبت رسول خدا «: اند كه فرمـود  ت كردهرواي
      1.»را كه به مردم هرگز چنين مصيبتى نرسيده و نخواهد رسيد) اهللا عليه و سلم

چگونه رفتار ) رحلت پيامبر(در برابر بزرگترين مصيبت  )رضي اهللا عنه(  و اينك ببينيم على
 :كرده است
بـا غـم و انـدوه     )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  در هنگام غسـل   )رضي اهللا عنه(  على -

      2.»و لوال أنك أمرت بالصبر و نهيت عن الجزع ألنفدنا عليك ماء الشئون«: فرمايد مى
كردى و نهى از ناله و فغان و زدن، نفرمـوده بـودى، بـه     و اگر به صبر و شكيبايى امر نمى«
 ..»!كرديم خشك مى) با گريه(هاى اشك چشم را  شمهسرچ) در فراق تو(تحقيق 
رضـي  ( حسـين : به خواهرش زينب )رضي اهللا عنه( و اين هم آخرين وصيت خود حسين -
تو را بـه حـقّ خـود سـوگند     ! اى خواهرم«: فرمايد قبل از آغاز جنگ به خواهرش مى )اهللا عنه
، هرگز روى خود را بـراى  دهم كه بر مصيبت و مفارقت من صبر كن و هر گاه كشته شوم مى

من مخراش و موهاى خود را از پريشان و پراكنده مساز و از بيخ مكـن و گريبانـت را پـاره    
عليـه الصـالة و    -همانطورى كه او به هنگام مصيبت جدم . مكن؛ زيرا تو دختر فاطمه هستى

      3.»صبر نمود، تو نيز در وقت مصيبت من صبر پيشه كن -السالم 
زنـى و   تـوان سـينه   همه داليل قطعى و مدارك معتبر شيعه، بـه هيچوجـه نمـى   با وجود آن 

در ايـام جاهليـت   . خوانى را بدعت و حرام ندانست زنجيرزنى و مجلس ماتم و عزادارى و نوحه
پرداختنـد و گريبانشـان را پـاره     خـوانى مـى   نخستين، مردم به هنگام برخورد با مصايب، به نوحه

ريختنـد و صـورت خـود را     زدنـد و مـى   گل بـر سـر مـى   . زدند خود مى بر سر و سينه. كردند مى
اما اسالم اين رويه را ناپسـند و حـرام دانسـته و در    ... كندند و خراشيدند و موهاى خود را مى مى

 .دارى پيشه كند مقابل دستور داده شده كه مسلمان، صبر و خويشتن
خـوانى و سـر و    ئمه به تأييد نوحـه حال، آقاى صدر اگر بر خالف قرآن و سنّت و سخنان ا

دلـش هـواى جاهليـت كـرده     : گفتـيم  كرد، مى به هنگام برخورد با مصايب اكتفا مى... سينه زدن و
دانـيم بـه او چـه     ولى وقتى كه از انتحار و خودكشى دفاع و آن را تأييد نموده، ديگـر نمـى  ! است

 !!بگوييم
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شـيعيان قبـر اوليـاء و امامـان خـود را       چرا«: پرسد باز هم از صدر مى) 92ص (تيجانى در 
: دهـد  ، كه آقاى صدر چنـين پاسـخ مـى   »كنند و اين در اسالم حرام است؟ مزين به طال و نقره مى

سـنّت نيـز در    باشد؛ زيرا مسـاجد اهـل   اين امر منحصر به شيعه نيست و هيچ حرمتى در آن نمى«
 .»اند طال و نقرهعراق و چه در مصر يا تركيه يا كشورهاى اسالمى مزين به 

سنّت به عدم حرمت تـزيين قبـور فتـوا داده     جهت از طرف اهل آقاى صدر بدون دليل و بى
سنّت و شيعه اسـت؛   اش از كتب فقهى اهل و البته همين گفتارش دليلى قوى بر عدم آگاهى! است

د و ضريح بودن تزيين قبور و ساختن گنب سنّت وجود دارد كه حرام زيرا داليل قطعى در كتب اهل
ايم، اما در اينجا، تنهـا   بحث كرده 1به تفصيل» توسل«هرچند در فصل  نمايد؛ و بارگاه را اثبات مى

 :كنيم براى نمونه به مدارك زير اشاره مى
عن تجصيص ) صلي اهللا عليه و سلم(نهى رسول اهللا : قال«: از جابر چنين روايت شده است -

 2.»ه بناءالقبر و أن يقعد عليه و أن يبنى علي

از گچكارى و تزيين ) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر : روايت شده كه )رضي اهللا عنه(از جابر«
 ..»قبور، و نشستن بر آن و ساختن بنا و بارگاه بر روى آن نهى فرموده است

ساختن بناى روى  را مأمور ويران )رضي اهللا عنه( ، على)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -
طالب أال أبعثك على ما  عن أبى الهياج األسدى قال لى على بن أبى«: خوانيم چنانچه مى .قبور نمود

أن ال أدع تمثـاال إال طمسـته و ال قبـرا مشـرفا إال     ) صـلي اهللا عليـه و سـلم   (بعثنى عليه رسـول اهللا  

     3.»سويته

ه رسـول  آيا تو را براى كارى نفرستم ك« :به من فرمود )رضي اهللا عنه(طالب على بن أبى«
اى را  و آن اينكه هـيچ تمثـال و مجسـمه   ! مرا بدان كار فرستاد؟) صلي اهللا عليه و سلم(خدا 

ترك نكنم مگر اينكه آن را محو و نابود سازم، و هيچ قبر بلند و مشـرفى را وانگـذارم مگـر    
 ..»اينكه آن را با خاك يكسان نمايم

جعلوا بيوتكم قبورا و ال تجعلوا قبـرى  ال ت«: فرمايد مى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -

      4.»عيدا و صلوا على فإن صالتكم تبلغنى حيث كنتم
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وآمد قرار ندهيد، و بر من درود و  هايتان را قبرستان نكنيد، و محلّ زيارت و رفت خانه«
 ..»!رسد صلوات بفرستيد، همانا درود و صلواتتان هر جا كه باشيد، به من مى

ائمه را در : گويد شافعى در كتاب األم مى«: گويد شيه ارشاد سارى مىامام نووى؛ در حا -
مكّه ديدم كه به نابودكردن آنچه روى قبور ساخته بودند، دستور دادند و شافعى سخن پيامبر 

   1.. »كند كردن را تأييد مى اين ويران» ...وال قبرا مشرفا«: فرمايد كه مى) صلي اهللا عليه و سلم(
 .باشد ووى؛ است كه از فقهاى بزرگ شافعى مىاين سخن امام ن

كه بعد از امام نووى؛ از بزرگترين فقهاى  -نيز  »تحفة المحتاج«حجر هيثمى؛ صاحب  إبن -

اقـدام بـه   «: گويـد  در مورد هدم و نابودكردن گنبد و بارگاه روى قبور چنين مـى  -شافعى است 
اجـب اسـت؛ زيـرا آنهـا از مسـجد      نابودى بنا و ضريح و نيز قبه و بارگاههاى روى قبور و

صـلي اهللا  (به دليل اينكه گنبد و بارگاه بر نافرمانى رسول خدا . ضررشان بيشتر است» ضرار«
از آنها نهـى فرمـود و بـه    ) صلي اهللا عليه و سلم(اند؛ چون رسول خدا  بنا شده) عليه و سلم

ـ  پس، از بين. كردن بناى قبور امر فرموده است ويران راغ روى قبـور واجـب   بردن قنديل و چ
  2. »...است

تا اينجا معلوم شد كه آقاى صدر واقعاً بدون دليل تزيين و بناى روى قبور را از طرف اهـل  
 .داند سنّت جايز مى

بـودن بنـاى روى قبـور ارائـه      اكنون مداركى از كتب معتبر شيعه اماميه را نيز دربـاره حـرام  
 :لّه شيعه نيز به هيچوجه موافقت ندارددهيم تا اثبات شود كه سخن آقاى صدر با اد مى

صلي اهللا (نهى رسول اهللا «: اند روايت كرده -هر دو  -» شيخ حرّ عاملى«و » شيخ طوسى« -

  3.»أن يجصص القبور) عليه و سلم

 ..»نهى فرمود كه قبرها را گچكارى و تزئين كنند) صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «
صـلي اهللا  (نهى رسـول اهللا  «: نيز چنين نقل شده است )عنهرضي اهللا ( از امام جعفر صادق -

      4.»أن يصلى على القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه) عليه و سلم
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از اينكه بر قبرى نماز بگزارند، يا بر آن بنشينند و يا بـر  ) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر «
 ..»آن بنا و ضريح بسازند، نهى فرموده است

سألت أبا الحسن عن البناء «: نيز روايتى آمده كه چنين است )رحمه اهللا( فرجع بن از موسى -

على القبر و الجلوس عليه هل يصلح؟ قـال ال يصـلح البنـاء عليـه و ال الجلـوس و ال تجصيصـه و ال       

      1.»تطيينه
از أبالحسن در مورد بناى بر قبـور و نشسـتن بـر روى آن    : گويد مى  جعفر بن برادر موسى«
بناء و ضريح . سزاوار و صحيح نيست! خير«: كه آيا اين درست و سزاوار است؟ فرمـود  پرسيدم

 ..»بر قبور و نشستن بر آن و گچكارى و گلكارى و تزيين آن درست نيست
ال تبنوا على القبـور  «: نيز به نقل از جراح مدائنى فرموده است )رضي اهللا عنه( امام صادق -

      2.»كره ذلك) صلي اهللا عليه و سلم(ول اهللا تصوروا سقوف البيوت فإن رس الو 

ها را از مجسمه و تصوير پر نكنيد؛ چرا كه  بر قبور، ضريح و بنا نسازيد و سقف خانه«
 ..»اين كارها را ناپسند شمرد) صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 

إلـى  ) عليه و سلمصلي اهللا (بعثنى رسول اهللا «: گويد نيز مى )رضي اهللا عنه( و اما خود على -

  3.»المدينة فى هدم القبور و كسر الصور

ها و شكسـتن   مرا به شهر براى خراب كردن مقبره) صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «
 ..»ها و بتها فرستاد مجسمه
روايت كرده است كه او مـردى را ديـد در    )رضي اهللا عنه( حسين بن نيز از على» أبويعلى« -
نـزد او رفـت و او را از   . كـرد  براى رفع مشكالتش دعا مى )ي اهللا عليه و سلمصل(پيامبر كنار قبر 

رسـول خـدا   آيا حاضر هستى سخنى را كه پدرم از جدم، و او هـم از  : اين كار نهى نمود و گفت
ال «: چنـين فرمـود   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر شنيده است، بشنوى؟  )صلي اهللا عليه و سلم(

      4.»ال بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغنى حيث كنتم تتخذوا قبرى عيدا و
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پس بر من سالم و . هايتان را قبرستان نكنيد وآمد قرار ندهيد، و خانه قبرم را محلّ رفت«
 ..»رسد سالم شما هر كجا كه باشيد، به من مى. درود بفرستيد

صلي (رسول خدا سنّت و خود شيعه،  شود كه بر طبق مدارك معتبر و موثّق اهل مالحظه مى
بناى بر قبور را از اين نظر مستثنى ننموده و مرقد خود او و امامان و اولياء نيز در  )اهللا عليه و سلم

توسـط ديگـران    -! و بر خالف تعاليمشان -زمان ايشان ساخته نشده، بلكه سالها پس از وفاتشان 
اى كـه انگـار در    به گونه! اند شده ساخته و پرداخته گرديده و گنبد و ضريح و بارگاه بر آنها نهاده

 !اند چشمى پرداخته تزيين آنها به رقابت و چشم و هم
اوالً وجود قبرهـاى مـزين و   : خالصه، سخنان آقاى صدر به دو دليل كلّى كامالً باطل است

 !بناشده در جايى، دليل عدم حرمت آن در جاهاى ديگر نيست
.. طبق مدارك معتبر شيعه و سنّى، باطل و حرام است ثانياً تزيين قبور و ايجاد گنبد و بارگاه

شود كه يا سخنان تيجانى افسانه و دروغ است، و يا آقاى صدر بدون آگاهى از  ضمناً مشخّص مى
اند كه سخنان  منابع شيعه و سنّى سخن گفته است، و شايد علماى قم با آقاى صدر دشمنى داشته

 !كنند خش كرده و مىگزافى را به نام او در چنين سطح وسيعى پ
دسـت بـر قبـر كشـيدن و توسـل بـه صـالحين و        «: پرسـد  مجدداً مى) 92ص (تيجانى در 

: ... نظر شما چيست؟ سيد محمـد بـاقر صـدر پاسـخ داد    ! جستن به آنان، شرك به خداست تبرّك
ـ   كنند، به اين خاطر است كه وسيله اينكه اولياء و ائمه را دعا مى ن هرگـز  اى نزد خدا باشـند، و اي

 .»شرك نيست
بـه تفصـيل    -» توسل«فصل  -هاى صدر را در فصلى جداگانه  ما جواب اين سؤال و گفته

فقط اين را بايد گفـت كـه يـا    .. پردازيم ايم و لذا در اينجا به آن نمى مورد نقد و بررسى قرار داده
و سنّى سخن  نابع شيعهسرايى كرده و يا آقاى صدر، بدون آگاهى و تحقيق از م واقعاً تيجانى افسانه

در هر صورت، كتاب تيجانى فاقد ارزش است و بايستى بـراى علمـاى قـم تأسـف     !.. گفته است
 !اند خورد كه چنين كتابى را با چنان قلمى در دفاع از عقايد خود، چاپ و منتشر كرده

ر گويند، مگـ  دهند و سخنى نمى علماى ما هرگز فتوايى نمى«: گويد مى) 99ص (تيجانى در 
اند، و دولت هـم هركـه را خواسـت     اينكه قبالً نظر حكومت را تأمين كنند؛ چراكه مزدبگير دولت

 .»نمايد كند يا عزل مى نصب مى
گويند مگـر بـراى ارضـاى     سخن نمى! اين را راست گفته است؛ زيرا علماى صوفيه!.. آرى

دروغ گفتـه و تهمـت   سنّت است، به راستى كه  حكومتهايشان، و اگر تيجانى قصدش علماى اهل
جعفـر   بن عبدالملك، داستان امام مالك و أبوحنيفـه بـا أبـى    داستان امام زهرى با هشام.. زده است
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تيميه با ناصـر   حنبل با معتصم، داستان إبن الرشيد، داستان احمدبن منصور، داستان شافعى با هارون
اينـان  .. بـراى همـه مشـهورند    ...رسد به داستان سيدقطب با جمـال عبدالناصـر   تا مى... قالوون و

اى از خود نشان  علماى ما هستند كه در برابر حكومتهاى وقت مقاومت كردند و هيچ نفاق و تقيه
نفاق و تقيه در برابر حكومتها و قدرتمندان، تنها از معتقدات شيعه است كه حتّـى علمـاى   . ندادند

 ..ايم نيز در اين كتاب شرح داده» تقيه«در مورد .. برند شيعه با خود شيعه هم به كار گرفته و مى
صـحيح  «، »صـحيح بخـارى  «به پايتخت رفـتم و در آنجـا   : گويد مى) 119ص (تيجانى در 

و ديگر كتابهاى مشهور را خريدم » موطّأ امام مالك«، »صحيح ترمذى«، »مسند امام احمد«، »مسلم
 .»...و

زده شده و از  هر از علم او شگفتكه علماى األز) 41ص (گرديم به ادعاى تيجانى در  برمى
شدن و بازگشـتش   اند تا در األزهر تدريس كند، اما در اينجا پس از شيعه او دعوت به عمل آورده

حادثـه  «سـنّت بـه پايتخـت رفـتم تـا       براى خريد كتابهاى اهـل : گويد به تونس، چقدر ناشيانه مى
مـذهب   كند، مالكى او كه خود ادعا مى! مرا از البالى آنها پيدا كن -قصه قلم و دوات  -» پنجشنبه

و گذشته از آن، هر مسلمانى كه يك بار هم سيره ! بوده، حتّى موطأ امام مالك را هم نداشته است
به هر حال تمـام  ! را خوانده باشد، قصه قلم و دوات را شنيده است) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

 !..كند تيجانى را اثبات مىاينها، دروغها و تناقضها و پريشانگوييهاى 

سـنّت را نيـز بـه اشـتباه      حتّى اسامى كتابهاى اهـل  -به قول خودش  -!! اين عالم بلندمرتبه
يعنـى  (شان  لذا در گذشته بحث درباره آنها و روش زندگى«: گويد مى) 123ص (در ! نوشته است

و » الغابة فى تمييز الصـحابة أسد«اند و در اين زمينه كتابهايى مانند  به تفصيل كرده) زندگى صحابه
سنّت و جماعت،  و ديگر كتابهايى كه از نظر اهل» ميزان اإلعتدال«و » اإلصابة فى  معرفة الصحابة«

 .»دهند، مورد نگارش و تأليف قرار دادند بيوگرافى اصحاب را مورد نقد و بررسى قرار مى
اى، اشـتباه   هـايى كـه نـام بـرده    تمام كتاب: گوييم مى -! اين عالم جاهل -در اينجا به تيجانى 

اإلصابة فى تمييز «اإلصابة، و اسم ! است »أُسد الغابة فى معرفة الصحابة«، الغابةزيرا اسم ! اى كرده

مـا در ايـن   «: گويـد  اش مـى  ، امام ذهبى، خود در مقدمـه »ميزان اإلعتدال«و اما ! باشد مى »الصحابة
صـحابى را هـم نيـاورده كـه      و حتّـى نـام يـك    1»ايـم  ان بحث كردهكتاب، تنها از ضعف راويانش

توان كتـابى باشـد كـه بـه نقـد و بررسـى        اش را نقد و بررسى كرده باشد، پس چگونه مى زندگى
 !زندگى اصحاب پرداخته باشد

_________________________________________________________________________ 
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كنندگان زيادى، شكايت از معاويه نزد عمر  رغم اينكه شكايت على«: گويد مى) 152ص (در 
ار هم براى اعتراض به كارهاى معاويه، او را مالمت و سـرزنش  حتّى يكب) يعنى عمر(برند، او  مى

 .»نكرد
رضـي  (عثمـان  وقتى كه شكايت مردم از : خوانيم چنانچه در تاريخ مى! اين نيز دروغ است

به درخواست «: رفت و گفت )رضي اهللا عنه(عثمان نزد  )رضي اهللا عنه(علي باال گرفت،  )اهللا عنه
 )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  .. »اى، قبول ندارنـد  رانى را كه انتخاب كردهآنها فرماندا! مردم توجه كن

عثمـان  .. »ها متوجه معاويه اسـت  بيشتر گاليه«: گفت )رضي اهللا عنه(علي ؟ »كدام يك را«: پرسيد
علـى  ! »ام، بلكـه عمـر او را گماشـته اسـت     ولى من او را بر شما نگماشته«: گفت )رضي اهللا عنه(

غـالم عمـر، بيشـتر از او    » يرفـأ «دانى كـه معاويـه از    مگر نمى! دهم قسم مى تو را به خدا«: فرمود
 1»مدان چرا مى: گفت )رضي اهللا عنه(عثمان ! ؟»ترسيد مى

كـه در منـابع شـيعه از     )رضي اهللا عنـه (عمر در مدح  )رضي اهللا عنه(علي و ديگر سخنان 
 ..يما آورده» مناقب خلفاء«البالغه ثبت شده و ما در فصل  جمله نهج
زد  پرسيد، آنقدر او را مى اگر كسى سؤالى از آيه قرآنى از عمر مى«: گويد مى) 155ص (در 

 !»شد كه بدنش پر از خون مى
بـه هـم بافتـه و     -شخصـاً   -اين نيز از جمله دروغهاى آشكارى است كـه تيجـانى خـود    

 !سرايى كرده است داستان -! بدون استفاده از سند و مدركى -بسته  چشم

الوداع با علـى در  حجةو پيروانش در  ةنوير بن كند كه مالك ادعا مى) 165و  164ص (در يا 
 !اند روز غدير خم بيعت كرده

كنـد كـه جنـگ     تر اينكه تيجانى دائماً تالش مـى  و عجيب! اين نيز از اكاذيب تيجانى است
ارزش  بـى  -د شـون  كـه از مرتـدين محسـوب مـى     -مسلمانان در زمان أبوبكر با مانعين زكات را 

و در ! كند نويره و پيروانش دفاع مى بن قلمداد نمايد و سپس اين دروغها را سر هم كرده و از مالك
جاهاى زيادى از كتابش، مطالبى را در همين مورد آورده كه أبوبكر با مرتدين جنگ نكـرد، بلكـه   

لى هم جزو آنان بـوده  كه ع -با منكرين زكات جنگيد و آنها هم مرتد نبودند و أبوبكر و يارانش 
خـود   بى -و در تمام جنگهاى مرتدين و مانعين زكات با أبوبكر و ساير مسلمان همراه بوده است 

» مناقـب خلفـاء  «تفصـيل آن در فصـل   ).. 258تا255ص !! (با آنها جنگيدند و آنها را بيگناه كشتند
 ..آمده است
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ئات و بديها روى آوريم، يـك  حال اگر از فضايل بگذريم و به سي«: گويد مى) 238ص (در 
يابيم در صورتى كه براى ديگران بـديها   ابيطالب در كتابهاى دو گروه نمى بن گناه يا سيئه را از على

 .»و كتابهاى سيره و تاريخ سراغ داريم» صحاح«سنّت مانند  و تبهكاريهاى زيادى در كتابهاى اهل
ساله  13-16انى كه شاگردىِ كودكان اين انصافش را زم -!! اين عالم بزرگ -شايد تيجانى 
اى را هـم نـزد كودكـان     چه خوب بود كه يك دوره! كرد، از آنها گرفته باشد شيعه در نجف را مى

به قول خودش  -شد و به خوبى از اين كودكان  گذراند تا كامالً منصفانه مى ساله سنّى مى 16-13
 !!آموخت علم مى -

ز بزرگان صحابه، از خلفاى راشـدين و از ائمـه هـدى    سنّت ا نزد اهل )رضي اهللا عنه(علي 
.. همچون تمامى صحابه ديگر، هم حسنات داشـته و هـم اشـتباه   .. است، ولى از معصومين نيست

 :كند اعتراف مى )رضي اهللا عنه(علي چنانچه خود 
      1.»ء و ال آمن ذلك من فعلى فإنى لست فى نفسى أن أخطى«

 !!»دانم كه خطا نكنم و كارم نيز از خطا در امان نيست من خودم را باالتر از آن نمى«
و برخالف سخن تيجانى، هم در كتب سنّى و هم در كتب شيعه، روايتهاى زيـادى وجـود   

و ناچـارم بـرخالف   .. دهد و عدم معصوميتش را نشان مى )رضي اهللا عنه(علي دارد كه اشتباهات 
البتـه آن دسـته   .. تـا دروغ تيجـانى را نشـان دهـم    ام، چند نمونه از آنها را عنـوان كـنم    ميل باطنى

روايتهـاى شـيعه مقارنـه    ا توان ب سنّت موجود هستند، نمى روايتهايى كه در اين بابت در كتب اهل
و همسـر و   -بـه علـى    -كه در اين مـورد فـراوان هـم هسـتند      -نمود؛ زيرا در روايتهاى شيعه 

 !مت شده استآور، اسائه ادب و هتك حر به طور شرم -فرزندانش 
 :اند سنّت آمده و اما بعضى از روايتهايى كه در مĤخذ اهل

» بخـارى «در مسأله سوزاندن مرتدين؛ چنانچه  -رضى اللّه عنهما  -عباس به على  ايراد إبن
عباس رسيد،  اين خبر به إبن. على گروهى از مرتدين را سوزاند«: اند آورده» أبوداود«و » ترمذى«و 

هركس دينش را تغيير داد و مرتد شد، : كشتم؛ زيرا رسول خدا فرمود آنان را مى من هم: وى گفت
بـا عـذاب   : فرمـود  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا سوزاندم؛ زيرا  ولى من آنها را نمى!.. بكُشيد

    2!»گويـد  عبـاس راسـت مـى    إبن: اين سخن به على رسيد و فرمود!.. خدا، كسى را مجازات نكنيد
شـبى بـر مـن و     )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خدا «: كند روايت مى )رضي اهللا عنه( عليخود 

_________________________________________________________________________ 
؛ »ء خطـى فـإنى لسـت آمـن أن أ   «: در اصول كافى چنين آمده است -216اإلسالم، كالم  البالغة، شرح فيض نهج -   1
  )، چاپ بيروت136 ، ص1 نقل از أعيان الشيعة، محسن أمين، ج.. (»!همانا من از خطاكردن، در امان نيستم«
  78 ، ص3 التاج الجامع لألصول فى أحاديث الرسول، ج -  2
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ما در دسـت  ! اى رسول خدا: خوانيد؟ گفتم مگر نماز شب نمى: فاطمه وارد شد و در زد و فرمود
صـلي  (پيامبر همين كه اين حرف را زدم، ! شويم خداييم، هر گاه بخواهد ما را بيدار كند، بيدار مى

زد، از او شنيدم  برگشت و روى برگردانيد و رفت، و در حالى كه به ران خود مى )ه و سلماهللا علي
      1.»ء جدال و كان اإلنسان أكثر شى«: گفت كه مى

صـلي اهللا  (رسـول خـدا   زمانى كه «: نيز روايت شده است )رضي اهللا عنه(  از براءبن عازب
بينشـان قـراردادى بـدين     )رضي اهللا عنه(لب طا بن أبى علىبا اهل حديبيه صلح كرد،  )عليه و سلم

اگـر مـا او را رسـول    ! ننـويس رسـول خـدا   : مشـركان گفتنـد  . محمد رسول خدا: صورت نوشت
آن : فرمود )رضي اهللا عنه(علي به  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ! جنگيديم دانستيم، با شما نمى مى

صـلي  (پيـامبر  پس خـود  ! كند ا پاك مىمن، آن كسى نخواهم بود كه آن ر: على گفت! را پاك كن
علـي  بـاز هـم از       3.انـد  كتب شيعه نيز آورده   اين روايت را.. 2»آن را پاك كرد) اهللا عليه و سلم

! أبوطالب مرد: آمد و به او گفت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر روايت شده كه نزد  )رضي اهللا عنه(
! اما او مشرك بـود كـه مـرد   : على گفت!.. و خاكش كن برو: فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
  4»!برو و خاكش كن: فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

زد، تيجـانى و شـيعيان    حال اگر چنين رفتارى از عمر و أبوبكر يـا ديگـر صـحابه سـر مـى     
اننـد كـه او   د كنند؟ مگر نمـى  را اجرا نمى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا چگونه امر : گفتند مى

 !؟...رسول خدا است؟ و
وارد شدند و  -كه خليفه بود  - )رضي اهللا عنه(عمر بر  -رضى اللّه عنهما  -على و عباس 

پـس  ! قضاوت كـن  -كه بر سرِ فدك دعوا داشتند  -بين من و اين ! اى اميرالمؤمنين: عباس گفت
      5...!على به عباس ناسزا گفت و

از دختـر أبوجهـل    )رضـي اهللا عنـه  (علي «: ة كه حاكى استيا همان روايت مسوربن مخرم
از علـى   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر خواستگارى نمود و فاطمه از اين كار ناراحت شد و نزد 

ايـن  .. »را از اين كار منع فرمود )رضي اهللا عنه(علي  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر شكايت كرد و 
      1..آمده است» مناقب خلفاء«شرح اين روايت، در فصل .. 6تاس دهروايت در كتب شيعه نيز آم

_________________________________________________________________________ 
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 نقدي بر كتاب تيجاني

 خـواهم؛ چـرا   كه به راستى از ذكر اينگونه روايات از خدا طلب آمرزش مى! اما مĤخذ شيعه
 !!آور هستند كه از بس باطل و پوچ و شرم

در سـفر بـودم و هـيچ     )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر با «: گويد از على روايت شده كه مى
صلي اهللا عليـه  (پيامبر . عايشه نيز با او بود. خادمى غير از من نداشت و تنها يك لحاف هم داشت

زمانى كه براى نمـاز شـب   . لحافى غير از آن بر روى ما نبود.. خوابيد بين من و عايشه مى )و سلم
 برخاست، با دست خود لحاف را از وسط، بين من و عايشه پايين كشيد تا جـايى كـه لحـاف بـه    

      2!!»زيراندازى كه زير ما بود رسيد
و ! كننـد  و علـى و عايشـه تـوهين مـى     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا ببينيد چگونه به 

صبح زود بر من و فاطمه  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر «: اند آورتر از آن، از على روايت كرده شرم
ولى مـا سـاكت مانـديم و شـرم     ! عليكم مسال: گفت! وارد شد در حالى كه ما با هم مشغول بوديم

!! »ما همچنـان سـاكت مانـديم   ولى ! عليكم سالم: باز هم گفت! كرديم و از جايمان تكان نخورديم
 -آن هـم دو بـار    - )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  ممكن است از جواب سـالم بـه    3  چگونه

 !خوددارى كنند؟
رفتم و أبـوبكر و   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر من نزد «: اند كه باز هم از على روايت كرده

جـايى غيـر از   : تا جايى كه عايشه گفـت ! پس من بين پيامبر و عايشه نشستم. عمر نيز آنجا بودند
      4.»!رانِ من پيدا نكردى؟
صـلي اهللا عليـه و   (رسـول خـدا   بر جدش  -السالم  عليه -بن على  حسن«: روايت شده كه

 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر را براى او بازگو كرد كه در آن هنگام چهره  وارد شد، و رازى )سلم
صلي اهللا عليـه و  (پيامبر سپس على آمد و ... دگرگون شد، سپس برخاست و به منزل فاطمه رفت

مواظـب بـاش كـه ديگـر     ! اى أباالحسـن : او را با دستش گرفت و تكانش داد و به او گفت )سلم
شوند و با رضايتش، راضـى   زيرا مالئكه با غضب فاطمه، غضبناك مى !فاطمه را خشمگين نسازى

 5.»!شوند مى
من، جنبى از خـدا، و كلمـه و قلـب او و بـابى از او     «: روايت شده )رضي اهللا عنه(علي از 

بخشـم و بـر نيكوكـاران زيـاد      كنان داخل اين باب شويد، خطاهاى شما را مـى  هستم، پس سجده

  شيخ مجلسى نيز در كتابش جالءالعيون آورده است -، چاپ نجف 185-186 بابويه، ص علل الشرايع، إبن - 1                                                                                                                                                                   
  2 ، ص40 بحاراألنوار، ج -   2
  82 ، ص43 بحاراألنوار، ج - 3
  179 ، ص»بن قيس هاللى سليم«نين كتاب همچ - 225 ، ص4 البرهان فى تفسير القرآن، بحرانى، ج -   4
  42 ، ص43 بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -  5
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شـود و مـن اول و آخـر و ظـاهر و بـاطن       ا دست من، قيامت برپا مـى كنم و به وسيله من و ب مى
      1.»!هستم

علي شك نيست كه اين كالم كفر صريح است و ! به راستى پس براى خدا چه مانده است؟
 !از آن، پاك و بيزار است )رضي اهللا عنه(

را تمام كـرد،  زمانى كه على نماز ظهر «: اند كه روايت كرده )رضي اهللا عنه(  جعفر صادقاز 
و با آن جمجمه مشغول شد، تا جـايى  .. اى جلب شد، پس با آن سخن گفت اش به جمجمه توجه

عربها سخنانش  اعلى با سه حرف از انجيل با خورشيد سخن گفت؛ زير! كه خورشيد غروب كرد
ن را پس على از خدا خواست تـا آ .. و لذا پنهان شد! گردم برنمى! نه: خورشيد گفت! فهمند را نمى

خداوند هفتادهزار فرشته همراه با هفتادهزار زنجير فـوالدى  .. برگرداند و نماز عصرش را بخواند
فرستاد تا در گردن خورشيد قرار دادند و آن را بر روى صورتش كشيدند تا جايى كه با نور سفيد 

      2.»!و صافى برگشت
ر كتابهـاى معتمـد شـيعه    شكّى نيست كه اين گونه روايات، جعلى و خرافى هستند، ولى د

 !شوند فراوان يافت مى
اى در برابر اميرالمؤمنين على كه بـر روى   زن بدكاره«: اند باز هم از امام صادق روايت كرده

پس على بـه آن نگـاه كـرد و    ! قاتل عزيزانم است) على(اين : گفت، ايستاد و گفت منبر سخن مى
اى كسى كه همچون زنان ديگر ! اى زن مردنما! اى فحاش بددهن! اى گستاخ! دراز اى زبان: گفت

      3.»!اى كسى كه بر فرجش، چيز دراز و آشكارى است! شوى حيض نمى
 !!كردند پا مى ها قيامت به نوشتند، تيجانى چنين مى )رضي اهللا عنه(عمر به راستى اگر درباره 

نـزد او آمـد و    على در بين يارانش بـود كـه مـردى   «: اند باز هم از امام صادق روايت كرده
پس على او را دو بار رد كرد ! ام، مرا پاك گردانيد من با غالمى لواط كرده! اى اميرالمؤمنين: گفت

در چنين مواردى، سه  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا همانا ! اى فالنى: و بار سوم به او فرمود
كـردن از   شمشـير، يـا پـرت    زدن با گردن: حكم صادر فرموده، پس بين يكى از آنها را انتخاب كن

كرد و در گودالى كه اميرالمـؤمنين   سپس ايستاد در حالى كه گريه مى.. كوه، و يا سوزاندن با آتش
پس اميرالمؤمنين گريه كرد ! كشيد برايش كنده بود، نشست و آتش را ديد كه در اطرافش زبانه مى

_________________________________________________________________________ 
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برخيـز و ديگـر چنـين كـارى را      پس! ات را پذيرفت همانا خداوند توبه! اى فالنى: و به او گفت
      1.»!تكرار نكن

رضـي اهللا  (عمـر  اگر تيجانى چنين كـارى را از  ! آيا اين تعطيل يكى از حدود الهى نيست؟
 !گفت؟ يافت، چه مى سنّت مى در كتب اهل )عنه

اش بـود، نـزد عمـر     زنى كه متعلّق 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  سفيده تخم آورده شد كه

      2.»!بين رانهايش را نگاه كرد و او را متّهم نمود
آيا شيعيان در فقه خود، ! سر زده باشد؟ )رضي اهللا عنه(علي چطور ممكن است اين كار از 

! انـد؟  اشتباهات و سـيئات علـى را نوشـته    كيست كه: پرسيم و از تيجانى مى! كنند؟ اين كار را مى
 !..سنّت؟ كتب شيعه يا اهل

 ..كنيم بسيارند و ما به همين مقدار بسنده مى -آميز  توهين -اينگونه روايات 
گذشـت  ازدواج پس از وفات فاطمة، پس از  -طبق رواياتشان  -يا از اشتباهات ديگر على 

، همچنين بر سرِ 4أبوجهل راستگارى على از دختخوفاطمه، به خاطر  يا اختالفش با 3!تنها نه روز
اش خلوت كرده و او آن  بود، در حجره   ه برادرش جعفر به او اهداء كردهاى ك اينكه على با جاريه

در جنـگ صـفين و يـا در     )رضـي اهللا عنـه  (  حسن يا اختالفش با پسرش 5 !م ديده بوددو را با ه
چـرا مركـز   : گفـت  با حسن به خاطر اينكه به على مـى  عقبه، يا اختالفش زدن وليدبن مسأله شالق

 .برد توان نام را مى... و 6!برى؟ فه مىخالفت را به كو
اند؛ مثالً به نكاح درآوردن  هاى مختلف تعبير كرده و يا روايتهاى ديگرى كه شيعيان به گونه

ـ  ! پوشـى از خالفـت   تـرك امـر خـدا و پيـامبر و چشـم     ! كلثوم با عمر دخترش أم دك بـه  نـدادن ف
 ...فرزندانش، زمانى كه به خالفت رسيد و

 !گويد تيجانى كامالً بدون مدرك سخن مى -بينيم  همانگونه كه مى -پس 
هرگز بيعت درستى در تاريخ اسالم از عهد خلفا تـا عهـد كمـال    «: گويد مى) 239ص (در 

اجماع مسـلمين  آتاتورك كه خالفت اسالمى را از بين برد، صورت نگرفته است، به اين معنى كه 

_________________________________________________________________________ 
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در آن باشد و هيچ زور و قدرتى در آن وجود نداشته و امرى ناگهانى و غيرمترقّبه هم نباشد؛ جز 
 .»ابيطالب بن در مورد اميرالمؤمنين على
به خالفـت رسـيد و هـيچ كـس از      -با اجماع مسلمانان  -زيرا أبوبكر ! چه دروغ آشكارى

م رخ نداد و خالفت عمر و عثمـان نيـز بـه همـان     اى ه بيعت با او خوددارى نكرد و هيچ منازعه
اما خالفت على، اهل شام به سركردگى معاويـه از بيعـت بـا او خـوددارى كردنـد و بـه       .. ترتيب

هرچنـد ايـن   !.. هـم كشـيده شـد    )رضي اهللا عنـه (علي مرحله جنگ و خونريزى و حتّى شهادت 
ايـم،   فصل مورد بحث قـرار داده و فصل آخر، به طور م» امامت و خالفت«موضوع را در فصلهاى 

كنيم  بسنده مى )رضي اهللا عنه(علي ولى در اينجا براى احتجاج با اين سخن تيجانى به اين سخن 
با او بيعـت كردنـد و شـام بـه سـركردگى معاويـه از       ... كه پس از اينكه مسلمانان مدينه و مكه و

خلفـاى پيشـينش را، بيعتـى كـامالً      اى به معاويه، بيعت مـردم بـا   بيعتش سرباز زد، در خالل نامه
 :خوانيم چنانچه مى. داند صحيح و الگو مى

إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه، فلـيس للشـاهد أن   «

يختار و ال للغائب أن يرد، و إنما الشورى للمهاجرين و األنصار فإن اجتمعوا على رجل و سموه إماما 

لك هللا رضى فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبـى قـاتلوه   كان ذ

      1.»...على اتباعه غير سبيل المؤمنين
همانا كسانى با من بيعت كردند كه با أبوبكر و عمر و عثمان نيز بر سر همان شرايط بيعت «

اختيار كند، و كسى ) براى خالفت(ا بوده، نبايد ديگرى ر) بيعت(پس كسى كه شاهد . كرده بودند
را نپذيرد و جز اين هم نيسـت كـه   ) بزرگان اصحاب شورا(كه غايب بوده، حق ندارد رأى ايشان 

بنابراين اگر بر مردى اتّفاق كرده و . كننده امام و خليفه، حقّ مهاجرين و انصار است شوراى تعيين
پس كسى كه به سبب طعـن و بـدعت از   . دگرد او را امام ناميدند، اين كار موجب رضاى خدا مى

جنگند كه غير  گردانند و اگر از بازگشت خوددارى كرد، با او مى امر ايشان بيرون رفت، او را برمى
  ..»...راه ديگر مؤمنان را پيروى كرده است

 
*  *  * 

  
 :انگارى در روايت احاديث و تاريخ سنّت و سهل استناد تيجانى به مĤخذ و منابع اهل
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سـنّت و   رسد به دروغهاى تيجانى در به كارگيرى و استناد به منابع و مĤخـذ اهـل   ت مىنوب
تيجانى بسيارى از موضـوعات كتـابش   .. اش در روايت احاديث و گزارشهاى تاريخى انگارى سهل

هايش از آنها بهـره بـرده    نشاندن گفته سنّت آورده است و براى به كرسى را از منابع و كتابهاى اهل
 ..است

دانيم كه در كتابهاى تاريخ اسالم، روايتهاى نادرستى وجود دارد كه خود مورخان نيز  ا مىم
من آنچه را از افـراد مـورد اعتمـادم    «: گويد اند؛ مثالً طبرى در مقدمه تاريخش مى به آن اقرار كرده

ـ   .. »ام و شايد مطالب نادرست هم در آن باشد ام، ثبت و ضبط كرده شنيده ار را بـه  يعنـى آنهـا، اخب
كردند و بنـابراين، مطالـب و گزارشـهاى سـاختگى نيـز در كتبشـان        عنوان امانت ثبت و حفظ مى

 ..وجود داشته است
هم احاديـث نادرسـت و دروغـين،    » حديث«يعنى در كتب .. طور درباره احاديث هم همين

در كتـاب  » بن جـوزى  عبدالرحمن«چنانچه .. سنّت هم در كتب شيعه و هم در كتب اهل.. بسيارند
اگر من احاديث مسندم را مورد تحقيق و «: آورده است» امام احمدبن حنبل«از قول » صيدالخاطر«

 .»!ماند دادم، جز اندكى باقى نمى بررسى قرار مى
سخن امام احمد، بيانگر همان دوره ضبط و ثبـت و حفـظ و امانـت اسـت؛ نـه تحقيـق و       

كسى به اين نكتـه توجـه نداشـته باشـد، و      حال، اگر.. بررسى و نقد و سنجشِ صحت و سقم آن
 !رود مطالعه نمايد، به بيراهه مى -دانستن آن  با قطعى -كتابهاى تاريخ و حديث را 

يكى از ايرادهاى اساسى كتاب تيجانى همين است كه او به اين مطلب مهـم، ابـداً تـوجهى    
بسيارى از احاديـث سـاختگى    -آگاهانه و ناآگاهانه  -نداشته و به نوشتن آن اقدام نموده است و 

فرسايى نمـوده   اند، جمع كرده و درباره آن قلم را كه محقّقان و محدثان اسالمى مردود اعالم كرده
 ..كنند كارى كه ملحدين و مستشرقين مى.. است

كـردن   ملحدين و مغرضين، عالوه بر اين كار نادرسـت، از تحريـف و دسـتكارى و قيچـى    
 :كنند؛ مثالً دريغ نمىمطالب و اخبار تاريخى هم 

 !شود كنند كه اصالً در هيچ كتاب تاريخى پيدا نمى مسايلى را عنوان مى -1
 !آميزند گاهى تحليل و برداشت نادرست خود را با تاريخ درهم مى -2
 !كنند تا به مقصود پليدشان برسند گاهى هم تاريخ را به طور ناقص نقل مى -3
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كنند كه انسان واقعـاً از حماقـت ايـن     ياتى هم استناد مىتر اين كه به آ و از همه مسخره -4
  1!گيرد اش مى نابكاران، خنده

و اين !.. اند متأسفانه تيجانى هم درست همين كار را كرده و از همان راهى رفته كه آنها رفته
و با خود پيمان بستم، حـال كـه در ايـن بحـث     «: گويد مى) 120ص (در حالى است كه خود در 

شوم، احاديث صحيحى كه مورد اتّفاق شيعه و سنّى است، مدرك قطعى  دشوار وارد مىطوالنى و 
 ..»قرار دهم و احاديثى كه يك فرقه منهاى ديگر فرق، اعتماد كرده، بگذارم

كنم جز در مواردى كه همه بـر   پس من به هيچ چيز اعتماد نمى«: گويد مى) 127ص (يا در 
 .»ير قرآن و احاديث صحيح از سنّت نبوىنظر دارند، خصوصاً در تفس آن اتّفاق
من از آغاز بحث، بر خود الزم دانستم كه استناد نكنم جـز بـه   «: گويد مى) 223ص (يا در  

مطالبى كه مورد اعتماد هر دو گروه است و آنچه را كه يك گروه سواى گروه ديگر معتقد اسـت،  
 .»كنار گذارم

دهم جز روايتهايى  ، مورد استناد قرار نمىو من همچون گذشته«: گويد مى) 239ص (يا در  
 .»نظر دارند كه هر دو گروه بر آن اجماع و اتّفاق

هـم بـه   ! مسلّماً خيـر ! آيا به عهدش وفا كرده است؟! بينيم؟ اما آيا چنين چيزى را از او مى 
 احاديث جعلى و دروغين استناد كرده و هم احاديث و روايات را ناقص آورده و هم با تحليـل و 
! برداشت نادرست، مقصودش را بيان كرده و هم در ذكر منابع و عنوان كتـب، دروغ گفتـه اسـت   

گويـد و هرگـاه    هرگاه سخن بگويد، دروغ مـى : نشان منافق سه چيز است«: فرمايد رسول خدا مى
و . 2»!كنـد  كند و هرگاه امانتى بدو سپرده شود، در آن خيانت مى اى دهد، خالف آن عمل مى وعده
؛ 3»تستح، فاصـنع مـا شـئت   إذا لم«: آنجا كه فرمود) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ست گفت، چه را

 ..»!واهى انجام دههرگاه شرم نكردى، هرچه كه بخ«
يعنـى دروغهـا و خيانتهـايش در گـزارش      -به چند نمونه از اين تصرّفات نابجاى تيجانى 

 :كنيم توجه مى -روايت و تاريخ 
ام، اطاعتم  بنده: فرمايد و مگر خداوند در حديث قدسى نمى«: ويدگ مى) 43ص (تيجانى در 

 .»، انجام پذيرد»كُن«دهم كه به هرچه بگويى  كن، تو را مانند خودم قرار مى

_________________________________________________________________________ 
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در هيچ يك از كتب حديث وجـود   -كند  آن گونه كه تيجانى ادعا مى -اين حديث قدسى 
باشد كـه تيجـانى بـر اسـاس آن سـاخته و       ىهاى صوفيه م سرايى و كفرگويى ندارد و اين، از ياوه
 !پرداخته شده است

آن  إبحث عن دينك حتى يقال عنك مجنـون؛ : و رسول خدا فرمود«: گويد مى) 101ص (در 
و به صحيح بخـارى نسـبت داده   » قدر در جستجوى دينت بگرد تا جايى كه تو را ديوانه بخوانند

 !است
اند و در هيچ  ران چنين حديثى را روايت نكردهزيرا نه بخارى و نه ديگ! اين نيز دروغ است

نيز به اين مسأله پـى   -مترجم كتاب  -مثل اينكه آقاى مهرى .. شود سنّت هم يافت نمى كتب اهل
نظر از اينكـه،   صرف! برده كه زيرنويس تيجانى را ترجمه نكرده و از ذكر آن خوددارى كرده است

 !!متن حديث را هم به غلط ترجمه كرده است
اكثـر  : گويند رود اين حديث هم از طريق صوفيه درست شده باشد؛ كسانى كه مى مان مىگ

 !!كنند و لذا همگى راههاى جذبه و از خودبيخود شدن را تجربه مى! بهشتيان، ديوانگان هستند
را بر هـر مسـلمانى   ) بيت يعنى اهل(و محبت و مودتشان «: گويد مى) 126ص (تيجانى در 
قـل ال  «: و به اين آيـه اسـتناد كـرده اسـت    » رسالت محمدى واجب دانسته استدر مقابل پاداش 

      1.»أسئلكم عليه أجرا إال مودة فى القربى
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  » بيـت  خويشان و اهل«به هيچ وجه » القربى«در اينجا، منظور از 

اسـت يـا   » ب الهـى قر«و منظورش » قرابت و نزديكى«نيست، بلكه مصدر است و به معنى  )سلم
پيـامبر  دوسـتى در قرابـت بـين    «عباس آمده، يعنى  حداكثر به همان معنى است كه در روايت إبن

و اين زمانى بود كه گروهى از مسلمانان خواستند در مقابـل  » و مسلمانان )صلي اهللا عليه و سلم(
انجـام   -ت و پـاداش  از قبيل محافظـ  -، كارهايى را براى او )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دعوت 

خواهم، تنها اين كـه در   من هيچ چيزى از شما نمى: فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دهند كه 
 2!قرابت و دوستى با من پايدار بمانيد

نيز، آنگـاه كـه دربـاره اصـحاب      -العابدين  ملقّب به زين - )رضي اهللا عنه(  حسينبن  على
كنـد، بـه همـين موضـوع يعنـى       گويد و برايشان دعا مـى  مى سخن )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

 :كند چنين اشاره مى» قرابت و دوستى مسلمانان با شخص پيامبر«

_________________________________________________________________________ 
  )23/الشورى( - 1
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فاذكرهم منك بمغفرة و رضوان اللّهم و أصحاب محمد خاصة، الـذين أحسـنوا الصـحابة، و    «

قوا إلى دعوته، و اسـتجابوا  الذين أبلوا البالء الحسن فى نصره، و كانفوه و أسرعوا إلى وفادته، و ساب

  1.»...له حيث أسمعهم حجة رسالته، و فارقوا األزواج و

عموم اصحاب محمد را مشمول ! پروردگارا! پس آنها را با مغفرت و رضوان خود، ياد كن«
مخصوصاً آنان كه حقّ مصاحبت و همراهى او را به خوبى اداء كردنـد و در  ! رحمت خويش فرما

بسيار مبتال گشتند و آزمايش نيكو پس دادنـد و از او حمايـت و جانبـدارى     اش، به بالهاى يارى
كردند و صميمانه به سوى ندا و پيامش شتافتند و به قبول دعوتش، از ديگران سـبقت گرفتنـد و   
چون دليل و حجت رسالتش را به گوش آنان رسانيد، اسـتجابت كردنـد و در راه آشكارسـاختن    

دا، از همسران و فرزندان خود جدا شدند و براى تثبيت نبوتش، بـا  سخن پيامبر و اعالى كلمه خ
هجـرت  ) بـه مدينـه  (كسانى كه تمام پيوندهايشان را رها كردند و . پدران و پسران خود جنگيدند

 ..»...كردند و هرگونه قرابت و نزديكى را غير از قرابت پيامبر، نفى كردند
غايت و هدف نهايى از رسالت خـود را،   )مصلي اهللا عليه و سل(پيامبر چطور ممكن است، 

ام تـا مـردم را بـه     من برانگيختـه شـده  : يعنى اينكه بگويد! دوستى و مودت در نزديكانش بداند؟
در مقابـل رسـالت    )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر آيا امكان دارد ! دوستى در نزديكانم دعوت كنم

در حاليكـه  ! انـد؟  نخواسـته  -لـيهم السـالم   ع -خويش، چيزى از مردم بخواهد كه ساير پيامبران 
چنانچه در آيات زيـادى  ! ؟»خواهيم؛ زيرا اجر ما با خداست ما چيزى از شما نمى«: اند همگى گفته

 :تأكيد شده است

m�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�×Ö�Ø�Ù�Ú����Û�ÝÜ�l ]47: سبأ[  
از شما خواسـته باشـم، بـراى    ) در قبال دعوت و رسالتم(هر اجرى كه : بگو(

 )..ن؛ زيرا اجر و پاداشم بر خداست و بسخودتا

m�G�H�I�J��K�L�M�N�O�P�Q�R���S��T�U�l ]57: الفرقان[  
خـواهم، تنهـا    من در برابر ابالغ اين دين، هيچگونه پاداشى از شما نمى: بگو(

راه به سوى پروردگـارش در   -اگر خواست  -پاداش من اين است كه كسى 
 )..پيش گيرد

_________________________________________________________________________ 
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پيامبر باشد، مكّى است و بنا به اعتقاد شيعه و سنّى در مكّه بر  را مىاين آيه كه در سوره شو
 -رضى اللّه عنهما  -دانيم كه على با فاطمه  نازل گشته است، و همگى مى )صلي اهللا عليه و سلم(

  حسـين در سال سوم هجـرى و   )رضي اهللا عنه(  حسندر مدينه، بعد از غزوه بدر ازدواج كرده و 
اين آيه سـالهاى متعـددى قبـل از ازدواج علـى و     .. اند ر سال چهارم به دنيا آمدهد )رضي اهللا عنه(

در مكّـه نـازل    -رضى اللّه عنهمـا   -و قبل از وجود حسن و حسين  -رضى اللّه عنهما  -فاطمه 
چيـزى از مـردم بخواهـد كـه هنـوز       )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر شده، پس چگونه ممكن است 

جودى برايش محقّق نشده است؛ يعنى مردم را نسبت به كسانى كه هنـوز خلـق   اتّفاق نيفتاده و و
 !اند، امر كند تا بدانان مودت داشته باشند؟ نشده

إال المودة فى القربـى؛ مگـر دوسـتى و عالقـه بـه نزديكـى و       «: فرمايد همچنين خداوند مى
در حاليكه در تمام .. »نزديكان؛ مگر دوستى و عالقه به إال المودة لذوى القربى«: و نفرموده» قرابت

و سـاير   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  مواضع قرآن در توصيه به حقوق خويشان و نزديكـان  
 :فرمايد ؛ چنانچه مى»فى القربى«ياد شده، نه » ذوى القربى«انسانها، با لفظ 

m�G�H�I�J��K�L�M�l ]41: األنفال[  

ه خدا و پيامبر و خويشان پيـامبر و  متعلّق ب) اموال غنايم(پنجم آن  پس يك... (
 )..يتيمان است

m�̀�a��b�c��d�l ]7: الحشر[ 
 )..پس براى خدا و پيامبر و نزديكان و يتيمان است(... 

m�i�j�k����l�m�l ]38: الروم [  
 )..و حق خويشاوندان و بينوايان را بده(

m�±��²�³��́µ�l ]83: البقرة [  
 )..يتيمان نيكى كنيد و نسبت به پدر و مادر و نزديكان و(

دوستى نزديكـان   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بود و  اگر چنانچه ادعاى تيجانى صحيح مى
خواست، نزديكانش كه فقـط علـى و فاطمـه و فرزنـدانش نبودنـد، بلكـه        و خويشان خود را مى

 اش زبيــر و عمــويش عبــاس و فرزنــدانش، عقيــل و فرزنــدانش، جعفــر و فرزنــدانش، پســرعمه
حتّـى أبوطالـب و أبولهـب را نيـز شـامل      ! نيـز بودنـد   -رضى اللّه عنهم أجمعين  -... همسرانش
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و اگر تنهـا دوسـتى علـى و فاطمـه و فرزنـدانش را      ! شود؛ زيرا هيچ استثنايى قائل نشده است مى
 !..شد، تا بين ساير نزديكانش تميز داده شود خواست، بايستى قيدى ذكر مى مى

على و  از همسران و آل اعم - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بيت  اهل شكّى نيست كه محبت
    1!شود امرى واجب است، اما وجوب آن، از اين آيه ثابت نمى -جعفر  عقيل و آل عباس و آل آل

را آورده و گفته كه عمـر  » اصحاب و صلح حديبيه«ماجراى ) 133تا  128ص (تيجانى در 
به رسم و روش ملحدين و مغرضين، ايـن داسـتان را    -ن هميشه همچو -و ! مخالف قطعنامه بود
مـورد نقـد و بررسـى قـرار     » مناقـب خلفـاء  «كند كه ما در فصل  ريخته نقل مى نيز ناقص و درهم

 ..ايم داده
را آورده و روايت دروغين قلم و » اصحاب و مصيبت روز پنجشنبه«ماجراى ) 133ص (در 

اى  خواسته نامـه  در اواخر عمر شريفش، مى )اهللا عليه و سلم صلي(پيامبر دوات را متذكّر شده كه 
را به نفع على بنويسد و لذا قلم و دواتى خواست كه عمر مانع نوشتن اين وصيت شد و او را بـه  

هم ناراحت شد و همگى را از منزل خـود   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر گويى متّهم كرد و  هذيان
 !..بيرون كرد

 ..ايم نقد و بررسى كرده» مناقب خلفاء«دروغين را به تفصيل در فصل ما اين روايت 
گفته و بعضى از روايات سـاختگى  » اصحاب در سپاه اسامه«هم از ماجراى ) 140ص (در 

 )رضـي اهللا عنـه  (زيـد   بـن ه اسـام از فرمانـدهى   )رضي اهللا عنـه (عمر را متذكّر شده كه أبوبكر و 
ساله، انجام وظيفه نمايند و لـذا مـورد    18اندهى جوانى ناراحت بودند و حاضر نشدند تحت فرم

ما تفصـيل  .. در حالى كه چنين نبود! قرار گرفتند )صلي اهللا عليه و سلم(خدا لعنت و نفرين رسول
 ..ايم آورده» مناقب خلقاء«اين ماجرا را نيز در فصل 

بيعـت بـا    زدن خانه فاطمه و مجبوركردن على براى نيز روايت دروغين آتش) 190ص (در 
مورد نقد و » مناقب خلفاء«را آورده كه اين نيز در فصل ... خوردن فاطمه از عمر و أبوبكر و سيلى

 ..بررسى قرار گرفته است
هركـه علـى را دشـنام    : فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر «: گويد چنين مى) 177ص (در 

م داده و هركـه خـدا را دشـنام دهـد،     دهد، مرا دشنام داده، و هركه مرا دشنام دهد، خـدا را دشـنا  
 .»خداوند او را با صورت به آتش جهنّم خواهد انداخت

_________________________________________________________________________ 
  .ايم سخن گفته» بيت روايت ثقلين و اهل«، به تفصيل در فصول »بيت اهل«در مورد  -  1
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هرچند حاكم آن را ! اند بسته )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اين حديث نيز دروغ است كه بر 
اگرچه قسـمتى از محتـواى   .. سنّت صحيح و ثابت نيست در مستدركش آورده است، ولى نزد اهل

تـوهين نمـود،    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ست و نبايد به هيچ يك از اصحاب حديث درست ا
سـعد عـوفى و    اما از لحاظ روايتى ساقط اسـت؛ زيـرا از طريـق أبوإسـحاق سـبيعى و محمـدبن      

هـم كسـى    مشهور است و دومى 1هتدليس و عنعنأبوعبداللّه جدلى روايت شده است كه اولى به 
اند و سومى هم به بـدعتگزار   قطنى او را ضعيف و پراشكال دانستهاست كه خطيب و ذهبى و دار

 !بودن مشهور است و شيعه
آورده و » گواهى شيخين عليـه خودشـان  «مطالبى را با عنوان ) 181و  180ص (تيجانى در 

تـاريخ  «: گويـد  مـى  )رضـي اهللا عنـه  (عمر هايى از سخنانشان را آورده از جمله اينكه درباره  نمونه
اى كاش گوسفندى بودم كه هرگاه بخواهند مرا فربه «: ى را از او به ثبت رسانده استسخن ديگر

كُشتند و قسمتى از گوشتم را كبـاب كـرده و    شدن و زيارت دوستانش، مرا مى كنند تا پس از فربه
.. »شدم و بشر نبـودم  خوردند و چون مدفوع خارج مى كردند و سپس مرا مى قسمتى را خشك مى

اى كـاش كـاهى در الى خشـتى    ! زاييـد  اى كاش مـادرم مـرا نمـى   «: گويد أبوبكر مى و نيز درباره
 .»...بودم

رضى اللّه عنهما  -گذشته از اين كه كسى ثابت نكرده كه اين سخنان از زبان عمر و أبوبكر 
تيجانى ادعا ! خواهد ثابت كند؟ اند، اگر چنانچه ثابت هم بوده، مگر چه چيزى را مى بيرون آمده -
 ).183ص (» كنند كه اى كاش از بشر نبودند پس چرا أبوبكر و عمر آرزو مى«: كند مى

! اى كـاش (؛ 2»كنت نسيا منسيا ياليتنى مت قبل هذا و«: نيز نفرمود )عليها السالم(مريم مگر 
 !)..اى بودم شده ارزش و فراموش مردم و چيز بى از اين مى   قبل

رضـي  (علي از  -نزد شيعيان بسيار معتمد است  كه -» بحاراألنوار«شيخ مجلسى در كتاب 
هرگـز از  ! اى كـاش ! كرد پاره مى اى گوشتم را پاره گرگ درنده! اى كاش«: كند روايت مى )اهللا عنه

سپس على دستش را بر سرش زد و بـر روى آن  ! شنيدم شدم و اسم آتش را نمى مادرم زاييده نمى
واى بر من از كمى توشـه سـفر   ! شود فرم چه مىبعد از س! واى بر من: كنان گفت گذاشت و گريه

ام  بـراى خـانواده  ! اى كـاش «: كنـد كـه   نيز روايت مـى  )رضي اهللا عنه( از سلمان فارسى 3.»!قيامت
كردنـد و هرگـز نـام آتـش را      تكـه مـى   خوردند و پوستم را تكه گوسفندى بودم كه از گوشتم مى

_________________________________________________________________________ 
  .دروغ بگويد» الخ... از اين شنيدم و او نيز از فالنى شنيد و«: يندگو كسى كه در اينكه مى -   1
  )23/مريم( - 2
  89، 43 بحاراألنوار، ج -   3
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مادرم عقيم و نازا بود و هرگـز  ! اى كاش«: كند مىنيز نقل  )رضي اهللا عنه(يا از أبوذر.. »!شنيدم نمى
! اى كـاش «: كنـد  از مقداد نيز چنـين روايـت مـى   .. »!خورد زاييد و نام آتش به گوشم نمى مرا نمى
د و هرگز نام اى در جايى بدون سكنه و آب و علف بودم و بر من هيچ حساب و عقابى نبو پرنده

 1»!شنيدم آتش را نمى
كنند كه  اى كه مورد احترام شيعه هستند، آرزو مى ى و ديگر صحابهاگر چنين است، چرا عل

 !بشر نبودند؟
: كنـد  نقـل مـى   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اين حديث جعلى را از ) 185ص (تيجانى در 

 .»فاطمه پاره تن من است، هر كه او را به خشم آورد، به تحقيق مرا به خشم آورده است«
يجانى و ديگر نويسندگان شـيعه ايـن اسـت كـه ايـن حـديث       از جمله كارهاى نادرست ت

و » !آزار فاطمه از جانب أبوبكر بر سرِ فـدك «و روايت ساختگى  »...!فاطمة بضعة منى«ساختگى 
را در كنار هم گذاشـته  » !اذيت و شكستن پهلويش توسط عمر در جريان بيعت اجبارى با أبوبكر«

مـورد غضـب خـدا و رسـولش واقـع       -ى اللّـه عنهمـا   رض -گيرند كه أبوبكر و عمر  و نتيجه مى
خداوند با غضب فاطمه، خشمگين «؛ »...!إن اللّه يغضب بغضب فاطمة«اند؛ زيرا طبق روايت  گشته

 !!»شود و با خوشنودى فاطمه، خوشنود مى
آورده است، در حـالى  » صحيح بخارى«تيجانى، اين حديث را به عنوان حديث مستقلّى از 

و حتّـى خـود كتـب     -جريان چنين است كه در صـحيح بخـارى   .. مستقلّ نيستكه اين عبارت، 
ايـن   -همسـرش   - وقتى فاطمه. كند ، خواستگارى مىعلى از دختر أبوجهل: آمده است - 2 شيعه

گويند كه تـو هرگـز    همه مى: رفت و گفت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر جريان را شنيد، خدمت 
جهل خواستگارى  ى در حالى كه اين على است كه از دختر أبىشو براى دخترانت، خشمگين نمى

) صلي اهللا عليه و سـلم (جهل فسمعت بذلك فاطمة بنت رسول اهللا  إن علياً خطب بنت أبى«!.. كند مى

 3»...جهل فقالت يزعم قومك أنك ال تغضب لبناتك و هذا على ناكح بنت أبى

طبـق  ! آرى.. »...فاطمة بضعة منى«: موددر حق فاطمه فر )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پس 
رضـي اهللا  (علـي  اين جمله را زمانى فرمود كـه   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خود روايات شيعه، 

_________________________________________________________________________ 
 همان - 1
، چاپ نجف، شيخ مجلسى نيز، همين روايـت را در كتـاب فارسـى خـود     185-186 بابويه، ص علل الشرايع، إبن - 2
  . ايم در فصل مناقب خلفاء آورده تفصيل روايت شيعه را.. آورده است» جالء العيون«
 28 ، ص5 صحيح بخارى، ج - 3
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 )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر كه نامش جويرية بود و اسالم آورده و با  -دختر أبوجهل را  )عنه
 ..خواستگارى كرده بود -نيز بيعت كرده بود 

در جـاى   -جـدا از عبـارت خواسـتگارى علـى و خشـم فاطمـه        -رى، اين عبارت را بخا
دانيم، در  ديگرى نيز آورده و تيجانى خيال كرده اين دو مطلب از هم جدا هستند، در حالى كه مى

فاطمـة  «باشـد و مسـلّماً عبـارت     روش محدثين، تقطيع حديث و نقل به معنى آن نيز معمول مـى 

مسوربن «در هر دو جا از  -همواره -دو جا، يك مضمون بوده و بخارى نيز در هر  »...بضعة منى

 !نقل نموده است »مخرمة
و اما چون اقدام على براى خواستگارى از جويرية، علّت غضب فاطمه شـده اسـت، پـس    

 )رضي اهللا عنه(علي كنند، بايد قبول نمايند كه او از شوهرش  شيعيان كه حديث مذكور را نقل مى
روايتهاى زيادى آمده كه فاطمـه بـا    -عالوه بر اين  -هرچند در كتب شيعه ! بوده است خشمگين

صـلي  (پيـامبر  قهر كرده و فاطمه به منزل پدرش رفته و كار به مداخله خود  )رضي اهللا عنه( على 
 كه ما بعضى از اين روايات را همراه! كشيده شده و آنها را با هم آشتى داده است )اهللا عليه و سلم

به تفصـيل مـورد نقـد و وبررسـى قـرار      » مناقب خلفاء«، در فصل »...فاطمة بضعة منى«با روايت 
 ..ايم داده

بـودن او   همچنانكه آيه تطهير نيز داللت بر معصوم«: گويد مى) 190و  189ص (تيجانى در 
 و» دارد كه درباره او و همسرش و دو فرزندش به گواهى عايشه نازل شـده اسـت  ) يعنى فاطمه(

 !در زيرنويس آورده كه از صحيح مسلم نقل كرده است
طبـق روايـت    -تيجانى خواسته كه به خوانندگان بگويد كـه ايـن آيـه    ! اين نيز دروغ است

درباره فاطمه و على و حسن و حسين نازل گشته اسـت، در حـالى كـه كـامالً      -مسلم از عايشه 
نـازل گشـته    اور خصـوص دربـاره آنهـ   دروغ است؛ زيرا در حديث مسلم نيامده كه اين آيه به ط

در واقـع  .. خوانـد  اين آيـه را نيـز بـر آنهـا مـى      )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر است، بلكه آمده كه 
كرد تا هرگونه پليدى  آنها را دعوت مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مضمون حديث اين بوده كه 

آنها نيز جـزو متّقيـانى باشـند كـه خداونـد       :را از آنها دور سازد و پاك گرداند و به عبارت ديگر
بـه تفصـيل   » عصمت«توضيح اين آيه در فصل .. پليديها را از آنها زدوده و پاكشان گردانيده است

 ..آمده است
اند و  يابى كه قاتلين عثمان در درجه اول، خود اصحاب بوده درمى«: گويد مى) 191ص (در 

داد و با اعالم روابـودن ريخـتن    ت كه دستور به قتلش مىالمؤمنين عايشه بوده اس پيشاپيش آنان ام
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از ) عايشـه («: گويـد  مى) 193 ص(و در .. »پير نادان را بكشيد كه كافر شده است: گفت خونش مى
مكّه بازگشته بود كه در راه به او خبر دادند عثمان كشـته شـد، از ايـن خبـر خيلـى خوشـحال و       

آرزو : انـد، خشـمگين شـده گفـت     ا على بيعت كردهخرسند گشت، ولى هنگامى كه فهميد مردم ب
ابيطالـب بـه خالفـت     بـن  داشتم كه آسمان بر زمين فرود آيد و آن را بپوشاند پيش از آن كه علـى 

 .»برسد
سيف بن عمر «اين دو روايت از طريق ! چه دروغهاى شاخدارى! هذا بهتان عظيم! سبحانك

او بسيار : گويد ست؛ مثالً نسايى در موردش مىاند كه به دروغگويى مشهور ا روايت شده» التميمى
بسيارى از روايتهاى دروغين و جعلى روايت كرده و ثابـت  : گويد حبان نيز مى إبن! دروغگو است

    1!گشته كه از زنادقه بوده است
بكـر و ديگـر    أبـى  بينيم طلحـه و زبيـر و محمـدبن    و همچنين مى«: گويد مى) 191ص (در 

انـد كـه مجبـور بـه      را محاصره كرده، حتّى از آشاميدن آب منعش نمودهمشهورين از اصحاب، او 
 .»استعفايش سازند

گويد، كجاست سـند   اگر تيجانى راست مى! باشد اين نيز از اولين و آخرين دروغهايش نمى
بكـر از   أبـى  محمد بـن : گويد و دروغ ديگرش اينكه مى! سنّت آمده است؟ در كدام كتاب اهل! آن؟

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  ه بوده، در حالى كه در حجةالوداع سه ماه قبل از وفـات  مشاهير صحاب
آخرين دم هـم از   ابينيم كه با دو فرزندش ت اما مشهورترين صحابه را مى! به دنيا آمده است )سلم

البالغه نيز آمده على و حسن و حسـين از او دفـاع    همانگونه كه در نهج! آرى.. عثمان دفاع كردند
      2!شوند ند و حتّى فرزندش حسن و غالمش قنبر نيز در اين ماجرا مجروح مىكرد

همانـا  ! اى مردم«: فرمود )رضي اهللا عنه(علي زمانى كه شورشگران آب را از او منع كردند، 
فارسيان و روميان، ! ماند و نه به كافران دهيد، نه به كار مسلمانان مى چنين كارى كه با او انجام مى

دهم كه آب را از اين مرد، قطـع   شما را به خدا قسم مى. دهند گيرند و طعام و آب هم مى اسير مى
      3.»!هاشم برايش فرستاد و سپس سه ظرف پر از آب همراه فرزندانش و چند نفر از بنى! نكنيد

 -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 رسـاندند، ديدنـد كـه     هلحعلى و ط
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 نقدي بر كتاب تيجاني

كنند و همسـر عثمـان    اند و گريه مى اميه بر باالى سرش ايستاده حسن و حسين و چند نفر از بنى
چطـور  «: السالم بـه فرزنـدانش فرمـود    در اين موقع، على عليه! عثمان كشته شد: زند نيز فرياد مى

آنگـاه حسـن و حسـين و    ! تيد كه اميرالمؤمنين كشته شود، در حاليكه شما جلوى در بوديدگذاش
    1.»!محمد پسر طلحه و عبداللّه پسر زبير را مورد عتاب قرار داد

دهند كـه خـود اصـحاب     نويسان به ما خبر مى و تاريخ«: دهد چنين ادامه مى) 191ص (در 
بدون غسل » حش كوكب«انان دفن شود و او را در بودند كه نگذاشتند جسدش در قبرستان مسلم

 !و سپس در زيرنويس آورده كه از طبرى روايت كرده است» و كفن دفن كردند
بـن   عبداللّـه «و او هـم از  » عمـر واقـدى   محمـدبن «طبرى اين حكايت جعلـى را از طريـق   

 .روايت كرده است» يزيدالهذلى
و أبوحاتم ! داند حمدحنبل او را كذّاب مىعمر واقدى همان كسى است كه امام ا و محمدبن
 !جاعل حديث است: اند و نسايى نيز گفته
دانـد و نسـايى هـم     بن يزيد هذلى هم كسى است كه بخارى او را از زنادقـه مـى   و عبداللّه

 !موثّق نيست: اش گفته درباره
 رسد كه مثالً در حش كوكـب  حال به فرض صحت اين خبر، مگر چه ضررى به عثمان مى

زمانى كه به شهادت رسـيد، شـبانه    )رضي اهللا عنه(علي مگر ! بدون غسل و كفن دفن شده باشد؟
      2!دفن نگرديد و برايش بيشتر از يك قبر كنده نشد تا خوارج مكانش را پيدا نكنند؟

به شهادت رسيد، هـيچ كـس حتّـى محـلّ      -رضى اللّه عنهما  -على  بن يا زمانى كه حسين
اكنون نيز گذشته از عراق، در مصـر و سـوريه نيـز ادعـا      انست، تا جايى كه همد دفنش را هم نمى

آيا اين ارزشى از آنها را ! مگر او نيز بدون غسل و كفن دفن نشد؟! شود كه قبرش در آنجاست مى
 !..شان خشنود باد خداوند از همگى!.. كند؟ كم مى

همـراه بـا فرزنـدانش و     )عنـه رضـي اهللا  (علي گذشته از اين در منابع شيعه آمده است كه 
      3.نماز خواندند )رضي اهللا عنه(عثمان گروهى از مردم بر 

كند، آن گروه باغى را كـه بـر عليـه عثمـان      اما نكته اصلى اين كه تيجانى همواره تالش مى
همان گروهى كه على و فرزندانش حسن و حسين، در مقابلشان ! معرّفى كند» اصحاب«شوريدند، 

از دفـنش در بقيـع    -بـه قـول خـودش     -همـان گروهـى كـه    ! ايستادند -از عثمان و حمايت  -
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تـاريخش، در  گذشته از اين، طبرى در  1 !نع كردندجلوگيرى كردند و مردم را از غسل و كفنش م
اولى همان روايت جعلى است كه تيجانى ذكر كرده و حـاكى از  : اين مورد دو روايت آورده است

كوكب دفن شده، و روايت ديگر اينكه در بقيع مدفون  در حش )اهللا عنهرضي (عثمان آن است كه 
 !دانيم كه تيجانى بر چه اساس، اولى را صحيح دانسته است و نمى! شده است

) يعنى عايشـه (بلكه آن هنگام كه خبر وفات على را به او «: گويد مى) 194ص (تيجانى در 
أثير و تمام مورخينى  ن آورده كه از طبرى و إبنو در زيرنويس آ» دادند، سجده شكر به جاى آورد

 !اند، نقل كرده است هجرى را نگاشته 40كه حوادث سال 
يكى اينكه خود اين داستان، : اين سخن تيجانى از دو جهت دروغ است! باز هم دروغ است

اش دروغ است و از جهت ديگر، در سندى كـه در پـاورقى آورده نيـز دروغ گفتـه      از اصل و بنيه
كثيـر و خليفـةبن خيـاط،     اثير، نه ذهبى و مسـعودى، نـه إبـن    اين روايت را نه طبرى و إبن! است

دانيم آن مورخينى كه اين دروغ بزرگ را بـه آنهـا نسـبت     نمى! اند هيچكدام در تاريخشان نياورده
 !!داده، چه كسانى هستند

ند و پس از اينكـه بـه   ولى طلحه و زبير پنجاه نفر را آورد«: گويد مى) 194ص (باز هم در 
نيسـت و بدينسـان او   » حـوأب  آب«آنها چيزى دادند، آنان هم براى عايشه قسم خوردند كه اينجا 

و » اين اولين شهادت زورى بـود در اسـالم  «: اند مسير خود را تا بصره ادامه داد، و مورخان نوشته
هجـرى را   36حوادث سـال   نويسانى كه أثير و ديگرتاريخ سپس در پاورقى به تاريخ طبرى و إبن

 !اند، ارجاع داده است نگاشته
-آورم كه نـزد هـر دو گـروه     تنها روايتهايى را مى: كجاست آن ادعاى تيجانى كه گفته بود

!.. سرايى كه چنين سخنى را گفتـه باشـد؟   كجاست آن ياوه!.. ثابت و مقبول باشد؟ -شيعه و سنّى 
نه طبرى و نه هيچ كدام از اين مورخان، چنـين  !.. ست؟كجاست آن مورخانى كه از آنها نام برده ا

سـنّت   آيا نزد اهل! ذكر هم كرده باشند، آيا مگر مسند است؟ -فرضاً  -خبرى را ذكر نكرده و اگر 
 !ثابت و مقبول است؟ -بنا به ادعاى تيجانى  -

 حتّى نگذاشت كه جنازه حسـن، سـرور جوانـان   ) عايشه(«: گويد مى) 196ص (تيجانى در 
 .»ام نكنيد كسى را كه دوستش ندارم وارد خانه: بهشت، كنار جدش رسول خدا دفن شود و گفت
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دار  بـراى لكّـه   -كه از آنان به عاريـت گرفتـه    -تيجانى نيز همچون ساير نويسندگان شيعه 
اين روايت !.. از هر وسيله ممكنى استفاده كرده است )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كردن اصحاب 

 !..از دروغها و تهمتهاى ديگر تيجانى است نيز

را يكـى از اصـحاب عـدول و مـورد     ) يعنـى معاويـه  (چگونه او «: گويد مى) 199ص (در 
بـن علـى سـيد جوانـان اهـل بهشـت، زهـر داد و او را         شمارند در حالى كه به حسن اطمينان مى

 .»كشت؟
 !..نيست اين نيز دروغ است و ثابت و مسند!.. ترك عادت، موجب مرض است

بـه خـدا   : پس از اينكه انصار با أبوبكر بيعت كردند، سـعد گفـت  «: گويد مى) 226ص (در 
كنم تا اينكه هرچه تير در تركش دارم به سوى شما پرتاب نمايم و همراه با  قسم با شما بيعت نمى

شوند، بـا  به خدا سوگند اگر جن و انس با شما هماهنگ ! نه. ام با شما كارزار كنم خاندان و قبيله
خواند و در مجالسشـان حاضـر    شما بيعت نخواهم كرد تا خدايم را دريابم، و لذا با آنها نماز نمى

 .»...وآمد نداشت و شد و با آنها رفت نمى
 -كـه شـيعه اسـت     -يحيى  مخنف لوطبن زيرا اين روايت از طريق أبى! اين نيز دروغ است

ـ  معين او را موثّق نمى إبن! روايت شده است . الحـديث دانسـته اسـت    أبوحـاتم او را متـروك  . ددان
پـرداز روايـات    إبـن حجـر او را سـازنده و دروغ   .. تيميه او را معروف به دروغگـويى دانسـته   إبن

 !..زبيدى نيز او را شيعه و متروك دانسته است.. دانسته

سنّت قبول دارند، صحيح است كه امام احمـد در مسـند خـود از عفـان از      روايتى كه اهل 
صلي (رسول خدا : عبدالرحمن روايت كرده كه گفت األودى از حميدبن بوعوانه از داودبن عبداللّهأ

وفات يافت و أبوبكر در بين مردم بود و بر سرِ او آمد و پرده از رويش كشـيد و   )اهللا عليه و سلم
 سـپس قصـه  .. »!ات چقـدر خوشـبو اسـت    زنده و مـرده ! پدر و مادرم فدايت باد«: بوسيد و گفت

دانـى كـه    تو خود مى! اى سعد... «: گويد رسد به آنجا كه أبوبكر به سعد مى سقيفه را آورده تا مى
اگر مردم همه به يك طرف بروند و انصـار بـه طـرف    : فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 

ليه صلي اهللا ع(رسول خدا دانى كه  تو خود خوب مى! اى سعد.. شوم ديگر، من با انصار روانه مى
نيكوكـارترين مـردم از   . دار اين امر هستند قريش عهده: فرمود و تو آن موقع نشسته بودى )و سلم

: سـعد گفـت  .. كننـد  شان پيروى مى كارترين مردم از گناهكارترين كنند و گناه بهترينشان تبعيت مى
  1!»ما وزير باشيم و شما امير! راست گفتى
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كـه  : كه به معاويه نوشت و در آن متذكّر شده بوداى  دليل ديگر، همان سخنان على در نامه
تحت همـان شـرايطى كـه    .. اند تو حق ندارى با من بيعت نكنى؛ زيرا همه مردم با من بيعت كرده

قبالً با أبوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند و هيچ كس هم مخالفت ننمود و اگر كسى بـه عنـوان   
پس اگر كسى از روى طعن و بـدعت، بـا امـام    ! رساند امام انتخاب شد، اين خشنودى خدا را مى

شده بيعت نكرد و مخالفت نمود، بايستى مسلمانان او را برگردانند و اگر باز هم مخالفـت   منتخب
     1.»...بجنگند و -اش  به خاطر سرپيچى -نمود، بايستى با او 
و را به بيعـت  دانيم، هيچ جايى ذكر نشده كه مسلمانان با سعد جنگيدند و يا ا و چنانچه مى

گذشته از اين، محتواى خود روايت نيز دروغ اسـت؛ زيـرا در روايـت    !.. با أبوبكر مجبور ساختند
جنگـد و تمـام    كند و با آنها تا آخرين نفسش مى خورد كه با آنها بيعت نمى آمده كه سعد قسم مى

ن، در جنگهايشان، شا كند و خالصه در نمازهايشان، در مشورتهايشان، در حج اش را بسيج مى قبيله
 -در كدام روايت آمده كه سعد !.. و به طور كلّى در هيچ يك از اجتماعاتشان شركت نخواهد كرد

در كدام روايت آمـده كـه سـعد در    ! كفّاره قسمش را داده است -به خاطر بجانياوردن سوگندش 
ه تنهـايى حـج   رفت؟ آيا ب هايشان نمى كرد؟ يا به نماز جماعت و خطبه مشورتهايشان شركت نمى

 ..آمده است» امامت و خالفت«؟ تفصيل آن در فصل ...و! كرد؟ مى
يعنى اختالف فاطمه بـا أبـوبكر بـر سـر     (هر كس اين مصيبت «: آورده است) 227ص (در 

كنـد كـه    را با كنجكاوى بنگرد و تمام جوانبش را مورد بررسى قرار دهـد، يقـين پيـدا مـى    ) فدك
ا و تكذيبش داشت تا اينكه آن حضرت با روايتهـاى غـدير و ديگـر    أبوبكر عمداً بنا بر اذيت زهر

روايتها بر أبوبكر احتجاج نكند، درباره خالفت شويش و پسرعمويش على، و قرائن زيادى بر اين 
انـد كـه آن حضـرت بـر مجـالس انصـار وارد        نگاران نگاشته امر داللت دارد، از جمله آنچه تاريخ

 .»...نمود و و بيعت براى پسرعمويش مىشد و از آنان درخواست يارى  مى
فدك را از فاطمه گرفت تا با روايتهـاى غـدير و   !! اى گانه چه سخن زشت و سخيف و بچه

شـد   تر از آن، اينكه فاطمه بر مجالس انصار وارد مى گانه و بچه! ديگر روايتها بر او احتجاج نكند؟
 !!...نمود و و از آنان درخواست يارى و بيعت براى على مى

چنانچه در ! كنند چه اهانتهايى كه نمى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا ببينيد كه به دختر 
فاطمه نزد أبوبكر و عمر رفـت تـا فـدك را از آنهـا بگيـرد و بـا آنهـا        «: اند كه روايتهايشان آورده

ع مشاجره نمود و در بين همه مردم سخن گفت و فرياد كشيد، و لذا مردم همگى به طرف او جم
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كشـيد بـه     فاطمـه، گريبـان عمـر را   «: آورد مـى  »اصول كافى«و يا شيخ كلينى در كتابش !! »شدند
  1!!»اى كه او را به خود چسبانيد گونه

اگر از على دسـت برنـدارى، بـدان كـه     : فاطمه، أبوبكر را تهديد كرد و گفت«: اند يا آورده
ار كجاست آن قـول پروردگـ     2!»كنم ه مىكنم و پيراهنم را پار موهاى سرم را پريشان و پراكنده مى

  : فرمايد خداوند مى! كنند؟ احتجاج مى كه تيجانى و شيعيان بر عايشه

m�f��g�h�l ]33: األحزاب [  
يـا اينكـه ايـن آيـه فقـط بـه عايشـه         !)..بمانيد و بيرون نياييـد   هايتان شما زنان در خانه(

 !دهند؟ مستمسك خود قرار مى - دائماً -اختصاص دارد، آنگونه كه تيجانى و امثال او 
آميز  كه داستانى مغالطه -» قضيه فدك«، و پيرامون »امامت و خالفت«در اين مورد در فصل 

 ..ايم به تفصيل سخن گفته» مناقب خلفاء«در فصل  -است 
و اما خالفت عثمان يك مسخره تاريخى است، چراكه عمر، شش «: گويد مى) 238ص (در 

انتخاب كرد و آنان را مجبور ساخت كه بايد يك نفر را از ميان خود برگزينند  نفر را براى خالفت
نظر داشتند و دو نفر مخالفت كردند، آن دو را بكشيد و اگر دو گـروه   اگر چهار نفر اتّفاق: و گفت

هاسـت،   بـن عـوف بـا آن    شدند، سه نفر در طرفى ديگر، پس آن گروه سه نفرى كـه عبـدالرحمن  
و ايـن  !! اى نرسـيدند، همـه را بكشـيد    گر مدتى گذشت و هر شش نفر به نتيجـه اولويت دارد و ا

 .»داستانى است عجيب و غريبى
!! اين داستانى است عجيب و غريب و همچنـين دروغ و سـاختگى  : گوييم ما هم مى!.. آرى

و .. اش را قبالً ذكر كـرديم  علم درباره يحيى أبومخنف است كه گواهى اهل بن راوى آن همان لوط
» مناقـب خلفـاء  «را در فصـل   -نفـره   يعنى ماجراى شوراى شـش  -نقد و بررسى متن اين ماجرا 

 ..ايم آورده
دهم جز روايتهايى كه  و من همچون گذشته، مورد استناد قرار نمى«: گويد مى) 239ص (در 

ـ  : نظر دارند، از جمله اين احاديث هر دو گروه بر آن اجماع و اتّفاق م و علـى  حديث أنا مدينـة العل

 .»بابها
سنّت، صـحيح نيسـت و فقهـا و علمايشـان آن را مـردود و جعلـى        اين حديث از نظر اهل

هيچ اصـل و   :أبوحاتم گفته.. 3!نكر استهيچ صورت صحيحى ندارد و م: بخارى گفته.. اند دانسته
_________________________________________________________________________ 
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ريـب  اين حديث غ: ترمذى گفته 1!..بسيار مفتضح و پراشكال است: أبوزرعة گفته!.. اساسى ندارد
اين چيزى است : حبان گفته إبن!.. نيست    صحيحى در متن آنچيز : عقيلى گفته.. 2 !و منكر است

ـ   إبـن !.. حديثى پريشان و ناصـحيح اسـت   3دارقطنى گفته!.. و اساسى ندارد كه اصل : هجـوزى گفت
اختگى موضوع و س: تهتيميه گف إبن!.. جعلى است: امام نووى گفته 4!.اى ندارد صحيح نيست و پايه

  . 6!..كذب و ساختگى است: و باالخره البانى نيز گفته!.. ساختگى است: گفته ذهبى.. 5 !است
علم من و علم اصحاب محمد : گويد عباس است كه مى و اين إبن«: گويد مى) 240ص (در 

 .»اى در هفت دريا باشد كجا و علم على كجاست جز اينكه قطره
تيجانى باز هم در ادعـايش دروغ  !.. پذيرفته استاين نيز كذب محض است و كسى آن را ن

 !..گفته است

را آورده  »على منى و أنا من على، و ال يـؤدى عنـى إال أنـا و علـى    «حديث ) 244ص (در 
 .است

بـاز هـم در     7!گردد كه به تدليس مشـهور اسـت   إسحاق سبيعى برمى اين حديث نيز به أبى
اى على، تو هستى كه بـراى امـتم   «: ن آورده استروايت دروغين ديگرى را با اين مت) 244ص (

 .»اش اختالف كنند كنى، آنچه پس از من درباره بيان مى
   8!..بودن مشهور است» كذّاب«ه به گردد ك صرد برمى اين روايت نيز به ضراربن

 !..دانند معين و نسايى نيز او را دروغگو و غير موثّق مى إبن

بـدين صـورت آورده   » حديث دار، در روز انذار«ان حديث ديگرى را با عنو) 245ص (در 
إن هذا أخى و وصيى و خليفتى من : اشاره به على فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(  پيامبر اكرم«: است

اين برادر من، وصى من، و جانشين من بعد من است، پـس  : يعنـى  !بعدى، فاسمعوا له و أطيعوا
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اين حديث نيز از احاديث صحيح و درست اسـت   !..به او گوش فرادهيد و از او اطاعت نماييد
 .»...كه

! اند سنّت آن را متواتر ندانسته، بلكه همگى آن را جعلى و دروغين دانسته نه تنها فقهاى اهل
بـودن و   متـروك  و گردد كه به تشـيع  بن عبدالقدوس برمى اين حديث به أبومريم كوفى  و عبداللّه

متـروك و دروغگـو و شـيعه      1القاسم أبـومريم،  عبدالغفاربن: هتكثير گف إبن.. دروغگويى مشهورند
معين نيز درباره  إبن!.. اند مدينى و ديگران نيز او را به وضع و جعل حديث معرّفى كرده إبن!.. است

    3!خبيث است. 2ياو رافض: گويد بن عبدالقدوس مى عبداللّه
امـا  «: اين چنين آورده است» يدداستان خالدبن ول«مطلبى را با عنوان ) 259ص (تيجانى در 

اى كه در اوايل خالفت أبوبكر، برايش اتّفاق افتاد و با عمر مخالفت ورزيد و برخى  سومين حادثه
را ظالمانه به قتل رساند   نويره بن وليد بود كه مالك از آيات و روايات را تأويل كرد، داستان خالدبن

يـك  ! اى دشمن خدا: گفت و عمر به خالد مى. و در همان شب با همسر مالك زناى به عنف كرد
 .»كنم به خدا قسم سنگسارت مى. نفر مسلمان را كشتى، آنگاه بر همسرش شبيخون زدى

صـلي اهللا  (پيامبر در تمام كتب تاريخ آمده كه پس از وفات » نويره بن مالك«ماجراى مشهور 
زنى كه ادعاى پيامبرى نموده  -مانع زكات بوده و طبق روايت ديگر، او تابع سجاح  )عليه و سلم

اين ماجرا را در فصل .. بودنش از پرداخت زكات مشهورتر است شده بود، ولى روايت مانع -بود 
 ..ايم به تفصيل مورد نقد و بررسى قرار داده» مناقب خلفاء«

صـلي اهللا عليـه و   (  پيامبر خـدا آورده كه » حديث كشتى«حديثى را با عنوان ) 268ص (در 
مثل اهل بيت من، مثل كشتى نوح است در قومش، هركه در آن سـوار شـد نجـات    «: رمودف )سلم

مثل اهل بيت من، در ميان شما، مثـل بـاب   «: و فرمود» يافت و هركه از آن تخلّف كرد، غرق شد
مجمـع  «و در زيرنـويس بـه   » اسرائيل  است كه هركه در آن داخل شد، آمرزيده گشـت  حطّه بنى

 .ع داده استارجا» الزوايد هيثمى
پس كجاست آن ادعاعى تيجـانى كـه   .. سنّت نيست اين احاديث نيز مورد قبول علماى اهل

 !..شوم كه مورد اتّفاق هر دو گروه باشد تنها احاديثى را يادآور مى: گفت مى

 !.اند ساختگى دانسته د وهمگى مردو... و البانى و وادعى و 4كثير حديث اول را ذهبى و إبن
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صالح كه بخارى و أبوحاتم او را منكر الحـديث   بن مفضل -1: حديث عبارتند از راويان اين
: انـد  حبان او را غير موثّـق دانسـته و گفتـه    حنش الكنانى كه بخارى و نسايى و إبن -2.. اند دانسته

أبوإسـحاق سـبيعى كـه او را مـدلّس      -3.. چيزهايى به على اختصـاص داده كـه صـحيح نيسـتند    
 !اند دانسته

حديث دوم را كه تيجانى به عنوان حديث صحيحى از كتاب هيثمى آورده است، هيثمى اما 
آورده و راويانى را ذكركـرده كـه هـيچ    » الصغير جامع«طبرانى در «در همان صفحه يادآور شده كه 

حـديث كسـى كـه    «حـديث ديگـرى را بـا عنـوان     ) 270ص (در   1!!»شناسم كدام از آنها را نمى
هركه خوش دارد كـه  : رسول خدا فرمود«: آورده است» زندگى پيامبر باشداش،  خواهد زندگى مى

مانند من زندگى كند و بميرد و در بهشت برينى كه پروردگارم آمـاده كـرده، سـاكن شـود، پـس      
 .»...واليت على را پس از من بپذيرد و دوستدارانش را دوست بدارد و

شـده كـه همگـى او را ضـعيف و     يعلى األسلمى روايـت   بن اين حديث نيز از طريق يحيى
: آورده كه او نيز به اشتباه آورده است» حجر عسقالنى إبن«اند و تيجانى به غلط از  غيرموثّق دانسته

يعلى محاربى آمده است كه آدم سست و غيـر مـورد اطمينـانى     بن در اسناد اين حديث نام يحيى«
ى كـه موثّـق اسـت و بخـارى و     در حالى كه راوى آن اسلمى است؛ نه محارب).. 270ص (» است

 -حجر نيز به خاطر تشابه اسمى  و به احتمال زياد، اشتباه إبن! اند مسلم، او را مورد اطمينان دانسته
 !به جاى اسلمى، محاربى آورده است -! بن يعلى هستند هر دو يحيى
و مسلم نيز در صـحيح  » وصايا«بخارى در صحيح خود در كتاب «: گويد مى) 274ص (در 

اند كه در حضور عايشه ذكر شد كه پيامبر، سفارش على را كرده  نقل كرده» الوصية«د در كتاب خو
 .»است

گويد و هم روايتهـا را نـاقص نقـل     هم آشكارا دروغ مى! واقعاً تيجانى بسيار باجرأت است
درسـت هماننـد آن احتجـاج فـرد يهـودى       -! كه آن را قيچى كرده -اين روايت تيجانى !! كند مى
 »لـن يـدخل الجنـة إال مـن كـان هـوداً أو نصـارى       «: خداونددر قـرآن فرمـوده  : گفت ت كه مىاس

بـه منزلـه آن فـرد      يـا  2!!اينكه يهودى باشد يا مسـيحى  شود مگر هيچ كس وارد بهشت نمى:يعنى

_________________________________________________________________________ 
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!! خود خدا در قرآن فرموده كه به نماز نزديك نشـويد : گفت قاديانى است كه منكر نماز بود و مى

m�v�w�x���l  ]43: النساء[ 
روايت را تـا  !! تيجانى نيز در اينجا تالش كرده كه آن كار فرد يهود و قاديانى را تجربه كند

ولى از ادامـه  » در حضور عايشه ذكر شد كه پيامبر، سفارش على را كرده است«: كند اينجا نقل مى
سـت كـه   كامـل آن بـدين صـورت ا   ! آن خوددارى كرده است تا بـه مقصـود پليـد خـود برسـد     

: عايشـه گفـت  . در حضور عايشه ذكر شد كه على وصى است«: يزيد روايت نموده است أسودبن
) زمان احتضار(من ! سفارشهاى خود را به او نموده است؟ )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چه موقع 

گاهش بودم و او به سينه من تكيه داده بود كه يك تشت آبـى خواسـت و ناگهـان در همـان      تكيه
ام، احساس كردم بدنش نرم و سست شد و اصالً نفهميدم كه مرده اسـت، پـس كـى بـه او      رهحج

    1.»!سفارش نموده است؟
اإلمامـة و  «از كتـاب   -همچون روايت فوق به طور نـاقص   -نيز روايتى را ) 188ص (در 

 )بـر سـر فـدك   (چـون فاطمـه از أبـوبكر    «: كنـد كـه   قتيبه بدين صورت نقل مـى  از إبن »السياسة
 .»!بيعتم را رها كنيد! نيازى نيست -اى مردم  -مرا به بيعتتان : خشمگين شد، أبوبكر به مردم گفت

هر چند در روايت ! تيجانى، اين روايت را تا اينجا آورده و از بقيه آن، خوددارى كرده است
ايـن   خواسته استعفاء دهد، به خاطر خشم فاطمه نبوده است و هيچ چيـزى در  كه آمده أبوبكر مى

.. اش را نوشته است گيرى غلط، خواسته مورد ذكر نشده است، اما تيجانى به زور تحريف و نتيجه
پا داشـت و   چون بيعت با أبوبكر به اتمام رسيد، سه روز را به«: در حالى كه كامل آن، چنين است

از ايـن   آيا كسى هسـت كـه  ! بيعتم را واگذاشتم: در آن سه روز كار را به مردم واگذاشت و گفت
آيا كسى هست كه با حكومت من مخالف باشد؟ پس على اولين كسـى بـود   ! كارم ناراضى باشد؟
خواهيم كه اين كار  گذاريم و نه هرگز از تو مى نه تو را وامى! سوگند به خدا: كه برخاست و گفت

جماعت نماز منظورش امام (تو را براى دين ما برگزيد  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ! را رها كنى
تيجانى با اين كار     2!»راضى نباشيم) يعنى خالفت(، چگونه ما از تو براى كار دنياى خود )است

اگر اين روايت را قبول دارد، كه روايت تـا آخـر چنـين    ! گويد اش، به ضرر خود سخن مى ناشيانه
درسـتى در تـاريخ   هيچ بيعت : گفت مى) 239 در ص(گويد و تمام ادعاهاى تيجانى را كه مثالً  مى

اسالم از عهد خلفاء تا عهد كمال آتاتورك كه خالفت اسـالمى را از بـين بـرد، صـورت نگرفتـه      
_________________________________________________________________________ 
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است، به اين معنى كه اجماع مسلمين در آن باشد و هيچ زور و قـدرتى در آن وجـود نداشـته و    
قبول ندارد، پس  و اگر روايت را! سازد ، باطل و افشاء مى»...امرى ناگهانى و غير مترقّبه هم نباشد

 !چرا در كتابش آورده است؟
اصـحاب  «، روايت ديگرى را نيز از صحيح بخارى و مسلم، مبنى بر اين كـه  )178ص (در 

صلي اهللا عليـه و  (پيامبر اولين كسى كه سنّت «: گويد آورده و چنين مى» حتّى در نماز تغيير دادند
سـپس بـراى اينكـه ايـن     . »عفان بود بن مانرا در نماز تغيير داد، شخص خليفه مسلمانان عث )سلم

پيامبر در منـى دو ركعـت نمـاز    «: كند خواسته پليدش را ثابت كند، روايت را چنين ناقص نقل مى
خواند، أبوبكر هم پس از او چنين كرد و عمر هم پس از أبوبكر و عثمان هم در اوائـل خالفـتش   

 !»ولى بعداً عثمان چهار ركعت خواند
اى كـه هـركس    كنـد بـه گونـه    ى چگونه ملحدانه روايت را ناقص نقـل مـى  ببينيد كه تيجان

صلي اهللا عليه (پيامبر به خود جرأت داد كه سنّت  )رضي اهللا عنه(عثمان چطور : گويد بخواند، مى
در حالى كه در همان صـحيح بخـارى و مسـلم    !.. و دو خليفه قبل از خود را تغيير دهد؟ )و سلم

در ) از مدينه به مكّه(به هنگام سفر حج  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر «: كامل آن چنين آمده است
. أبوبكر هم پس از او قصر نمـود ) يعنى نمازهاى چهارركعتى را قصر نمود(منى دو ركعت خواند 

عثمان هم دو سال اول خالفتش را قصر نمـود، امـا سـال سـوم     . عمر هم پس از أبوبكر قصر كرد
اى : در آن هنگـام، مـردى برخاسـت و بـه عثمـان گفـت      ! عت خوانـد خالفتش در منى، چهار رك

بدانيد كـه مـن امسـال در    : گفت )رضي اهللا عنه(عثمان ! چرا چهار ركعت خواندى؟! اميرالمؤمنين
در منزل، : هم فرموده است )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ام و در اينجا منزل دارم و  مكّه زن گرفته

 ..»!من اآلن در حضر هستم؛ نه سفر! يدنمازهايتان را كامل بخوان
پيشى نگيريد كـه  ) بيت يعنى اهل(بر آنان : حضرت فرمود«: گويد مى) 290ص (تيجانى در 

شويد و به آنان ياد ندهيـد چراكـه آنـان از     شويد و از آنان تخلّف نجوييد كه هالك مى هالك مى
 .»شما داناتر هستند

و جالب اينكه خود ! اند بسته )لي اهللا عليه و سلمص(پيامبر اين حديث نيز دروغ است كه بر 
» من علّمنى حرفاً، فقد صيرنى عبداً«: كنند كه گفته است روايت مى )رضي اهللا عنه(علي شيعيان از 

 !!»هر كس به من حرفى بياموزد، در واقع مرا برده خود ساخته است«: يعنى



 نقدي بر كتاب تيجاني

كـه امـام احمـد او را ضـعيف و     بن جبير روايت كرده  اين حديث را هيثمى از طريق حكيم
: اش گفته منكرالحديث، دارقطنى او را متروك، جوزجانى نيز او را دروغگو دانسته، و شعبة درباره

 1.»!ترسم از اينكه درباره او سخن بگويم، از آتش مى
و باالخره تيجانى، بعضى از احاديث صحيحى را ذكر كرده و با تحليل و برداشت نادرستى 

 -بـدون ذكـر مقـدمات تـاريخى و شـرايط جنبـى آن        -سـنّت نيسـت    د قبول اهلكه باز هم مور
از جملـه ايـن احاديـث،    !.. فرسايى كرده و مقصود نادرست خود را با آن اثبات نمـوده اسـت   قلم
است كه آن معنايى كه تيجانى و علمـاى شـيعه بـه آن اعتقـاد     » حديث منزلت«و » حديث غدير«

 ..ايم، معتقد نيستيم آورده» امامت و خالفت«صل دارند، بنا به داليلى كه در ف
*  *  * 

ديديم !.. و اين بود عهدى كه بارها و بارها در كتابش عنوان كرده بود!.. اين بود كار تيجانى
سنّت نيست،  كارش اين بوده كه بعضى از احاديث را كه مورد قبول اهل -بر خالف قرارش  -كه 

كندو بـا تعجـب و شـگفتى     استناد مى -عنوان احاديث صحيح  به -كشد و به آنها  به رخ آنها مى
سـنّت   اين حديث در فـالن كتـاب اهـل   ! بله: گويد مى -! انگار چيز عجيبى را كشف كرده -تمام 

 ...!!وجود دارد و آنها اين گونه و آن گونه هستند و

ن ايـن  مـ «: گويـد  درباره همان جريان ساختگى قلم و دوات، چنين مى) 118ص (مثالً در  
رسد  تا اينجا مى... »مطالعه كردم) الدين نوشته عبدالحسين شرف(» المراجعات«حديث را در كتاب 

ام  در آغاز پنداشتم كه اين روايت در كتابهاى شيعه اسـت، ولـى تعجـب و شـگفتى    «: گويد كه مى
و » خارىصحيح ب«، اين روايت را از )الدين يعنى شرف(افزونتر شد وقتى ديدم آن روحانى شيعى 

اگر اين روايت را در صحيح بخارى يافتم، قطعاً نظـر  : كند و به خود گفتم نقل مى» صحيح مسلم«
 !»..داشت ديگرى خواهم

 -شـنويد، نظرتـان را    شما هم كه اين سخن را از من مى: خواهد بگويد در واقع تيجانى مى
تغييـر دهيـد؛ چـون در     - !!همچون من كه عالم بزرگى هستم و لياقت تدريس در األزهـر را دارم 

اش، بيانگر جهـل او نسـبت بـه موضـوع      اين خواسته! سنّت اين طور نوشته شده است كتاب اهل
به پايتخت رفتم و در آنجا صـحيح  «: دهد به هر حال چنين ادامه مى.. شناسى است اساسى حديث

تابهاى مشهور بخارى و صحيح مسلم، مسند امام احمد، صحيح ترمذى، موطّأ امام مالك و ديگر ك
 ).119ص .. (»را خريديم) سنّت اهل(
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كنـد، هـيچ كـدام از     كه در اوايل كتابش خود را با همين عنـوان يـاد مـى   !! اين عالم بزرگ 
كه به قول خودش مالكى  -حتّى موطّأ امام مالك را نيز ! سنّت را نداشته است كتابهاى حديث اهل

را نيز همراه با آن » قرآن كريم«يد هم در همان روز، و شا! نه داشته و نه مطالعه كرده است -بوده 
مطالعه كرده باشد،  را سى يكبار هم كتب احاديث و تواريخاز طرفى اگر ك!! كتابها تهيه كرده باشد
را كـه بعضـى از كتـب بـه      -نامه و قصه قلم و دوات  يعنى نوشتن وصيت -با اين داستان جعلى 

به هر ترتيب، چنـين  !.. رو شده و شنيده است اند، روبه ياد كرده از آن» حادثه روز پنجشنبه«عنوان 
ديگر كتابهاى مشهور را خريدم و اصالً منتظر نماندم كه به منـزل برسـم، بلكـه در    «: دهد ادامه مى

حادثـه روز  «همان راه تونس و قفصة، در اتوبـوس عمـومى، كتـاب بخـارى را گشـودم و دنبـال       
ام روايـت را   رغم ميـل بـاطنى   به اميد اينكه آن را پيدا كنم و علىدر البالى كتاب گشتم » پنجشنبه

ص ! (»الدين در كتابش نقـل كـرده بـود    چند بار آن را خواندم، همانگونه بود كه سيد شرف. يافتم
119.( 

ايـن همـه   !.. القمر كرده اسـت  گويى شقّ! دهد وتابى كش مى ببينيد كه مطالبش را با چه آب
تنها براى سخن آخرش است كه متأسفانه سفسطه  -آن هم به اين شيوه  -جوسازى و طول كالم 

و اما ببينيم كـه در ادامـه   ! خودترين نوع استدالل است ترين و بى باشد و سخيف گرى مى و مغالطه
تالش كردم حادثه را منكر شوم و خيلى بعيد دانستم كه عمر چنان نقشه خطرناكى «: گويد چه مى

سنّت و جماعت اسـت   شود انكار كرد آنچه را كه در صحاح اهل ولى مگر مى پرورانده، در سر مى
ايم و اگر شك در آن داشته باشـيم   دانيم و به سخنش گواهى داده و خود را متعهد نسبت به آن مى

نظر كنيم و اين باز مسـتلزم   يا برخى از آن را تكذيب نماييم، مستلزم اين است كه از كتاب صرف
 ).119ص ! (»از عقايدمان برداريماين است كه دست 

و  -آقـاى مهـرى    -دهد كه واقعاً نه خود او و نه مترجم كتاب  اين ادعاى تيجانى نشان مى
اى ندارند و  بهره» علم حديث«هيچ كدام از  -گردانندگان بنياد معارف اسالمى قم  -نه علماى قم 

و إلّـا  ! انـد  خود را به تصوير كشيدههيچ يك حيثيت خود را دوست نداشته و با اين كار، حماقت 
دهند كتاب تيجانى را ترجمه كـرده و در چنـين سـطح وسـيعى منتشـر       چگونه به خود اجازه مى

 !سازند و حتّى در بعضى از شهرها به طور رايگان به دست جوانان بدهند
ل سنّت موجود است، سنّيان بايد همـه را قبـو   كند كه هرچه در صحاح اهل تيجانى ادعا مى

كنند و اگر هم بعضى را نپذيرفتند، بايد كلّ كتـاب را رد نماينـد و نهايتـاً دسـت از عقايـد خـود       
هم در كتب شـيعه   -همانگونه كه گفتيم  -اين ادعا، بسيار ناشيانه و ابلهانه است؛ چون !.. بردارند

 ..اند كردهسنّت، احاديث جعلى بسيارى وجود دارند و محدثين، آنها را رد  و هم در كتب اهل



 نقدي بر كتاب تيجاني

نبايد احاديث نادرست را مردود : حق ندارد بگويد كه -از شيعه و سنّى  -اساساً هيچ كس 
به دليل وجود احاديث نادرست در كتابى، بايد كـلّ كتـاب   : همچنين حق ندارد بگويد! اعالم كرد
و بايسـتى  انـد   مترجم كتاب و علماى قم، اين استدالل جاهالنه تيجانى را منتشـر كـرده  !.. رد شود

بستى است كه تيجانى و علمـاى قـم    به راستى اين بن!.. كجرويهاى تيجانى را نيز به گردن بگيرند
گانه قلم برداشته و هم خود و هم عقايدشان  اند و بسيار ناشيانه و بچه براى خودشان درست كرده

 !!اند را رسوا ساخته
ام مطـرح   كه با دوستان شـيعى  هايى مناسبت نيست كه آن قسمت از جواب نامه در اينجا بى

 :اختصاص دارد، عيناً بياوريم -يعنى احاديث موضوعى  -ام، و به همين موضوع  كرده
*  *  * 

 :»مĤخذ شيعه و سنّى«ها در رابطه با  جواب نامه
تـرين صـحاح    سنّت، صحيح بخارى را صحيح علماى اهل«: ايد نامه خود آورده 9در صفحه 

خـود او كتـابش را مطلـق    «: ايد كه در صفحات بعدى ذكر كرده» كلينى« و در مورد» دانند ستّه مى
دانـد؟ و بعـد چنـد     كلينى كتابش را مطلـق مـى  : ام ايد كه چرا گفته و به بنده ايراد گرفته» داند نمى

 !..ايد سنّت گوشزد كرده روايت غلطى را از اهل

ت نيسـت، امـا ايـن    سـنّت خـالى از خرافـا    ما هم قبول داريم كه كتب اهل! آرى): جواب(
 -عشرى و اسـماعيلى و زيـدى    اعم از اثنى -به نظر بنده اين سنّيان و شيعيان .. باشد يكطرفه نمى

مĤخذ شيعه و سنّى، در عين آن كه هريك مطالب .. اند كه بايد جوابگوى مجعوالت كتبشان باشند
از مĤخذ را براى تمييز حق اند و بايد هر دو دسته  صحيحى دارند، از احاديث غلط نيز انباشته شده

 .تطبيق داد )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا از ناحق، با قرآن و سنّت قطعى 
و » البالغـه  نهـج «بسيارى از مطالب سودمند هم در آثار شيعى هست؛ مانند مطالـب پرمغـز   

» هالبالغـ  نهـج «، ولى متأسفانه مطالب خرافـى نيـز در همـان    »دعاى كميل«دعاهاى دلپذيرى چون 
والعـدوى ليسـت   ... العين حق و الرقى حق و السـحر حـق  «: گويد مانند آن كه مى! شود مالحظه مى

ولى واگيرى بيمارى از شخصى بـه شـخص ديگـر،    ... زخم و افسونها و جادوها حق است بحق؛ چشم

      1.»!درست نيست
در ! دارنـد شيعيان  -» جامعه كبيره«همچون دعاى  -آميز و خالف توحيد نيز  و أدعيه شرك

جانبه به كتب ديگر فرق بتازيم و  بنابراين سزاوار نيست ما به صورت يك.. فقه هم همينطور است
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آثار يك فرقه را دربست قبول كنيم؛ زيرا همان اعتراضى كه مثالً به عنوان يك شيعه ممكن اسـت  
لى سنّى بوديد، من چنانچه اگر جنابعا! سنّت داشته باشيد، عيناً بر خود شما وارد است به كتب اهل

شمردم، اما چون شيعه هستيد، برخـى از مطالـب    را از اسالم براى شما برمى! نماها انحرافات سنّى
در  -ايـد   زنـان آورده  همانند شما كه در نامه خود طعنـه  -عجيب و غريب را از كتب اوليه شيعه 

 :اينجا بياورم تا بلكه به خواست خداوند همه به سوى اعتدال برويم
» كـافى «ناميـده، شـيخ كلينـى، كتـابش را     » صـحيح «كتابش را  -به قول شما  -اگر بخارى 
دارد كه اين كتـاب گـردآورى شـده از آثـار صـحيح از امامـان        اش تصريح مى دانسته و در مقدمه
خواهم كتابى داشته باشـم كـه تمـام قسـمتهاى      وگفتى كه مى... «: نويسد مى!.. راستين اسالم است

خواه باشد و كسى كـه علـم ديـن و     نياز كند و مرجع هدايت باشد كه دانشجوى را بىدين در آن 
عمل به اخبار صحيح امامان صادق و سنّتهاى ثابته مورد عمـل را خواهـد از آن كتـاب برگيـرد و     

را از روى كتاب انجام دهد، و گفتى كـه اگـر    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر واجبات خدا و سنّت 
اشد، اميدوارم خـدايتعالى بـه وسـيله آن و بـه يـارى و توفيـق خـويش، بـرادران و         چنين كتابى ب

خـدا را شـكر كـه    !... پس بـدان اى بـرادر  . مذهبان ما را اصالح كند و به هدايتشان متوجه كند هم
اند كه زمانى كه كلينى كتـابش را كامـل    و حتّى آورده   1.»!تأليف كتابى را كه خواستى، ميسر كرد

را به امام دوازدهم در سردابش كه در سامراء واقـع اسـت، نشـان داد و امـام دوازدهـم       نمود، آن
 2»!كافى براى شيعيان ما كافى است«؛ »!الكافى كاف لشيعتنا«: گفت

كتاب ! ، جاى سخن دارد»داند خود كلينى، كتابش را مطلق نمى«: بنابراين، گفته جنابعالى كه
شيخ كلينى همراه با برخـى از علمـاى ديگـر شـيعه از     هزار حديث است، خود 16كافى كه شامل 

معتقدند كه بدون عيب و ايراد » أسترآبادى«و » عباس قمى«و » فيض كاشانى«و » شيخ مفيد«جمله 
  3!است

دكتر محمد «و نيز » فرزندش«و » شهيد ثانى«اما طبق گفته برخى ديگر از علماى شيعه مثل 
اند، معتقدند هزاران حديث نادرست در كافى وجـود   جام دادهبعد از تحقيقاتى كه ان» باقر بهبودى

شمسـى بـا دكتـر محمـدباقر     1365مهرمـاه  » كيهان فرهنگى«توانيد مصاحبه روزنامه  شما مى! دارد
شناسى  سال در حديث 30از محدثين معاصر شيعه كه  -بهبودى را مطالعه نماييد كه آقاى بهبودى 

هزار آن جعلى هسـتند و تنهـا   12هزار حديث كافى، بيش از 16معتقد است از ميان  -تجربه دارد 
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آورده » صـحيح الكـافى  «حديث را درست دانسته و همين تعداد حديث را در كتابى به نام  3783
 !..است

ايد كه  و خاطرنشان ساخته» دانند برخى از علماى سنّى، مĤخذشان را صحيح مى«: ايد فرموده
ه و براى تشخيص حديث صـحيح از غلـط، مـوازين مطمـئن     شيعيان مĤخذ خود را مطلق ندانست«

 .»قابل قبول دارند
در حاليكه اوالً در مورد سـنّيان چنـين نيسـت و آنـان نيـز مĤخذشـان، شـارحان        ): جواب(

 !متعددى داشته و كتبشان توسط خودشان نقد شده است
د؛ به عنوان نمونه ان دانسته» صددرصد صحيح«ثانياً برخى از اكابر فقهاى شيعه كتب خود را 

قصد كردم در اين كتـاب  «: نويسد مى» من ال يحضره الفقيه«در مقدمه » بابويه إبن«عالوه بر كلينى، 
كنم و معتقدم كـه   دهم و به صحت آنها حكم مى كه ايراد كنم آن آثارى را كه بر طبق آنها فتوا مى

 .»اين آثار، حجت ميان من و خدايم است
الفقيـه و تهـذيب،    اليحضـره  كافى و استبصار و مـن «: گويد وى نيز مىالدين موس سيد شرف

تـرين و   و البته كـافى قـديمى  .. همگى متواتر هستند و صحت در مضامين آنها، كامالً قطعى است
   1!»ترين آنهاست بهترين و متقن
كتابش را صحيح و گـردآورى شـده از آثـار     -چنانكه گذشت  -در حالى كه كلينى ! بارى

 :بينيم داند، چنين احاديثى را در آن مى ائمه مىصحيح 
اى : بـه او گفـت   - )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر االغ  -عفير : از على روايت است كه«

همانا پدرم از پدرش، و او هـم از جـدش، و او هـم از جـد     ! پدر و مادرم فدايت باد! رسول خدا
ده است و نوح در كنار او ايستاده و دست بر او با نوح در كشتى بو: چهارمم چنين نقل كرده است

آيد كه سرور پيامبران و خاتمشان بـر   از صلب همين االغ، االغى به دنيا مى: پشتش كشيد و گفت
      2!!»پس حمد و ستايش براى خدايى كه اين االغ را برايم قرار داد! شود روى آن سوار مى

صلي اهللا عليـه و  (پيامبر االغش را فداى زند و پدر و مادرِ  عجب از اين االغى كه حرف مى
مگـر االغهـا چنـد سـال عمـر      ! كند كه با نوح بوده است كند و از جد چهارمش نقل مى مى )سلم
 !كنند كه تنها چهار پشت آن به نوح برسد مى
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شـير   متولّد شـد، چنـد روزى بـى    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چون : امام صادق فرمود« -
حضرت را به پستان خود افكند، خدا در پستان أبوطالب شير جـارى سـاخت و    بود، أبوطالب آن

  1!!»خورد تا چند روز پيامبر از آن شير مى
آيـا شـما قادريـد كـه مردگـان را زنـده نماييـد و        : به امام باقر گفـتم : گويد أبوبصير مى« -

: ا، سپس به من گفـت بله به اذن خد: كورمادرزاد و مبتالى به بيمارى پيسى را شفا بخشيد؟ فرمود
پس نزديك شدم و بر صورت و چشم من دست كشيد، ناگهان خورشيد ! نزديك شو اى ابامحمد
آيا : سپس به من گفت! ها و تمام آنچه كه در شهر بود، در يك نگاه ديدم و آسمان و زمين و خانه

ن صورت بر تو دوست دارى همين گونه بمانى يا به تو ببخشم آن چيزهايى كه مردم دارند و در آ
باشد آن چيزهايى كه در روز قيامت بر آنها است، يا تو را به همان وضع سابق برگـردانم و در آن  

پـس بـر   ! دوست دارم همچـون سـابق برگـردم   : گفتم! برايت باشد؟ -خالصانه  -صورت بهشت 
از  أبوبصـير : حمـزه گويـد   بن أبى على« 2!!»ه همان شكلى كه بودم، برگشتمچشمم دست كشيد و ب

پيامبر را چنـد مرتبـه بـه معـراج     ! قربانت گردم: امام صادق پرسيد و من حاضر بودم، عرض كرد
در جايـت بايسـت   : خ  در مقامى نگه داشت و گفت دو مرتبه، و جبريل او رإ؛ثثگ: بردند؟ فرمود

مانا ه. اى كه هرگز هيچ فرشته و پيغمبرى در آنجا نايستاده است زيرا در جايى ايستاده! اى محمد
سبوح : فرمايد مى: گذارد؟ گفت چگونه نماز مى! اى جبريل: فرمود! پروردگارت مشغول نماز است

      3!!»قدوس، منم پروردگار مالئكه و روح، كه رحمتم بر غضبم پيشى دارد
پليد است و همه انـواعش  : از امام صادق از قورباغه پرسيدم، فرمود: طلحه گفت بن عبداللّه«

يعنـى امـام   (پدرم : آنگاه فرمود! شده است، و چون لمس نمودى بايد غسل كنى مسخاز حيوانات 
ناگاه وزغى ديد . گفت زمانى در حجره نشسته بود و در كنارش مردى بود كه با او سخن مى) باقر

اگر عثمان ! به خدا سوگند: گويد اين وزغ سنّى است و مى: پدرم فرمود! كند كه با زبانش ولوله مى
و نيز پدرم !... دهم اينجاست، على را دشنام مى) يعنى باقر(نام ياد كنيد، من نيز تا اين مرد را به دش
  4!!»اينكه به صورت وزغى مسخ شود ميرد، مگر اميه نمى هيچ يك از بنى: فرمود

دانـى   مگر نمى: اش كه نگران آخرتش بود، فرمود امام صادق به أبوبصير از اصحاب خاصه«
فـدايت  : أبوبصير پرسيد! كند دارد و از پيران شما حيا مى شيعيان را گرامى مى كه خدا جوانان شما
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 نقدي بر كتاب تيجاني

خـدا جوانـان را گرامـى    : كند؟ فرمـود  دارد و از پيران شرم مى چگونه جوانان را گرامى مى! گردم
أبوبصير ! كند از اين كه از آنها حساب پس گيرد دارد از اين كه عذابشان كند و از پيران حيا مى مى

آيا اين مقام تنهـا مخصـوص مـا شـيعيان اسـت يـا عمـوم اهـل توحيـد و          ! فدايت گردم: پرسيد
      1!!»مخصوص شماست؛ نه همه مردم: يكتاپرستان؟ فرمود

نگـاه بـه عـورت زن غيـر مسـلمان، همچـون       : از امام صادق روايت شده است كه فرمود«
  2!!»نگاهت به عورت يك االغ است

: وضو بر جنازه جايز است، فرمـود  آيا نماز بى: و پرسيدامام صادق در جواب كسى كه از ا«
  3!!»اشكالى ندارد! بله

همچنين -داند  هاى خود را خالى از هرگونه نقص مى كه او هم نوشته» بابويه إبن«و در آثار 
 :بينيم چنين احاديثى را مى -علماى ديگر شيعه 

مخالطـه نكنيـد؛ زيـرا كردهـا     با كُردهـا آميـزش و   : ربيع شامى فرمود امام صادق به أبى« -
اى از أجنّه هستند كه خداوند عزّوجلّ پرده از رويشان برداشته است و به شكل انسانها ديده  طايفه
      4!!»..شوند مى

 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خدا روزى : از أسماء دختر عميس روايت شده كه گفت«
على نماز عصر را از دست داد تـا آن كـه   پس . خوابيده بود در حالى كه سرش در دامان على بود

على در حال فرمانبرى از تـو و  ! خدايا: پيامبر پس از آن كه بيدار شد، گفت. خورشيد غروب كرد
! بـه خـدا سـوگند   : گويـد  أسـماء مـى  ! بنابراين خورشيد را بـر او برگـردان  ! از رسولت بوده است

مود و هـيچ كـوه و دشـتى بـاقى     خورشيد را ديدم كه غروب كرد و سپس بعد از غروب، طلوع ن
نماند مگر اين كه خورشيد بر آن طلوع كرد تا آنجا كه على برخاست و وضو گرفت و نماز عصر 

  5!!»را گزارد، سپس خورشيد غروب كرد
نبايد فكر كنـد كـه مسـلمانان، كـار و      )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر جا دارد بپرسيم كه آيا 
پيـامبر  آيا اين روايت كه كـار  ! وى كسى گذاشته و ساعتها بخوابد؟زندگى دارند و بايد سر به زان

دهـد، در تـوهين بـه او كمتـر از روايـت       را چنـين كودكانـه جلـوه مـى     )صلي اهللا عليه و سـلم (
يـا علـى وظيفـه    : به عالوه، از دو حالت خارج نيست! خواستگارى على از دختر أبوجهل نيست؟
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و طبق روايت در حال فرمانبردارى از خدا  -را بيدار نكند  )مصلي اهللا عليه و سل(پيامبر داشته تا 
پس چرا نظـم جهـان تغييـر    ! كه در اين صورت تكليف نماز بر او نبوده است -!! و رسولش بوده

اى نداشته، بلكه الزم بود نمـازش را نشسـته بـه     كند و خورشيد دوباره برگردد؟ و يا چنين وظيفه
به وظيفـه خـود عمـل نكـرده و در ايـن       )رضي اهللا عنه(علي اما  !جاى آورد و يا او را بيدار كند

كرد و چرا نظم عالم به خاطر كوتاهى يك نفر بـه   كرد و نمازش را قضا مى حالت نيز بايد توبه مى
و اگر شيعيان اين روايت را قبول دارند، چرا همچون على نماز عصرشـان را جـدا از   ! هم بريزد؟

 !ه كه در روايت آمده است؟خوانند، آنگون نماز ظهر نمى
و إذ تقول للـذى  : امام رضا در تفسير آيه«: كند كه بابويه همچنين از امام رضا روايت مى إبن

... أنعم اللّه عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق اللّه و تخفى فى نفسك ماللّـه مبديـه و  
حارثـه در امـرى كـه     بنقصـد خانـه زيـد    )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خـدا  : گويد چنين مى

سـبحان  : خواست، نمود كه در آن هنگام چشمش به همسر زيد، زينب افتاد، پس بـه او گفـت   مى
      1!!»الذى خلقك

هر كس قبر حسين را «: كند چنين روايت مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر شيخ مفيد نيز از 
      2!!»شود زيارت كند، بهشت بر او واجب مى

اگر نتوانست بـه زيـارت قبـر حسـين بـرود،      «: كند از امام باقر روايت مى شيخ مجلسى نيز
شـود مگـر اينكـه     هيچ قطره اشكى از چشـمش خـارج نمـى   ! برايش به خاطر شهادتش گريه كند

     3!!»بخشد، و لو اينكه به اندازه دريا هم باشد خداوند گناهانش را مى
چرا رفتارى با : گفته شد )اهللا عليه و سلمصلي (پيامبر به : از امام باقر روايت شده است كه«

همانا جبريل نزد مـن آمـد درحـالى كـه     : فرمود! فاطمه دارى كه با هيچ يك از دخترانت ندارى؟
آب پشـتم بـا آن تغييـر يافـت و     . سيبى از بهشت برايم با خود آورده بود، پس من آن را خـوردم 

ن بـوى بهشـت را از او احسـاس    پـس مـ  . سپس نزد خديجه رفتم و او هم فاطمه را حامله شـد 
 4!!»كنم مى
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اى دارد كـه نـامش خرقائيـل     خداوند فرشته: از امام سجاد نيز روايت شده است كه فرمود«
     1!!»هزار بال دارد و بين هر دو بالش، پانصد سال فاصله است18است كه 

قيقـاً از  كه از كتب بسيار معتبر شيعه اسـت و ادعيـه آن را د  » صحيفه سجاديه«همچنين در 
از «: اش چنـين حـديثى آمـده اسـت     شمارند، در مقدمه اند و سندش را معتبر مى امام سجاد دانسته

بـردن ظلمـى و يـا احقـاق حقّـى جهـت        بيت، تا قيام قائم ما، هيچ كس بـراى از بـين   ميان ما اهل
اهـد بـود و   نتيجه خو براندازى حكومتهاى باطل، قيام نكرده و قيام هم نخواهد كرد، مگر اينكه بى

 !!»كند جز به بال و مصيبت و غم و اندوه ما، چيزى اضافه نمى
پدرم مرا از پـدرش و جـدش و بـاالخره از    «: آمده است» صحيفه امام صادق«همچنين در 

على روايت كرد كه رسول اكرم را بر منبر خواب سبكى درربود و در رؤيا ديد كه چند بوزينـه از  
ناگهان از خواب بيدار شد و در آن هنگـام جبرئيـل ايـن آيـت را از      روند، منبرش باال و پايين مى

اميه هزار ماه بر مردم حكومت كنند و چنان باشد كه اگر كوههاى  بنى... آسمان بدو وحى نمود كه
جهان در برابرشان به سرافرازى و گردنكشى برخيزند، اين قوم بر كوههاى جهان چيـره و پيـروز   

 !!»شوند
دانست تا قيام قائم هر  كه مى )رضي اهللا عنه(علي  بن حسين -اين دو حديث  بنا بر -نتيجتاً 

مانـد، و   شان بر عليه باطل قيام كند، جز غم و اندوه و مصيبت برايش چيزى نمـى  كس از خانواده
 -چنانكه كوههاى جهان نيز تاب قيام و مقاومت در برابرشان را ندارنـد   -اميه هزار ماه  اينكه بنى
رضـي اهللا  (  حسـن شايد صلح امام ! جهت بر عليه آنان قيام كرد حكومت خواهند كرد، بىبر مردم 

 !!هم به اين خاطر بوده كه او از اين مطلب آگاه بوده و لذا با آنان از سرِ جنگ درنيامد )عنه
موسـى در بيابـان آن قـدر علـف     «: آمده اسـت » البالغه نهج«و اين را هم اضافه كنم كه در 

      2!!»علفها در داخل شكمش از پشت شكمش پيدا بود خورد كه سبزى
به راستى اگر چنين سخنى را يكى از سردمداران فعلى درباره ديگرى بگويـد، بـه صـورت    

اى را از قـول   دهان به دهان خواهد گشت و آن وقت آيا سزاوار است كه ما چنين مبالغه! »جوك«
 !بپذيريم؟ )رضي اهللا عنه(علي 

ترين كتب شيعه بـه چشـم    كه در اساسى -شمار آن را  ت فوق و امثال بىتوان خرافا آيا مى
به عنوان متنـى از   -خورد و ما به خاطر ترس و حيا از خدا، تنها به بعضى از آنها اشاره كرديم  مى

 !..دين خدا پذيرفت؟

_________________________________________________________________________ 
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 معاويـه، : انـد  ايد كه با دروغهاى عجيب و غريب، كتب سنّى را پـر كـرده   اى را نام برده عده
ما بـاور نـداريم اينـان بـراى     «: ايد فرموده... شعبه، عكرمه نردباز و بنه عمروعاص، أبوهريره، مغير

 ..»آموختن دين خدا و سنّت رسول، راستگو و صالح باشند
اند، اصوالً راه آموزش دين خدا ايـن   نظر از اينكه، اينان چگونه افرادى بوده صرف): جواب(

بيابيم و سپس عنانِ عقل و انديشـه را بـه دسـت سخنهايشـان     » دلراوىِ پاك«اى  نيست كه ما عده
 !بسپاريم

خداوند به ما كتاب داده و عقل ارزانى فرموده است تا در درجه نخسـت، راه هـدايت را از   
صـلي اهللا عليـه و   ( كتابش بيابيم و با تحقيق و بررسى منصفانه دريابيم كه سنّت واقعى رسـول او 

به حكم انسانيت، محدود و در معرض اشتباهند، و  -همه  -لّا انسانها چگونه بوده است، و ا )سلم
تنها راه رسـيدن  .. هر چند بزرگوار و بلندمرتبه هم باشند، الأقلّ در مظانّ سهو و نسيان قرار دارند

به حقيقت، اين است كه همگى، اقوال يكديگر را نقد و بررسى كنند و با معيارهاى اساسى تطبيق 
 ..دهند

از كسانى كه با دروغهاى عجيب و غريب، ! »دروغگويان سنّى«جنابعالى در برشمردن  !بارى
و اسامى اين گونه افراد در كتب رجال شيعى، مانند ! ايد اند، غافل شده كتب اربعه شيعه را پر كرده

آمـده اسـت و خـود    » رجـال كشـى  «و » رجـال شوشـترى  «، »رجال ممقانى«، »رجال علّامه حلّى«
.. كه از غـالة بـوده و از قـم اخـراج گرديـد     » زياد آدمى بن سهل«: حظه فرماييد؛ مانندتوانيد مال مى
نقى و حسـن عسـگرى در تحريـف قـرآن آورده      كه روايات متعددى از امام على» أحمدبن سيار«

كه به قول علّامه حلّى احاديث عجيبى در تولّد مهدى نقـل نمـوده   » جعفر فزارى محمدبن«.. است
بـن   هشـام «.. كه روايتهاى زيادى را دالّ بر تجسيم خداوند نقل كرده است» بن حكم هشام«.. است

كه روايتهايى را مبنى بر اينكه خداوند در شكل يك جوان سى ساله است و بسيار » سالم جواليقى
!.. انـد  تنومند است، نقل كرده است؛ همان اوصافى كه يهوديان در سفر تكوين كتاب تورات آورده

 !و امثال آنها كه بسيارند» بن أحنف فرات«.. كه اصالً مسيحى بوده است.. »أعينزرارةبن «
در كتـب   -همچنـان   -اند، ولى رواياتشـان   علماى رجال شيعى از اينان سلب اعتماد كرده

بنابراين، اگر ! شود ها تدريس مى گيرد و در حوزه مشهور شيعه هست و مرتّب مورد استناد قرار مى
آثـار شـيعى نيـز مملـو از خرافـات و       -كه هست  -ت گمراهيهاى بسيارى هست سنّ در آثار اهل

هـاى متنـاقض و مغلـوطى كـه گـرد       به لحـاظ مجموعـه   -هر دو  -شيعه و سنّى ! گمراهى است
سـنّت قطعـى و   «و » كتـاب «اند و راه سالمت آن است كه از راه تطبيـق بـا    اند، به خطا رفته آورده
 ..را واگذاريم» سقيم«را انتخاب و » صحيح«ه، و تحقيق و بررسى منصفان» ثابت



 نقدي بر كتاب تيجاني

 !.»دانيد كه معاويه از رجال موثّق صحاح است البد مى«: ايد فرموده
إسـماعيل  «، »بختـرى  أبوبصيرليث بن«حتماً خبر داريد كه : كنم بنده نيز عرض مى): جواب(
كتـب رجـال شـيعه،    كه  -و امثال اينها » محمد فزارى جعفربن«، »إسماعيل كوفى جعفربن«، »رزين

روند و روايـات فـراوان از    از راويان كتب شيعه به شمار مى -اند  آنها را كذّاب و اهل غلو شمرده
 !شود آنها در اين كتب ديده مى

گوييهاى بعضـى از راويـانِ دروغگـو، پـاك      سنّيان بايد كتب خود را ازخرافات و ياوه! آرى
و چه بسا اگـر ايـن دو    -اند  د كتب خودشان نكردهسازند؛ ولى شيعيان تا چنين اقدامى را در مور

توانند بر آنها خُرده بگيرند، و الّا جـا دارد سـنّيان در    نمى -كار انجام شود، همه به وحدت برسند 
ات  تـو كـه خانـه   «: گويـد  المثل مشهور عرب را بياورند كه مـى  برابر اين ايراد جنابعالى، آن ضرب

 .»!ندازاى است، به خانه من سنگ ميا شيشه
توانـد بـه    كسـى مـى  .. تواند به سنّى ايراد بگيرد شيعه، با آن همه كتب پر از خرافاتش، نمى

 !..ها پاك ساخته است چنين كارى دست زند كه خود را از همه فرقه

اظهـار  » اعتقـادات «بـه كتـابش    -بابويه قمـى   إبن -نامه خود، از شيخ صدوق  8در صفحه 
» خصـال «ايد و در رابطه بـا حـديثى كـه از كتـاب      يد شيعه دانستهعالقه كرده و آن را معرّف عقا
 -! شـود  شـخص خنثـى داخـل بهشـت نمـى     : كـه در آن آمـده   -صدوق، برايتان نقل كرده بودم 

 ..ايد و مرا به كتب لغت رجوع داده» ايد، نيست خنثى بدان معنى كه شما گمان كرده«: ايد فرموده
له مطالب خرافى كـه در كتـاب اعتقـادات صـدوق     اوالً از جم: كنم كه عرض مى): جواب(

: گويـد  مـى  »الرجعـة  باب األعتقـاد فـى  «در توجيه اين عقيده در .. باشد مى» رجعت«آمده، موضوع 
. دهـد  در اين امت همان چيزهايى كه در امتهاى پيشين رخ داده، دقيقاً روى مى: رسول خدا فرمود

ان به دنيا روى دهد؛ همان گونـه كـه در امـم    پس واجب است كه در اين امت نيز بازگشت مردگ
الزمه اين سخن آن است كه دريـا هـم چـون    : بايد به آقاى صدوق گفت كه!!.. »پيشين بوده است

شكافته شود و دهها پيامبر هم  )صلي اهللا عليه و سلم(محمد براى امت  )عليه السالم(  موسىزمان 
بـدون پـدر    )عليـه السـالم  (  عيسىكسى هم مانند مبعوث شوند و  -اسرائيل  مانند پيامبران بنى -

بر آن بنـا  » رجعت«صدوق، چنان حديثى را صحيح دانسته و اصلى را به عنوان ... متولّد گردد وو
 !دانيد نهاده و كتابش را ظاهراً جنابعالى حجت مى

از  كه در نقد اعتقادات صدوق نوشـته، بسـيارى   »النّكة اإلعتقادية«ثانياً شيخ مفيد در كتب 
جنابعالى كـدام يـك را   ! عقايد او را رد كرده و آنها را مخالف قرآن و حديث صحيح دانسته است
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كنيد؟ اعتقادات صدوق يا نظرات شيخ مفيد را؟ همين طـور، دليـل شـما بـر تقليـد و       انتخاب مى
 كدام است؟ وى چه برترى بر ديگران دارد؟) صدوق(بابويه  تبعيت از إبن

جنابعالى در قرن بيستم زندگى كرده و اين لغـت را بـه معنـى    » خنثى«واژه ثالثاً در رابطه با 
در زمان شيخ صدوق اين لغت، چنان معنايى نداشته و منظـور صـدوق از   !.. ايد گرفته» تفاوت بى«

در هـيچ يـك از فرهنگهـاى    .. اسـت » هـم زن و هـم مـرد   «يـا  » نه زن و نه مـرد «اين واژه همان 
چنانكـه  !! و برداشتى كه در قرن بيستم از آن پيدا شده، نيامده اسـت جز به اين معنى » خنثى«لغت،

 ..»خنثى كسى است كه پيكره مردان و زنان را با هم داشته باشد«: گويد مى» المنجد«
  

*  *  *  
 

گيـرى مـن از ذكـر مطالـب نامـه و خصوصـاً        و اين نتيجه -شود  بدين ترتيب، مشاهده مى
سواى مطالب سودمند و باارزش كه منكر آن  -كتب شيعه  كه در معتبرترين -احاديث فوق است 

و .. سنّت نيز، به همين شكل در كتب اهل.. شود خرافات و خطاهاى بسيارى نيز ديده مى -نيستيم 
صـلي  (رسول خدا بايد مالك صحت احاديث را به كار برد و آنها را با كتاب خدا و سنّت قطعى 

اين كـار را فقـط    -همچون تيجانى  -الم سنجيد؛ نه آن كه و مسلّمات تاريخ اس )اهللا عليه و سلم
اند، گرفته و بقيه را بـه   براى مĤخذ سنّى الزم دانسته و هر آنچه در موافقت با اعتقادات شيعه گفته

 !دور ريخت
آثار منقول از ما را با : اند چنانچه در خود كتب اماميه، روايات متعددى آمده كه ائمه فرموده

پـس آنچـه   «: روايت شده است كه فرمود )رضي اهللا عنه(علي مقايسه كنيد؛ مثالً از  كتاب و سنّت
  1.»مخالف آن باشد، واگذاريدكه با كتاب خدا موافق باشد، برگيريد و آنچه كه 

از خدا بترسيد و هيچ حديثى «: نيز چنين روايت شده است )رضي اهللا عنه(  جعفر صادقاز 
 )صلي اهللا عليـه و سـلم  (محمد هاى پروردگار ما و سنّت پيامبرمان،  از ما را نپذيريد كه با فرموده
  2.»!قال اللّه و قال الرسول: گوييم مخالف باشد، آنگاه كه مى

 
*  *  * 
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 نقدي بر كتاب تيجاني

 :استناد غلط به آيات قرآن
نشـاندن   قبالً اشاره كرديم كه يكى از روشهاى مسخره ملحدين و مغرضين، براى به كرسـى 

در اينجا، تنها به چند مورد از آيـاتى كـه   .. لط به آياتى از قرآن كريم استافكار پليدشان، استناد غ
نمودن ارتداد اصحاب اسـت   كه اثبات -اش  تيجانى به رسم و روش ملحدين براى اثبات خواسته

 :كنيم آورده، بررسى مى -
رسـول خـدا   شود كـه اصـحاب از    بعد از تحريف جريان حديبيه، مدعى مى) 131ص (در 

اطاعـت نكردنـد و دلـيلش     -در امر تراشيدن سـر و قربـانى گوسـفند     - ) عليه و سلمصلي اهللا(
در قضيه صلح حديبيه است و سپس بدون هيچ ارتباطى به اين آيـه   )رضي اهللا عنه(عمر اعتراض 
 :كند استناد مى

m�¬�®��̄�°�����±�²�³��́µ���¶��̧¹�����º�»�¼�

½��¾�¿�À�Á��l ]65: النساء [  
آورند تـا تـو را در اختالفهـاى خـود،      اينها ايمان نمى! سوگند نه، به خدايت(

اى  حاكم قرار دهند، آنگاه در درون خودشان هيچ ماللى از آنچه تو حكم كرده
 ).131ص ).. (چون و چرا تسليم فرمانت گردند نيابند، و بى

دور اسـت؛  تيجانى با استناد به اين آيه ثابت كرده كه تا چه اندازه از فهم و درك قـرآن بـه   
گويـد؛   درباره منافقين سخن مى -كه با پنج آيه قبل و يك آيه بعدش مرتبط است  -زيرا اين آيه 

و حال حاضر، ظاهراً ايمان دارند ولـى در دل   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر همانهايى كه در زمان 
هرچنـد از  -دهنـد   مى خوانند و زكات هاى آنها اين است كه نماز مى نشانه.. و باطن، ايمان ندارند
كنند و در راه خدا از خانه و كاشانه  ولى جان خود را در راه خدا فدا نمى -! آن هم خوش ندارند

شوند و هرگز به حاكميت شريعت خداوند و فرمانروايى قوانينش كه در قرآن آمده  خود دور نمى
قـوانين بشـرى و منحـرف    مجرى آن بـوده، راضـى نيسـتند و از     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و 

 :فرمايد چنانچه مى.. كنند جانبدارى مى

m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J��������K�L�M�N�O�P�Q�

R���S����T�U�V�W�X�Y�Z�[�\���]��̂_��̀a����

b�c�d�e�f��g�h�i�j�k�l�m��n�o�l 

�]�61 – 60: النساء[ �
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چه بر تـو و  كنند آنان بدان كنى از كسانى كه فكر مى آيا تعجب نمى! اى پيامبر(
خواهند حكومت و داورى  مى) در حالى كه(پيش از تو نازل شده ايمان دارند، 

و حـال آن  !) و  حكمش را به جاى حكم خدا بپذيرند؟(را نزد طاغوت ببرند 
تنها به خدا ايمان داشته و فقط تـن بـه   (كه بديشان فرمان داده شده است كه 

زمـانى كـه   )... ش را نپذيرندو حكم(به طاغوت كفر بورزند ) حكم او دهند و
نـازل  ) بـر پيـامبر  (بياييد به سوى چيزى كه خداوند آن را : بديشان گفته شود

تا بين شما بر اسـاس قـرآن حكـم    (كرده است، و به سوى پيامبر روى آوريد 
�...)كنند بينى كه سخت به تو پشت مى ، منافقان را مى)كند �� �� �� �

�m�a�b�c�d�e��f�g�h�i�l ]63: النساء[� �

و باطنشان بـا  (داند در دلهايشان    چيست  كسانى هستند كه خداوند مى آنها(
�...)گيرى كن پس از آنان كناره)! كند ظاهرشان فرق مى �� �� �� �

m�r�s�t�u�v������w�x�zy�l ]64: النساء[� �

ايم مگر بدين منظور كـه بـه فرمـان خـدا از او      و ما هيچ پيامبرى را نفرستاده(
�...)اطاعت شود �� �� �� �

m�¬�®��̄�°�����±�²�³��́µ���l ]65: النساء   � �

آيند تا زمانى كـه تـو را    آنان مؤمن به شمار نمى! به پروردگارت قسم! اما، نه(
�...)در اختالفات خود به حكميت و داورى نطلبند �� �� �� �

m�A�B�C�����������D�E�F�G�H�I�J��K�L�M�l ]66: النساء[  
خويشتن ) ويد ودر راه خدا به جنگ بر(كرديم كه  و اگر ما بر آنان واجب مى(

از خانه و كاشانه خود بيرون برويـد  ) براى جهاد(را به كشتن دهيد و يا اينكه 
 )..دادند ، اين كار را انجام نمى)و هجرت كنيد(

كننـدگان در   گويد، بـه بيعـت   سخن مى -ديروز و امروز  -تيجانى اين آيه را كه از منافقين 
.. بيعت كردند، نسبت داده اسـت  )هللا عليه و سلمصلي ا(پيامبر با » درخت رضوان«حديبيه كه زير 
درباره صلح حديبيه بايـد بـه ايـن آيـه     !.. برند و شاگردانش به كار مى» گلدزيهر«همان روشى كه 
 :استناد شود؛ نه آن
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m�~�_�̀�a�b��c�d�e�f�g�h�i�j�k��l�m�
n�o�p�q�r�l ]18: الفتح [  
زير درخت با تـو بيعـت   همانا خداوند از مؤمنان راضى شد، آن هنگامى كه (

و فهميد بـه چـه دليـل    (پس خداوند از آنچه در قلوبشان بود، دانست . كردند
پس از ناراحتى و اعتراض به خاطر (و لذا آرامش    خود را ) كنند اعتراض مى
به ) كه فتح خيبر و مكّه باشد(بر آنان فرستاد و فتح نزديكى را ) مفاد صلحنامه

 )..آنان پاداش خواهد داد

مچنين به ديگر آيات سوره فتح كه خداونـد، بـه همانهـايى كـه تيجـانى منـافق و مرتـد        ه
داند، نويد و وعده پيروزى و فتح مبين و بهشتهايى كه زير درختانش نهرها جارى اسـت، داده   مى

 -و از درون مؤمنان حديبيـه   -به منافقينى كه كامالً از درونشان  -أعاذنااللّه  -آيا خداوند .. است
 ..ببينيد» مناقب خلفاء«جريان حديبيه را در فصل !.. دهد؟ اه است، وعده بهشت مىآگ

 :آورده است! »آيه انقالب يا بازگشت به عقب«اين آيه را به عنوان ) 163ص (در 

m�c�d���e���f�g�h�i�j�lk�m�n�o��p��q�r�ts�u�

v�w�x�y�z������{�}|�~�_��̀a�l ]144: آل عمران [  
ايـن آيـه را چگونـه     -كه او هم به ارتداد اصحاب ايمان دارد  -رجم كتاب اما ببينيد كه مت
 :ترجمه كرده است

. انـد  اى از سوى خدا كه پيش از او نيـز فرسـتادگانى درگذشـته    و محمد نيست جز فرستاده
و بـه جاهليـت خـويش    (كنيـد   گـرد مـى   پس اگر او نيز از دنيا برود يا كشـته شـود، شـما عقـب    

هرگز به خداوند زيانى نخواهد رساند، ) و مرتد شد(هر كس به عقب برگشت  ، پس)گرديد بازمى
 ).163-164ص ! (»و خداوند سپاسداران و شكرگزاران را پاداش خواهد داد

، جملـه، جملـه   »؟؛ پس آيا اگر او بميرد يا كشته شود؟أفإن مات أو قتل«: در آيه آمده است
گويا او نيز كار تحريف و دسـتكارى   -ى مترجم ول! پرسشى است، و همزه، همزه استفهاميه است

تبـديل كـرده و همـزه    » خبـرى «را بـه  » پرسشـى «همـين جملـه    -! را از تيجانى ياد گرفته است
همچون ساير (پس اگر او نيز از دنيا برود يا كشته شود، «: استفهاميه را حذف نموده و نوشته است

شـما نيـز   ...) و كتابهايشـان را تحريـف كردنـد و   پيامبران كه بعد از رفتنشان، پيروانشان برگشتند 
واقعـاً متـرجم بـاجرأتى    !!..چقدر راحـت !!.. »گرديد كنيد و به جاهليت خويش بازمى گرد مى عقب
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ترجمه صـحيح آن بـدين   !.. كند اى به اين واضحى را آشكارا غلط ترجمه مى پروا، آيه است كه بى
 :ترتيب است

ـ   و محمد نيست جز فرستاده( انـد و   ل از او نيـز فرسـتادگانى آمـده   اى كـه قب
پس آيا اگر بميرد يـا  !). و نيز همچون آنان خواهد مردابنابراين، (اند  درگذشته

) و مرتد شـود (البته هر كس برگردد ! گرديد؟ كشته شود، شمابه جاهليت برمى
رسد، و خداونـد بـه زودى پـاداش سپاسـگزاران را      هيچ ضررى به خدا نمى

 ).دهد مى
در قضاياى جنگ احد نازل شده است، آنجا كـه شـايع    -عمران  و ديگر آيات آل - اين آيه

بعضى از اصحاب با شنيدن اين شايعه، خون ديگـر  .. »!محمد كشته شد! محمد كشته شد«: گرديد
و اكنـون كـه   ! در بدنشان جريان نگرديد و سست شدند و خيال كردند ديگر همه چيز تمـام شـد  

 -بـه همـين جهـت    !.. ميـرد  كشته شده، اسالم نيز همزمان با او مـى  )و سلم صلي اهللا عليه(پيامبر 
شكسـت   -بنا به اين دليـل و داليـل ديگـر     -در جنگ احد سستى جستند و باالخره  -متهورانه 
 . 1!خوردند

نيز همانند عيسـى   )صلي اهللا عليه و سلم(محمد : خداوند با نزول اين آيه به آنها فهماند كه
همانگونه كه آنان برانگيخته شدند و مردم .. اى بيش نيست فرستاده...: اهيم و نوح وو موسى و ابر

محمد بدانيد كه    يعنى. 2مين سرنوشت را خواهد داشترا هدايت كردند و سپس مردند، او نيز ه
شما بايد هدفى را كه آورده، زنـده نگـه داريـد؛ نـه     ! ، باالخره رفتنى است)صلي اهللا عليه و سلم(

بايد كـه تنهـا بـراى خـدا و بـراى تحقّـق هـدفى كـه محمـد          !! ه خود او را هدف قرار دهيداينك
شما هدفتان  -! ميرد كه مى -پس آيا اگر او كشته شود و يا روزى بميرد .. اش بود، بجنگيد آورنده

و اگر چنـين كنيـد، بدانيـد كـه تنهـا بـه       ! گرديد؟ تان برمى كنيد و  به جاهليت قبلى را فراموش مى
مانـدگار باشـيد؛ زيـرا     -چه او باشد و چه نباشد  -بنابراين بر هدفتان !.. رسانيد خودتان ضرر مى

 !..دهد خداوند به ماندگاران و سپاسگزاران پاداش مى

نيز آيـات را   -!! مترجم ناشى -آيات را اشتباه آورده و مهرى  -!! مؤلّف ناشى -اما تيجانى 
: واضح آن را به هم زده و با چنين مفهومى بازگو كرده اسـت  اشتباه ترجمه كرده و سياق و معنى

اند، بعد از وفاتشان، قومشان مرتد شدند و  آمده )صلي اهللا عليه و سلم(محمد پيامبرانى كه قبل از «

_________________________________________________________________________ 
  عمران بجوييد ، شهيد سيد قطب، سوره آل»فى ظالل القرآن«اين داليل را در  -    1
و ما براى هيچ بشرى قبل از «؛ »و ما جعلنا من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون«: فرمايد خداوند به پيامبر مى -  2

  ).35/األنبياء.. (»مانند؟ آيا اگر تو بميرى، آنان زنده مى. داديمتو عمر جاويد و ابدى قرار ن



 نقدي بر كتاب تيجاني

اسرائيل در قرآن يـادآور   انجيل و تورات را تحريف كردند و ديگر اوصافى كه خداوند درباره بنى
و پيامبر اسالم و قومش نيز، از اين قاعـده مسـتثنى نيسـتند و    !.. خداست و اين سنّت.. شده است

كنند  گيرند و قرآن را تحريف مى اسراييل، راه ارتداد و كفر را در پيش مى ياران او نيز همچون بنى
را كـه   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر توان اصحاب  چطور مى!!.. گويند كه همين گونه هم مى... و

و اوصافشان، حتّى در تـورات    1دانسته او معلّم آنان بود و خداوند آنها را برترين امتهخود مربى 
 !كرد؟ هم آمده، به چنين نسبتهايى قياس 2و انجيل

وقتى اينان به نام اسالم و به نام بنياد معارف اسالمى قم، آشكارا قرآن را بـه غلـط ترجمـه    
تـوان   ماركسيسـتهاى ملحـد، چـه انتظـارى مـى      و» گلدزيهر«و » سلمان رشدى«كنند، ديگر از  مى

 !!..كنند حكم اعدام سلمان رشدى را هم صادر مى! و بعد هم با كمال برائت!.. داشت؟

ايـن آيـه كريمـه،    «: آورد متعاقبـاً مـى  !.. گويد؟ اما ببينيم تيجانى خودش در مورد آيه چه مى
فـوراً مرتـد شـده و بـه عقـب       فهماند كه اصحاب، پس از وفـات پيـامبر،   آشكارا و به روشنى مى

 ).164ص .. (»مانند گردند و جز اندكى پابرجا نمى برمى
صلي اهللا عليه (پيامبر گيرد كه با  پس آيه انقالب، مستقيماً اصحابى را دربرمى«: گويد و يا مى

در مدينه منوره معاشرت داشتند و پس از وفات آن حضرت، ناگهان به عقـب برگشـته و    )و سلم
ند، و احاديث پيامبر نيز اين مطلب را توضيح داده است و هيچ جايى براى دودلـى و  دگرگون شد
و تاريخ نيز بهترين گواه است بر اين دگرگـونى و انقالبـى كـه پـس از رحلـت      ... ماند ترديد نمى

 ).165ص ! (»پيامبر به وقوع پيوست و جز اندكى از اصحاب، پابرجا نماندند
أبـوذر و سـلمان و   : همـان  -طبق روايت شيعه  -» اصحاب جز اندكى از«منظور تيجانى از 

 :آورد داند و چنين دليل مى شان را مرتد مى باشند و بقيه عمار و مقداد مى
بـر   -انـد   كه در اين آيه ذكـر شـده   -شود مرتدان را  براى حفظ مقام اصحاب، هرگز نمى«

صلي اهللا عليـه  (پيامبر ن حيات تطبيق كرد، گو اينكه اينها در زما» طليحه و سجاح و اسود عنسى«
مرتد و منقلب شدند و از اسالم برگشتند و ادعاى پيامبرى كردند و رسول خدا نيز با آنها  )و سلم

بن نويره و پيروانش تطبيق كـرد؛   شود اين آيه را بر مالك جنگيد و بر آنان پيروز شد، و ضمناً نمى
 ).164ص ! (»...زكات به او خوددارى كردندزيرا آنها در زمان أبوبكر به داليلى از پرداختن 

تا اينجا مكثى كرده و اين مطالب را در ذهن خواهيم داشت تا بعد از توضيح مطلبى ديگر، 
 ..به ادامه شرح آن خواهيم پرداخت

_________________________________________________________________________ 
  ). 110/عمران آل.. (»كنتم خير أمة أخرجت للناس« -   1
 ).29/الفتح.. (»...ذلك مثلهم فى التوراة و مثلهم فى اإلنجيل... « - 2
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صلي اهللا عليه و (پيامبر تيجانى براى اثبات ادعايش مبنى بر ارتداد اصحاب بالفاصله بعد از 
 :آورد مى) 167و  166ص (در  ، اين آيات را)سلم

m�È��É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ��l ]38: محمد [  
 )..آورد كه مانند شما نباشند و اگر پشت كنيد، به جاى شما گروه ديگرى مى(

m�l��m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x���y�z�{�|�}�~�
����¡���¢�����£���¤����¥���¦���§���̈�©�ª���«�¬�®����̄°��±��²���³����́

µl ]54: دةالمائ [      
ايد، هركه از شما از دين خـود برگـردد و مرتـد شـود،      اى كسانى كه ايمان آورده(

دارنـد،   دارد و آنها او را دوست مى آورد كه آنها را دوست مى خداوند گروهى را مى
كننـد و از سـرزنش    اند، در راه خدا جهاد مى با مؤمنان متواضع و با كافران سرسخت

اين كرم خداست كـه بـه هركـه خواهـد دهـد و      . هراسند مىاى ن كننده هيچ سرزنش
 )..بخش داناست خداوند وسعت

يعنـى ارتـداد   (و اگر بخواهيم تمام آيـاتى را كـه بـر ايـن معنـى      «: گويد و متعاقباً چنين مى
تأكيد دارند و به روشنى اين تقسيم را كه شيعيان بدان اعتراف دارند، خصوصاً در مورد ) اصحاب

 ).167ص ! (»اى دارد حاب، توضيح دهيم، نياز به كتاب ويژهاين بخش از اص
 :شوند و آن اينكه تا بدينجا، اين مطالب از ادعاهاى تيجانى دستگير مى

على، عمار، مقـداد،  : كه در روايت شيعه عبارتند از -ارتداد اصحاب جز چند نفر اندك  -1
 !..از اين آيات مشخّص شده است -أبوذر و سلمان 

2- عيان نبـوت   ان نمىمرتدعيان نبوت باشند؛ چون مدهمچـون  -توانند مانعين زكات و مد
اعالم ارتداد  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در زمان خود  -... مسيلمه كذاب، سجاح، اسودعنسى و

مانعين زكات هم بـه  !.. هم با آنها جنگيد و پيروز شد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كردند و خود 
بنابراين، اصحابى كه مرتد !.. جه مرتد نشدند؛ زيرا در ندادن زكات به أبوبكر مستحق بودندهيچ و

شدند و اين آيات هم درباره آنها نازل شده است، همان مؤمنان مدينه بودند كـه سـالها بـا پيـامبر     
 !..معاشرت داشتند و پس از وفاتش، ناگهان برگشتند

شـوند و خداونـد گروهـى را كـه      حاب مرتد مىسوره مائدة، اص 54بينى آيه  طبق پيش -3
دهـد و   در برابرشان قرار مى -! كه به زعم تيجانى همان چند نفر اندك هستند -مانند آنها نيستند 
افرادى كه در جنگ !.. شود سازد و فضل خداوند، تنها شامل حال اين چند نفر مى بر آنان غلبه مى
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هراسند و خودشان با يكديگر مهربان و با مرتدين  ىاى نم كننده با مرتدين از سرزنش هيچ سرزنش
 ..و كافران، دشمنى سرسخت هستند

جنگ  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اين ادعاى تيجانى مبنى بر اينكه مدعيان نبوت در زمان 
صلي اهللا عليه و (پيامبر شان را شكست داد و بعد از  همگى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كردند و 

رضي (علي نويره و پيروانش هم به خاطر اينكه با  بن هم جنگ با مرتدين روى نداد و مالك )مسل
دانستند، از  را غصب مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر در غدير خم بيعت كرده بودند و خالفت  )اهللا عنه

خـود   كه همه را از خود درآورده و براى اولين بـار،  -پرداختن زكات به أبوبكر خوددارى كردند 
و ! دهـد  دروغ محض و آشكار است و كذّابيت و خباثت او را نشـان مـى   -! چنين تاريخى نوشته

هـاى   استنادش به اين آيات نيز، چاهى است كه خود براى خود كنده و خويشتن را بـا ايـن گفتـه   
! !زنـد  آورش، در باتالق و لجنزار متراكمى انداخته كه اكنون نيز در آن دست و پا مـى  پوچ و شرم
بررسـى   -به يـارى خداونـد    -كند كه ما در اينجا  خالف ادعايش را ثابت مى -دقيقاً-زيرا آيات 
 :خواهيم كرد

صلي اهللا عليـه و  (پيامبر الموت  طبق تمامى تواريخ و تفاسير شيعه و سنّى، در هنگام مرض
د؛ با خيـال اينكـه   بعضى از مدعيان نبوت پيدا شده و اعالم ارتداد و جنگ با مسلمانان كردن )سلم
توانند جايش را بگيرند و از اين طريق اسـالم   ميرد، آنها مى مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چون 

، غـزوه  )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر دانيم كه آخرين جنگ  همه هم خوب مى!.. را از بين ببرند
در .. 1الت زيادى پيروز شدندكبود كه با روميان متجاوز درگير شد و مسلمانان بعد از مش» تبوك«

را تدارك ديد تا بـه   )رضي اهللا عنه(زيد  اسامةبنهزار نفرى  اش بود كه سپاه سه زمان بيمارى همان
أبـوبكر   2 ..كنـد  ت مىرحل )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مرزهاى روم بروند، اما قبل از اعزامشان، 

از  -و غيرمترقّبـه    3بـه طـور ناگهـانى   : )هللا عنهرضي ا(عمر ه قول ب و -بالفاصله ) رضي اهللا عنه(
شود؛ هرچنـد كـه    انتخاب مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر جانشين طرف شوراى سقيفه، به عنوان

در آن  )رضي اهللا عنـه (علي ناقص بود؛ زيرا همه بزرگان اصحاب از جمله  -در ابتدا  -اين شورا 
از  -رضى اللّه عنهمـا   -ز شد؛ چنانچه على و زبير لحظه حضور نداشتند و باعث اعتراض آنها ني

ما غضبنا إال فى المشـورة و  «: بيعت با أبوبكر در همان لحظات نخستين خوددارى كردند و گفتند

إنا نرى أبابكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار و ثانى اثنين، و إنا لنعرف له سنه، و لقد أمره رسول 
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يعنى چرا ما (آنچه كه ما را ناراحت ساخته، چيزى جز مشورت نيست «  1.»اللّه بالصالة و هو حى
خبر بوديم و اين امر بـدون مـا صـورت     را در شوراى سقيفه شركت ندادند و ما از تشكيل آن بى

بينيم؛ زيرا او يار غار پيـامبر   مى) يعنى خالفت(ترين مردم به آن  و إلّا ما أبوبكر را شايسته) گرفت
و رسول خدا نيز بـه او  ) سفيد ماست و ريش(مى دانيم كه از او سنّى گذشته و همدمش بوده و ما 

 ..»امر كرد كه امام جماعت مردم شود، در حالى كه خود زنده بود
و آن  -كـرد   اما به هر حال، به خاطر خطر عظيمى كه از چند جهـت اسـالم را تهديـد مـى    

مركز مسـلمانان، بـا هـزاران نفـر كـه       از يك طرف مدعيان نبوت بودند كه به طرف مدينه،: اينكه
هـايى از قبايـل مختلـف بـه مدينـه       همگى هم مسلّح بودند، رهسپار بودند و از طرف ديگر، نامـه 

شدند كه ما را بايستى از پرداخت زكات معاف كنيد و الّا خـود را بـراى جنـگ آمـاده      سرازير مى
صـلي  (پيـامبر  ، پس از رحلـت  ) عنهرضي اهللا(  هزار نفرى اسامه سازيد، و از سوى ديگر، سپاه سه

به  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آيا به مأموريتى كه ! مانده بودند كه چه كار كنند )اهللا عليه و سلم
تمـامى   -! آنها سپرده بروند، يا به خاطر اضطرارى كه پيش آمده، در مدينـه بـراى دفـاع بماننـد؟    

رضـي اهللا  (أبـوبكر  پوشى كرده و بـا   اضشان چشماز اعتر )رضي اهللا عنه(علي اصحاب و از جمله 
 :كند شيخ طبرسى از امام باقر روايت مى.. بيعت نمودند )عنه

 -داشـت   بسـيار او را دوسـت مـى    )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا كه  -بن زيد ه اسام«
 بـه مـأل أعلـى    )صلي اهللا عليـه و سـلم  (رسول خدا زمانى كه همراه سپاهش از مدينه خارج شد، 

زمانى كه نامه به اسامه رسيد، از سفرش منصـرف شـد و همـراه بـا سـپاهش بـه مدينـه        . پيوست
رفت و  -السالم  عليه -طالب  بن أبى اند، نزد على برگشت، آنگاه ديد كه مردم بر أبوبكر جمع شده

! آيا تو هـم بيعـت كـردى   : أسامه گفت! بينى همين شده كه مى: چه شده است؟ على فرمود: گفت
  2.»!آرى: دفرمو

أميرالمـؤمنين علـى،   «: كند نيز چنين اقرار مى -از علماى بزرگ شيعه  -شيخ كاشف الغطاء 
از اين سرا به سراى آخرت ارتحال يافت، و ديد  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا زمانى كه ديد 

را دوسـت  اش يا اينكه بعضى از قـريش او   كه جماعتى از صحابه با او به خاطر سنّ كم و جوانى
نداشتند، بيعت نكردند و خليفه اول و دوم را نيز، مجاهدينى تالشـگر يافـت كـه در نشـر كلمـه      
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  . 332 ، ص1 الحديد، ج أبى البالغة، إبن شرح نهج -  1
  .، چاپ كربالء50 اإلحتجاج، طبرسى، ص -  2



 نقدي بر كتاب تيجاني

آشـكار و   -و گسـترش فتوحـات اسـالمى     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر توحيد و تجهيز جيوش 
      1.»كنند، با آنها بيعت كرد و آنها را همراهى نمود از هيچ كوششى دريغ نكرده و نمى -پنهان 

كنندگان، اين  و ديگر صحابه به جرگه بيعت )رضي اهللا عنه(علي و بدين ترتيب، با پيوستن 
 ..رسد شود و أبوبكر رسماً به خالفت مى تكميل مى -به قول تيجانى  -! شوراى ناقص

تأييد گرديد، به تبعيت  -بدون استثناء  -از طرف همه  )رضي اهللا عنه(أبوبكر پس از اينكه 
رغم خواست بعضى از بزرگـان اصـحاب، بـه     ، سپاه اسامه را على)صلي اهللا عليه و سلم(بر پياماز 

كند و خود نيز با سابقين مهاجر و انصار از جملـه علـى و عمـر و     طرف مرزهاى روم رهسپار مى
براى جنگ با مرتدين و اينكه با مانعين زكات چه برخوردى بكنند، ... مسعود و طلحه و زبير و إبن

يعنـى   -نشيند كه بعد از تبادل آراء، تصميم قطعى به جنگ با هر دو گروه  دبير و مشورت مىبه ت
 ..گيرند مى -مدعيان نبوت و مانعين زكات 

شود كـه چـه    بعد از اعزام سپاه اسامه به مرزهاى روم، اخبار گوناگونى به مدينه سرازير مى
 :اند آورده 2  اند و چنانكه تمام تواريخ ماندهقبايلى مرتد شده و چه قبايلى به اسالم وفادار 

، »غفـار «، »مزينـه «قبايلى كه در بين مكّه و مدينه و طائف اقامت داشتند، بـه اضـافه قبايـل    
كه از حوزه اين سه شهر دور هم بودند، كلّاً به اسالم » هخُزاع«و » أسلم«، »أشجع«، »بكّى«، »هجهين«

 ..وفادار ماندند
ايل، بقيه قبايل عرب كه تازه مسلمان شده بودند و هنوز تعاليم اسالم غير از اين شهرها و قب

در قلوبشان به خوبى رسوخ نكرده و از راه همرنگى با ديگران يا بيم و اميدهاى مـادى، اسـالم را   
 ..پذيرفته بودند، همگى از دين برگشتند

در » مسـيلمه « حنيفـه بـه رياسـت    در يمن، قوم بنـى » أسود عنسى«مدلج به رياست  قوم بنى
كـه  » طليحه خويلد«أسد به رياست  ، قوم بنى»سجاح دختر حارث«تميم به رياست  يمامه، قوم بنى

بكـر بـه    ، قوم بنى»سلمه قشيرى قرةبن«همگى اينان ادعاى نبوت كردند، و قبيله غطفان به رياست 
مهـره  «، »عامر«، »زنهوا«، و قبايل »فجاوةبن عبدباليل«، قوم سليم به رياست »زيد بن حطم«رياست 
، هر يك با سپاهيان زيادى، در حالى كه تمام قبايل كوچك ديگر را كه از ديـن  »بحرين«و » عمان
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آرايى  كردند، براى حمله به مدينه و جنگ با مسلمانان، صف برگشته بودند نيز، در خود جذب مى
 ..كردند

به رياست » يربوع بنى«بيله در همين گزارشها بود كه از طرف قبايل مجاور مدينه از جمله ق
رسد كه اگـر   هايى به أبوبكر مى پيمانانشان، نامه و هم» ذُبيان«و » عبس«، و همچنين »نويره بن مالك«

ايـل  ما را از زكات معاف كنيد، ما با شما خواهيم بود و در غير اين صورت، در اسرع وقـت بـا قب  
  1!كنيم ديگر به مدينه حمله مى

در زمـان حيـات   » أسـد  بنى«و » حنيفه بنى«و » مدلج بنى«دين، سه فرقه هاى مرت از اين فرقه 
تمامـاً   -هـا   چند روز قبل از وفاتش اعالم ارتداد كردند، و بقيه فرقه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

 ..مرتد شده و اعالن جنگ كردند )رضي اهللا عنه(أبوبكر در عهد خالفت  -
شان، على  ت با ديگر اصحاب و تصميم جنگ با همگىپس از مشور )رضي اهللا عنه(أبوبكر 

را، در رأس گروههـايى امنيتـى در    -رضـى اللّـه عـنهم     -مسـعود   بـن  و طلحه و زبيـر و عبداللّـه  
 -بـاش نظـامى    و به نيروهاى مسلّح دستور داد كه در حال آماده  2.هاى مدينه مستقر نمود گذرگاه
أبـوبكر  مستقر شوند و طـولى نكشـيد كـه بـه      )و سلمصلي اهللا عليه (پيامبر در مسجد  -همواره 

از ايـن رو، خـود شخصـاً    .. شوند خبر رسيد كه سپاه مرتدين به مدينه نزديك مى )رضي اهللا عنه(
در رأس سپاهى به مرتدين حمله كرد و با چندين حمالت ناگهـانى   )رضي اهللا عنه(علي همراه با 

      3!و سخت، تمام آنان را به تسليم درآورد
أبـوبكر  مسلمانان مدينه از اين پيروزى زودهنگام كه به وسيله سـپاه اسـالم بـه فرمانـدهى     

نصيبشان گشت، احساس شادى كردند و در همان موقـع بـود كـه    » القصه ذى«در  )رضي اهللا عنه(
نيز با پيروزى كامل و غنايم بسـيار، از مرزهـاى روم بـه     )رضي اهللا عنه(هزار نفرى اسامه سپاه سه
 ..برگشتند و شادى مسلمانان را دوچندان نمودند مدينه

دادن قبايل مجاور مدينه و برگشت پيروزمندانه سپاه  پس از شكست )رضي اهللا عنه(أبوبكر 
در سراسر جزيرةالعـرب   -به شرح سابق  -اسامه، براى فرونشاندن طوفان ارتداد و آشوبهايى كه 

نمود و تصميم بر اين شد كه تمـام نيروهـاى    پا شده بود، بار ديگر با بزرگان اصحاب مشورت به
اسالم را به دوازده سپاه بزرگ تقسيم كنند و يازده سپاه را هر يك به فرماندهى يكى از مهـاجرين  
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جزيره اعزام  ماهر و با سابقه، به سركوبى مدعيان نبوت دروغين و ساير مرتدين در تمام نقاط شبه
      1.رأس دوازدهمين سپاه در خود مدينه باقى بماند در )رضي اهللا عنه(أبوبكر نمايند و خود 

اين يازده سپاه، هركدام به محلّ مأموريت خود رفتند و جنگ با مرتدين را آغاز نمودند، در 
در ارتبـاط بودنـد و    -پيمـا   به وسيله شترسواران بيابان - )رضي اهللا عنه(أبوبكر حالى كه دائماً با 

      2.كردند افت مىدستورات الزم را از خليفه دري
شــان،  ايــن جنگهــا، ماههــا طــول كشــيد و پــس از رشــادت مســلمانان و مهــارت جنگــى

هزار نفر از طرفـدارانش كشـته شـدند و    21با » مسيلمه كذّاب«نيرومندترين دشمنان اسالم، يعنى 
خـارج از  توبه نمود و اسالم را قبول كرد و بقيه يا تسليم شدند و يا از بين رفتند و يا به » طليحه«

جزيره از لكّـه كفـر و ارتـداد پـاك گرديـد و در       جزيرةالعرب فرار كردند، و نتيجتاً تمام نقاط شبه
  3.قُبا به شهادت رسيدند نفر از مهاجرين و انصار و اهل1200مقابل، بيش از 

اما تيجـانى همـين   .. اين سرگذشت مرتدين بود كه همگى مغلوب مؤمنين واقعى گشتند... 
كـه   -اشتباه گرفته و سـپس آن آيـات را   ... عى را به جاى مسيلمه و طليحه و سجاح ومؤمنان واق

به جز چنـد نفـر    -بينى كرده كه اصحاب  خداوند پيش: گويد آورد و مى مى -! ضد ادعايش است
 ...!!شوند و مرتد مى -كه همانند آنها نيستند 

صـلي  (پيامبر آورندگان بعد از  بينى خداوند، بعضى از ايمان طبق پيش!.. درست است!.. آرى
پيـامبر  آيـا اصـحاب واقعـى    ! شوند، اما اين مرتدين چه كسانى بودنـد؟  مرتد مى )اهللا عليه و سلم

گويـا  !.. كه در مدينه با او معاشرت داشتند يا آن قبـايلى كـه نـام بـرديم؟     )صلي اهللا عليه و سلم(
مـا بـه طـور كلّـى بـه كسـى       !.. است تيجانى، اصالً معنى و مفهوم واقعى اصحاب را درك نكرده

ايمان آورده و او را درك كرده، بـا او   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر گوييم كه در زمان  صحابى مى
 ..معاشرت داشته و بعد از رحلتش نيز، با همان ايمان از دنيا رفته باشد

تـدين بيـان   بينى خداوند در اين آيـات، شـواهدى را كـه در مـورد مر     حال با توجه به پيش
سنجيم تا ببينيم كه آيا شواهد ما درسـت   البالغه مى كرديم، با آيات و سپس با سخنان على در نهج

 !است يا ادعاى تيجانى؟
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شـوند، امـا خداونـد در     آورنـدگان مرتـد مـى    بينى شده كه گروهى از ايمـان  در آيات پيش
جنگند و به حكومت  نان در راه خدا مىكند كه مثل آنان نيستند و با آ مقابلشان قومى را سربلند مى

دوسـتدار   -بنا به داليلى كه اشاره خـواهيم كـرد    -اين قوم كسانى هستند كه .. رسند و قدرت مى
خودشان نيز دوستدار هم و با يكديگر بسيار مهربان .. باشد خداوند و خداوند نيز دوستدارشان مى
بدون  -ل مرتدين و كفّار، سرسخت و چيره و اما در مقاب.. و متواضع و يكپارچه و يكرنگ هستند

.. گيرنـد  مجرى قانون خدا هستند و هرگز تحت سلطه و خضوع آنـان قـرار نمـى    -هيچ كوتاهى 
كنند و در جنگ بـا آنهـا و بـه طـور كلّـى در اجـراى        براى از بين بردنشان، در راه خدا تالش مى

پيـروز   -طبق وعده خداونـد   -و باالخره هراسند  اى نمى كننده احكام الهى، از مالمت هيچ مالمت
 ..شوند شوند و به فضل و كرامت خداوند نايل مى مى

شـاهد مثـال ماسـت؛ آنجـا كـه       -داننـد   مفسرين در همين مـورد مـى   -آيه ديگرى نيز كه 
 :فرمايد مى

m�A�B�C�D�E�F����G��H�I�J��K�L��NM�O�P�Q�
R�S�UT��V�W�X������Y�Z�[�\�]�̂�_�l ]16: الفتح [     
از شما دعوت خواهد شد كـه بـه سـوى    : نشين بگو ماندگان عربهاى باديه به بازپس(

يعنـى دو  (شوند  جنگيد يا تسليم مى با آنان مى. قومى جنگجو و قدرتمند بيرون برويد
اگـر فرمـانبردارى   ). جنگ با مسلمانان، يا پذيرش دينشـان : راه بيشتر نخواهند داشت

شما خواهد داد، و اگر سرپيچى كنيد، همانگونـه كـه   كنيد، خداوند پاداش خوبى به 
 )..ايد، خداوند با عذاب دردناكى عذابتان خواهد داد قبالً نيز سرپيچى كرده

قـوم أولـى بـأس    «انـد كـه منظـور از     نقل كرده -از جمله سيوطى در تاريخش  -مفسرين 
پس از نزول اين آيه، در اند كه به رياست مسيلمه كذّاب، چهار سال »حنيفه بنى«همان قوم » شديد
با  -طبق وعده خدا  -ميان ايشان و مؤمنان، جنگ سختى درگرفت و  )رضي اهللا عنه(أبوبكر زمان 

رضـي اهللا  (أبـوبكر  اين آيه حجتى است بـر خالفـت   : اند و گفته.. پيروزى اصحاب به پايان رسيد
، هـيچ جنگـى واقـع نشـد كـه      )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ؛ زيرا بعد از نزول آيه و رحلت )عنه

ياران أبوبكر به جنگ با مرتدين و مانعين ! ماندگان به سوى ايشان خوانده شوند متخلّفين و بازپس
حنيفـه و عـذاب دردنـاكى كـه خداونـد بـه        زكات پرداختند و به موجب جنگ، سرپيچى قوم بنى

 ..كنيم ايشان، و اجر نيكويى كه به مؤمنان وعده داده است، مشاهده مى
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آن قومى كه همچون مرتدين نبودند و خداوند در برابرشان قرار داد و بر آنها غالـب  !.. آرى
و يارانش بودند و مصداق ايـن   )رضي اهللا عنه(أبوبكر  -طبق تفاسير و شواهد تاريخى  -ساخت 

 !واقع گشتند» يحبهم و يحبونه«آيات و خصوصاً 
والً چه موقع اين رابطه دوستانه دوطرفه بين اما ببينيم چرا خداوند آنها را دوست دارد و اص

انـد   اند كه مورد محبت خدا واقع گشته شود؟ مگر آنها چه اوصافى داشته خدا و يارانش برقرار مى
 :و برعكس چه كسانى را دوست ندارد؟

m��̂_�̀������������a�b��c�d��e�f�g���ih�j�k�l��m�n�o�p�

rq�s�t�u�v�w�x��y�zl ]32 - 31: آل عمران [      

داريد، از من پيـروى   اگر خدا را دوست مى: بگو) اى پيامبر به اصحاب خود((
تا خداوند نيز شما را دوست بدارد و گناهانتـان  ) پا داريد و سنّت مرا به(كنيد 

از خدا و رسول اطاعت كنيد : بگو. را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است
 )..داوند كافران را دوست ندارد، خ)و مرتد شويد(و اگر سرپيچى كنيد 

كـه شـرط    -سنّت او را  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دهد كه اصحاب  اين آيات نشان مى
اند و نهايتاً خداونـد از   اند كه مصداق آيه قرار گرفته پا داشته به خوبى به -باشد  محبت دوطرفه مى

اگر .. و تفضّل خويش قرار داده است پوشى كرده و آنها را مورد لطف لغزشها و گناههايشان چشم
گردانيد و قوم ديگرى را كـه   بنا به ادعاى تيجانى آنها مرتد شده بودند، خداوند آنها را پيروز نمى

گذاشتند كـه   ساختند و نمى داد و آنها را مغلوب مى داشت، در برابرشان قرار مى آنها را دوست مى
 !حكومت و خالفت اسالمى را به دست بگيرند

 :از خدا بشنويم -باز هم  -اما اوصاف ديگر اين قوم را  و
دوسـت   د، متقين راخداون).. (1دارد جنگند، دوست مى خداوند، كسانى را كه در راه او مى(

را دوسـت   عـادالن خداونـد، دادگـران و  ).. (دارد ت مـى خداوند، نيكوكـاران را دوسـ  ).. (2دارد مى
خداونـد، صـابران را دوسـت    (  )..4دارد كان را دوست مـى دگان و پاكنن خداوند، توبه).. (3دارد مى
  ...و).. 6دارد مى  را دوست) بر او(كنندگان  توكّل خداوند،).. (5دارد مى

_________________________________________________________________________ 
  ). 4/الصف.. (»الذين يقاتلون فى سبيلهإن اهللا يحب « - 1
  )76/عمران آل.. (»فإن اهللا يحب المتقين« - 2
  ). 42/المائدة.. (»إن اهللا يحب المقسطين« - 3
  ).222/البقرة.. (»إن اهللا يحب التوابين و يحب المتطهرين«  - 4
  ). 146/عمران آل.. (»و اهللا يحب الصابرين« - 5
  ). 159/عمران آل.. (»إن اهللا يحب المتوكلين« - 6
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بـه واسـطه    -اند كه خداوند آنها را دوسـت داشـته و آنهـا نيـز      اصحاب اينگونه بوده! آرى
 :داشتند؛ زيرا خدا را دوست مى -اند  ايمانى كه داشته

m�y�z�{�|�~}�l ]165: البقرة      

 )..شان براى خداست و كسانيكه ايمان دارند، همه دوستى(

دارند، باطل و  و تمام نسبتهايى كه تيجانى و ساير شيعيان به اصحاب مهاجر و انصار روا مى
 :پوچ است؛ زيرا

 )..2دارد نمـى    وند، تجاوزگران را دوستخدا).. (1دارد خداوند، ستمكاران را دوست نمى( 
خوشـگذرانان را دوسـت    خداونـد، ).. (3دارد ه را دوسـت نمـى  كـاران كفرپيشـ   خداوند، خيانـت (

).. 6دارد خداوند، مستكبران را دوست نمـى ( )..5دارد ند، مفسدان را دوست نمىخداو).. (4دارد نمى
 ...و

از  -آمـده اسـت   » اصحاب پيـامبر «كه بحث كامل آن در فصل  -اكنون بعد از اين شواهد 
مرتـد شـدند، اگـر     )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر اگر اصحاب : پرسيم و همفكرانش مىتيجانى 

بن عـوف و سـعدبن وقـاص     أبوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و خالدبن وليد و عبدالرحمن
شما گاهى سه و گاهى چهار نفر  -مرتد شدند، پس آن قومى كه  -رضى اللّه عنهم أجمعين -... و

اى  كننـده  ند در مقابلشان آورد و با آنها جنگ نموده و از سرزنش هـيچ سـرزنش  خداو -دانيد  مى
 !پيروز شدند، چه كسانى بودند؟ -! يعنى همان اصحاب -نترسيده و بر مرتدين 

كار بودند، هرگز به  شدند، و يا منافق و گمراه و خيانت اگر أبوبكر و عمر و عثمان مرتد مى
 :رسيدند؛ زيرا عى نمىحكومت و خالفت ديگر مسلمانان واق

m�\�]��̂��_��̀�a��b�c�d�e��l 55: النور       

مؤمنان كـه عمـل شايسـته انجـام     ) و نه همه شما(خداوند به كسانى از شما (
 )..اند، وعده خالفت در زمين را داده است داده

_________________________________________________________________________ 
  ). 57/عمران آل.. (»واهللا ال يحب الظالمين« -   1
  ).190/البقرة.. (»إن اهللا ال يحب المعتدين«  - 2
  ).38/الحج.. (»إن اهللا ال يحب كل خوان كفور«  - 3
  ). 76/القصص.. (»إن اهللا ال يحب الفرحين« - 4
  ).77/القصص.. (»إن اهللا ال يحب المفسدين«  - 5
  ). 23/النحل.. (»إن اهللا ال يحب المستكبرين« -  6
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يـن  اگـر ا !.. البالغه ثبت است كه در نهج )رضي اهللا عنه(علي رسيم به سخنان خود  و اما مى
 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  تيجانى و همفكرانش را با سـخنان   -و به طور كلّى، همه عقايد  -عقيده 

همچـون يـاران    -شود كه آنها نه تنها دوستدار و پيرو على نيسـتند، بلكـه    تطبيق دهيم، معلوم مى
انِ به ديگرش كه در زمان خودش، او را شديداً اذيت كردند و نهايتاً به شهادت هم رساندند دشمن

ديـروز و  -هـاى يهـودى   »سـبا  بن عبداللّه«رو ملحدين و مغرضين و  ظاهر دوستى هستند كه دنباله
 !!هستند -امروز 

همفكـر و همـراه و    -همواره  -در تمام مدت خالفتشان، با آنان  )رضي اهللا عنه(علي زيرا 
 -اش  حـت فرمانـدهى  و ت -همـراه او   )رضي اهللا عنه(أبوبكر همكار بوده است و پس از بيعت با 

 :فرمايد رود؛ چنانچه خود مى مى» القصه ذى«براى جنگ با مرتدين به 
فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم يدعون إلى محق دين اللّـه  ... «

 و إبراهيم فخشيت إن لم أنصر اإلسالم و أهله أن أرى فيه ثلماً و) صلي اهللا عليه و سلم(و ملّة محمد 

هدماً تكون مصيبة أعظم على من فوات والية أموركم اللتى إنمـا هـى متـاع أيـام قالئـل ثـم يـزول        

بكر فبايعته و نهضت معه فى تلك األحداث حتـى زهـق الباطـل و كانـت      فمشيت عند ذلك إلى أبى

لمـا احتضـر   كلمة اللّه هى العليا و إن رغم الكافرون فصحبتُه مناصحاً و أطعتُه فيما أطاع اللّه جاهداً ف

 . 1.»...بعث إلى عمر فواله فسمعنا و أطعنا و بايعنا و ناصحنا
مدتى از بيعت با أبوبكر خوددارى كردم، اما ديدم گروهى از مردم مرتد شده و از اسالم ... «
كننـد؛ ترسـيدم    دعوت مى )عليه السالم(  اند و به نابودىِ دين خدا و آيين محمد و ابراهيم برگشته
رى اسالم و مسلمين نشتابم، شكاف و ويرانى بزرگى در اسالم مشاهده كنم كـه بـر مـن    اگر به يا

دادن واليت امور و خالفت بر شما باشد؛ واليتى كه كاالى چنـد روزى اسـت    بزرگتر از، از دست
پس در همان هنگام، به سوى أبوبكر رفتم و بيعت كردم و به همراه او ! رود كه سپس از دست مى

قيام كردم تا باطل از ميان رفـت و نـام و گفتـار خداونـد بـاالتر اسـت، هـر چنـد         در آن حوادث 
پس با أبوبكر از راه خيرخواهى مصـاحبت كـردم و در آنچـه خـدا را     . برخالف ميل كافران باشد

زمانى كه بـه حـال احتضـار رسـيد، واليـت و      . برد، با كوشش تمام او را اطاعت نمودم فرمان مى
 ..»...و ما بيعت كرديم و اطاعت نموده و خيرخواهى نشان داديم حكومت را به عمر سپرد

_________________________________________________________________________ 
منار  -119-120 الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شيخ كاشف مستدرك نهج -306-307 ، ص1 الغارات ثقفى، ج -  1

، 62همچنين با كمى تفاوت نامه  -532 ، ص3 خان سپهر، ج ناسخ التواريخ، ميرزاتقى -373 الهدى، على بحرانى، ص
  اإلسالم شرح فيضالبالغه  نهج
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با أبوبكر بيعت كردم و همراه او و سـاير مسـلمانان در   : گويد مى )رضي اهللا عنه(علي خود 
آيا همين ثابت ...! قيام كردم تا باطل را مغلوب ساختيم و -كه جنگ با مرتدين بود  -آن حوادث 

سخن گفته و بر ضد او عمل كرده و  )رضي اهللا عنه(علي برخالف  كند كه تيجانى و يارانش، نمى
 !كنند؟ مى

دربـاره رفـتن خـود بـه      )رضي اهللا عنـه (علي زمانى كه خليفه بود، با  )رضي اهللا عنه(عمر 
دهد كه جـا دارد در   هم به او پاسخى مى )رضي اهللا عنه(علي كند و  جنگ با ايرانيان، مشورت مى

نصرت و پيروزى اين دين و شكست آن، از روز آغاز «: گويد لى به عمر مىع.. اينجا بررسى كنيم
به فراوانى يا كمى سپاه نبوده است، بلكه اين خود خداست كه پيـروزش گردانيـده و سـپاه حـق     

اش نموده تا به آن جايگاهى كه الزم است، خود را برسـاند و   است كه آن را آماده ساخته و يارى
ع كند، آشكار شـود و مـا در انتظـار وعـده الهـى هسـتيم و خداونـد بـه         در آن افقى كه بايد طلو

وعـد اهللا  :) كنـد  آنگاه به اين آيه استشهاد مى... (فرمايد كند و سپاهش را يارى مى اش وفا مى وعده
 .1.»...الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى األرض

، اين چنين سخن )صلي اهللا عليه و سلم(بر پيامدرباره اصحاب بعد از  )رضي اهللا عنه(علي 
گويد و آنان را گروه برحق و لشگريان خدا و منتظرين وعده الهـى در امـر خالفـت در زمـين      مى
معتقدند اصحاب  )رضي اهللا عنه( على داند، ولى تيجانى و علماى قم، بر خالف قرآن و سخنان  مى

شـود   چطور مى! آيا اين توهين به على نيست؟. !.مرتد شدند )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بعد از 
با مرتدين بيعت كند و آنان را در تمـام كارهايشـان همراهـى كنـد و پشـت       )رضي اهللا عنه(علي 

سرشان نماز بگزارد و دخترش را به نكاحشان درآورد و فرزندانش را به نام آنها نامگـذارى كنـد   
    2!؟...و

بـراى اثبـات    -باز هـم   -» آيه جهاد«حت عنوان ت) 166ص (به آيه ديگرى كه تيجانى در 
 :كنيم اش مبنى بر ارتداد اصحاب آورده است، توجه مى عقيده

m�d����e�����f����g�h����i�j�k�l�����m�����n����o����p������q�����sr�

t�u�v�w�yx��z�{�|�}����~�_��̀a�

b��c�d�e�f�g�h�i��j�k�l�nm�o�

p�q�r��s�t�l ]39 - 38: التوبة[    
_________________________________________________________________________ 

سخنان على را با اشاره به آيه فوق » اإلسالم فيض«البالغه و از جمله  شارحين نهج -146، كالم 1البالغه، جزء نهج -  1
  اند آورده

  . آمده است» مناقب خلفاء«تفصيل آن در  -  2
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در راه خـدا  : شـود  ايد، چرا هنگامى كه به شما گفته مـى  اى كسانى كه ايمان آورده(
چسبيد، آيا به زندگانى دنيـا   هاى خود خارج شويد، به زمين مى جهاد كنيد و از خانه

هـاى دنيـا در برابـر آخـرت،      ايد؟ پس بدانيد متاع و بهره به جاى آخرت راضى شده
اگر در راه خدا پيكار نكنيد و از خانه و منـزل بيـرون   اندك و ناچيز است، بدانيد كه 

نرويد، خداوند شما را به عذابى دردناك، گرفتار خواهد كرد و گروه ديگرى را براى 
رسانيد و همانا خداونـد   گزيند و شما هم هيچ زيانى به او نمى جهاد به جاى شما مى
 )..بر هر چيز تواناست

دهـد كـه    اين آيـه نيـز بـه روشـنى خبـر مـى      «: نويسد اين هم گفته تيجانى كه بالفاصله مى
و اينكه گروهى از مؤمنين راستين، جايگزينشان خواهـد  ... اصحاب از جهاد و كارزار سرباز زدند

 ).166ص ! (»شد
! همين.. »زدند اصحاب از جهاد سرباز مى«: گويد گويى تيجانى توجه كنيد كه مى به اين كلّى

 !!تمام شد
آيـاتى كـه در    -دههـا   -مين آيه در مورد اصحاب وجود دارد؟ پس آن آيا در قرآن فقط ه

آن سخنان على و فرزندانش، !.. اند؟ مدح اصحاب به خاطر جهاد و هجرتشان نازل شده، چه شده
 !كجايند؟

مهاجرين و انصـار   -اگر تيجانى و همفكرانش پيرو ائمه هستند، ائمه نيز در مدح اصحاب 
 )رضي اهللا عنه(علي صل بعدى به بعضى از آنها اشاره خواهد شد؛ مثالً اند كه در ف سخنانى گفته -

از  -!! انـد  گويا تيجانى و علمـاى قـم نيـز از آنهـا يـاد گرفتـه       -به هنگام سرزنش اصحاب خود 
قدمى و فداكاريهايشـان در جنگهـا    و دوستان خود، و ثابت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اصحاب 

اش، اگـر از جهـاد سـرباز     گويد و طبق فرمـوده  تالى كلمة اللّه سخن مىبراى يارى دين خدا و اع
      1!گشت شد و درخت ايمان سبز نمى زدند، پايه دين هرگز برقرار نمى مى

بيعـت كردنـد و همـراه او در     )رضـي اهللا عنـه  ( علـى  نكته جالب اينكه، تمام افرادى كه با 
كـه تيجـانى و علمـاى قـم، آنهـا را مرتـد       انـد   بودند، همـان كسـانى  ... جنگهاى جمل و صفين و

خوانند؛ زيرا همانها بودند كه با خلفاى پيشين نيز بيعت كرده بودند و همانگونه كه علـى را در   مى
علـي  گانه را نيـز در جنگهايشـان همراهـى نمودنـد؛ چنانچـه       جنگهايش يارى كردند، خلفاى سه

إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر «: فرمايد ىنويسد، م اى كه به معاويه مى در نامه )رضي اهللا عنه(

_________________________________________________________________________ 
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أبوبكر و عمـر   1  نا كسانى با من بيعت كردند كه باهما«. »...و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه
 .»...و عثمان نيز بر سر همان شرايط بيعت كرده بودند

 -و عمـر و عثمـان    و أبوبكر )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اى بودند كه  اينها، همان صحابه
نيز بيعـت كردنـد و در    )رضي اهللا عنه(علي را در تمام مراحل يارى كردند و با  -رضى اللّه عنهم

آنهـا را اهـل    )رضي اهللا عنـه (علي جنگ جمل و صفين نيز، بسيارى به شهادت رسيدند كه خود 
 !كند بهشت شمرده، در حالى كه تيجانى آنها را تكفير مى

      2.»اهللا فوفاهم أجورهم و أحلهم دار األمن بعد خوفهم قد واهللا لقوا... «
سوگند به خدا كه آنها خدا را مالقات كردند و خداونـد، پـاداش كامـل بديشـان عطـا      ... «

 ..»!فرمود و پس از بيم در دنيا، آنان را در سراى امن و آرامش، جاى داد
شـود و مشـكوك    زده مـى  تانسان واقعاً از اين جور قضاوتهاى تيجانى و همفكرانش، شگف

خواهنـد   مـى ! زنند، يا به نام تشيع و به بهانه آن شود كه آيا به راستى به دفاع از تشيع حرف مى مى
شگردى كه رجال ! را منحرف سازند و از اسالم بيزار نمايند؟ -تجربه  كم -اذهان جوانان مسلمان 

 !كارگيرى آن، تجربه خوبى دارند ديروز و امروز در به! دين
آن همه شهادتها و .. آن همه فتح و پيروزى.. اند در تاريخ اسالم، دهها غزوه و سريه ياد شده

آن همـه بـذل جـان و مـال كـه      .. آن همه هجرتها و از خانه و كاشانه بيـرون رفتنهـا  .. جانفشانيها
غ است همه درو -العياذ باللّه  -در قرآنش به صراحت از آن ياد فرموده، البد  -سبحان  -خداوند 

 !!و سخن تيجانى درست است
به نظر ما تا كنون، هيچ ماركسيست ملحد و هيچ مستشرق مغرضى به خود جـرأت نـداده،   

كنـد و   خود همين آيه كه بعضـى از اصـحاب را سـرزنش مـى    ! پيرامون اسالم چنين سخن بگويد
به عبـارت  !.. ىتيجانى به عنوان دليلى براى ارتدادشان آورده، دليل محكمى است عليه خود تيجان

درست همان كسانى كه تيجانى آنها را ! »يا أيها الذين آمنوا«: فرمايد نخستين آيه توجه كنيد كه مى
 !مورد خطاب قرار داده است» !اى مؤمنين«داند، خداوند آنها را  مرتد مى

 -و نـه همـه    -تحرّكى بر بعضى از اصـحاب   شود كه سردى و كم از آيه چنين استنباط مى
اند، اما تيجانى همين سردى و سستى در  شده بود و مورد سرزنش و عتاب خدا واقع گشتهغالب 

نازل شده است؛ زمانى كه بعضـى  » جنگ تبوك«آيه درباره !.. آنها را دليل ارتدادشان دانسته است

_________________________________________________________________________ 
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ى دچار نوعى ركود و سرد - 1و على الثالثة الذين خلفوا -از مؤمنان و به تعبير قرآن، تنها سه نفر 
است؛ اگر همواره چنين بودند، ديگر مؤمن نبودند و   البته آن حالت قطعاً عارضى بودهشده بودند، 

 !داد مورد خطاب قرار نمى» !اى مؤمنين«خداوند هم آنان را با لفظ 
حال، آن دسته كه آن حالت ركود و تنبلى بر آنها عارض شـده بـود، از سـوى خـدا مـورد      

خداوند آنها را ! مسلّماً خير! خاطر همين حالت عارضى، مرتد شدند؟آيا به .. سرزنش قرار گرفتند
كه در همين مورد نازل -شوند و طبق آيات سوره توبه  كند و خودشان هم پشيمان مى سرزنش مى

پذيرد، ولى تيجانى بـا زور قلـم و تلقينـات     شان را مى كنند و خداوند هم توبه توبه مى -اند  گشته
 :آنها مرتد بودند گويد كه اش، مى شيطانى

m�̈���©������ª�����«������¬�������®�����¯�����°�����±������²���³��������́

µ�l ]117 - 116: التوبة[  
با (توبه پيامبر و مهاجرين و انصارى كه در آن لحظه دشوار پذيرفت خداوند (

از ) وجود گرماى زياد، كمى وسيله سوارى و آذوقه، فصل چيدن محصـوالت 
  )... و همراه او به جنگ تبوك رفتند(يروى و اطاعت كردند پيامبر پ

m�A�B�C�D�l ]118: التوبة[  
  ...    و توبه آن سه نفرى كه از جنگ تخلّف كردند، پذيرفت

m�W�X�Y�[Z�l ]118: التوبة[  
 )..شان را پذيرفت و بخشيد سپس خداوند توبه

ر بخواهيم تمام آياتى را كه بـر ايـن   و اگ«: گويد اكنون ببينيم كه تيجانى به دنبال آيه چه مى
تأكيد دارند و به روشنى ايـن تقسـيم را كـه شـيعيان بـدان      ) يعنى ارتداد مهاجرين و انصار(معنى 

 ).167ص ! (»...اعتراف دارند
سـنّت و جماعـت، بهتـرين مـردم بودنـد       و اگر اين اصحاب كه به قـول اهـل  «: گويد يا مى

روهـاى   پس نبايد مالمـت كـرد متـأخّرين از ميانـه    )... منظورش سابقين مهاجرين و انصار است(
) وليد و عمروعاص است منظورش افرادى همچون خالدبن(قريش را كه در سال هفتم از هجرت 

ص . (»!، اسـالم آوردنـد  )است... منظورش افرادى همچون معاويه و عكرمه و(و پس از فتح مكّه 
169.( 

_________________________________________________________________________ 
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و بـه راسـتى شـيعيان بـا ايـن سـخن و        !اى نيست و عواقب وخيمـى دارد  اين سخن ساده
در  )رضـي اهللا عنـه  (علـي  بـه تعبيـر    -شوند؛ زيرا خود را از مسلمانان و  گيرى، متضرّر مى موضع
پسـند تكفيـر و تفسـيق مسـلمانان      كننـد و جريـان شـيطان    سواد اعظم جـدا مـى   -البالغه از  نهج

بـه نفـع    -در مجمـوع   -و كننـد   ظ  زنده و اسباب تفرّق را بـيش از پـيش فـراهم مـى     س رإ؛س
 !دارند صهيونيسم و صليبيت گام برمى

براى همه ثابت است كه كتاب تيجانى، تنها براى اثبات ايـن موضـوع اسـت كـه اصـحاب      
بعد از او مرتد شدند، و باز ترديدى نيسـت كـه همـان كسـانى كـه       )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

قرآن و اسالم هستند و بر هـر مسـلمانى هـم واجـب     خواند، مورد احترام  تيجانى آنها را مرتد مى
به نيكى از ايشان تبعيت كند؛ بنابراين، با تكفير و تلعـين آنهـا، اسـالمِ     -طبق فرموده خدا -است 

ولى بـا ايـن   ! شود همه مسلمانان، مصونيت قرآن، و همه و همه تعاليم اسالم نيز، باطل قلمداد مى
 !..كنند دد آن اقدام كرده و مىوجود هم، بارها و بارها به چاپ مج

ايـم   اختصاص داده» اصحاب پيامبر«اى را به  فصل جداگانه -به خاطر اهميت موضوع  -ما 
ايم؛ آياتى كـه تيجـانى، آنهـا و بسـيارى      و آياتى را كه از ايشان تمجيد و تجليل شده، متذكّر شده

به غلـط اسـتناد    -لحدين و مغرضين مثل م -ديگر را به فراموشى سپرده و تنها به چند آيه ديگر 
كرده است و اين كوشش خود را در يك فصل از كتابش، با زور تحريف و دستكارى روايـات و  

انگارى در گزارش تاريخ و استناد غلـط بـه آيـات آورده، و در فصـلى ديگـر بـراى اثبـات         سهل
ن گونـه كـه شـيعه معتقـد     آ - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بعد از  )رضي اهللا عنه(علي جانشينى 

 !تراشى نموده است با همان روش غلطش، دليل -است 
و دليل براى اثبـات  .. تالش براى اثبات ارتداد اصحاب: حال اين دو نكته را در نظر بگيريد

هر كدام از ايـن دو موضـوع را قبـول كنـيم،     .. )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر جانشينى على بعد از 
ش روا  بـه خـدا و رسـول و علـى و ديگـر صـحابه       -العياذ باللّـه   -وهين را گمان بزرگترين ت بى

پيـامبر  هـم بعـد از    )رضي اهللا عنه(علي زيرا بنا به گفته تيجانى، اصحاب مرتد شدند و ! ايم داشته
بنـابراين بايـد قبـول كـرد كـه      ! خليفه منصوب از طرف خدا بـوده اسـت   )صلي اهللا عليه و سلم(

صـلي اهللا عليـه و   (پيامبر وان امام و خليفه مرتدان انتخاب و نصب نموده و خداوند، على را به عن
 !!هم ابالغ نموده است )سلم

: آل عمـران [ m�c�d���e���f�g�h�i�j�lk�lگوينـد كـه    اگر تيجانى و مهرى مى
اسـرائيل   همچـون بنـى   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر دليل بر اين است كه اصحاب بعد از   ]144
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پناه بـر   -آيا اين ! شوند، نتيجتاً خداوند على را به عنوان امام مرتدين انتخاب كرده است مرتد مى
!.. نيسـت؟  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خـدا  آيا اين توهين به ! توهين به خدا نيست؟ -خدا 

 !بايد رهبر مسلمانان باشد، يا رهبر مرتدان؟ )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر جانشين 
  

*  *  * 

  
كتـابى كـه نـه تنهـا بـه      .. ترين عيبها و ايرادهاى كتاب تيجانى و بديهى» ترين عينى«اين بود 

تاريخ و احاديث درست استناد نكرده، بلكه عالوه بـر دسـتكارى، تـاريخ و روايـاتى از خـودش      
در قـرآن بـه صـراحت از مهـاجرين و      -متعـال   -وقتى كه خداوند !.. نوشته و اضافه كرده است

شان وعـده بهشـت داده اسـت، ديگـر هـر       جليل فرموده و از آنها راضى شده و به همگىانصار ت
گزارش و روايتى كه با آيات خداوند تعارض داشته باشد، بايستى به ديوار كوبيد و آن را باطل و 

 !..اين است معيار اساسى!.. پوچ دانست

دهد كه چـرا بـر    ار نمىما معتقديم كه خداوند در روز قيامت، هيچ كس را مورد مؤاخذه قر
اصحاب را مرتد ندانستيد و كينه آنها را به دل  -!! و فالن كتاب -اساس روايات و گزارش تاريخ 

در قـرآن   -نگرفتيد و تلعين و تكفيرشان ننموديد، در حالى كه اين همه آيات در مورد ايمانشـان  
 !..وجود دارد -كه حجت واقعى است 

باشد كه قطعاً مطلبى علمى  اش درباره سفرهايش مى صفحه120به طور كلّى، كتاب تيجانى 
جز اين كه با قلم خودش، شخصيت آقـاى صـدر و خـويى را هـم زيـر      ! و سودمند در آن نيست

كه مـا  !.. سؤال برده است و موارد ديگرى كه به شوخى و دروغ، بيشتر شباهت دارد تا به واقعيت
 !..اشاره كرديم -! م مشت نمونه خروار استبه حك -هايى از آنها  در اين فصل به نمونه

كردن روى مسائل و نكات معتبر و مستندى كه گذشت، و نيز مورد بحث  بدون شك، تكيه
 ..»خداپسند«است و قطعاً » تأليف قلوب«قرار دادن آنها، يكى از بهترين راههاى 

 ..بنابراين

m�F�G�����H����I�J�K�L�M�N�O�P���Q�R�S�T�U��

V�W�X�l ]10: حشرال [  
سبقت گرفتند، ببخش ) قبل از ما(ما و برادران ما را كه در ايمان ! پروردگارا( 

 !)..اى نسبت به مؤمنان قرار مده و در دلهاى ما    كينه
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 »اصحاب پيامبر«

  
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  شود كه در زمان  اصحاب، در اصطالح به كسانى گفته مى

با او همراه و مالزم بوده و بعد از رحلتش نيز، در همان حال و با همان ايمان از  اند و ايمان آورده
 .كه در اينجا، بحث ما به همين افراد اختصاص دارد.. اند دنيا رفته

پيامبر همانطور كه اشاره شد، تمام تالش تيجانى در كتابش اين بوده كه ثابت كند، اصحاب 
مرتـد   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر تعداد معدودى بعد از ، همگى به جز )صلي اهللا عليه و سلم(

اسرائيل را در پيش گرفته و احكام خدا و سنّت رسولش را نيز تغيير داده و به ظاهر  شده و راه بنى
و گذشته از تحريف و دسـتكارى روايـات و   !.. اند مسلمان و در باطن، منافق و دشمن اسالم بوده

 ..كند كه در فصل گذشته مورد بحث قرار داديم استناد مى - به غلط -تاريخ، به چند آيه 
گيـرد كـه بـا     پس آيه انقالب، مستقيماً اصحابى را دربرمى«: گويد در همين مورد بود كه مى

در مدينه منوره معاشرت داشتند و پس از وفات آن حضرت، ناگهان  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
احاديث پيامبر نيز اين مطلب را توضـيح داده اسـت و هـيچ    به عقب برگشته و دگرگون شدند، و 

و تاريخ نيز بهترين گواه است بر اين دگرگـونى و انقالبـى   ... ماند جايى براى دودلى و ترديد نمى
 )..165ص ! (»كه پس از رحلت پيامبر به وقوع پيوست و جز اندكى از اصحاب، پابرجا نماندند

يعنـى ارتـداد   (خواهيم تمام آياتى را كه بـر ايـن معنـى    و اگر ب«: گويد يا در جايى ديگر مى
ص ! (»...تأكيد دارند و به روشنى اين تقسيم را كه شيعيان بدان اعتراف دارنـد ) مهاجرين و انصار

167.( 
... سنّت و جماعت، بهتـرين مـردم بودنـد    و اگر اين اصحاب كه به قول اهل«: گويد و يا مى

روهاى قريش را كه در سال هفتم از هجرت و پس از فتح  يانهپس نبايد مالمت كرد متأخّرين از م
 ).169ص .. (»!مكّه، اسالم آوردند

 -آورد كـه   تيجانى در كتابهاى ديگر خود نيز اين كوشش را به عمل آورده و داليلى را مـى 
مرتـد   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر دهد كه اصحاب  نشان مى -به زعم او و ديگر علماى شيعه 

شود و روايتهاى زيـادى در همـين مـورد وارد     اين كار ناروا در اكثر منابع شيعه ديده مى.. اند شده
ترجمه و چـاپ  » اسرار آل محمد«كه در ايران به نام » قيس هاللى بن سليم«اند؛ مثالً در كتاب  كرده
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» حديث ارتـداد «اند، روايتى با عنوان  نوشته! شده و حتّى دو تن از مراجع تقليد شيعه بر آن تقريظ
      1.»بعد از پيامبر، به جز چهار نفر، همگى مرتد شدند«: كند آمده كه سلمان از على نقل مى

: همه مردم بعد از پيامبر مرتد شدند، به جز سه نفر«: كند شيخ كلينى نيز از امام باقر نقل مى
  2!»مان فارسىأسود و أبوذر غفارى و سل مقدادبن

مهاجرين و انصار بـه جاهليـت بازگشـتند،    : امام باقر فرمود«: و در روايت ديگر آمده است
  3!»مگر سه نفر و با انگشتانش اشاره كرد

پـس  «: كند نقل مى -امام صادق  -شيخ مفيد نيز در كتاب خود، اين روايت را از أباعبداللّه 
: ر سـه نفـر  از پيامبر، مردم همگى مرتد شدند و به حالت قبل از اسالم برگشتند و كافر شدند، مگ

      4!»سلمان و مقداد و أبوذر
اى نـدا   روز قيامت زمانى كه ندادهنـده «: نيز روايت شده است -كاظم  -بن جعفر  از موسى

      5!»خيزند كجايند صحابى محمدبن عبداللّه؟ پس سلمان و مقداد و أبوذر برمى: دهد سرمى
ـ   «: كند شيخ مجلسى نيز روايت مى ه جـز أبـوذر و مقـداد و    بعد از وفات رسـول، همگـى ب

      6!»سلمان، هالك شدند
 !..و امثال آن كه بسيارند...

پيـامبر  عباس عمـوى  ! پس اهل بيت پيامبر كجا رفتند؟: بپرسيم! جا دارد از اين شقاوتگران
و حتـى خـود    )رضي اهللا عنـه (علي عباس پسر عمويش، عقيل برادر  ، إبن)صلي اهللا عليه و سلم(

 !!..آور است به راستى كه شرم!.. على و فرزندانش؟

و از جمله حسن و حسين و ساير مهاجرين و انصـار   -بنا بر اين روايات، همگى اصحاب 
مرتد و تمام اعمال و جهاد و هجرت و  -شان وعده بهشت داده  كه خداوند به صراحت به همگى

رى كه تاريخ زنـدگى  همان سه نف!! فداكاريهايشان نابود گشته و در جهنّم جاويدند، به جز سه نفر
 )رضي اهللا عنه(زيرا مقداد! اند عقيده بوده در اين مورد هم! آنان نيز حاكى است كه با ساير مرتدين

عمـر  نفرى تعيين خليفه سـوم بـود كـه بـه دسـتور       بعدها از مأمورين نظارت بر كار شوراى شش
در  )رضـي اهللا عنـه  (عمـر   نيز سالها از جانب )رضي اهللا عنه( سلمان!.. تشكيل شد )رضي اهللا عنه(

_________________________________________________________________________ 
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بر خالفتشان ديده  )رضي اهللا عنه(مداين ايران حكومت داشت و هيچ اعتراضى هم از جانب أبوذر
گانه، وزيـر و مشـاور    در طول مدت خلفاى سه )رضي اهللا عنه(علي و از همه مهمتر، خود !.. نشد

 !هر سه نفرشان بود
همچـون كلينـى    -زمانى كه علماى بزرگشان ! پذيرد؟ دارى اين روايات را مى آيا هيچ ايمان

كننـد،   از زبان ائمه اين گونه روايات را نقل مى -سنّت است  كه نزد شيعه به منزله بخارى نزد اهل
اللّـه   آيـت  -و عجـب ايـن كـه، مراجـع تقليـد      ! توان داشت؟ از تيجانى و ديگران چه انتظارى مى

 !اند ها، تقريظ هم نوشتهنيز بر اين گونه كتاب -مرعشى نجفى و گلپايگانى 
كننـد، غافـل    تيجانى و علماى شيعه و تمام همفكرانشان، براى اثبات اين خواسته تالش مى

 !كند از آن كه خداوند مدافع مؤمنان و يارانش است و دروغگويان و ياران شياطين را رسوا مى
ديگر قـرآن را بـه   كنيم و بار  در اين مورد نيز، قبل از هر چيز، به سخن خداوند مراجعه مى

آيا سـخن خـدا را   ! گويد؟ چه مى» اصحاب پيامبر«ببينيم كه خداوند در مورد .. طلبيم حكميت مى
 !سخن تيجانى و يارانش را؟ -نعوذباللّه  -پذيريم يا  مى

m�S�T�U�V�W�X�l ]122: النساء   

 !)..و چه كسى در گفتار، از خداوند راستگوتر است؟(

  
*  *  * 

  
 :آناصحاب در قر -

ما در اينجـا تنهـا بـه     -خداوند در قرآن، در تمجيد و تجليل اصحاب، آيات زيادى آورده  
كه آنها را مورد مغفرت و رحمت خود قرار داده و به آنها وعـده   -كنيم  مورد از آنها استناد مى20

پـاك   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (رسول خدا آنان همان كسانى هستند كه توسط .. بهشت داده است
 :شدند و تربيت يافتند

m�§��̈©�ª�«��¬�®��̄°�±�²�����

³�́�µ�¶�̧�¹�º�l ]151: البقرة[  
همانگونه كه پيامبرى را از خودتان در ميانتان برانگيختيم كه آيات مـا را بـر   (

و حكمـت  ) قـرآن (گرداند و به شـما كتـاب    خواند و شما را پاك مى شما مى
 )..توانستيد آن را بياموزيد ىدهد كه نم آموزد و به شما چيزى ياد مى مى
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را  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر با اين حساب، آنها بهترين كسانى هستند كه قرآن و سنّت 
.. شكى نيست كه تمام اسالم و حقايقش، از راه همين اصحاب به ما رسيده اسـت .. اند درك كرده

دهـد، مگـر اينكـه     ا را انجام مىتواند ادعا كند كه از راه كتاب و سنّت، عبادات خد هيچ كس نمى
 ..اند اصحاب، واسطه رساندن اين دو مصدر اصلى به تمام مسلمانان در شرق و غرب عالم بوده

 :ايمان اصحاب، معيار تمام ايمانها -
يعنـى  .. خداوند ايمان اصحاب را معيارى براى ايمان تمامى مردمان جهان قـرار داده اسـت  

بدانچـه كـه    - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر همچون اصحاب اگر ما و تيجانى و هركس ديگرى، 
و اگر به آنان پشت كنيم و از آنان به ! »ايم آنگاه هدايت يافته«ايمان بياوريم،  -اند  آنها ايمان آورده

نيكى تبعيت نكنيم، به تحقيق در گمراهى و سرگشتگى و تفرقه و جدال خواهيم افتاد و اين است 
 :فهميم فرمايد، مى مى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا ، كه خطاب به ياران كه از نظم اين آيات

m�s�t�u�v�w�x�y�{z�|�}�~��_��̀ba�l ]137: البقرة[    

ايد، ايمان بياورنـد،   همانند شما به آنچه كه ايمان آورده) تمام مردم دنيا(اگر (
ه در اختالف پشت كنند، جز اين نيست ك) به شما(اند و اگر  آنگاه هدايت شده

 )..و سرگشتگى خواهند افتاد

و به عبارت ديگر، .. اما ببينيم كه چرا خداوند ايمان آنها را معيار تمام ايمانها قرار داده است
 :اند اند كه به اين مقام رسيده آنان چگونه بوده

 :رو و شاهد بر تمام امتها اصحاب، امت ميانه -

m�Z�[�\�]�̂���_�̀�a�b�c�d�fe�l 

  ] 143: بقرةال[
اصحاب پيامبر و كسانى كه به نيكى از آنها تبعيت كـرده و  (و بدينگونه شما (
رو قرار داديم تا بر مردم گواه و حجت باشيد و پيامبر  را امتى    ميانه) كنند مى
 )..بر شما گواه و حجت باشد) نيز(

اى تنها ماديت و دنيـا و   دسته :اند شود، مردم كلّاً دو دسته بوده چنانچه از اين آيه فهميده مى
خداوند اين .. اند اى هم برخالفشان، راه رهبانيت را در پيش گرفته اند و دسته لذّتهاى آن را طلبيده

ايـن  : فرمايـد  مـى  -انـد   رو بـوده  كـه ميانـه   -دو رويه افراطى را رد نموده و خطاب بـه اصـحاب   
ن خواهد بود تا بر همـه انسـانها شـاهد و نـاظر     تا تان، پيوسته راه و روش پرورى روى و عدل ميانه

و نهايتـاً بـه    -دار شويد و به عنـوان نمونـه و الگـو     باشيد و رهبرى و سرپرستى جهانيان را عهده
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نيـز بـر    )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر براى بشريت در طول تاريخ قرار گيريد و  -عنوان حجتى 
 ..باشد و نهايتاً بر شما حجت و گواه گردد كننده كارهاى شما شاهد و ناظر و ارزيابى

 ):صلي اهللا عليه و سلم(ايمان اصحاب و ايمان پيامبر  -

m�g�h�i�j��k��l�m�on�p�����q�r�s�t��u�v�w�
x�y�z�|{�}�~��¡��l ]285: البقرة [  
اند به آنچه كه از طرف پروردگـارش   ايمان آورده) همراه او(پيامبر و مؤمنان (

انـد بـه خـدا و فرشـتگان او و      همگى ايمان آورده. ده استبه سويش نازل ش
هيچ فرقى بين هيچ كدام از پيامبران :) گويند و مى(كتابهاى او و فرستادگانش، 

 ...)..شنيديم و اطاعت كرديم: گذاريم و گفتند نمى

اش در يك رديـف و در يـك آيـه     در اينجا نيز خداوند، ايمان اصحاب را با ايمان فرستاده
 )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر همچون  -هاى اسالم را  وده و ايمان و باورشان به همه پايهذكر نم

دهد كه آنها تمام اوامر و نواهى پروردگـار را   نشان مى» سمعنا و أطعنا«تصديق نموده و با لفظ  -
 ..اند اند، با نهايت ميل و رغبت درونى، اطاعت و پيروى كرده كه از زبان پيامبرشان شنيده

 :اصحاب، برترين مردم -
 :فرمايد خداوند به آنها مى

m�N�O�P�Q�R�S�T�����U�V�W��X�ZY�l 

  ] 110:آل عمران[
كنيد و  به نيكيها امر مى. شما برترين مردم هستيد كه براى مردم برگزيده شديد(

 )..داريد و به خدا ايمان داريد از كارهاى زشت بازمى

مهاجرين و انصار  -بنا بر تفاسير معتبر شيعه و سنّى  -مخاطبان و مصداق نخستين اين آيه 
يكـى اينكـه اينـان مهـاجرين     : در تفسيرش، دو نظريه آورده اسـت » شيخ طوسى«هستند؛ چنانچه 

 . 1 مت مسلمانساير ا.. باشند هستند و ديگرى اينكه عموم اصحاب مى
پيشـين بحـث شـد،    نيز بر حسب تبعيت از ايشان به نيكى و بنا بـه معيـارى كـه در آيـات     

 :فرمايد يا در جاى ديگر مى.. توانند در اين آيه داخل شوند مى

m�²�³��́���µ�¶�̧�¹�º�»�½¼�l ]68: آل عمران[    

_________________________________________________________________________ 
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از او ) در زمـانش (برترين و سزاوارترين مردم به ابراهيم، كسانى هستند كـه  (
 و كسـانى )) صلي اهللا عليه و سلم(محمد (پيروى كردند و همچنين اين پيامبر 

 )..اند ايمان آورده) همراه با او(كه 

 :وعده خالفت به مهاجرين -

m�S����T����U������V����W����X�����Y����Z������[�\�]�����̂

_�`����a�����b����c�����d��el ]195: آل عمران[      

پس كسانى كه هجرت كردند و از خانه و كاشانه خود بيرون رانده شـدند و  (
ت شدند و جنگيدنـد و كشـته شـدند، حتمـاً گناهـان و      در راه من آزار و اذي

زداييم و آنها را به باغهايى كـه زيـر آنهـا نهرهـا      بديشهايشان را از ايشان مى
 ...)..سازيم جارى است، وارد مى

كسانى كه در راه خدا آزار ديدند .. شيخ طوسى اين آيه را مختص به مهاجرين دانسته است
ايـن چنـين   : گويـد  آنگـاه مـى  .. شدند و به مدينـه هجـرت كردنـد    و از خانه و كاشانه خود رانده

اين آيه و ما قبـل آن  «: آورد سپس قول بلخى را مى.. هايى سزاوار كسى جز مهاجرين نيست وعده
درباره اصحاب رسول خدا و مهاجرين با او نازل شده است و نيز هر كس از مسلمانان كـه جـزء   

      1.»شود ده و متابعت آثار ايشان نمايد، مشمول اين آيه مىكسانى باشد كه سالك به سبيل ايشان بو
آنها همان كسانى هستند كه اگر خداوند زمانى آنها را به خالفت و تمكـين در زمـين   ! آرى

 :فرمايد كنند؛ چنانچه در موردشان مى برساند، حق حكومت را به خوبى ادا مى

m�M�N�O�P�Q������R�S������T��U�V�XW�l ]40: الحج[  
و به مدينـه هجـرت   (شان اخراج شدند  كسانى كه به ناحق از خانه و كاشانه(

كـه هـيچ   (پروردگار ما خداسـت  : گفتند تنها گناهشان اين بوده كه مى) كردند
�)...شريكى ندارد �� �� �� �

m�t�u�������v�w�x�y�z���{�|�}�~�_�̀�

ba��l ]41: الحج[  

_________________________________________________________________________ 
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و حكومتشـان  (شيم آنان كسانى هستند كه هرگاه در زمين، ايشان را قدرت بخ
پردازند و امر به معـروف و   دارند و زكات مى پا  مى ، نماز به)را تمكين نماييم
 )..كنند نهى از منكر مى

 :فرمايد و باز به آنها مى

m�\�]��̂��_��̀�a��b�c�d�e��l ]55: النور [  
مؤمنان كـه عمـل شايسـته انجـام     ) و نه همه شما(خداوند به كسانى از شما (

 )..وعده خالفت در زمين را داده استاند،  داده

 ):صلي اهللا عليه و سلم(اصحاب، برادر همديگر و ياوران پيامبر  -

m�A�B�C�D�E�F�HG�I�J�K��L��M�N�O�P����
RQ�S���T��U�V�W�X�Y�Z�[�\�]��̂�_�a`�b��c��
d�e�f�g�h��i�j�k�l�m�n�l ]64 - 62: األنفال [  
او . دهند، خداوند برايـت كـافى اسـت    اگر بخواهند تو را فريب!) اى پيامبر((

تقويـت  ) كه با تو هستند(همان كسى است كه تو را با يارى خويش و مؤمنان 
اگـر تمـام آنچـه را كـه در زمـين      . كرد و در ميان دلهايشان الفت ايجاد نمود

توانستى در دلهايشان الفت و دوستى بيفكنى، ولى  كردى، نمى هست، انفاق مى
اى ..    لفت انداخت؛ زيرا او به راستى توانا و حكيم استخداوند در ميانشان ا

بـراى  (كننـد،   خداوند و مؤمنانى كه با تو هستند و از تـو پيـروى مـى   ! پيامبر
 )..تو كافى است) حمايت و يارى

 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  اين آيه نيز درباره اصحاب است كه آنها را حامى و ياور 
شـان را فراگرفتـه بـود؛     قبل از اسالم، جنگهاى قبيلگـى دامـن همگـى   : دكن معرّفى، و يادآورى مى

جنگهـاى طـوالنى و    -ميان دو طايفـه مشـهور اوس و خـزرج     -چنانچه در بين انصار در مدينه 
رواج  -در مكّه  -خونريزى دايمى رواج داشت، همانگونه كه در بين مهاجرين نيز، قبل از اسالم 

 !داشت
توانسـت آنهـا را بـه هـم      اى بود كه هيچ كـس نمـى   منى، به گونهاين كينه و قساوت و دش

اگر تمـام آنچـه در   «: فرمايد مى )صلي اهللا عليه و سلم( چنانچه خداوند به پيامبرش.. نزديك سازد
توانستى در دلهايشان الفت و محبت برقرار سازى، ولى اين خـدا   كردى نمى زمين است، خرج مى
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دارى برقرار كرد كه نهايتاً  ايمان به خداى يگانه الفت و دوستى ريشهبود كه در قلوبشان، به وسيله 
 :همين دشمنان، با يكديگر برادر شدند

m��h��i�j���k�l�m����������n��o��p��q����r���s��t�l ] آل
  ] 103: عمران

چگونـه دشـمن همـديگر    ) قبالً(و به ياد آوريد نعمت خدا بر خودتان را كه (
يتان الفت و دوستى برقرار كرد و به نعمـت و بركـت او،   بوديد و او ميان دلها
 ...)..برادر همديگر شديد

اين برادرى و أخوت در بينشان، به مراتب از برادرى نسبى و سببى، قويتر و محكمتـر بـود   
توانست بر آن تأكيد كند، و در سايه همين وحدت و اخوت بود كه توانسـتند   كه هيچ عاملى نمى
.. و قدرت بزرگ ايران و روم را به زانو درآورند و مطيع و محصور اسالم سازنددر مدتى كوتاه، د

 !!و نهايتاً بر نيمى از جهان تسلّط پيدا كنند
دانند و اين سيماى  جاى بسى تعجب و تأسف است كه امثال تيجانى خود را پيرو قرآن مى

ى آنهـا را بـه تفرقـه و    سـازند و دوسـتى و نزديكـ    پاك و صميمانه اصحاب را تيره و مكـدر مـى  
 !نمايند خصومت مبدل مى

 :اصحاب، مؤمنان واقعى -

m�«�¬�®���̄°�±�²�³�́�µ�¶��̧�¹�»º�
¼�½��¾�¿�������À�l  ]74: األنفال [  
و آنهايى كه ايمان آوردند و در راه خدا هجـرت كردنـد و جهـاد نمودنـد،     ( 

د، به راستى آنهـا  همچنين آنهايى كه ايشان را جاى و پناه دادند و يارى نمودن
 )..اى است برايشان، آمرزش و روزى شايسته و بخشنده. مؤمنان واقعى هستند

در اين آيه، خداوند با كمال صراحت و قاطعيت، بر صدق ايمان و درستى عقيده مهاجرين 
 كند و بدانها تأكيد مى -خواند  همان كسانى كه تيجانى آنها را مرتد و منافق و گمراه مى -و انصار 

      1.دهد مژده رحمت و بهشت مى
 ):صلي اهللا عليه و سلم(اصحاب، همراهان پيامبر  -

_________________________________________________________________________ 
الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبيل اهللا بأمولهم و أنفسهم أعظم «: داند و در جاى ديگر، آنها را رستگاران مى - 1

ون يبشرهم ربهم برحمة منه و رضوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن درجة عند اهللا و أولئك هم الفائز
  ). 21-23/التوبة.. (»اهللا عنده أجر عظيم
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m�M�N�O�P�Q���R�S�UT�V�W�YX��
Z�[�\�]��̂_��̀a�b��c�d�e�����f�hg�i�j�����
k�l�l  ]89 - 88: التوبة [    

. پردازند ولى پيامبر و مؤمنانى كه با او هستند، با مال و جان خود به جهاد مى(
خداونـد  . گمان رستگارانند خوبيها و  نيكيها، از آنِ ايشان است، و آنان بىهمه 

برايشان باغهايى را آماده كرده كه نهرها در آن روان اسـت و جاودانـه در آن   
 !)..اين است پيروزى بزرگ و رستگارى سترگ. مانند مى

نه بودنـد، تقبـيح   فكر و عمل منافقانى را كه در مدي -در آياتى قبل از اين آيات  -خداوند 
كردنـد و از   تراشـى مـى   شدند، شروع به عذر و بهانه كند ؛ چرا كه هرگاه براى جهاد دعوت مى مى

كردند و در اين آيات، بـه   رفتن به جهاد با اينكه توانايى جسمى و مالى هم داشتند، خوددارى مى
راه خـدا جهـاد   پـردازد كـه بـا جـان و مـال خـود، در        توصيف و ستايش پيامبر و همراهانش مى

 ..كردند و به پيروزى و رستگارى در هر دو جهان، نايل گشتند مى
 :)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ذكر اصحاب با نام  -

نـام   -همچون آيه فوق و چنـد نمونـه ديگـر كـه گذشـت       -خداوند در بسيارى از آيات 
ايـن چنـين، آنهـا را مـورد      آورده است و )صلي اهللا عليه و سلم(  پيامبرشاصحاب را بالفاصله با 
 :دهد تجليل خويش قرار مى

m�©�ª�«�¬��®��̄°�l  ]117: التوبة [  
 ..ذكر كرده است -يكجا  -خداوند در اينجا توبه پيامبر را با توبه مهاجرين و انصار 

m�¶��̧¹�º�»�¼�l  ]55: المائدة       
 ..استخداوند در اينجا، دوستى پيامبر و اصحابش را در يك رديف آورده 

m�d�e���f�g�l  ]8: المنافقون [   
 ..در اينجا، عزّت پيامبر و اصحابش با هم آمده است

m�k�l�m��n�o�p�q�l  ]26: الفتح [  
 ..در اينجا نيز، خداوند آرامش خود را بر پيامبر و اصحابش يكجا نازل فرموده است

m�R�S�����UT�V�W�X�Y�l  ]1: الممتحنة[  
 ..يامبر و اصحابش را از مكّه به مدينه با هم آورده استخداوند در اينجا، هجرت پ
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m�U�V�W�X�Y�Z�[��]\�l  ]8: التحريم [  
 ..در اينجا كه بحث از روز قيامت است، نام پيامبر و اصحابش را با هم آورده است

 ..وبسيارى از آيات ديگر.. 
 :بهشت، بدون قيد و شرط براى مهاجرين و انصار -

m�A�����B���C���D���E����F����G����H���I���J���K�
L�M�N���O�P�Q�R�S���������T�U�WV��X�Y�Z�[�l  

  ] 100: التوبة[
و سابقين نخستين از مهاجرين و انصار و آنانى كه به نيكى از ايشـان پيـروى   (

كردند، خداوند از آنان خوشنود و آنها نيز از او خوشـنودند و خـدا برايشـان    
ا جـارى اسـت، وعـده داده كـه در آن هميشـه      بهشتهايى كه نهرها از زير آنه

 !)..به راستى اين است كاميابى و رستگارى بزرگ. جاودان و ماندگارند

كند و بـه آنهـا    در اين آيه، خداوند خوشنودى خود را از سه دسته از مؤمنان واقعى بيان مى
ر مكّـه ايمـان   اولين گروه مهاجرين هستند؛ كسانى كه د.. دهد بدون قيد و شرط، وعده بهشت مى

گروه دوم انصـار هسـتند؛   .. به مدينه هجرت كردند )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آوردند و همراه 
و خود مدينه ايمان آوردند و پيـامبر و مهـاجرين را در خانـه و كاشـانه     » عقبه منى«كسانى كه در 

كه بعد از اين دو گروه  گروه سوم تابعين هستند؛ كسانى.. شان پرداختند خود پناه دادند و به يارى
اين تابعين .. آيند و به نيكى از ايشان تبعيت كرده و همچون آنان مخلص و مؤمن باشند آمده و مى

آيند؛ يعنـى اگـر مـا و تيجـانى      شود كه بعد از مهاجرين و انصار آمده و مى شامل تمام كسانى مى
سيم، بايستى به نيكـى از ايشـان   بخواهيم به آن سرنوشتى كه خداوند به ايشان وعده داده است بر

 .تبعيت و پيروى كنيم
أبـوبكر،  .. انـد  بر هيچ كس هم پوشيده نيست كه سابقين اولين از مهاجرين چه كسانى بوده

أبـى وقـاص، حمـزه،     عـوف، سـعدبن   بن حارثه، طلحه، زبير، عبدالرحمن عمر، عثمان، على، زيدبن
رضى  -... مظعون و بن زيد، عثمان اد، أبوذر، سعيدبنرباح، سلمان فارسى، مقد بن ياسر، بالل عماربن

اند كه حتّى قبل از انصار نخستين نيـز، در   همگى از بارزترين اين گروه بوده -اللّه عنهم أجمعين 
أبـوبكر  و  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  مكّه ايمان آوردند و سپس به مدينه هجرت كردند و 

      1.كردند هم با همديگر هجرت )رضي اهللا عنه(
_________________________________________________________________________ 

  . »مسلمانان نخستين«، تحت عنوان 505تا496 شناسى، دكتر على شريعتى، ص اسالم -  1
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بر خالف قرآن، خلفاء و سـاير اصـحاب    -همچون تيجانى و علماى قم  -حال كسانى كه 
گرامى را كه در راه خدا با جان و مالشان از هـيچ كوششـى دريـغ نكـرده و از همـه چيـز خـود        
گذشتند تا تابعين و نسلهاى آينده هدايت شوند، مورد تهاجم رگبار اعتراضات و ايرادهاى بيجا و 

دهند، در برابر خدا چه جوابى دارند كه بدون هيچ قيد و شرطى راضى اسـت و   اساس قرار مى ىب
آيا بـدگويى و اتّهـام نسـبت بـدانان،     ! اند، راضى هستند؟ اى كه با او نموده آنها هم از او در معامله

 !مخالفت و تكذيب اين آيه و صدها آيات ديگر نيست؟
 :توبه پيامبر و مهاجرين و انصار -

m�©�ª�«�¬��®��̄°�±�²�³����́µ�¶�
�̧¹�º�»�¼�½��¾����¿�À��ÂÁ�Ã�����Ä�Å�Æ�Ç��l  

   ]117: التوبة[
با وجـود  (خداوند توبه پيامبر و مهاجرين و انصار را كه در آن لحظه دشوار (

از پيـامبر  ) گرماى زياد، كمى وسيله سوارى و آذوقه، فصل چيدن محصوالت
، پـذيرفت؛ آن هـم   )به جنگ تبوك رفتند و همراه او(پيروى و اطاعت كردند 

و در جنگ (بعد از آن كه نزديك بود دلهاى بعضى از آنها اندكى منحرف شود 
بـاز هـم خداونـد توبـه     ) سستى كنند و در نيمه راه برگردند، ولى با اين حال

شان را پذيرفت؛ زيرا خداوند نسبت بـه آنهـا بسـيار رؤوف و مهربـان      همگى
 )..است

 :اصحاب بخشش گناهان -

m�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É��Ê�Ë�Ì�ÎÍ�Ï�Ð�ÒÑ�Ó�Ô����������������
Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û�Ü��l  ]42 - 41: النحل[   

مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، ) در مكّه(كسانى كه در راه خدا، پس از آن كه (
هجرت كردند، در اين دنيا جايگاه و پايگاه خـوبى بـدانان   ) به مدينه و حبشه(
آنها كسانى هستند كـه  . ه پاداش اخروى بزرگتر است اگر بداننددهيم و البت مى
ــامبر( ــا پي ــر ) در تمــام مراحــل همراهــى ب صــبر و شــكيبايى ورزيدنــد و ب

 )..كنند پروردگارشان توكّل و تكيه مى
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هايى كه مشركين مكّه براى مهـاجرين   در اين آيات نيز، به اذيت و آزار و فشارها و شكنجه
فقـط بـه منظـور حفـظ عقيـده و       -و حبشه  -ين به هجرت آنها به مدينه كردند، همچن ايجاد مى

» توكّـل «و » صـبر «داشتن راه خدا و اسكان آنها در مدينه اشاره شده و آنها را به اوصـاف   نگه زنده
 :دهد مدح و ستايش نموده است و در همان سوره ادامه مى

m�ª�«�¬��®��̄°�±�²�³��́µ��¶�̧�

¹�º�»�¼�½�¾��l  ]110: النحل [  
نسبت به مهاجرينى كه مورد شـكنجه و آزار  !) اى پيامبر(سپس پروردگار تو (
جهـاد  ) در راه خـدا هجـرت كردنـد و   (واقع شدند و بعد از آن ) كفّار مكّه(

نمودند و صبر و تحمل كردند، همانا پروردگارت بعد از آن، داراى مغفـرت و  
 )..مرحمت فراوان است

دهـد و گناهـان و    شـان وعـده آمـرزش و رحمـت مـى      همگـى  بـه  -در اين آيه  -و نهايتاً 
صـلي  (پيـامبر  بنابراين، هرچند اصحاب .. بخشيده است -اند  كه قطعاً هم داشته -تقصيراتشان را 
وليكن خداوند به آنها وعده مغفرت و رضوان  -كه نيستند  -معصوم هم نباشند  )اهللا عليه و سلم

 .داده است
 :رضايت خدا از اصحاب -

m�~�_�̀�a�b��c�d�e�f�g�h�i�j�k��l�m�
n�o�p�q�r�l  ]18: الفتح [  
همانا خداوند از مؤمنان راضى شد، آن هنگامى كه زير درخت با تـو بيعـت   ( 

و فهميد بـه چـه دليـل    (پس خداوند از آنچه در قلوبشان بود، دانست . كردند
طر پس از ناراحتى و اعتراض بـه خـا  (و لذا آرامش خود را ) كنند اعتراض مى
به ) كه فتح خيبر و مكّه باشد(بر آنان فرستاد و فتح نزديكى را ) مفاد صلحنامه

 )..آنان پاداش خواهد داد

نازل » رضوان بيعت«پيرامون  -همان گونه كه در فصل پيشين نيز بدان اشاره شد  -اين آيه 
ن، بـا  زير درخت رضـوا  -محلّى نزديك مكّه  -ششم هجرى در حديبيه  شد كه اصحاب در سال

بيعت كردند و خداوند از آنان راضى شد و وعـده فـتح و پيـروزى     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
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نفر از مهـاجرين و بقيـه از انصـار     800نفر بودند كه  1400كنندگان  تعداد بيعت.. بديشان داد7
 :فرمايد و باز هم مى.. بودند

m�A�B���C�D�E�F�G�H�I�KJ��l  ]10: الفتح[   
و در (انـد   با تو بيعت كردند، جز اين نيست كه با خدا بيعت كرده كسانى كه(

 )..دست خدا بر دستهايشان است) واقع

 :استوارى اصحاب بر تقوا -

m�b�c�d����������������e�������f�g�h�i�j�k�l�m��n�o�p�

q�r�s�t��u�v�w��yx�z�{�|�}�~����l  

  ] 26: الفتح[
و (هليـت را در دلهايشـان جـاى دادنـد     تعصب و جا) مكّه(آنگاه كه كافران (

، خداوند آرامـش خـود را بـر پيـامبر و     )مكه وارد شوند نگذاشتند مؤمنان به
همچنين خدا ايشان را بر تقوا و ). تا خشم خود را فرونشانند(مؤمنان نازل كرد 

) و به حقيقت، آنها از هر كـس ديگـرى  (روح ايمان ماندگار و پابرجا ساخت 
تر بودند، و خداوند از هـر  چيـزى    ايمان سزاوارتر و برازندهبراى تقوا و روح 

 )..آگاه و بر هر كارى تواناست

اين آيه نيز در رابطه با صلح حديبيه نازل شده و به شرايط صلحنامه كه از طرف كفار مكّه 
 رحمانه و ناشى از حميت و تعصب جاهلى كفّـار  مقرّر گرديد، اشاره دارد كه بسيار نامعقول و بى

بنا به اقتضاى سياست الهى و نزول وحى، تمـام ايـن شـرايط     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بود و 
و از جملـه   -قبول كرد، ولى بعضى از اصحاب  -كه در ظاهر به ضرر مسلمانان بود  -ظالمانه را 

ون امـا خداونـد همچـ   ! از اين قرارداد به شدت اكـراه و اعتـراض داشـتند    - )رضي اهللا عنه(عمر 
پيـامبر  هميشه آرامش و اطمينانى را از جانب خود بر آنها نازل فرمود و همگـى در برابـر ارشـاد    

تسليم شده و احساسات خود را فرونشاندند و رضايت خدا و رسولش را  )صلي اهللا عليه و سلم(
 »و ألزمهم كلمة التقوى و كـانوا أحـق بهـا و أهلهـا    «خواهان شدند و به خلعت اين قسمت از آيه 

خوانـد و يكـى از    ممتاز گرديدند؛ يعنى خداوند، همين كسانى را كه تيجانى، كـافر و گمـراه مـى   
كنـد، بـر كلمـه     همين اكراه و اعتراض اصحاب از اين صلحنامه عنوان مى -مصرّانه  -داليلش را 

زيـرا ايشـان بيشـتر از    ! تقوا و ثمرات آن، ثابت و استوار ساخت و بـر آنهـا الزم و واجـب نمـود    
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گران، شايستگى و لياقت اين كلمه را داشته و از جانب پروردگارشان تأييـد و بـراى اداى ايـن    دي
 ..اند حق، انتخاب شده

 :تمجيد اصحاب در تورات و انجيل -

m�A�B�DC�E�F�G�H�I������J�LK��M�N�O�P�Q�R��S�
UT�V��W�X�Y�Z���\[�]��̂_��a`�b��c�d�e����������f�
g�h�i�j��k�l�m�n�o��p��rq�s�t�u��v�
w�x�y�z�{�|�}��l  ]29: الفتح [ 

محمد، فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند، بر كافران سـختگير و بـا   ( 
ركـوع و  ) نمـاز و (بينـى كـه بسـيار در حـال      ايشان را مى. همديگر مهربانند

نشانه آنها از اثر سجده در . سجودند و تنها جوياى فضل و خوشنودى خدايند
و امـا وصفشـان   .. اين است وصف آنها در  تورات. آشكار استهايشان  چهره

محكـم و    اپس آن ر. در انجيل، مانند زراعتى است كه خوشه و شاخه برآورد
اش محكم بايستد، چندان كه كشـاورزان   استوار كند تا سخت گردد و بر ساقه

خداونـد بـه كسـانى از    . را به شگفت درآورد و مايه خشم كفّار از آنان شـود 
يشان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دهند، وعده آمرزش و پـاداش  ا

 )..بزرگ داده است

را در تـورات و انجيـل بيـان     )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر در اين آيه اوصاف اصحاب 
 -كه رسول خداسـت   - )صلي اهللا عليه و سلم(محمد ياران : چنانچه در تورات آمده كه.. كند مى

بسيار سرسخت و شديد هستند، هر چند اين كفار، پدران و مادران و برادران و اقوام و  با كافران،
نزديكانشان باشند، و در عين حال نسبت به همديگر، بسـيار نـرم و متواضـع و مهربـان هسـتند،      

از أبولهب كـه   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر هرچند از اقوام و سرزمينهاى ديگرى باشند؛ چنانچه 
سـپس ادامـه   .. دانـد  كند و سلمان فارسى را كه بيگانه هم بود، از خود مى بود، دورى مىعمويش 

دهد كه آنها اكثر اوقات خود را در عبادت و بندگى خدا كه در آيه بـه سـجده و ركـوع تعبيـر      مى
كنند و اصالً تظاهر و ريا در كارشان نيست، بلكه تنها جوياى فضل و خوشـنودى   شده، صرف مى

شان اين است كه نور ايمان در اثر  دهد كه عالمت و نشانه و چنين ادامه مى.. بش هستندخدا و ثوا
شدن صورتشان گشـته   هايشان آشكار و نمايان است؛ يعنى تقوايشان باعث نورانى سجده در چهره

 ..شوند و از بقيه مردم به راحتى شناخته مى
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انه خود را بيرون دهد؛ پس از چندى آنها مانند زراعتى هستند كه جو: در انجيل نيز آمده كه
اش بايسـتد؛ بـه    آن را كمك و تقويت كند تا قوى و محكم گردد و سپس بزرگتر شود و بر سـاقه 

ابتدا كـم   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اى كه كشاورزان را به تعجب درآورد؛ يعنى همراهان  گونه
د خواهنـد شـد، طـورى كـه تكثيـر و      كنند و زيـا  خواهند بود، اما سپس همچون زراعت رشد مى

اين وعده خدا كه در تورات و انجيل آمده بود، به تحقّـق  .. آورد تقويتشان، كفّار را به خشم درمى
پيوست و اصحاب، كافران را به خشم و غضب درآوردنـد و پـوزه متكبـران و گردنكشـان را بـه      

 !خاك ماليدند
ه زحمات و فـداكاريهاى اصـحاب را   جاى بسى تعجب است كه تيجانى و امثالش، اين هم

و بـه جـاى تقـدير و     -!! و شايد هم كَـر و كـور بـوده    -ناديده گرفته و خود را كَر و كور نموده 
كـه خـود را از اسـالم و مسـلمانان     ! واى به حال اين افراد!.. نمايند غفران، تقبيح و تكفير مى طلب

خواهنـد،   گويى اينكـه آنهـا نيـز مـى    .. !پيوندند جدا كرده و به صف دشمنان اسالم و مغرضين مى
 »ليغيظ بهـم الكفـار  «همان گونه كه عده زيادى از مفسرين، از جمله !! داخل مفهوم اين آيه شوند

كينه و غيظـى داشـته    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اند كه هركس نسبت به اصحاب  استنباط كرده
 .افتد يمانش به مخاطره مىشود و ا باشد و بدگويى كند، داخل مفهوم اين آيه مى

 :يافتگانند اصحاب، همان هدايت -

m�a�b�c�d�fe�g�h�����i�j�������������k�l�m��n�o�p�q�����r�s�t�
u�v�w��������x�y�{z�|�}�~�_��l  ]7: الحجرات[  
اگر در بسيارى از . بدانيد كه رسول خدا ميان شماست!) و اى اصحاب پيامبر((

افتيد، وليكن خداونـد ايمـان را    به رنج و زحمت مىامور از شما اطاعت كند، 
محبوب شما نمود و آن را در نظرتان زينت داد و كفر و فسوق و نافرمانى را، 

 )..يافتگانند آنان، همان هدايت.. منفور شما نمود

» ايمان«خداوند : فرمايد دهد و مى در اين آيه نيز، خداوند اصحاب را مخاطب خود قرار مى
تر از آن نيسـت و در مقابـل،    داشتنى اى كه برايتان چيزى دوست ا زينت داده به گونهرا در دل شم

همان چيزهايى كه تيجانى -را » سرپيچى از اوامر خدا و رسولش«و » عصيان«و » فسوق«و » كفر«
تـر   در نظر شما زشت و كريه دانسته تا جايى كه چيزى بدتر و زشت -دهد  به اصحاب نسبت مى

خواند؛ زيرا به  يافتگان و راشدان مى و نهايتاً آنها را همان راه.. توان يافت نمى -رتان در نظ -از آن 
 ..ورزند و از كفر و فسوق و معاصى بيزارند ايمان محبت مى
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 :اصحاب، همان راستگويانند -

m�¢�£�¤�¥�¦�§�̈���©�ª�«�¬�®�̄�°�
²±���³��´���µ���¶�̧�¹�����º�»�¼�����½���¾���¿���À�Á���Â��
Ã�Ä�Å��Æ��Ç�È�É�Ê�Ë�Ì��Í����Î���ÐÏ��Ñ�Ò�Ó�
Ô���Õ���Ö���×�Ø��A�B���C�D���E���F�G�����H������

I���J�����K����L����M����N����O����P������Q����R���S�T�U��V�W�

Xl  ]10 - 8: الحشر [  
براى فقراى مهاجرينى است كه از خانه و كاشانه و اموال خـود،  ) اين غنايم((

خواهنـد، و   آن كسانى كه فضل خدا و رضايت او را مـى . اند دهبيرون رانده ش
بـه راسـتى اينـان همـان راسـتگويان و      . دهنـد  خدا و پيامبرش را يـارى مـى  

از مكّه به (آنهايى كه پيش از آمدن مهاجرين ) انصار(و .. كرداران هستند راست
) شـان در دل(و ايمـان را  ) خود را در مدينه برايشـان (خانه و كاشانه ) نزدشان

انـد و در   دارند كه به پيش آنها هجرت كرده كسانى را دوست مى. آماده كردند
كنند به چيزهايى كه به مهاجران داده  درون خود، احساس و رغبت نيازى نمى
دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند  شده است، و ايشان را بر خود ترجيح مى

ـ   ) چنين. (باشند وند، ايشـان قطعـاً   كسانى كه از بخل نفس خـود، محفـوظ ش
: گوينـد  آينـد، مـى   و آنانى كـه بعـد از مهـاجرين و انصـار مـى     .. رستگارانند
اند، بيامرز و هيچ  ما و برادران ما را كه در ايمان بر ما سبقت گرفته! پروردگارا

همانـا تـو داراى   ! پروردگـارا ! اى نسبت به مؤمنان در دلهاى ما جاى مده كينه
 .).رأفت و رحمت فراوانى هستى

.. گرديـد  اشاره دارد كه در جنگ با كفّار، عايد مسلمانان مى» ء فى«اين آيه به اموال و غنايم 
گيرد؛ كسانى كه به خاطر يارى خدا  خداوند مقرّر فرموده كه اين مال، به فقراى مهاجرين تعلّق مى

ا جويـا  از ديار خود رانده شدند و تنهـا فضـل و رضـاى خـدا ر    » اللّه«و رسولش و اعتالى كلمه 
سپس در آيه بعد بـه  .. فرمايد تأييد و تصديق مى »أولئك هم الصادقون«خداوند آنها را با .. بودند

پردازد؛ زيرا آنها بودند كه پيش از ورود مهـاجرين، در مدينـه سـكونت     مدح و ستايش انصار مى
پناه و پـذيرايى   داشتند و حب ايمان را در دلهايشان استحكام دادند و خانه و كاشانه خود را براى
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مهاجرين آماده كردند و آنها را دوست داشتند و بـا قلبـى سرشـار از محبـت و بـرادرى، از آنهـا       
مهاجرين تقسيم كردند، و حتّى در آنچه كه مايحتـاج خودشـان    ااستقبال كردند و هرچه داشتند، ب

و ايـن اسـت كـه    .. ودنـد بود و نياز شديد هم بدان داشتند، آنها را بر خود مقدم داشته و ايثـار نم 
 ..»أولئك هم المفلحون«: فرمايد خداوند آنها را چنين تأييد و تصديق مى

كند  خداوند پس از وصف دو گروه مهاجرين و أنصار، به كسانى اشاره مى: نكته مهم اينكه
ها آيند و از آن كه مراد، تابعين و همه مؤمنانى است كه تا روز قيامت، بعد از مهاجرين و انصار مى

هاى زمانى و مكانى را از ميان برداشته و نيكيهايشان را هرگز فراموش  به نيكى تبعيت كرده و پرده
ورزنـد و   از طلب مغفرت برايشان دريغ نمى.. كنند و در تالشند كه همواره همانند آنها باشند نمى

و دشـمنى نكـرده و   توزى  كينه -چه مهاجرين و انصار، و چه تابعينِ آنها  -با هيچ يك از مؤمنان 
 ..كنند دايماً براى دفع كينه و دشمنى و ايجاد حب و دوستى و برادرى با مؤمنان پيشين تالش مى

اگر تيجانى از امام باقر روايتى دالّ بر ارتداد همين اصـحاب قبـول دارد و بـراى اثبـات آن     
چنـد نفـر از   «: اسـت آوريم كه چنين  مى» حسين بن على«كند، ما هم روايتى از پدرش  پافشارى مى

العابـدين   زين- )رضي اهللا عنه(  حسين بن گفتند، على اهل عراق به أبوبكر و عمر و عثمان ناسزا مى
: آيا شما از اهل مدينه و انصاريد؟ گفتند: فرمود! خير: آيا شما از مهاجرين هستيد؟ گفتند: فرمود -

دهم كه شما از آنان كه بعد  اهى مىپس از اين دو گروه، خود جدا گشتيد و من گو: فرمود! نيستيم

�m�F�G�����H����I: گوينـد  آينـد و مـى   هم مـى  -يعنى تابعينِ مهاجرين و انصار  -از ايشان 

J�K�L�M�N�O�P���Q�R�S�T�U��V�W�X�l پـس از نـزد   ! ، نيستيد
 .»!داند با شما چه كار كند خداوند خود مى 1! من برخيزيد و دور شويد

 :تنداصحاب، حزب اللّه هس -

m�A����B�C������D������E������F�����G��������H�����I��J�������K����L�����M������N�
O����P��Q�����R����S�T�VU�W�X�Y�Z��[�\�
]�_^����̀a����b��c�d����e����f�g��h�i���j���k���l�����nm�
o�p�rq�s��t�����u�v�w�x�y��l  ]22: المجادلة[  
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m�A�B�C�D�E�F�G���H�I��J�K�L�M�N�
O�P�Q��R�S�T�VU�W�X�Y�Z��[�\�
]�_^��̀a�b��c�d�e�f�hg�i�j�k�l��nm�
o�p�rq�s��t�����u�v�w�x�y��l  ]22: المجادلة[ 

هيچ قومى را همچـون يـاران خـود    : فرمايد مى )صلي اهللا عليه و سلم(  پيامبرشدر اينجا به 
.. دوسـتى كننـد   -شـان باشـند    اگر چه پدران و بـرادران و خـانواده   -يابى كه با دشمنان خدا  نمى

حمزه نـازل   عمير، عمر، على بن بوبكر، مصعباند كه اين آيه درباره أبوعبيدةجراح، أ مفسران آورده
أبـوبكر  . جـراح را كشـت   بـن  در احد، پـدرش عبداللّـه   )رضي اهللا عنه(  زيرا أبوعبيده 1شده است؛

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  بـه  سيلى محكمى بر گوش پدرش نواخت، زمانى كـه   )رضي اهللا عنه(
دعوت  -كه در صف مشركان بود  -ناسزا گفت و در جنگ بدر نيز، پسرش عبدالرحمن را  )سلم

: او را از اين كار منـع نمـود و فرمـود    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كرد تا به جنگ او بپردازد كه 
. 2 !تفاده مـا نگهـدار  اى اسـ و به جايت برگرد و خـودت را بـر  ! شمشيرت را غالف كن اى ابابكر

 )رضي اهللا عنه(عمر . عمير را كشت بنه جنگ احد، برادرش عبيد  رنيز د) رضي اهللا عنه( مصعب
نيـز در   )رضي اهللا عنه(  حمزهعلى و  .3 .بن هشام را در بدر بدون تأمل كشت نيز دايى خود عاص

 4 .ندبـه قتـل رسـاند    -اند  شان بوده لهكه از قبي -را  هعتب و وليدبن هو شيب ه، عتبهان ربيعبدر، پسر
اى از  را در دلهايشان حك كرده و نوشته و آنها را با نفخـه » ايمان«دكند كه خداون سپس اشاره مى

در بهشت وارد خواهد كرد و خدا از  -جاودانه  -جانب خود تأييد و يارى نموده و نهايتاً آنها را 
و علّت رستگارى آنها اين است كه آنهـا  .. اضى هستندآنها راضى است و آنان نيز در اين معامله ر

 ..هستند» حزب اللّه«همان 
 :سيماى اصحاب در قيامت -

_________________________________________________________________________ 
  526-527 شأن نزول آيات،ترجمه و نگارش محمدجعفر اسالمى، ص  - 1
  . 157 شناسى، على شريعتى، ص اسالم -190 ، ص1 كشف الغمة، أربلى، ج - 2
 .160 همان، ص  - 3
، نقتـل  )صلي اهللا عليه و سـلم (  و لقد كنا مع رسول اللّه«: كند البالغه به اين موضوع اشاره مى در نهجخود على نيز  - 4

بـا رسـول خـدا    ) جماعت اصحاب(ما « .»...ما يزيدنا ذلك إال إيمانا و تسليما، و. آباءنا و أبناءنا و إخواننا و أعمامنا
كُشتيم و اين رفتار، ايمان  مى) در جنگها(دران و عموهاى خود را پدران و فرزندان و برا. بوديم) صلي اهللا عليه و سلم(

البالغـه، شـرح    نهـج .  (»...افـزود و  قدمى ما در راه راست را مـى  و پايدارى و ثابت) از خداو رسولش(و فرمانبردارى 
  ).  55 اإلسالم، خطبه فيض
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3
m�U�V�W�X�Y�Z�[��]\��̂_��̀a�b�c�d��e�
f�g�h�����ji�k�l�m�n�o�p��l  ]8: التحريم[  
روزى كه خداوند، پيامبر و مؤمنـانى كـه همـراه او بودنـد، خـوار و سـبك       (

، )به طـرف بهشـت  (شان، پيشاپيش و سوى راستشان  روشنايىنور و . دارد نمى
، )بيننـد  نور كافران و منافقان را خـاموش مـى   بعد از اينكه. (در حركت است

) تا در  پرتو آن به بهشت برسـيم (نور ما را كامل گردان ! پروردگارا: گويند مى
 !)..و ما را ببخشاى كه تو بر هر چيزى بس توانايى

به روز قيامت اشاره دارد كه پيامبر و اصحابش را كـه همـراه او بودنـد،    خداوند در اين آيه 
علّيـين سرافرازشـان    دارد، بلكه آنها را در نهايت عزّت و اكـرام، در اعلـى   هرگز خوار و ذليل نمى

نـور ايمـان و روشـنايى اعمـال     : كنـد  شان را چنين بيان مى سپس نشانه رستگارى.. خواهد فرمود
كند و هرگز  طرف راستشان در حركت است و آنها را به بهشت، راهنمايى مى نيكشان، در مقابل و

 !معذّب خدا نخواهند شد
 :برترى بعضى از اصحاب نسبت به بعضى ديگر -

و در آخر بايد گفت كه ما نيز قبول داريم كه فضايل و درجات بعضى از اصـحاب نسـبت   
تفاوت را نيز برايمان بيان فرموده است،  به برخى ديگر، بيشتر و باالتر است كه خود خداوند، اين

شان را به وعده نيكى و مغفرتش مأجور  همه -رغم گوناگونى درجات بينشان  على -اما در نهايت 
 :فرموده است

m�A�B�C�D�E�F�G�H�I���J�K�L�M��ON�P�Q�

R�S�����T�U�V�XW�Y�Z�[�]\�l  ]95: النساء       

نشـينند، غيـر از    مـى ) هاى خود در خانه روند و به جهاد نمى(آن مؤمنانى كه (
و مثالً مريض و ناقص العضو هستند و توانـايى  (كسانى كه داراى عذر هستند 

، با آن مؤمنانى كه با مال و جانشان در راه خدا جهاد )رفتن به جنگ را ندارند
خداوند مرتبه وااليى را نصيب مجاهدان كـرده اسـت كـه بـاالتر از     . كنند مى
 )..شان از آنان، منزلت نيكو وعده داده است است و خداوند به همهنشينان  خانه

بينيم، بعد از اين كـه گروهـى از مـؤمنين را برتـر از گـروه ديگـر        چنانچه در اين آيات مى
بـراى رفـع تنقـيص و تـوهم نـاروا در شـأن و        -به طور عموم  -داند، ولى نهايتاً تمام آنها را  مى



 نقدي بر كتاب تيجاني

و كـال وعـد اهللا   «: فرمايـد  دهد و مـى  يار واضح و صريح قرار مىشان، در كالمى بس تجليل همگى

 ..»الحسنى
 :فرمايد يا در آيه ديگرى مى

m�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�����ÎÍ�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�Ø×��
Ù�Ú�Û�ÝÜ�l  ]10: الحديد       

انـد و در راه خـدا، از مـال     مكّه ايمان آورده(كسانى از شما كه پيش از فتح (
آنان درجه و مقامشان . برابر نيستند) با ديگران(اند،  جنگيده اند و بخشيده) خود

) مكّه ايمـان آورده و در راه خـدا  (برتر و فراتر از كسانى است كه بعداز فتح 
شان وعـده نيكـو داده    اما به هر حال، خداوند به همه. اند انفاق كرده و جنگيده

 )..است

 -در سـال هشـتم هجـرى     -فتح مكّـه   چنانچه پيداست، مقام مهاجرين و انصار كه قبل از
ايمان آورده و به يارى دين خدا و رسولش شتافتند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند، 
از كسانى كه بعد از صلح حديبيه و فتح مّكه ايمان آوردند و سپس به جرگه مسلمانان پيوسـتند و  

اما نهايتاً خداوند، به همه آنها وعـده بهشـت    در راه خدا جهاد و انفاق كردند، باالتر و برتر است،
كه تيجانى از تمام آنها، يعنى از همان پيشگامان نخستين و آن افرادى كه بعد از صلح .. داده است

كنـد؛ چنانچـه    اند، به طـور جملگـى، بارهـا وبارهـا بـدگويى مـى       حديبيه و فتح مكّه ايمان آورده
به قـول  ) ن و انصار كه در ايمان از همه مقدمتر بودنديعنى مهاجري(و اگر اين اصحاب «: گويد مى
روهـاى قـريش    پس نبايد مالمت كرد متأخّرين از ميانه... سنّت و جماعت، بهترين مردم بودند اهل

وليد و عمروعاص است كه بعد  منظورش افرادى همچون خالدبن(را كه در سال هفتم از هجرت 
... منظورش افرادى همچون معاويه و عكرمه و(تح مكّه و پس از ف) از صلح حديبيه ايمان آوردند

 ).169ص .. (»!، اسالم آوردند)است
تواند مهاجرين و انصـار را در رديـف منـافقين     پس انسان هرچقدر هم متعصب باشد، نمى

جهنّم، حقّ و باطل، در    ونور و ظلمت، ايمان و كفر، بهشت درآورد؛ زيرا آنها در قرآن، همچون 
ورزى،  تـوزى و غـرض   ، مگر اين كه عقايد آباء و اجداد و تعصب و كينه1اند قرار گرفتهمقابل هم 

 !!قلبش را آبيارى كرده و چشم بصيرتش را تار و تيره كرده باشد

_________________________________________________________________________ 
صـلي اهللا عليـه و   (الفاصله از اصحاب پيـامبر  در سرتاسر قرآن، هرگاه از كافران و منافقان سخن به ميان آمده، ب - 1

  . ياد كرده و برعكس) سلم
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 :بجاست به تيجانى و همفكرانش بگوييم5

m�p�q�r�s��t�vu�w�x�y�����z�{�|�}�~�_��̀a��b�c�
d���e�f�g�h�i��j�k�����l�nm�o�p�q��r�s�t�u�v�w�x�
zy�{�|�}��~���¡�¢�¤£�l  ]10 - 6: الجاثية[    

با اين حال، اگر به سـخنان و  . خوانيم اينها آيات خداست كه به حق بر تو مى(
واى بر هر كسى ! آورند؟ آيات خدا ايمان نياورند، پس به چه سخنى ايمان مى

ود كه بـر  شن آن كسى كه پيوسته آيات خدا را مى! كه دروغگو و بزهكار باشد
اصـرار  ) بـه مخالفـت بـا آن   (شود، اما پس از آن، از روى تكبر  او خوانده مى

هنگامى كه چيـزى از آيـات مـا را    ! انگار آيات خدا را نشنيده است. ورزد مى
ايـن چنـين كسـانى    . گيـرد  گذرد و به تمسخر مى اعتنايى از آن مى بداند، با بى

 !)..آنان، جهنّم است روياروى. اى دارند عذاب بزرگ و خواركننده

صلي (پيامبر بنابراين، ما فقط آن دسته از گزارشهاى تاريخى و روايات را پيرامون اصحاب 
موافـق باشـد و    -و ديگر آيات قرآن كه فراوانند  -كنيم كه با اين آيات  قبول مى )اهللا عليه و سلم

هستند، زير سؤال ببرد،  هر روايتى كه شخصيت مهاجرين و انصار را كه محمود و مغفور خداوند
 ..و اين يك قاعده است.. پذيريم هرگز نمى

*  *  * 

 :اصحاب در نظر ائمه -
كـه در مـدح و    -مـورد از آنهـا را آورديـم     20 ما تنها -هايى از آيات قرآن  اين بود نمونه

اهللا صـلي  (پيـامبر  و اما ببينيم كه ائمه چه نظرى دربـاره اصـحاب   .. اند تمجيد اصحاب نازل گشته
آيـا در ادعـاى   ! كننـد؟  آيا به راستى تيجانى و ديگر شيعيان از آنها تبعيت مى! دارند؟ )عليه و سلم

بينـيم كـه بـرخالف     چـون چنـين كنـيم، مـى    ! گوينـد؟  محبت و مواالت نسبته به ائمه، راست مى
كينه نداشـته،   نه تنها از آنها بدگويى نكرده و نسبت بدانان -!! و در واقع دشمنانشان -پيروانشان 

كـه مـا   .. اند بلكه در كمال دوستى، در تمام مراحل، آنها را همراهى كرده و فضايلشان را برشمرده
 :كنيم مورد از آنها استناد مى 20در اينجا نيز، تنها به 

و در  - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر است كه در مورد اصحاب  )رضي اهللا عنه(علي اين  -
محمـد  لقـد رأيـت أصـحاب    «: گويـد  هنگام سرزنش اصحاب خود، چنين مى به -واقع دوستانش 
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لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، و قد باتوا سـجدا  ! ، فما أرى أحدا يشبههم منكم)صلي اهللا عليه و سلم(

 ..»الخ... و قياما، يراوحون بين جباههم و خدودهم، و يقفون على

را كه همچـون  !) يارانم(و يكى از شما  را ديدم )صلي اهللا عليه و سلم(محمد من اصحاب «
مو و غبارآلود بودنـد و شـبها را در حـال سـجده و قيـام       آنان صبحها، ژوليده! بينم آنان باشد، نمى

گاهى پيشانى و گاهى هم رخسار (ميان پيشانيها و صورتهايشان نوبت گذاشته بودند . گذراندند مى
ـ   ) گذاشـتند  خود را بر زمين مـى  ه آخـرت، ماننـد اخگـر و آتشـپاره سـوزان      و از يـاد بازگشـت ب

هرگاه نـام  ! بود) پينه بسته(گويا پيشانيهايشان بر اثر طول سجده، مانند زانوهاى بزها . ايستادند مى
آمـد، از تـرس عـذاب و كيفـر و اميـد بـه ثـواب و پـاداش، اشـك از           خداوند سبحان به ميان مى

لرزيدنـد چنانكـه    شـد، و مـى   شان خيس مىاى كه گريبانهاي گشت، به گونه چشمانشان سرازير مى
 1.»!لرزد درخت در روز وزيدن باد، تند مى

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  خـود، از اصـحاب    -! و شيعيان -و باز هم در سرزنش ياران  -
، نقتل آباءنا و أبناءنا و )صلي اهللا عليه و سلم(و لقد كنا مع رسول اهللا «: كند چنين ياد مى )سلم

ما يزيدنا ذلك إال إيمانا و تسليما، و مضيا على اللقم، و صبرا على مضض . عمامناإخواننا و أ
لو كنا نأتى ما أتيتم، ما قام للدين ! و لعمرى... األلم، و جدا فى جهاد العدو، و لقد كان الرجل

      2.»عمود، و ال أخضر لإليمان عود، و أيم اللّه لتحتلبنها دما، و لتتبعنها ندما
پـدران و فرزنـدان و   . بـوديم  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا با ) اصحاب جماعت(ما «

از خـداو  (كُشتيم و اين رفتـار، ايمـان و فرمـانبردارى     مى) در جنگها(برادران و عموهاى خود را 
همچنين صبر و شكيبايى ما را بـر  . افزود قدمى ما در راه راست را مى و پايدارى و ثابت) رسولش

مردى از ما بـا يكـى از دشـمن بـه     . نمود مان را براى جهاد با دشمن زياد مىسوزش درد و تالش
افتادند تـا   و به جان هم مى! افتادند، مانند درافتادن دو حيوان نر يكديگر حمله كرده و با هم درمى

شـديم و گـاهى    پس گاهى ما بر دشمن پيروز مى! كدام يك ديگرى را از جام مرگ سيراب نمايد
، )و از دلهاى مـا آگـاه بـود   (چون خداوند، راستى و اخالص ما را ديد ! آمد ب مىدشمن بر ما غال

مسـتقر  ) العـرب ه در جزيـر (دشمن ما را خوار، و پيروزى را نصيب ما گردانيد تـا اينكـه اسـالم    
افكنـد و سـپس در    گرديد، مانند شترى كه در موقع استراحت، سينه و گـردنش را بـر زمـين مـى    

اگـر رفتـار مـا    ! و بـه جـان خـودم سـوگند    .. پخش گرديد) ران و روممنظورش اي(جاهاى ديگر 
_________________________________________________________________________ 

و مانند  -143 البالغه، شرح دكتر صبحى صالح، چاپ بيروت، ص نهج -96اإلسالم، خطبه  البالغه، شرح فيض نهج -  1
  126 ، شيخ مفيد، ص»إرشاد«همين در 

  91-92 شرح دكتر صبحى صالح، ص البالغه، نهج -55اإلسالم، خطبه  البالغه، شرح فيض نهج -  2
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اى از درخت ايمان سبز  شد و شاخه اصحاب، مانند رفتار شما بود، پايه دين هرگز برقرار نمى7
!) ناپسند و سستى در جنگ، به عوض شـير از ناقـه دنيـا   (از اين رفتار ! سوگند به خدا! گشت نمى

 .»!، پشيمان خواهد شدخون خواهيد دوشيد و به دنبال آن
صـلي اهللا  (پيامبر در فراق اصحاب  -اهل كوفه  -و هموست كه در مقابل ياران منافقش  -

أين القوم الذين دعـوا إلـى اإلسـالم فقبلـوه، و     «: خورد و برادرانش، چنين تأسف مى )عليه و سلم

هبون، فحق لنا أن نظمأ إلـيهم  أولئك إخوانى الذا... قرأوا القرآن فأحكموه، و هيجوا إلى القتال فولهوا

 1»و نعض األيدى على فراقهم

قرآن را خواندند، پس آن را بـه  . كجاست آن قومى كه به اسالم دعوت شدند، قبول كردند«
و ... زده و با شور و شوق فـراوان شـركت كردنـد    حكميت گرفتند و به جنگ دعوت شدند، ذوق

پيمودند و لشگر به لشـگر و گـروه    ف زمين را مىكشيدند و اطرا شمشيرها را از غالفها بيرون مى
شدند و بعضـى هـم نجـات پيـدا      بعضى كشته مى. كردند رفتند و سرزمينها را آزاد مى به گروه مى

گرفتنـد،   شـدند و نـه نسـبت بـه مردگـان تعزيـه مـى        ماندنها خوشـحال مـى   نه به زنده. كردند مى
دعـا،  . شكمشان را به پشتشان چسبانده بـود  روزه،. چشمانشان از گريه زياد تباه و سفيد شده بود

روى صورتشـان، غبـار   . شان را زرد كرده بـود  خوابى رنگ چهره بى. لبهايشان را خشك كرده بود
سزاوار است كـه مـا تشـنه آنـان باشـيم و      . آنها برادران من بودند كه رفتند. خشوع و تواضع بود

 ..»!شان بر هم زنيم دستهاى حسرت را به خاطر فراق دورى
مند شدن از فضل و كرم خدا،  و آنها را به خاطر رسيدن به نعمتهاى دنيا و آخرت، و بهره -

أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا و آجـل اآلخـرة، فشـاركوا أهـل     ! واعلموا عباد اللّه«: كند چنين ياد مى

  2.»الخ... الدنيا فى دنياهم و
و دنيـا را واگذاشـتند و روز واپسـين را     متقين و پرهيزگاران رفتند! بدانيد اى بندگان خدا«

در . برگزيدند و با اهل دنيا، در دنياشان شركت كردند، اما دنياپرستان در آخرتشان شركت نكردند
كردنــد و از آن بــه بهتــرين صــورت خوردنــد و همانگونــه كــه  دنيــا بــه برتــرين شــكل زنــدگى
شدند و همچون جباران متكبر از آن گرفتند، مند  كنند، آنها نيز بهره خوشگذرانان از دنيا استفاده مى

منـد   هم از لـذّت دنيـا در دنياشـان بهـره    . اى فراوان و تجارتى پرسود تبديل كردند سپس به توشه

_________________________________________________________________________ 
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 نقدي بر كتاب تيجاني

هيچ دعايى از آنهـا رد  . شدند و هم يقين داشتند كه آنها فردا در آخرت، همسايه خدا خواهند بود
 ..»نصيب نشدند اى هم بى شد و از هيچ بهره نمى

فاز أهل السبق بسبقهم، و ذهب «: كند و در جواب به معاويه، از مهاجرين چنين تمجيد مى -

سابقين به خاطر سبقتشان در ايمان، پيـروز و رسـتگار شـدند و    «    1.»المهاجرون األولون بفضلهم
 ..»مهاجرين نخستين، همراه با فضلشان رفتند

      2.»ير تعرفه، جزاهم اللّه خير الجزاءو فى المهاجرين خير كث«: فرمايد همچنين مى -
خداوند به آنهـا بهتـرين   . دانى، در مهاجرين خوبيهاى زيادى نهفته است همان گونه كه مى«

 ..»!پاداش دهد
هم واللّه ربوا اإلسالم كما يربى الفلو مع غنائهم، بأيـديهم  «: فرمايد و در مدح أنصار نيز مى -

 . 3.»السباط، و ألسنتهم السالط
با دستهاى باسخاوتشان و با زبانهاى تيزشان، اسالم را تربيـت  ) انصار(ايشان ! قسم به خدا«

 ..»شود شده، تربيت مى و پرورش دادند، همان گونه كه كُرّه اسب از شير گرفته
أيهـا  ! أمـا بعـد  «: كند اى با اصحاب خود و معاويه، چنين تمجيد مى و انصار را در مقارنه -

ل مصركم فى األمصار أكثر من األنصار فى العرب، و ما كانوا يوم أعطوا رسول اهللا فواللّه أله! الناس

فلمـا آووا  ... أن يمنعوه و من معه من المهاجرين حتى يبلغ رسـاالت ربـه إال  ) صلي اهللا عليه و سلم(

ك فـى  فأنتم فى الناس أكثر من أولئ... و أصحابه، و نصروا اللّه و دينه )صلي اهللا عليه و سلم( النبى

      4.»أهل ذلك الزمان من العرب
در حالى . تعداد شما نسبت به ساير مردم، بيشتر از انصار در عرب است! اى مردم! اما بعد«

كه آنها، آن روز از هيچ بخششى نسبت به پيامبر و مهاجرينى كه با او بودند دريغ نكردند تا جايى 
اى بودنـد كـه از تولدشـان چيـزى      دو قبيلـه كه رساالت پروردگارش را تبليغ كردند در حالى كه 

پيـامبر  جمعيت بودند، زمانى كـه   آنها نسبت به عرب بسيار كوچك و خردسال و كم. گذشت نمى
و اصحابش را پناه و خدا و دينش را يارى دادند، تمام عرب در مقابلشان  )صلي اهللا عليه و سلم(

يهود و ديگـر قبايـل، دسـت بـه     . پيمان شدند هم ايستادند و به آنها نشانه رفتند، يهود بر عليه آنها
دست هم دادند و با آنها جنگيدند و براى يارى و نصرت دين خدا آماده شدند و لذا بـين آنهـا و   
_________________________________________________________________________ 
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عرب جدايى افتاد و تمام پيمانهايى كه با يهود داشتند، قطع شد و با اهل نجد و تهامه و مكّه 9
پا داشتند و تمام مشكالت را تحمل كردنـد تـا اينكـه     و يمامه و ديگران، درگير شدند و دين را به

پس جمعيت شما نسبت به ساير مردم از آنـان  . عرب، نسبت به پيامبر كوتاه آمدند و تسليم شدند
 ..»نسبت به عرب در آن روز بيشتر است

از انصـار چنـين سـتايش     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر باز هم در روايات شيعه آمده كه  -
أما ترضون أن ! يا معشر األنصار! اللّهم اغفر لألنصار، و أبناء األنصار، و أبناء أبناء األنصار«: كند مى

      1.»)صلي اهللا عليه و سلم(ينصرف الناس بالشاه و النعم، و فى سهمكم رسول اهللا 

آيـا  ! اى جماعـت انصـار  ! انصار و فرزندانشان و فرزندانِ فرزندانشان را بيامرز! پروردگارا«
بروند، در حالى كـه در  ) يعنى با غنايم خود(شويد به اينكه مردم با بز و گوسفند خود  راضى نمى
 ..»!رسول خدا باشد؟) به جاى بز و گوسفند(سهم شما 
األنصار كرشى و عينى، و لو سلك الناس واديا و سلك األنصار «: كنند همچنين روايت مى -

      2.»!شعبا، لسلكت شعب األنصار
اگر مردم همه به يك وادى بروند و انصار به ! جگرگوشه و نور چشمان من هستند انصار،«

 ..»شوم وادى ديگر، من به طرف انصار روانه مى
بـه   )رضـي اهللا عنـه  (علـي  كنـد كـه    شيخ مجلسى، روايت موثّقى از شيخ طوسى نقل مى -

ال تسـبوهم، فـإنهم    ،)صـلي اهللا عليـه و سـلم   (أوصيكم فى أصحاب رسـول اهللا  «: فرمايد يارانش مى

! أصحاب نبيكم، و هم أصحابه الذين لم يبتدعوا فى الدين شـيئا، و لـم يـوقروا صـاحب بدعـة، نعـم      

  3.»فى هؤالء) صلي اهللا عليه و سلم(أوصانى رسول اهللا 
آنها را ناسزا ! كنم سفارش مى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا شما را در مورد اصحاب « 
اصحابى كـه هـيچ بـدعتى در ديـن ننهادنـد و هـيچ       .. حاب پيامبرتان هستندزيرا آنها اص! نگوييد

 ..»رسول خدا درباره همين افراد، مرا سفارش فرمود! آرى.. بدعتگذارى را احترام نگذاشتند
است كه  -العابدين  از تابعين و ملقّب به زين - )رضي اهللا عنه(  حسينبن  و اين هم على -

: كنـد  گويـد و برايشـان چنـين دعـا مـى      چنـين مـى   )هللا عليه و سلمصلي ا(پيامبر درباره اصحاب 
فاذكرهم منك بمغفرة و رضوان اللّهم و أصحاب محمد خاصة، الـذين أحسـنوا الصـحابة، و الـذين     «
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 نقدي بر كتاب تيجاني

أبلوا البالء الحسن فى نصره، و كانفوه و أسرعوا إلى وفادته، و سابقوا إلـى دعوتـه، و اسـتجابوا لـه     

و فارقوا األزواج و األوالد فى إظهار كلمته، و قاتلوا اآلباء و األبناء فـى  حيث أسمعهم حجة رسالته، 

اللّهم و أوصل إلى التابعين لهم بإحسان الـذين يقولـون ربنـا    ... تثبيت نبوته و الذين هجرتهم العشاير

 يـدينون بـدينهم، و  ... اغفر لنا و إلخواننا الذين سبقونا باإليمان خير جزائـك، الـذين قصـدوا سـمتهم    

 . 1.»يهتدون بهديهم، يتفقون عليهم، و ال يتهمونهم فيما أدوا إليهم
عموم اصحاب محمد را مشمول ! پروردگارا! پس آنها را با مغفرت و رضوان خود، ياد كن«

مخصوصاً آنان كه حقّ مصاحبت و همراهى او را به خوبى اداء كردنـد و در  ! رحمت خويش فرما
گشتند و آزمايش نيكو پس دادنـد و از او حمايـت و جانبـدارى     اش، به بالهاى بسيار مبتال يارى

كردند و صميمانه به سوى ندا و پيامش شتافتند و به قبول دعوتش، از ديگران سـبقت گرفتنـد و   
چون دليل و حجت رسالتش را به گوش آنان رسانيد، اسـتجابت كردنـد و در راه آشكارسـاختن    

ن و فرزندان خود جدا شدند و براى تثبيت نبوتش، بـا  سخن پيامبر و اعالى كلمه خدا، از همسرا
هجـرت  ) بـه مدينـه  (كسانى كه تمام پيوندهايشان را رها كردند و . پدران و پسران خود جنگيدند

بـر اصـحاب   ! پروردگـارا .. كردند و هرگونه قرابت و نزديكى را غير از قرابت پيامبر، نفى كردنـد 
ميخته بودند و به جاى كاالى دنيا، متاع مهر و محبت بـه  محمد درود باد كه او را با جان خويش آ

كسانى كه به خاطر عقيده علياى . بازار آوردند و تجارتى كه در آن زيانى نبود، پيشه خود ساختند
را بـر خويشـتن   ) از فرزندان و همسران و منازلشـان (خويش، رنج هجرت و غم دورى و غربت 
) مدينه كـه انصـار باشـند   (خويش، بريدند و به مؤمنان  هموار داشتند و از قبايل و عشاير مشرك

خانه و كاشانه و اهـل و  ! پروردگارا. پيوستند و دين اسالم را مالك قرابت و خويشاوندى دانستند
شـان از   از آنها راضى باش به خاطر جانبـدارى ! عيال خود را تنها براى تو و در راه تو ترك كردند

به آنان پاداش بده به خاطر هجرتشـان از  ! پروردگارا. و بوده استحق، كه تنها براى تو و در راه ت
شان و بيرون رفتنشان براى جنگ؛ كسانى كه از آسايش زندگى به تنگنا و سختيهاى  خانه و كاشانه

همچنين به كسانى كه به نيكى از ايشـان تبعيـت   ! آن روان شدند، و از آنها راضى و خوشنود باش
، »!ما و برادران ما را كه در ايمـان بـر مـا پيشـى گرفتنـد، بيـامرز      ! وردگاراپر«: گويند كنند و مى مى

انـد و   اند و قدم در مسيرشـان گذاشـته   كسانى كه راهشان را برگزيده! بهترين پاداشهايت را برسان
كنـد، بلكـه بـه     شك و ترديد، در پيروى از آنها و اقتدا به هدايتشان، هرگز دلشان را سسـت نمـى  

كنند، بر آنها متّفق هستند و  شوند و هدايت مى كنند و به هدايتشان، هدايت مى ى مىدينشان ديندار

_________________________________________________________________________ 
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دهنـد،   مـى ) نـاروا (همگى را قبول دارند و هيچ كدام از آنها را به چيزهايى كه به آنها نسبت 1
 ..»كنند متّهم نمى
موسى  إن كليم اللّه«: آورد نيز در تفسير خود مى -امام يازدهم شيعيان  -حسن عسگرى  -

أما علمـت أن فضـل   ! يا موسى: سأل ربه هل فى أصحاب األنبياء أكرم عندك من صحابتى؟ قال اللّه

صـلي اهللا عليـه و   (على جميع صحابة المرسلين كفضـل محمـد   ) صلي اهللا عليه و سلم(صحابة محمد 

  1.»على جميع المرسلين و النبيين؟) سلم

بين اصحاب پيامبران، هستند كه از اصحاب  آيا در: موسى كليم اللّه از پروردگارش پرسيد«
محمـد  دانـى كـه برتـرى اصـحاب      آيا نمى! اى موسى: تر باشند؟ خداوند فرمود من نزد تو گرامى

 )صلي اهللا عليـه و سـلم  (محمد بر تمامى صحابه پيامبران، همچون برترى  )صلي اهللا عليه و سلم(
 ..»بر ساير پيامبران و رسوالن است؟

إن رجال ممن يبغض آل محمد و أصحابه الخيرين أو واحـد مـنهم   «: ه استو در همان آمد -

  .2.»يعذبه اللّه عذابا لو قسم على مثل عدد خلق اللّه ألهلكهم أجمعين
و اصحاب نيكوكارش، يا يكـى از   )صلي اهللا عليه و سلم(محمد  هر فردى كه نسبت به آل«

دهد كه اگر بر تمام مخلوقات خـدا تقسـيم    مىآنها كينه و بغض داشته باشد، خداوند او را عذابى 
 ..»!شود، همه را هالك خواهد ساخت

: پرسيده شـد كـه   -شان  ملقّب به رضا و امام هشتم -موسى  بن و در همين مورد، از على -
كـالنجوم فبـأيهم اقتـديتم     أصـحابى : درست اسـت  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آيا اين فرموده «

همچون ستارگانى هستند كـه بـه هـر كـدام از آنهـا اقتـدا كنيـد، هـدايت         اصحاب من  3 اهتديم؛
      4.»!اين صحيح است: دهد ، چنين جواب مى»شويد مى

كنـد و ايمـان و    اند كه در آن، نفاق از اصحاب را نفى مـى  و از امام باقر روايتى نقل كرده -
حرانى در تفسير خـود، ذيـل   سازد؛ همانگونه كه عياشى و ب شان نسبت به خدا را ثابت مى دوستى

 :اند آورده  m�ª�«�¬�®�̄��°����lآيه 
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هرگاه نزد اوست، دلـش  : أعين نزد امام باقر رفت و در مورد اين كه بن مردى به نام حمران«
شود، امـا همـين كـه از نـزد او خـارج       شود و دنيا و متاعش، در نظرش پوچ مى لبريز از ايمان مى

كـه امـام   .. شود تر مى داشتنى شود و تجارت دنيا برايش دوست اه مىشود، دگرباره با مردم همر مى
مـا  ! اى رسول خدا: گفتند نيز به او مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اصحاب : دهد باقر جواب مى

زمـانى كـه پـيش تـو هسـتيم و مـا را       : به چه دليل؟ گفتنـد : فرمود! ترسيم از نفاق در خودمان مى
كنـيم و تنهـا آخـرت را     شـود و دنيـا را فرامـوش مـى     نـورانى مـى   كنـى، دلهـاى مـا    نصيحت مى

گرديم و فرزندان خـود   هايمان برمى شويم و به خانه اما همين كه از نزد تو خارج مى.. گزينيم برمى
بينيم، بارها شده كه از اين حالى كه نـزد   گيريم و اهل و عيال و اموال خود را مى را در آغوش مى
ترسيم كه  ايم، و بنابراين مى آييم و انگار قبالً بر هيچ چيزى نبوده ، بيرون مىدهد تو به ما دست مى
اوست كه شما را نسبت بـه دنيـا   ! هاى شيطان است اين از وسوسه! هرگز: فرمود! در ما نفاق باشد

كنيـد   اگر بر همان حالتى كه نزد من هستيد و آن را توصـيف مـى  ! سوگند به خدا! كند ترغيب مى
ولـيكن تقـدير چنـين    ! شتگان با شما دست خواهند داد و بر روى آب راه خواهيد رفتبمانيد، فر

طلبيد و خدا مردم را خلق كرده تا گناه كننـد و سـپس    كنيد و از خدا استغفار مى است كه گناه مى
بدانيد كـه مـؤمن، دايمـاً در حـال آزمـايش اسـت و       ! استغفار نمايند و خداوند هم آنها را ببخشد

��̄�®�¬�»�m�ª: فرمايـد  ايد سـخن خداونـد را آنجـا كـه مـى      مگر نشنيده! ههمچنين توب

°����l ..فرمايد و نيز مى :m�|����}�~���¡���l 1 . 
عشر ألفا، ثمانى ) صلي اهللا عليه و سلم(كان أصحاب رسول اهللا «: فرمايد نيز مى  امام صادق -

هـزار نفـر بودنـد،     دوازده )عليه و سـلم صلي اهللا (پيامبر اصحاب «    2.»الخ... آالف من المدينة، و
هزار نفر از مدينه و دوهزار نفر نيز از مكّه، و دوهزار ديگر از بردگـان بودنـد، و در بينشـان     هشت

اى ديـده   رأى و فلسـفه  هيچ قَدرى و هيچ مرجئى و هيچ حرورى و هيچ معتزلى و هـيچ صـاحب  
جان ما را بگير قبل از آن كه نـان  ! پروردگارا: گفتند كردند و مى آنها شب و روز گريه مى! شد نمى

 ..»!گندمين بخوريم
مـن  «: كنـد  نقل مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اين هم روايتى است از امام رضا كه از  -

 3.»زارنى فى حياتى أو بعد موتى فقد زار اللّه تعالى

_________________________________________________________________________ 
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تحقيـق خـداى    ام يا بعد از مرگم زيارت كرده باشـد، بـه   هر كس مرا در زمان زندگى«3
 ..»تعالى را زيارت كرده است

صـلي اهللا عليـه و   (رسـول خـدا   روايتـى را از   -ملقّب به شيخ صدوق  -بابويه قمى  إبن -
 )صلي اهللا عليه و سـلم (رسول اهللا قال : أمامة أنه قال عن أبى«: بدين صورت نقل كرده است )سلم

  1.»طوبى لمن رآنى و آمن بى
خوشا بـه حـال   : فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا : گفتامامه نقل است كه  از أبى«

 ..»!كسى كه مرا ديده و به من ايمان آورده باشد
حميرى قمى نيز مثل همين روايت را از امام صادق و او هم از پدرش باقر نقل كرده كـه   -

له شفيعا يـوم  من زارنى حيا و ميتا كنت : قال )صلي اهللا عليه و سلم( أن النبى«: بدين صورت است

      2.»القيامة
هركس مرا زنده يـا مـرده زيـارت كـرده باشـد، روز      : فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر «

 ..»قيامت من شفيع او خواهم بود
كـه بـا نظـرات     )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر اين بود نظرات ائمه درباره اصحاب گرامى 

ا تابعينِ به احسانِ اصحاب بوده و برايشان طلب غفران همگى آنه.. پيروانشان، كامالً متفاوت است
نه تنها از آنها پيروى نكرده، بلكه آنها را به ! اما شيعيانشان.. اند شان را به دل گرفته نموده و دوستى

 !..گيرند باد اتّهام و بدگويى خويش گرفته و مى

ام، و پيرامون  ام داشته ىهايى كه با دوستان شيع به جاست كه اكنون به قسمتى از جواب نامه
 :باشد، اشاره كنيم همين موضوع مى

*  *  * 

 :»اصحاب پيامبر«ها در رابطه با  جواب نامه -
 :ايد را از مĤخذ سنّى خوانده» اسراييل پيروى امت اسالم از بنى«حديث : ايد فرموده

مطلب آن است كـه ايـن در واقـع، عقيـده خودتـان اسـت كـه بـرايش از كتـب          ): جواب(
مخـالفيم و ايـن    -چه شـيعه بگويـد و چـه سـنّى      -ما با بنياد اين فكر ! ايد سنّت، سند آورده اهل

صـلي  (پيـامبر  ايد، صريحاً مخالف آيات قرآن دانسته و از  حديث را به مفهومى كه شما ادعا كرده
.. وردبايد روش تحقيقى در مسائل تاريخى اسـالم را بـه دسـت آ   .. دانيم هم نمى )اهللا عليه و سلم

كند و در آيات بسيارى به اين موضـوع   قرآن ضمانت كرده كه اختالفات بين مسلمانان را رفع مى
_________________________________________________________________________ 
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بنابراين، حتّى در مسائل تاريخى نيز، بايستى ابتدا موازين و معيارهاى قرآنـى را  . اشاره شده است
اى  تجليل شده و عده »قيد و شرط بى«اى از مسلمانها،  بينيم كه از عده در قرآن مى.. در نظر بگيريم
 .دهد نويد رحمت و غفران مى» مشروط«را به صورت 
سوره توبه، مهاجرين و انصار نخستين را بدون هيچ قيد و شرطى وعده بهشت  100در آيه 

 :فرمايد داده و مى

m�A���B���C�D���E���F�������G���H�I���J�K�
L�M�N���O�P�Q�R�S���������T�U�WV��X�Y�Z�[�l  

  ]  100: التوبة[
انـد؛ چـون    كه مسلّماً داشـته  -اند  اين گروه از مسلمانان، اگر هم گناهان و لغزشهايى داشته

آيا اين كار موجب جرأتشان : و اگر گفته شود! نزد خداوند باالست» معدلشان« -اند  معصوم نبوده
آگـاه و محـيط   كه بر همه چيز  -پاسخ آن است كه خداوند ! بر انجام گناه در آينده نخواهد شد؟

اى ندارنـد كـه ايـن     چنان روحيه  ادانسته كه آنه شان كامالً آگاه بوده و مى نسبت به آينده -است 
 -بـه عنـوان مثـال     -را  )رضي اهللا عنـه (علي وعده، ايشان را به گناه و تجاوز بكشاند و خالفت 

به آنهـا وعـده    و از اين رو، در كمال صراحت، رحمت و بهشتش را! غصب نمايند و مرتد شوند
 !اش عمل نكرده و نخواهد كرد داده است و خداوند هم خالف وعده

تربيت شده،  -سبحان  -مؤمنان واقعى كه روحشان در پرتو عبادت و بندگى خداوند ! آرى
با اطمينان از رضايت و خوشنودى خدا نسبت به خود، محبت خدا و ايمان به او را بيشتر بـه دل  

چنانكه عكس موضوع نيز صحيح اسـت؛  .. كوشند ب رضايتش، بيشتر مىگيرند و در جهت جل مى
داند چه كسانى هرگز لياقت بهشتش را نخواهند داشت و از اين رو، با قاطعيـت بـه    يعنى خدا مى

از كجا معلوم كه : توان گفت دهد، و الّا اينجا هم مى وعده عذاب مى» همسرش«و » لهب أبى«امثال 
 !خاستند؟ آوردند و به جبران مافات برنمى يمان نمىأبولهب و همسرش، بعداً ا

مشروط  -آيند  كه بعد از مهاجرين و انصار آمده و مى -اما وعده بهشت به ساير مسلمانان 
از آنها بـه  ).. سوره بقره 137آيه (است؛ مشروط بر اينكه همچون مهاجرين و انصار ايمان بياورند 

آيـه  (به كارهاى نيك امر، و از كارهاى زشت نهى كننـد  .. )سوره توبه 100آيه (نيكى تبعيت كنند 
با همـديگر  ).. سوره أنفال 74آيه (در راه خدا با جان و مالشان، جهاد كنند ).. عمران سوره آل 110

آيـه  (رحم، و با دشمنان اسالم شديد باشند و تنها فضل و خوشنودى خدا را بجويند  مهربان و دل
هـاى خـود بـه     گر ايثار داشته و يكديگر را پناه دهند و از خواستهنسبت به همدي).. سوره فتح 29
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چه مهاجرين و انصـار كـه قبـل از     -خاطر برادران مسلمانشان، بگذرند و براى برادران خود 5
 - 8آيات (اى نسبت به آنها نداشته باشند  دعاى مغفرت كنند و كينه -آنها بودند و چه تابعين آنها 

به عنوان الگو و  -ه، همان اوصافى كه خداوند براى مهاجرين و انصار و باالخر).. سوره حشر 10
اگر چنين بودند، همانگونه كه در آيه فوق آمده، جزو گروه .. آورده، دارا باشند -شاهد بر ديگران 

اى را گناهكار  گيرند، و بنابراين، غير از مهاجرين و انصار نخستين، شايد بتوانيم عده سوم قرار مى
راضـى بـوده و   ا كه خداوند از آنهـ  -» گيرندگان مهاجر و انصار پيشى«ولى حق نداريم به  بدانيم،

كردارشـان را منفـى و   » معدل«توهين كنيم و  -بدون هيچ قيد و شرطى، به آنها وعده بهشت داده 
 :حكومت و خالفت در زمين داده است خداوند به اين كسان، وعده!.. نيممخدوش بدا

m�\�]��̂��_��̀�a��b�c�d�e��l  ]55: النور[     

انـد، وعـده    خداوند به كسانى از شما مؤمنان كه عمـل شايسـته انجـام داده   (
 )..خالفت در زمين را داده است

 -در زمـان خالفـتش    - )رضي اهللا عنـه (عمر و اين وعده خدا تحقّق يافت؛ چنانكه وقتى 
ر جنگ شركت كند، طبـق خطبـه   خواست همراه سپاهيان اسالم به ايران برود و خود شخصاً د مى
بعد از اسـتناد بـه    )رضي اهللا عنه(علي كند و  مشورت مى )رضي اهللا عنه(علي البالغه، با  نهج 146

و نحن على موعود من اللّه و اللّه كه ما بنا بر وعده خدا پيروزيم؛ ! نرو«: فرمايد همين آيه، به او مى

 .»...منجز وعده و ناصر جنده

داند كه هر كدام با  ينيم كه شورا را حقّ همين مهاجرين و انصار اوليه مىب ، مى6و در خطبه 
! حقّ انتخاب و مخالفـت نـدارد   -غير از آنان  -او بيعت كردند، شايسته است رهبر شود و كسى 

 .»...إنما الشورى للمهاجرين و األنصار«

هـاى   در خطبـه  )و سلم صلي اهللا عليه(پيامبر از صحابه  )رضي اهللا عنه(علي اصوالً، تمجيد 
صـلي اهللا  (پيامبر ، بعد از توصيف اصحاب 56شود؛ چنانكه در خطبه  البالغه ديده مى مختلف نهج
پيـامبر   اگـر رفتـار مـا صـحابه    ! و به جان خودم سوگند«: فرمايد ، به اصحاب خود مى)عليه و سلم

شـد و   ن هرگـز برقـرار نمـى   در يارى اسالم، مانند رفتار شما بود، پايه دي )صلي اهللا عليه و سلم(
احـدى از شـما اصـحاب    «: فرمايد مى 96و در خطبه .. »گشت اى از درخت ايمان، سبز نمى شاخه

 ..»!نيست )صلي اهللا عليه و سلم(محمد من، شبيه اصحاب 
گـويى   معاويه به على پيغام داد اين كـه مـى  «: خوانيم نيز، چنين مى» الصفينه وقع«در كتاب 

همـه  : من هستند، بعضى از صحابه نيز با من هستند و على در جواب گفـت همه صحابه بزرگ با 
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با من هستند و كسانى كه با تو هستند، اهل بدر نيسـتند،  ) سابقين مهاجرين و انصار(اصحاب بدر 
الم  فقال على عليـه «؛ »و تعيين خليفه با اهل است؛ نه غير ايشان و يحكـم هـذا البـدريين دون    : السـ

      1.»...ألرض بدرى إال قد بايعنى و هو معىالصحابة، ليس فى ا
روند و لذا اگـر مـا در كتـب     وقتى ما با اين مالك قرآنى وارد تاريخ شويم، ناحقها كنار مى

كـه  -بينيم كه از مهاجرين و انصار بـدگويى كـرده    رواياتى را مى -چه شيعه و چه سنّى  -تاريخ 
هـا، زاييـده    بايد بـدانيم كـه آن گفتـه    -ند همگى از لحاظ سند و راوى نيز، ضعيف و جعلى هست

  2.بين فرق پيدا شده است -بعد از تفرقه مسلمانان  -هايى است كه بعدها  دشمنى
بر پايه مطالب فوق كه از نظر ما اساس نگـرش بـه شخصـيتهاى اسـالمى اسـت و محـور       

بـه   -اويانش بودن سند و ر گذشته از جعلى -دهد، حديث مورد بحث  ارزيابى آنها را تشكيل مى
اما نكاتى بـه خصـوص نيـز، در مـورد ايـن حـديث       !.. شود ايد، رد مى مفهومى كه شما اراده كرده

 :گردد وجود دارد كه ذيالً خالصه مى
امت اسالم پس از : گفته باشد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر  -فرضاً  -هرگاه بپذيريم كه  -

 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر ز كجا معلوم كه منظور گيرد، ا اسرائيل را در پيش مى من، راه بنى
مگر امت اسـالم پـس از او، منحصـر بـه جماعـت اصـحاب بعـد از        ! مثالً اين عصر نبوده باشد؟

 !رحلتش است؟
اسـراييل، بـه    بـا بنـى   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  در تطبيق كردار مسلمانان پس از  -

اسرائيل به  آيد؛ زيرا مگر بنى ديدگاه شيعه، اشكال پيش مىخصوص در رابطه با مسأله جانشينى از 
مسلمين صـدر اسـالم نيـز حـقّ     : پيوستند كه بگوييم )عليه السالم(  موسىغاصب خالفت پس از 

  موسـى بعد از ! را غصب نموده و شخص ديگرى را به جاى او تأييد كردند؟ )رضي اهللا عنه(علي 
. نيـز بـوده اسـت، بـه جانشـينى رسـيد       )عليه السالم(  سىمو، يوشع كه مورد تأييد )عليه السالم(

بـين   )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  آيد كه مقام  الزم مى -بر پايه حديث فوق  -بنابراين، از نظر شيعه 
 !ولى آيا شيعه، چنين چيزى را قبول دارد؟! اسرائيل باشد مسلمانان، مشابه مقام يوشع بين بنى

هرچنـد برخـى از    -ده داريد كـه قـرآن تحريـف شـده     رسد كه جنابعالى عقي به نظر مى -
دانيم، يهوديـان تـورات    اما چنانكه مى -! دانند علماى شما تحريف قرآن را از ضروريات تشيع مى

الزم  -بـود   اگر حديث فوق صحيح مى -تحريف كردند، بنابراين  )عليه السالم(  موسىرا پس از 

_________________________________________________________________________ 
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شـما ايـن   ! قرآن را تحريـف كننـد   )اهللا عليه و سلمصلي (پيامبر آمد مسلمانان هم بعد از  مى7
 !كنيد؟ تناقض را چگونه حل مى

هايشان از دستورات خدا و زيربار نـرفتن   اسرائيل به خاطر سرپيچى در قرآن آمده كه بنى -
آمد كـه مسـلمانان بعـد از     كيان خواهند بود و از اين هم الزم مى تورات، در زمين سرگردان و بى

حكومت نكنند و هيچ سرزمين و كيانى نداشـته باشـند و همچـون     ) عليه و سلمصلي اهللا(پيامبر 
 !در سراسر دنيا، آواره و پراكنده بودند -البته قبل از تشكيل اسرائيل  -اسرائيل  بنى

اگر خطر لغزيدن امت اسالم به انحرافات امم گذشته نبـود، ايـن همـه تأكيـد و     : ايد فرموده
اسرائيل در قرآن كريم براى چيست؟ بعد روايتى مشابه  صوصاً بنىتكرار سرگذشت امم گذشته خ
از مسـند امـام    )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر اسرائيل را بعد از  روايت تبعيت امت اسالم از بنى

 ..ايد احمد و صحيح بخارى و مسلم آورده
 :كنم كه عرض مى): جواب(

گويـد، متوجـه    باليـاى آنهـا سـخن مـى     اسـرائيل و  اوالً محور آياتى كه در انحرافـات بنـى  
هـا و   و دوره اسالمى اسـت كـه از خودخـواهى    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اسرائيل معاصر  بنى

ها دست بردارند و بدانند كه اسالفشان را اين رفتارها به جايى نرساندند و در سراسر  جويى برترى
ما چه حق داريم ايـن آيـات را بـه    .. يرندزمين، آواره و سرگشته گشتند و از آنها درس عبرت بگ

اى  كنايـه  تلقّى كنيم و آيات صريح و بى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر طور كنايى در حقّ اصحاب 
وقتى چندصد سال پيش از اسالم، خداوند در ! را كه در تجليل از آنها آمده است، ناديده بگيريم؟

كه در آخر سوره فـتح   -را توصيف كرده  )و سلم صلي اهللا عليه(پيامبر تورات و انجيل، اصحاب 
سر بر زمين نهـاد،   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر توان گفت كه اين اصحاب، تا  چگونه مى -آمده 

نشـين نمودنـد و    اش را خانـه  اسرائيل را پيش گرفتند و كتابش را تحريف كردند و خليفـه  راه بنى
 !ر آوردند و احكام خدا را تغيير دادند؟گزاران و غاصبان حكومت را بر روى كا بدعت

در تأييـد آيـات    -نشين كردنـد   در مورد همان كسانى كه او را خانه! نشين چرا خليفه خانه
را ديـدم و يكـى    )صلي اهللا عليه و سلم(محمد من اصحاب «: كند چنين توصيف مى -پايانى فتح 

مـو و غبـارآلود بودنـد و     صبحها، ژوليـده  آنان! بينم را كه همچون آنان باشد، نمى!) يارانم(از شما 
ميان پيشانيها و صورتهايشـان نوبـت گذاشـته بودنـد     . گذارندند شبها را در حال سجده و قيام مى

و از يـاد بازگشـت بـه آخـرت،     ) گذاشتند گاهى پيشانى و گاهى هم رخسار خود را بر زمين مى(
يشان بر اثر طول سـجده، ماننـد زانوهـاى    گويا پيشانيها. ايستادند مانند اخگر و آتشپاره سوزان مى

آمد، از ترس عذاب و كيفر و اميـد بـه    هرگاه نام خداوند سبحان به ميان مى! بود) پينه بسته(بزها 
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شـد،   اى كه گريبانهايشان خيس مى گشت، به گونه ثواب و پاداش، اشك از چشمانشان سرازير مى
و ديگر سخنانش كه در تجليل از ... »!لرزد مى لرزيدند چنانكه درخت در روز وزيدن باد، تند و مى

      1..ايشان آورده است
مسلمانان بعد از من : به قول شما، فرموده باشد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ثانياً گيريم كه 

اين قـول، شـامل شـيعيان     -همان گونه كه قبالً گفتم  -روند، از كجا معلوم  اسرائيل را مى راه بنى
فـإذا فرغـت   «: گوينـد  كسانى كه قايل به تحريف قرآن هستند و مـثالً مـى  ! وز نباشد؟ديروز و امر

: تحريف شده و اصل آن اين بوده است» فانصب؛ اى پيامبر هرگاه فارغ شدى، به دنبال آن رنج ببر
يا .. »!!را منصوب كن) على(اى پيامبر هرگاه از كار پيامبرى فارغ شدى، پس !! فإذا فرغت فانصب«

فماسـتمتعتم بـه   «: گويند را به اين آيه اضافه كرده و مى» إلى أجل مسمى«، جمله »متعه«وجيه در ت
و دهها بدعت ديگر .. »!!پس هنگامى كه از آنان تا مدت معينى كام گرفتيد!! منهن إلى أجل مسمى
 !اند كه در اسالم وارد كرده

سـنّت   اهل! آرى: كنم كه عرض مى ايد، سنّت نقل كرده ثالثاً در مورد روايتى كه از مĤخذ اهل
پيـامبر  : انـد  خوانيـد كـه گفتـه    اند، ولى چرا شما روايات ديگرشان را نمى چنين سخنانى نقل كرده

هـا، دوره مـن    بهتـرين دوره «: »خير القرون قرنى ثم الذين يلـونهم «: فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(
سـنّت در تأييـد    چرا روايتى را كـه اهـل   و باز.. »آيند است و سپس دوره كسانى كه بعد از من مى

گيريـد كـه    اند، در نظـر نمـى   آورده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دوره خلفاى راشدين، از جانب 
سال است و بـه دنبـال آن،    خالفت بعد از من سى«: »الخالفة بعدى ثالثون سنة ثم الملك«: فرمود

أخذ سنّى باشد، سنّيان اين گونـه روايـات را نيـز    اگر بنا به نقل از م! ؟»آيد پادشاهى و ملوكيت مى
 !..دارند

ناميده، بالفاصله » كنتم خير أمة أخرجت للناس«اگر خداوند امت صدر اسالم را : ايد فرموده

�m�S�T�����U�V�W��X�ZYشرط آن را در قرآن كريم ذكر فرمـوده كـه   

l  ]110: آل عمران[ 
هـاى خـود، هرآنچـه     داشـتنى  ر اثبـات دوسـت  كنم از شما كـه د  واقعاً تعجب مى): جواب(

خداونـد  ! نماييـد  قلمـداد مـى  » شـرطى «را » وصـفى «گوييـد و جملـه واضـح     مطلوبتان است، مى
ايد كه امر بـه معـروف و    شما برترين امتى هستيد كه براى مردمان جهان برگزيده شده«: فرمايد مى

رون بالمعروف و تنهـون عـن المنكـر و    تأم«عبارت .. »كنيد و به خدا ايمان داريد نهى از منكر مى

_________________________________________________________________________ 
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» امـت برتـر  «باشد؛ نه شرطى كه اگر رعايـت كردنـد،    مى» خير أمة«، وصف آن »تؤمنون باللّه9
كنتم خير أمة أخرجـت للنـاس   «: آمد بفرمايد اگر عبارت مزبور، شرطيه بود، الزم مى! خواهند بود

و البته براى من و شما كه مـدعى اسـالم   .. »إن تأمروا بالمعروف و تنهوا عن المنكر و تؤمنوا باللّه
هستيم، شرطى است؛ يعنى مادام كه ما نيز همچون اصحاب باشيم و امر به معروف كنيم و نهى از 

در ايـن   -توانيم ماننـد آنـان    به خدا داشته باشيم، مى -همچون آنان -منكر نماييم و ايمان واقعى 
، آمـده و  1امت هسـتند  وصف اصحاب كه بهترينولى جمله فوق در ! برترين مردم شويم -دوره 

 ..صفت آمرين به معروف و ناهين از منكر و مؤمنين باللّه توصيف نموده است   آنها را به
اسـاس   -) يعنـى بنـده  (برخالف گفته شما  -دانستن مسلمانان صدر اسالم  خائن: ايد آورده

كـه  ) سـوره حجـر   7آيـه  (آن بنا بـر  سازد؛ زيرا اساس اسالم، قرآن و حافظ  اسالم را متزلزل نمى

ايـم و خـود هـم     همانا ما اين قرآن را نـازل كـرده  :  m�g�h�i�j�����k�l��m�l: فرمايد مى
 !باشد خداوند مى» حافظ آن خواهيم بود

 - )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر اگر بپذيريم كه اصحاب : كنم كه بنده عرض مى): جواب(
گى بعد از او مرتـد و كـافر شـدند، و آن كـافران نيـز قـدرت و       هم -به استثناى سه يا چهار نفر 

غصب كردند و سالها حكومت كردند، از كجا معلوم كه آيه فـوق را   -به ناحق  -خالفت على را 
كسـانى  ! چگونه آن كفّار قرآن را به نفع خود، كم يا زياد نكرده باشند؟! نيز تحريف نكرده باشند؟

را كنار زدند، خالف قـرآن فتـوا دادنـد،     )صلي اهللا عليه و سلم(مبر پياكه به قول جنابعالى، خليفه 
، ممكن بود ...را آتش زدند وو )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر احكام خدا را تغيير دادند، خانه دختر 

اين همان وحى خداست و خود خداوند حافظ و : در قرآن نيز هر تصرّفى كرده و بعد هم بيفزايند
 !!..نگهبانش بوده است

منحصـر   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مگر اصحاب : ايد كه نامه خود پرسيده 34در صفحه 
 !به كسانى بودند كه در خالفت طمع داشتند؟

در همان چند  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر حتماً منظورتان اين است كه اصحاب ): جواب(
آيا بقيه، همگى ! شده است خالصه مى -داد على و أبوذر و سلمان و مق -نفرى كه قبالً نام برديد 

خواهيـد اينـان را از    در خالفت طمع داشتند؟ و اگر منظورتان أبوبكر و عمر و عثمان است، و مى
بـه قـول    -آن صحابه واقعـى   -شان  حذف كنيد، چرا بقيه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اصحاب 

_________________________________________________________________________ 
اند، همـه بـدين خـاطر اسـت كـه       دگى و خواريهايى كه مسلمانان امروزى بدان دچار شدهتمام گرفتاريها و پراكن - 1

اصحاب رهبرى تمام جهان را در در دست داشتند، اما تابعين كنـونى و مسـلمانان امـروزى،    ! همچون اصحاب نيستند
  ! اند رو ملّتهاى گمراه گشته دنباله
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صلي اهللا عليه و (پيامبر را از  )رضي اهللا عنه(ي علرغم آن كه خالفت  شده و على!! »اسير جو«شما 
 !..شنيده بودند، با مرتدين همكارى نمودند؟ )سلم

رضي ( به عمار )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ايد كه  متعاقباً در همان صفحه حديثى را آورده
علـى بـاش و    رود و مردم به راه ديگر، پس بـا  همين كه ديدى على به راهى مى«: فرمود )اهللا عنه

 ..»كند مردم را واگذار، همانا كه او تو را هرگز گمراه نمى
كرد و  با خلفاء بيعت نمى )رضي اهللا عنه(علي اگر ! كنم كه آرى متقابالً عرض مى): جواب( 

كرد، به طورى كه از صدر اسالم مشهود بـود كـه آيـين     تأسيس مى! در برابرشان، مذهب جديدى
پشت سرشـان نمـاز    )رضي اهللا عنه(علي گر مسلمانان جداست، و اگر از دي )رضي اهللا عنه(علي 
گرفت و از مناصـحت و خيرخـواهى    خواند و جيره دولتى و سهميه غنايم جنگى از آنها نمى نمى

گرفـت و در جنگهايشـان شـركت     كرد و با آنان كينه و دشمنى بـه دل مـى   در حقّشان كوتاهى مى
نمـود   رفت و به فضلشان اقرار نمى و همراهشان به حج نمىشد  كرد و وزير و مشاورشان نمى نمى

 )رضـي اهللا عنـه  (عمر كرد و دخترش را به همسرى  و فرزندانش را به نامهاى آنها نامگذارى نمى
پـذيرفت و پـس از    را به هنگام سفر به فلسطين نمـى  )رضي اهللا عنه(عمر آورد و جانشينى  درنمى

راه  )رضي اهللا عنه(علي : ، آن وقت ما حق داشتيم بگوييم...نمود ووو مرگشان، از آنها تمجيد نمى
 )رضي اهللا عنه(علي ولى وقتى ! ديگرى رفته و ما هم بايد به استناد حديث مزبور، آن راه را برويم

آرايى نكرده و  از مهاجرين و انصار جدا نشده و هيچگاه در دوران خلفاى قبلى در برابرشان صف
چرا به  -! دانيد كه خود را پيرو او مى -خالفت ننموده است، جنابعالى حتّى در كوچكترين امرى م

 !..كنيد؟ ايد، تبعيت نمى چرا از حديثى كه خود ذكر كرده! رويد؟ راه ديگرى مى

  
 
  

 »مناقب خلفاء«
  

خوريم كـه دور   گانه برمى آميز نسبت به خلفاى سه البالى كتابهاى تيجانى، به مطالبى توهين
علـي  گانـه بـا    او همواره سعى نموده كه رابطه خلفـاى سـه  .. يلت و منقبت آنهاستاز شأن و فض

رضـي اهللا  (علـي  خواسته بگويد كه ! توزانه نشان دهد اى مغرضانه و كينه را، رابطه )رضي اهللا عنه(
 !..با تمامشان، ضديت داشته، ولى مصلحت را چنان ديده كه با آنان همراه شود )عنه

نه ضديت و مخالفتى بين آنها نبوده و آن گونـه كـه از آيـات قـرآن و     در حالى كه هيچ گو
البالغه و ساير كتب شيعه، و همچنين روايـات و گزارشـهاى    در نهج )رضي اهللا عنه(علي سخنان 
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انـد و بـا    بـرادر و دلسـوز و مهربـان بـوده     -همـواره   -آيد، همگى با هم  معتبر تاريخى برمى1
هركـدام از آنهـا داراى فضـيلت و منقبـت     !.. ز و مجـرى قـانون  دشمنان و كفّار، سرسخت و عزي

  :كنيم و همچون هميشه، ابتدا از قرآن شروع مى.. خاصى است
 

*  *  *  
 

 :فضايل خلفاء در قرآن -
پيامبر اگر به طور كلّى بخواهيم فضايل و مناقبشان در قرآن را بررسى كنيم، هر چهار خليفه 

از مهـاجرين و   -رضى اللّه عنهم اجمعـين   -عمر، عثمان و على  أبوبكر،: )صلي اهللا عليه و سلم(
به او  - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در همان اوايل دعوت  -اند كه در مكّه  سابقين نخستين بوده

ايمان آوردند و او را در تمام مراحل دعوت و تبليغ، يارى و همراهى نمودند، و در بينشان كسانى 
كسـى   )رضي اهللا عنـه (أبوبكر .. و ثروت خود را در راه دعوتش صرف نمودندبودند كه تمام مال 

ايمـان آورد و در همـان روزهـا،     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بود كه بالفاصله با شنيدن سخنان 
مالكانشـان     ه بردگانى همچون بالل حبشى را ازهمو بود ك.. شش نفر به واسطه او ايمان آوردند

مهـاجرين و انصـار،    -همان گونه كه در فصل قبل ديـديم   -به هرحال .. 1كرد مىخريد و آزاد  مى
به طور صريح و بدون هيچ شبهه و ترديدى در جاهـاى زيـادى از قـرآن كـريم، مـورد تكـريم و       

اما گذشته از آن، آيات ديگرى هستند كه در شأن آنها به طور .. اند بزرگداشت خداوند قرار گرفته
به چند مورد از آنهـا اسـتناد    -و در البالى اين فصل  -ت كه ما در اينجا خصوص نازل گشته اس

      2:كنيم مى
را از صـاحبان   -از جملـه بـالل    -، هفت برده مسلمان )رضي اهللا عنه(أبوبكر زمانى كه  -

أبوبكر براى اين بالل را خريد تا بالل صاحب فرزندان : مشركشان خريدارى كرد، مشركين گفتند
كه خداوند اين آيـات را در حقّـش نـازل    ! ى آنها را به خدمت و بردگى خود برگيردشود و همگ

      3:فرمود

_________________________________________________________________________ 
  . 497 شناسى، دكتر على شريعتى، ص اسالم - 1
» ...ال تجد قوما يؤمنـون باللّـه و اليـوم اآلخـر    «ايم؛ از جمله آيات  در دو فصل قبلى نيز به چند مورد اشاره كرده - 2
يـا أيهـا   «و ).. 55/النـور (» وعد اللّه الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى األرض«و ).. 22/المجادلة(

قل للمخلفين من األعراب ستدعون إلى «و ).. 54/المائدة(» ...اهللا بقومالذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى 
  .. اند و چند آيه ديگر كه مفسران درباره خلفاء به طور خصوص دانسته) 16/الفتح(» ...قوم

 -340 ، ص1 هشـام، ج  سـيره إبـن   -573-574 شأن نزول آيات، ترجمه و نگارش دكتر محمد جعفر اسالمى، ص - 3
  . 58 ، ص3 البداية و النهاية، ج -334-335 ، ص1 ج سيره حلبية،



 نقدي بر كتاب تيجاني

m�J��K�L�M�N�O�P��Q�R�S�T�U���V��W�X�Y��Z���[�\���

]�����̂�l  ]20 - 17: الليل [  
به دور داشته خواهند شد؛ آن ) آتش هولناك(از آن ) انسانها(و پرهيزگارترين (

دهـد تـا خويشـتن را پـاكيزه      مى) در راه خدا(ود را كس كه مال و دارايى خ
بدين وسيله به نعمتش پاسخ گويد (هيچ كس بر او حقّ نعمتى ندارد تا . بدارد

نعمت جزا داده شود، بلكـه تنهـا هـدف او جلـب رضـاى      ) و از سويش، آن
 )..باشد اش مى پروردگار بزرگوار و بلندمرتبه

عوام  زيد، زبيربن عوف، طلحه، سعيدبن بن عبدالرحمنزمانى كه أبوبكر ايمان آورد، عثمان،  -
را  )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  أبى وقاص، نيز نزد او رفتند و پس از اينكـه سـخنان نيـك     و سعدبن

 . 2:، كه اين آيات نازل شدند1شنيدند، ايمان آوردند

m�k�l�m�n�po�l ] 15: لقمان[   
  )و پيروى كن كسى را كه به سوى من بازگشته است(

m�v�w���x�y�z�{�|�~}��l  ]18 - 17: الزمر[     

شـنوند و   پس به بندگانم مژده بده، آن كسانى كـه    گفتـار حـق را مـى    ... (
 )..كنند نيكوترين آن را پيروى مى

، از مكّـه بـه   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر همراه با  )رضي اهللا عنه(أبوبكر يا زمانى كه  -
بـه نـام    -ارى كردند، به غـ  د و چون كفّار مكّه آنها را تعقيب مىهجرت كردن -دو نفرى  -مدينه 
شود  غمناك مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر مشركين تا درِ غار آمدند كه همان موقع  ..3پناه بردند -ثور 

صلي اهللا عليـه و  (پيامبر آسيب برسانند كه  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه نكند وارد شوند و به 
 :و اين آيات نازل شدند.. »!خدا با ماست! غم مخور«: گويد حظه به رفيقش مىدر آن ل )سلم

m�u�v�w��x�y�z�{���|�}�~�����¡�¢�£�

¤�¥�����¦�§���̈©�ª�«�®¬��̄�°�±�²�l  

   ] 40: التوبة[

_________________________________________________________________________ 
  439-467 شأن نزول آيات، واحدى نيشابورى، ترجمه جعفر اسالمى، ص -1
  497 شناسى، دكتر على شريعتى، ص اسالم -    2
  . 143 شناسى، شريعتى، ص اسالم - 3
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اش  يارى) هميشه(را يارى نكنيد، خدا ) يعنى پيامبر(، او )مسلمانان(اگر شما (3
بيرون راندند، در حالى كه دومين نفر ) از مكّه(را  كرده، زمانى كه    كافران او

به رفيق ) پيامبر(همراهش بود، و هر دو در غار بودند، زمانى كه ) يعنى أبوبكر(
را بر ) خود(و خدا آرامش ! خدا با ماست! ناراحت نباش: گفت و همدمش مى
 ))..و از حالت نگرانى بيرونش آورد(او نازل كرد 

هـايش   از معراج برگشت، اولين كسى كه گفته )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر يا زمانى كه  -
صـدقت يـا   : را تكذيب كرد، أبوجهل بود و اولين كسى كه او را تصديق كرد، أبوبكر بود و گفت

 :كه اين آيات در حقّشان نازل گشت!.. رسول اللّه

m�A�B����C���D���E���F����G�����H���I���������J����K��L��M���N�����O����P�

Q�R�S� �T�U�V�XW�Y�Z�[�\� �l  ]32: الزمر - 
33[  
كـه بـر خـدا دروغ    ) يعنـى أبوجهـل  (چه كسى ستمگرتر از آن كسى است (
كنـد؟ آيـا    نزد او آورد، تكذيب مـى ) پيامبر(بندد و راستى و حقيقت را كه  مى

منزل و جايگاه كافران در دوزخ نخواهد بود؟ و كسى كه با راستى و صداقت 
، آنان همان )منظور أبوبكر(، و كسى كه او را تصديق داشته )منظور پيامبر(آمد 

 )..پرهيزگاران واقعى هستند

رضـي اهللا  (أبـوبكر  و ديگر مسلمانان، به  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر از همين جا بود كه 
صـديق   چنانچـه علـى و فرزنـدانش، او را   .. دادند» كذّاب«، و به أبوجهل لقب »صديق«لقب  )عنه

والـذى جـاء   «مـراد از  «: فرمـود  )رضي اهللا عنـه (علي زدند؛ مثالً در تفاسير شيعه آمده كه  صدا مى
      1.»أبوبكر صديق است كه او را تصديق نمود» صدق به«رسول خداست و مراد از » بالصدق

دربـاره  عبداللّـه از امـام بـاقر     بـن ه أبوالفتح أربلى نيز روايتى در همين مورد آورده كه عـرو 
هيچ اشكالى ندارد؛ زيرا أبوبكر صديق، : تذهيب شمشير با طال پرسيد كه آيا درست است؟ فرمود

! آرى: فرمـود ! صـديق؟ : گويى تو مى: گفتم: گويد مى هعرو.. شمشيرش را با طال تذهيب كرده بود
 2.»!و هر كس به او صديق نگويد، سخن خدا را در دنيا و آخرت، تصديق نكرده است! صديق

_________________________________________________________________________ 
  . تفسير مجمع البيان، شيخ طبرسى، ذيل همان آيه -   1
  .147 ، ص2 عرفة األئمة، جكشف الغمة فى م -  2
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 )صلي اهللا عليه و سـلم (رسول خدا امام باقر، اين را از طرف خود نگفته، بلكه از جد خود 
از او » دارقطنـى «كسى كه از طريق وحـى، او را صـديق ناميـده اسـت؛ چنانچـه در      .. تبعيت كرده

بكر، صديق اسـت؟   العابدين سؤال كرد كه چرا أبى شخصى از پدرش زين«: روايتى آمده كه فرمود
قد سماه صديقا رسول اللّه و المهاجرين و األنصار و من لـم يسـتمعه صـديقا فـال     : جواب فرمود در

و مهاجرين و انصـار،   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا همانا  صدق اللّه قوله فى الدنيا و اآلخرة؛
ـ    او را صديق نام نهاده ا و آخـرت،  اند، و هركس او را صديق نداند، در واقع گفتـه خـدا را در دني
 ..»!تصديق نكرده است

پدرم بـرايم از چنـد   «: بن إبراهيم روايت كرده كه گفت نيز در تفسير خود از على» بحرانى«
صـلي اهللا عليـه و   (رسول خدا زمانى كه : اند كه فرمود عبداللّه شنيده نفر بازگو كرده كه آنها از أبى

انگار من كشتى جعفر و يـارانش را كـه بـر     !اى أبوبكر: با أبوبكر در غار بودند، به او گفت )سلم
بينم كه متواضعانه و با قلبى سرشار از محبـت،   همچنين انصار را مى! بينم آب دريا روان است، مى

و تـو آنهـا را   : أبـوبكر گفـت  ! به راه ما هستند شان چشم آيند و جلوى درب خانه به استقبال ما مى
صلي اهللا (پيامبر پس ! آنها را به من نيز نشان بده: كر گفتأبوب! آرى: فرمود! بينى يا رسول اللّه؟ مى

بـه راسـتى كـه تـو صـديق      : بر چشمانش دست كشيد و آنها را ديد و سپس فرمـود  )عليه و سلم
      1.»!هستى

داد، و هرگـز   ، حقّ و باطل را از همديگر خوب تشخيص مى)رضي اهللا عنه(عمر و چون  -
» اسيران بدر«چنانچه آياتى كه درباره ! لقب داد» فاروق«امبر او را كرد، پي آنها را با هم مخلوط نمى

آمـده   )رضي اهللا عنـه (عمر گرفتن از آنها، پس از پايان جنگ بدر نازل گشته، در تأييد نظر  و فديه
 -كه اغلب بودند  -و گروهى ديگر  )رضي اهللا عنه(أبوبكر و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر : است

عمـر  هفتاد نفرى كه از مشركان اسير شده بودند، در قبال فديه آزاد شوند، امـا رأى  معتقد بودند، 
كه بالفاصله ايـن  ! بر اين بود كه همگى را بكشند تا زمين از وجودشان پاك شود )رضي اهللا عنه(

 2:نازل گشتند )رضي اهللا عنه(عمر آيات در تأييد رأى 

_________________________________________________________________________ 
  . 125 ، ص2 البرهان، بحرانى، ج -  1
 -297 ، ص3 البداية و النهاية، ج -990 ، ص3 طبرى، ج - 288-289 شأن نزول آيات، ترجمه جعفر اسالمى، ص  - 2

شناسى، شريعتى،  اسالم -116 ، ص7 صحيح مسلم، ج -377 حياة محمد، هيكل، ترجمه أبوالقاسم پاينده، ص
 159-431 ص
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5
m�«�¬�������������®�����̄�°���������±���²����³����´���µ���¶��̧¹���º���»����¼����½�
¿¾�À�Á�Â�Ã�Ä�Å������������Æ���Ç�È�É�Ê�Ë���Ì��Í�Î��Ï�
Ð����Ñ�Ò�ÔÓ�Õ�×Ö�Ø��Ù�Ú�Û�Ü��l  ]69 - 67: األنفال [  
هيچ پيامبرى حق ندارد كه اسيران جنگى داشته باشد، مگر آنگاه كه خونشان (

دد و بر منطقه، سـيطره و قـدرت   و كامالً بر دشمن پيروز گر(را بر زمين بريزد 
خواهيد، در صورتى كه خداوند آخـرت را   شما متاع ناپايدار دنيا را مى). يابد
اگر حكم سابق خداوند . خواهد و خداوند عزيز و حكيم است مى) براى شما(

عـذاب بزرگـى در   ) كه بدون ابالغ و اتمام حجت، امتى را كيفر ندهـد (نبود 
!    رسـيد  ايد، به شـما مـى   گرفته) فديه از اسيران بدر به عنوان(مقابل چيزى كه 

ايد، حالل و پاكيزه بخوريـد   به دست آورده) از اسيران(اكنون از آن چيزى كه 
كه خداونـد  ) و توبه كنيد(از خدا بترسيد ) و در همه كارهايتان از اين به بعد(

 )..بسيار آمرزنده و مهربان است

تـا   11تهمت ناروا زدنـد، آيـات    -رضى اللّه عنها  -ايشه و زمانى كه منافقين مدينه به ع -
 1:سوره نور، در دفاع از او نازل گشتند 26

m�A������B�C�D�E�GF�H�I�J�LK�M�N��O�QP�l  ]11: النور  [  
انـد،   پرداخته و سـرهم كـرده  ) درباره عايشه(كسانى كه اين تهمت بزرگ را (

ه اين حادثه برايتان بد است، بلكه اما گمان مبريد ك. گروهى از خودتان  هستند
زنندگان از مؤمنين و پاكان جـدا   زيرا منافقين و تهمت(اين برايتان خوب است 

  ) شوند مى

m�Å�Æ���Ç�È�É�Ê�Ë�Ì��Í�Î�Ï�Ð��Ñ�Ò�ÔÓ�l  ]النور :
19[� �

در ميـان  ) همچون زنـا (دارند  گناهان بزرگى  گمان كسانى كه دوست مى بى( 
   )در دنيا و آخرت، شكنجه و عذاب دردناكى دارندمؤمنان پخش گردد، ايشان 

_________________________________________________________________________ 
 .»ماجراى افك«، تحت عنوان 235تا231 ، شريعتى، ص»شناسى اسالم«براى تفصيل آن، نگاه شود به   - 1
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m�h��i����j����k�����l�����m���n�o���p�q�r���s�t����u�wv�
x�zy�l  ]22: النور �[� �

، نبايـد سـوگند   1كسانى از شما كه صاحب فضل و برترى و ثروتمند هسـتند (
بخورند اين كه بذل و بخشش خود را از نزديكان و مستمندان و مهـاجران در  

بايد عفـو  ) اند به علّت اين كه در ماجراى افك دست داشته(اه خدا بازگيرند ر
   )كنند و گذشت نمايند

m�f���g�h�i�j�����k��l�m�n���o�l  ]23: النور[� �

ايماندار را به زنا متّهم ) از هر گونه آلودگى و(خبر  آنهايى كه زنان پاكدامن بى
   )سازند، در دنيا و آخرت ملعون هستند مى

m�«�¬�®�°¯��±�²�³�µ´�¶�
�̧�¹�»º�¼�½�������¾�¿�Àl  ]26: النور[ 

زنان ناپاك، از آنِ مردان ناپاك هستند، و مردان ناپاك بـراى زنـان ناپاكنـد، و    
پـس  . (زنان پاك، از آنِ مردان پاكند، و مردان پاك، متعلّـق بـه زنـان پاكنـد    
ـ ). همانگونه كه پيامبر پاك است، همسـرش عايشـه نيـز پـاك اسـت      ان از آن

ايشان از مغفـرت  . شود، پاك و مبرّا هستند نسبتهاى ناروايى كه بدانان داده مى
 )الهى برخوردارند و داراى روزى ارزشمند هستند

 :فرمايد مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و در مورد تمام همسران  -

m��̈©�ª�«�®¬��̄±°��l  ]6: األحزاب[     

نان سـزاوارتر اسـت و همسـرانش، مـادران     پيامبر از خود مؤمنان، نسبت بدا(
شـان را از نظـر بـه دور     و بايـد احتـرام مـادرى   (شـوند   مؤمنان محسوب مى

 ))..نداشت

 :فرمايد و باز مى -

m�Q�R���S�T�U�WV�l  ]32: األحزاب[  

_________________________________________________________________________ 
منظور أبوبكر، پدر عايشه است كه سوگند ياد كرد، ديگر به پسر خاله خود كه از فقيران مهاجرين بـود و در ايـن    - 1

كند تـا از او بگـذرد و    به او امر مى -داند  فضل مى هلكه او را ا -ولى خداوند ! تهمت شركت داشت، كمك مالى نكند
  ! عفوش نمايد
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 )..نيستيد) ديگر(شما مثل هيچ يك از زنان ! اى زنان پيامبر(7

*  *  * 

 :ائمهفضايل و مناقب خلفاء از زبان  -
 

به نظرات ائمه در خصوص خلفاء توجه  -همچون هميشه  -بعد از اشاره به چند آيه قرآن 
داننـد، نـه تنهـا از آنهـا      خود را شيعه آنها مى -همچون تيجانى  -كنيم تا ببينيم اكثر كسانى كه  مى

 :اند پيروى نكرده، بلكه بر خالفشان عمل كرده و با ايشان به دشمنى برخاسته
*  *  * 

 :درباره خلفاء) رضي اهللا عنه(نظرات علي  - 
بعـد از   )رضـي اهللا عنـه  (علي .. كنيم شروع مى -پدر ائمه  - )رضي اهللا عنه(علي ابتدا با  -

رضـي اهللا  (عمـر  اش، أبوبكر و  اى نوشت كه در نامه بكر، به يارانش در مصر نامه أبى قتل محمدبن
 :ستايد را چنين مى )عنه

بكر فبايعته و نهضت فى تلك األحداث حتى زاغ الباطل و كانـت   ى أبىفمشيت عند ذلك إل«

كلمة اللّه هى العليا و لو كره الكافرون، فتولى أبوبكر تلك األمور فيسر و سدد، و قارب فى األمر و 

اقتصد، فصحبته مناصحا و أطعته فيما أطاع اللّه فيه جاهدا، فلما احتضر بعث إلى عمر فواله سـمعنا و  

 1.»ناصحنا و بايعنا و تولى عمر األمر و كان مرضى السيرة ميمون النقيبة أطعنا و

، بـه سـوى   ))صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر يعنى ارتداد مردم بعد از (پس در همان هنگام «
أبوبكر رفتم و بيعت كردم و به همراه او در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميـان رفـت و نـام و    

پس أبوبكر، سرپرستى امـور را بـه   . ر است، هر چند برخالف ميل كافران باشدگفتار خداوند باالت
دست گرفت و در جاى خود، آسانى و به جاى خود شدت نشان داد و امور را به خوبى پيش برد 

پس با أبوبكر از راه خيرخواهى مصاحبت كردم و در . رو بود و قصد درستى و راستى كرد و ميانه
زمانى كه به حال احتضـار رسـيد،   . برد، با كوشش تمام او را اطاعت نمودم آنچه خدا را فرمان مى

واليت و حكومت را به عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموده و خيرخواهى نشان داديم، و 

_________________________________________________________________________ 
 -119-120 الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شيخ كاشف مستدرك نهج -306-307 ، ص1 الغارات ثقفى كوفى، ج  - 1

اوت نامه همچنين با كمى تف - 532 ، ص3 خان سپهر، ج ناسخ التواريخ، ميرزاتقى -373 منار الهدى، على بحرانى، ص
» الرسائل«و شيخ كلينى نيز در » المحجة كشف«طاووس، در كتاب خود  سيدبن.. اإلسالم البالغه شرح فيض ، نهج62

و كان عمر مرضى السيرة من الناس عند الناس؛ رفتار عمر از ميان مردم، در نظر عموم «: اند با اين عبارت آورده
 ..»مردم، پسنديده و موجب رضايت بود
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در حالى كه سيرت او پسنديده و نفس او مبارك ) و خليفه شد(عمر زمامدارى را به عهده گرفت 
 ..»و وجدش پر بركت بود

 :نويسد فرماندار مصر، به اهل مصر مى» هبن سعدبن عباد قيس«و در نامه ديگر كه توسط  -
أن بعث محمدا إليهم فعلّمهم الكتاب و الحكمة و السنة و الفرائض، و أدبهم لكيما يهتدوا، ... «

إليـه فعليـه   و جمعهم لكيما ال يتفرقوا، و زكاهم لكيما يتطهروا، فلما قضى من ذلك عليه قبضـه اللّـه   

ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا امـرأين  . صلوات اللّه و سالمه و رحمته و رضوانه إنه حميد مجيد

      1.»منهم صالحين عمال بالكتاب و أحسنا السيرة و لم يتعديا السنة ثم توفاهما اللّه فرحمهما اللّه
تـاب و حكمـت و سـنّت و    همانا خداوند، محمد را به سويشان برانگيخت و به آنهـا ك ... «

گروه  واجبات را ياد داد و آنها را تربيت كرد تا هدايت شوند، و آنان را جمع كرد تا متفرّق و گروه
زمانى كه رسالتش را به پايان رسـانيد، خداونـد   . نشوند، و آنها را پاك گردانيد تا اينكه پاك شدند

باد كه بـه راسـتى او حميـد و مجيـد      او را ميراند كه درود و سالم و رحمت و رضوان خدا بر او
سپس مسلمانان بعد از او، دو مرد صالح را در بين خودشان به خالفت برگزيدند كه هر دو . است

تجاوز نكردند و آنگاه خداوند ) پيامبر(به كتاب عمل كردند و بسيار نيكو سيرت بودند و از سنّت 
 ..»!بادهر دوى آنان را نيز ميراند كه رحمت خدا بر هر دوشان 

 :نويسد اى به معاويه مى و در نامه -
و كان أفضلهم فى اإلسالم كما زعمت و أنصحهم للّـه و رسـوله الخليفـة الصـديق و خليفـة      «

الفاروق و لعمرى إن مكانهما فـى اإلسـالم لعظـيم و إن المصـاب بهمـا لجـرح فـى اإلسـالم شـديد          

 2.»فيرحمهما اللّه و جزاهما بأحسن ما عمال

تـر،   از همه افضل و با خـدا و رسـولش مخلـص    -پندارى  همانگونه كه مى - در اسالم« -
أبوبكر صديق و عمر فاروق هستند و به جان خودم سوگند كه مرتبه آن دو در اسالم بزرگ است 

_________________________________________________________________________ 
، چاپ ايران الدرجات الرفيعـة،  241 ، ص2، كتاب 3 ناسخ التواريخ، ميرزا تقى سپهر، ج -210 ، ص1 لغارات، جا -   1

البحار خود، با  البالغه و نيز شيخ مجلسى در مجمع الحديد شيعى در شرح نهج أبى إبن -336 خان شوشترى، ص سيدعلى
السيرة و لم يعدوا السنة ثم توفاهما اللّه عز و جل رضـى   أميرين صالحين عمال بالكتاب والسنة و أحسنا«: كمى تفاوت

آن دو رفتـار  «؛ »أحسنا السيرة و عدال فى األمـة «: چنين آمده است 201 و در وقعة الصفين، ص.. اند آورده» اهللا عنهما
  .. »نيكو داشته و در بين امت، عدالت كردند

و ...«: در وقعةالصفين با اين تفاوت آمده است - اپ ايران ، چ488 ، ص31ميثم بحرانى، جزء  البالغة، إبن شرح نهج 2
مزاحم،  وقعةالصفين، نصربن.. (»إن المصاب بهما لجرح فى اإلسالم شديد رحمهما اللّه و جزاهما بأحسن الجزاء

  )..     89 ص
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خداونـد هـر دو را رحمـت كنـد و     . و با وفات ايشان، به اسالم صدمه شديدى رسيده اسـت 9
 ..»پاداش نيك به آنها دهد

 :فرمايد مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر ورد و در م -
     1.»فاختار المسلمون بعده رجال منهم، فقارب و سدد بحسب استطاعته على خوف و جد«

مـردى از خودشـان را برگزيدنـد كـه بـه انـدازه       ) يعنـى پيـامبر  (پس مسلمانان بعد از او « 
 ..»به درستى پيش برد اش، با ترس و كوشش تمام، قصد درستى و راستى كرد و امور را توانايى
علـي  را انتخاب كردند، از زبان  )رضي اهللا عنه(أبوبكر چرا مسلمانان : و اما جواب اينكه -

و إنا نرى أبابكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار و ثانى اثنين، «: بشنويم كه فرمود )رضي اهللا عنه(

 2.»حىو إنا لنعرف له سنه، و لقد أمره رسول اللّه بالصالة و هو 

بينيم؛ زيرا او يار غار پيـامبر   مى) يعنى خالفت(ترين مردم به آن  همانا ما أبوبكر را شايسته«
و ) سفيدتر اسـت  و از همه ما بزرگتر و ريش(دانيم كه برايش سنّى است  و همدمش بوده و ما مى

 ..»رسول خدا نيز به او امر كرد كه امام جماعت مردم شود، در حالى كه خود زنده بود
 )رضي اهللا عنه(علي بيعت كردند، أبوسفيان نزد  )رضي اهللا عنه(أبوبكر زمانى كه مردم با  -

دليلى ندارد كه امر زمامدارى مسلمانان، به دست كـوچكترين طايفـه قـريش    «: رفت و به او گفت
مـردان  اگر بخواهى شهر را عليه او از سواران مسـلّح و  ! به خدا سوگند! بيفتد) تيم، طايفه أبوبكر(

چنـين   )رضـي اهللا عنـه  (علي .. »!دستت را بده تا با تو بيعت كنم! اى أبوالحسن! كنم جنگى پر مى
انگيزى  تو نسبت به اسالم سابقه ماجراجويى دارى، و از اين پيشنهاد نيز، جز فتنه«: دهد جواب مى

ا اهل و شايسـته  ما به سواره و پياده تو احتياجى نداريم و اگر أبوبكر ر! هيچ هدف ديگرى ندارى
 3.»گذاشتيم ديديم، او را در اين امر آزاد نمى اين كار نمى

را بـه خالفـت بعـد از خـود      )رضـي اهللا عنـه  (عمر ، )رضي اهللا عنه(أبوبكر يا زمانى كه  -
رضـي اهللا  (هدر آن هنگـام بـه طلحـ    )رضي اهللا عنه(علي پيشنهاد كرد، گروهى اعتراض كردند كه 

_________________________________________________________________________ 
  .400 البالغة، ميثم بحرانى، ص شرح نهج -  1
  .332 ، ص1 الحديد، ج أبى البالغة، إبن شرح نهج -  2
حماسه حسينى،  - 91 وقعة الصفين، نصربن مزاحم، ص -428 الهدى، ص كتاب الشافى، علم -130 ، ص1 همان، ج - 3

ال حاجة لنا إلى خيلك و رجلك، لوال أنا رأينا أبابكر لها «: و عبارت آن.. 124-125 ، ص3 مرتضى مطهرى، ج
د أن تمألها عليه خيال و رجال و لوال أننا رأينا أبابكر ال واللّه ال أري«: و در روايتى ديگر آمده» أهال لما تركناه

» كشف المحجة«در كتاب خود  -از علماى معروف شيعه  - سيدبن طاووس نيز .. »لذلك أهال ما خليناه و إياه
گروهى پس از وفات رسول خدا «: كند كه حاكى از اين است نقل مى) رضي اهللا عنه(  روايتى را از زبان خود على

نزد على آمدند و اظهار پشتيبانى و يارى از او كردند و خواستند تا على براى به دست ) هللا عليه و سلمصلي ا(
  ..»گرفتن زمام امور، تالش كند و با ديگران به مخالفت برخيزد، ولى از اين كار خوددارى نمود
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شـويم و از او   كسى غير از عمر را به خالفت برگزينـد، مـا راضـى نمـى     اگر أبوبكر«: فرمود )عنه
      1.»كنيم اطاعت نمى

 -ترين مـردم بـراى خالفـت دانسـته      يعنى اينكه على، خلفاء را شايسته -اين گونه سخنان 
      2.اند گفته شده و كتب شيعه نيز، ثبت كرده )رضي اهللا عنه(علي بارها و بارها از زبان 

مـردى از قـريش نـزد    «: كنـد كـه   محمد از پدرش روايت مـى  طوسى از جعفربن چنانچه -
: ات گفتـى  از تو شنيدم كه چند لحظـه پـيش در خطبـه   : آمد و گفت -السالم  عليه -اميرالمؤمنين 
منظورت ! ما را اصالح فرما به آنچه كه خلفاى راشدين را نسبت به آن اصالح فرمودى! پروردگارا

حبيباى، و عماك أبوبكر و عمر، إماما الهدى، و شيخا اإلسالم، و رجـال  «: مودچه كسانى هستند؟ فر

، مـن اقتـدى بهمـا عصـم، و مـن اتبـع       )صلي اهللا عليه و سلم(قريش، و المقتدى بهما بعد رسول اهللا 

      3.»آثارهما هدى إلى صراط مستقيم

دو شيخ اسالم، دو مرد  دوستان و حبيبانم و برادران پدرت، أبوبكر و عمر، دو امام هدايت،«
مردم به آنها اقتدا كردند، و هركس  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا قريش، دو نفرى كه بعد از 

مصون و محفوظ ماند و هركس آثارشان را پيروى كرد، به ) از گمراهى و تفرقه(به آنها اقتدا كرد، 
 ..»راه راست هدايت گرديد

: آمده كه علـى فرمـود   -طبرسى روايت كرده » احتجاج«كه از  -و باز در همان كتاب  -    
بر روى كوه حراء بوديم، زمانى كه كـوه حركـت كـرد،     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر همانا ما با «

و شـهيد  ) أبـوبكر (زيرا كسى غير از پيامبر و صـديق  ! سرِ جايت باش اى كوه: پس به كوه فرمود
      4!!»بر روى تو نيست) عمر(

بهترين اين : اش فرمود در خطبه -السالم  عليه -على «: كند هدى نيز چنين روايت مىال علم -
و در بعضى روايات آمده است كه اين جمله را زمانى » امت بعد از پيامبرشان، أبوبكر و عمر است

گويد و سپس او را نزد خود خوانـد و او   فرمود كه ديد مردى به أبوبكر و عمر دشنام و ناسزا مى
 5.»!جازات و مورد عقاب قرار دادرا م

 :فرمايد مى )رضي اهللا عنه(عمر يا در توصيف  -

_________________________________________________________________________ 
  . 206 روضة الصفا، ميرخواند، از تواريخ شيعه به زبان فارسى، ص -  1
  . ايم آورده» امامت و خالفت«عضى از اين روايتها را در فصل ما ب -  2
  . 428 ، ص2 تلخيص الشافى، طوسى، ج -  3
  ! فإنه ليس عليك إال نبى و صديق و شهيد! قر: فقال له: و متن آن.. همان مأخذ -  4
  .428 الهدى، چاپ با تلخيص، ص كتاب الشافى، علم -  5
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فقد قوم األود و داوى العمد و أقام السنة و خلف الفتنة ذهب النقـى الثـوب   ! للّه در عمر«1

 1»قليل العيب أصاب خيرها و سبق شرها أدى إلى اللّه طاعته و اتقاه بحقه

دهد كه كجيها را راست نمود و بيماريها را درمـان كـرد و   خداوند نيكيهاى عمر را پاداش «
ها و تبهكاريها را پشت سر گذاشـت و در   را برپاداشت و فتنه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سنّت 

نيكويى خالفت را دريافت و از شرّ آن پيشى . عيب از دنيا رفت پاك و كم. اى رخ نداد زمانش فتنه
 ..»ورد و آنچنانكه سزاوار بود از خدا ترسيد و پرهيزگارى نمودطاعت خدا را به جاى آ. گرفت

 :فرمايد مى )رضي اهللا عنه(عمر يا در جايى ديگر، باز هم در توصيف  -
      2.»و وليهم وال فأقام و استقام حتى ضرب الدين بجرانه«

امـر خالفـت و   (، پـس  )و به خالفت نشست(فرمانرواى مردم شد ) عمر بعد از أبوبكر(و «
تا اين كه ديـن  ) و از مسيرش خارج نشد(ايستادگى نمود ) و بر آن(پا داشت و  به) احكام الهى را
 ..»قرار گرفت
مبنى بر رفتنش به جنگ روميان، او را از رفتن منـع   )رضي اهللا عنه(عمر و در مشورت با  -

 :داند كند و مرجع و ياور و پناهشان مى مى
هم فتنكب ال تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بالدهـم  إنك متى تسر إلى العدو بنفسك فتلق«

فإن أظهر اللّه فذاك ما تحـب و إن تكـن   ... ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجال محربا

 3.»األخرى كنت ردءا للناس و مثابة للمسلمين

بروى و شكست بخـورى، بـراى   ) يعنى روميان(همانا اگر خودت شخصاً به جنگ دشمن «
ماند و پس از تو هم، هيچ مرجعى نيسـت كـه    ان در دورترين نقاط سرزمينشان پناهى نمىمسلمان

بـه جـاى   (به سويش ارجاع داده شوند، پس خود در مدينه بمان و ) مشكالت و اختالفات مردم(
الجيشـى بـه آنهـا     اى بفرست و به فرماندهى بگمار و خودت از نظر سـوق  آزموده مرد جنگ) خود

ات برآورده شده و اگر طـور ديگـر    داوند مسلمانان را پيروز گردانيد، خواستهپس اگر خ! خط بده
 ..»شد، خودت پناه مردم و مرجع مسلمانان خواهى بود

_________________________________________________________________________ 
ميثم  شرح إبن - 12، جزء92 ، ص3 الحديد، ج أبى شرح إبن -219، كالم 4، جزءالبالغة، شرح فيض اإلسالم نهج  -  1

، 4 شرح فارسى، ج -322 ، ص2 شرح محمد عبده، ج -350 شرح صبحى صالح، ص -96-97 ، ص4 بحرانى، ج
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 نقدي بر كتاب تيجاني

از رفتنش به جنگ بـا ايرانيـان جلـوگيرى     )رضي اهللا عنه(عمر بار ديگر، در مشورتش با  -
دت مسلمانان، قطب آسـياب و  كند و طى سخنانى، او را قيم و سرپرست مسلمانان، وسيله وح مى

 :خواند مركز ثقل حكومت اسالمى مى
إن هذا األمر لم يكن نصره و ال خذالنه بكثرة و ال بقلة و هو دين اللّه الـذى أظهـره و جنـده    «

الذى أعده و أمده حتى بلغ ما بلغ و طلع حيثما طلع و نحن على موعود من اللّه و اللّه منجز وعده و 

فكن قطبا و اسـتدر الرحـى   ... قيم باألمر مكان النظام من الخزر يجمعه و يضمهناصر جنده و مكان ال

بالعرب، واصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه األرض انتقضت عليـك العـرب مـن    

هـذا أصـل العـرب، فـإذا اقتطعمـوه      : إن األعاجم إن ينظروا إليـك غـدا يقولـوا   ... أطرافها و أقطارها

      1.»نا نقاتل بالنصر و المعونةو إنما ك... استرحتم
نبـوده اسـت و ايـن    ) لشگر(به انبوهى و كمى ) از همان ابتدا(پيروزى و شكست اين امر، «

پيروزى داده و لشگر خداست كه آنهـا را مهيـا سـاخته و كمـك     ) تاكنون(دين خداست كه آن را 
ايى كه بايد بدرخشد، و ما بـه  اى كه بايد برسد، رسيده و درخشيده تا ج فرموده تا آن كه به مرتبه

وعده خدا از جانبش منتظريم و خداوند به وعده خود وفا كرده و لشگرش را يارى فرموده است، 
آورد  مانند رشته مهره است كه آن را گرد مى) كه تو هستى(و مكان قيم امور و زمامدار مسلمانان 

شـوند، بـه    ز هم جدا شده و پراكنده مـى ها ا پس اگر رشته پاره شود، مهره! دهد و به هم پيوند مى
يعنى اگر تو كه خليفه هستى كشته شـوى، مسـلمانان همـه    ! (اى كه ديگر جمع نخواهند شد گونه

اندك است، اما به سبب ) نسبت به ايرانيان(اگرچه امروز تعداد عرب ). شوند پراكنده و متفرّق مى
) كه نفـاق و دورويـى در آن راه نـدارد   (دين اسالم بسيار است، و به جهت اجتماع و يكپارچگى 

را بـه  ) جنـگ (و آسـياب  ! بـاش ) ساكن و برقـرار (پس تو همان قطب و ميخ آسياب . غلبه دارند
وسيله عرب بگردان و آنان را به آتش جنگ درآورده و خود به جنگ نرو؛ زيـرا اگـر تـو از ايـن     

عهـد  ) را غنيمت شمرده و فرصت(بيرون بروى، عرب از اطراف و نواحى آن ) يعنى مدينه(زمين 
آورند تا جايى كه حفظ و نگهبـانى از مرزهـا كـه در     با تو را شكسته و فساد و تبهكارى به بار مى

گردد و ايرانيها تـو را ببيننـد،    مهمتر مى) با ايرانيان(اى، نزد تو از رفتن به جنگ  پشت سر گذاشته
، پـس اگـر او را   )يى ديگـر ندارنـد  كـه جـز او، پيشـوا   (اين امام و پيشواى عرب است : گويند مى

و اين انديشه، حرص و طمعشان بـر كشـتن و   ! شويد بكشيد، استراحت خواهيد كرد و آسوده مى
گرداند، و اما آنچـه تـو راجـع بـه آمـدن ايرانيهـا بـه جنـگ          تر و زيادتر مى نابودكردن تو، سخت
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ـ   3 و كراهـت دارد و او  مسلمانان يادآورى نمودى، پس خداوند سبحان از آمدنشـان بيشـتر از ت
و امـا آنچـه   ) و به آن راضـى نيسـت  (كردن آنچه را كه از آن كراهت دارد  تواناتر است به برطرف

در زمان (پيش از اين ) آن هم باكى نيست؛ زيرا(راجع به كثرت و زيادى تعداد ايشان ذكر كردى، 
 ..»جنگيديم متعال مىكرديم، بلكه به كمك و يارى خداوند  به بسيارى لشگر، جنگ نمى) پيامبر

مخالفت نكرده است؛  )رضي اهللا عنه(عمر ، هرگز با روش و سيرت )رضي اهللا عنه(علي  -
به كوفه آمـد، مـردم بـه او     -السالم  عليه -زمانى كه على «: كند چنانچه دينورى شيعى روايت مى

تياجى به كاخ و قصـر  من هيچ اح! خير: فرمود! كنى؟ آيا در قصر منزل مى! اى اميرالمؤمنين: گفتند
. كـنم  خطاب، آن را خوش نداشت، اما در يك خانه فراخ و جـادار، منـزل مـى    ندارم؛ زيرا عمربن

   1.»سپس به مسجد اعظم كوفه رفت و دو ركعت نماز گزارد و آنگاه در منزل دلخواهش فرود آمد
إنـى  « :يا زمانى كه به خالفت رسيد، و گروهى دربـاره فـدك بـا او سـخن گفتنـد، فرمـود      

      2.»!ألستحيى من اللّه أن أرد شيئا منع منه أبوبكر و أمضاه عمر
كنم كه چيزى را برگردانم كه أبوبكر از آن منع كـرد و عمـر    به راستى من از خدا شرم مى«

 ..»!نيز همان كار را اجرا و قطعى نمود
وارد  -لسـالم  ا عليه -زمانى كه عمر غسل داده شد و كفن گرديد، على «: روايت شده كه -

ما على األرض أحد أحب إلى أن ألقى اللّه بصـحيفته مـن هـذا    «: اش ايستاد و فرمود شد و بر جنازه

      3.»المسجى بين أظهركم
) )رضـي اهللا عنـه  (عمـر  يعنـى  (هيچ كس بر روى زمين در بين شما، به اندازه اين مكفون «

 ..»اش مالقات كنم)نيك(نامه اعمال  خدا را با) دوست دارم(تر نيست كه  داشتنى برايم دوست
خـود، ذهبـى   » المستدرك«سنّت نيز آمده است؛ چنانچه حاكم در  اين روايت، در كتب اهل

خود، و مثل آن را، بخارى » طبقات«سعد در  خود، إبن» مسند«خود، امام احمد در » التلخيص«در 
 ..اند شان آورده»صحيح«و مسلم در 

رضـي اهللا  (عمـر  ت دارى كه نامه اعمالت همچون نامه اعمال آيا دوس: پرسيم از تيجانى مى
 !باشد؟ )عنه

_________________________________________________________________________ 
  .152 األخبار الطوال، أحمدبن داود دينورى، ص  - 1
  . 82 ، ص4 الحديد، ج أبى البالغة، إبن شرح نهج -213 الهدى، ص الشافى فى اإلمامة، سيدمرتضى علم -  2
بابويه، چاپ  ، چاپ ايران معانى األخبار، إبن428 ، ص2 طوسى، ج تلخيص الشافى، -171 الهدى، ص الشافى، علم - 3

  . 147 ، ص3 الحديد، ج أبى البالغة، إبن شرح نهج -117 ايران، ص
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صلي (پيامبر اند كه  روايت كرده -رضى اللّه عنهم  -از على و فرزندانش حسن و حسين  -
 :فرموده است )اهللا عليه و سلم

  1.»إن أبابكر منى بمنزلة السمع و إن عمر منى بمنزلة البصر و إن عثمان بمنزلة الفؤاد«

همانا أبوبكر برايم، به منزله گوشهايم است، و عمر به منزله چشمانم اسـت و عثمـان، بـه    «
 ..»منزله قلب و عقلم است

زمـانى كـه مـردم از او     - )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  طى سخنانش با  )رضي اهللا عنه(علي  -
را  )يـه و سـلم  صـلي اهللا عل (پيـامبر  ايمان و قرابت و مصاحبتش بـا   -خواستند تا نزد عثمان برود

كنـد، و اعمـال    كند و ضمن اينكه از رفتار أبوبكر و عمر، اظهـار رضـايت كامـل مـى     يادآورى مى
. علم و شناخت تو همچـون علـم و شـناخت ماسـت    : گويد شود، مى نيكشان را برايش يادآور مى

 :سبقت تو در اسالم همچون سبقت ماست
ينك و بينهم، و واللّه ما أدرى ما أقـول  إن الناس ورائى و قداستفسرونى ب: فدخل عليه فقال«

ء  مـا سـبقنا إلـى شـى    . ما أعرف شيئا تجهله، و ال أدلك على أمر ال تعرفه، إنك لتعلم ما نعلـم ! لك

ء فنبلغكه، و قد رأيت كما رأينا، و سمعت كما سمعنا، و صحبت رسول  فنخبرك عنه، و ال خلونا بشى

خطاب بأولى بالعمل منك، و أنـت   قحافة و ال ابن أبى ما ابنكما صحبنا، و ) صلي اهللا عليه و سلم(اهللا 

فاللّه . وشيجة رحم منهما، و قدنلت من صهره ما لم يناال) صلي اهللا عليه و سلم(أقرب إلى رسول اهللا 

      2.»فإنك واللّه ما تبصر من عمى، و ال تعلم من جهل! اللّه فى نفسك
سر من هستند و مرا بين خود و تو سفير  مردم پشت: پس على بر عثمان وارد شد و گفت«
اطّالع باشى، سراغ  مطلبى را كه تو از آن بى! دانم به تو چه بگويم نمى! سوگند به خدا. اند قرار داده

ايـم كـه تـو را از آن     ما به چيزى سبقت و پيشى نگرفته. دانى دانيم، مى تو آنچه را كه ما مى. ندارم
ايم كه آن را به تو ابالغ كنيم و همانگونه كه ما ديديم، تـو   نيافتهآگاه سازيم، و چيزى را در پنهان 

اى، و همانگونه كه مـا مصـاحب و همنشـين     اى و همانگونه كه ما شنيديم، تو هم شنيده هم ديده
) عمر(و فرزند خطاب ) أبوبكر(فرزند أبوقحافه . بوديم تو نيز بودى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

!). تر از تو درآمدنـد؟  چرا آنها در امر خالفت موفّق(يك از تو سزاوارتر نبودند در انجام كارهاى ن
تـو از  . از نظر پيونـد خويشـاوندى از آن دو نزديكتـرى    )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا تو بر 
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تـو  (اى كـه آن دو نرسـيدند    اى رسيده ، به مرحله)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر لحاظ دامادى 5
تو نياز به راهنمايى و ! قسم به خدا! به جان خودت رحم كن! تو را به خدا). اى او شدهدوبار داماد 
 ..»)دانى و همه چيز را خوب مى(تعليم ندارى 

اگر واليتـى را كـه بـر عهـده عثمـان      «: فرمايد مى )رضي اهللا عنه(عثمان و باز در ستايش  -
     1.»كردم كه عثمان كرد كار را مى شد، با مصاحف همان گذاشته شد، بر عهده من نيز گذاشته مى

*  *  * 

 :درباره خلفاء )رضي اهللا عنه(علي نظرات فرزندان  -
اى بـاال   است كه أبـوبكر و عمـر و عثمـان را بـه گونـه      )رضي اهللا عنه(علي  بن اين حسن -

ر او بايـد د «: دانـد  برد كه پيروى از سنّت و روش آنها را يكى از شرايط بيعت بـا معاويـه مـى    مى
و طبق نسخه  -زندگى مردم، طبق كتاب خدا و سنّت رسول خدا و سيره و روش خلفاى راشدين 

      2.»عمل كند و بر اساس آن حكم نمايد -ديگر، خلفاى صالحين 
چند نفر از عراق به أبـوبكر  «: ايم العابدين، كه قبالً نيز اين روايت را از او آورده و اما زين -

آيا شما از مهاجرين و انصـار  : العابدين از آنها پرسيد گفتند، كه امام زين ىو عمر و عثمان، ناسزا م
: گوينـد  دهم كه از تابعين آنها هم نيستيد كه مى پس من شهادت مى: گفت! نيستيم: هستيد؟ گفتند

اى نسـبت بـه    اند، بيامرز و هـيچ كينـه   ما و برادران ما را كه در ايمان از ما پيشى گرفته! پروردگارا
      3!»پس از نزد من برخيزيد و دور شويد! ان در دل ما قرار مدهمؤمن

باقر  4طبرسى از: اما در اينجا.. ايم هو اما امام باقر نيز كه چند روايت را قبالً از او نقل كرد -
بكر، و لست بمنكر فضل عمر، ولكن أبـابكر أفضـل    و لست بمنكر فضل أبى«: كند چنين روايت مى

 5.»من عمر

شوم، ولى أبوبكر از عمر  كر فضل أبوبكر نيستم، همچنين فضل عمر را نيز منكر نمىمن من«
 ..»تر بوده است برتر و بافضيلت
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و «: چنـين فرمـود   )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  و باز هم از او روايت شده كه پس از مـدح   -
      1.»!ستگارانندبدانيد كه عثمان و يارانش از ر! هان: دهد كه اى در آخر روز ندا سر مى ندادهنده
: مردى از امام صـادق پرسـيد  «: اند است كه آورده )رضي اهللا عنه(  جعفر صادقو اين هم  -

إمامان عادالن قاسطان، كانـا  «: فرمود! گويى؟ در مورد أبوبكر و عمر چه مى! اى فرزند رسول خدا

  2.»!على الحق، و ماتا عليه، فعليهما رحمة اللّه يوم القيامة
پس رحمت خـدا  . هر دو برحق بودند و بر حق هم مردند. ادل و دادگستر بودنددو امام ع«

 ..»!بر هر دوشان باد -روز قيامت  -
شيخ كلينى، طى حديثى طوالنى از امام صادق روايت كرده كه در آن، منزلـت أبـوبكر را    -

 . 3.كند ثابت مى -طبق گواهى سلمان و أبوذر  -در زهد و تقوا بين ساير اصحاب نخستين 
داشت و بـر قبرشـان    امام صادق آن دو را دوست مى«: كند الهدى نيز از او روايت مى علم -

درود و سـالم   - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر همراه با درود و سالمش بر  -رفت و بر آن دو  مى
      4.»فرستاد مى

در دوسـتى و  امام صادق تنها به دوستى آنهـا بسـنده نكـرده، بلكـه بـه پيـروى از خـود         -
من نـزد  «: كند روايت مى -صحابى مشهورش  -مواالتشان نيز امر فرموده است؛ چنانچه أبوبصير 

بن عمـر از آمـدن او بـه     خالد بر ما وارد شد كه يوسف نشسته بودم كه أم -السالم  عبداللّه عليه أبى
ارى كـه سـخنش را   آيـا دوسـت د  : أبوعبداللّه به من گفت. مجلس ما جلوگيرى كرد و اجازه نداد

و مرا هم بر روى : گويد أبوبصير مى! پس به او اجازه دهيد داخل شود: فرمود! آرى: بشنوى؟ گفتم
از او دربـاره أبـوبكر و   ! زنى بسيار بليغ و شيوا بود. گليم نشاند و سپس داخل شد و سخن گفت

كـه پروردگـارم را   پس من هرگـاه  : آن زن گفت! آن دو را دوست بدار: عمر پرسيد كه امام فرمود
      5.»!آرى: فرمود! شان امر كردى؟ اين تو بودى كه مرا به مواالت و دوستى: گويم مالقات كردم، مى

و  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  نزد  )رضي اهللا عنه(عثمان همچنين از مقام و منزلت  -
صلي اهللا (پيامبر ه، اخالص و وفايش كه هيچ نظيرى نداشته سخن گفته، آنجا كه در جريان حديبي

_________________________________________________________________________ 
  . 209 ، ص8 فروع كافى، كلينى، ج -  1
  . ، چاپ مصر16 ، ص1 إحقاق الحق، قاضى نوراللّه شوشترى، ج  - 2
  
  68 ، ص5 فروع كافى، كتاب المعيشة، ج - 3
  . ، چاپ بيروت140 ، ص4 البالغة، ج شرح نهج -238 الهدى، ص الشافى، سيد مرتضى علم -  4
فقـال  «: و عبـارت آن » بصير مع المرأة حديث أبى«، چاپ ايران، تحت عنوان 101 ، ص8 روضه كافى، كلينى، ج -   5

  .. »!نعم: إنك أمرتنى بواليتهما؟ قال: فأقول لربى إذا لقيته: قالت! توليهما: لها
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 )رضـي اهللا عنـه  (عثمان او را به نيابت خود به مكّه فرستاد كه بعد شايع گرديد  )عليه و سلم7
با شنيدن اين خبر، دستور داد كـه مسـلمانان    )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا ! كشته شده است

را از مشـركين مكّـه    )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  زير درخت رضوان، با او بيعت كنند تا انتقام خون 
 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اعالم نمايند كه در آخر،  -مجدداً  -بگيرند و وفادارى خود را به او 

و به جاى عثمان، با ! اين هم بيعت عثمان: دست راست خود را در دست چپش گذاشت و فرمود
آيـا  : به او گفـت  )سلم صلي اهللا عليه و(رسول خدا زمانى كه عثمان برگشت، ! خودش بيعت كرد

چطور ممكن است بيت را طواف كنم در حالى كه رسول خدا آن را : بيت را طواف كردى؟ گفت
      1.»كند سپس ادامه جريان را روايت مى!.. طواف نكرده است؟

زمانى كه خبر به پيامبر رسيد كه عثمان «: و مثل همين روايت را مجلسى روايت كرده است
خورم تا زمانى كـه بـا قـاتلين عثمـان      از اينجا تكان نمى: شده است، فرمودتوسط مشركين كشته 

جنگ نكنم و انتقام خونش را از آنها نگيرم، و به درخت تكيه داد و از مردم بـراى عثمـان بيعـت    
      3.»كند سپس داستان را كامل نقل مى... 2گرفت

او نامگـذارى كـرده و    كسى كه مذهبشان را بـه نـام  .. اين نظرات همان امام ششم آنهاست
نامنـد و آنگـاه دربـاره     مى» جعفرى«و خود را ! اند شان را بر راه و رسم او قرار داده شريعت و فقه
      4!!كنند گويند و چه فكر مى خلفاء، چه مى

گويـد، در حـالى    است كه چنين مى -ملقّب به حسن عسگرى  -على  بن و اين هم حسن -
بعد از اين كـه   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «: نويسد ه را مىكه واقعه هجرت پيامبر به مدين

آيا راضى هستى ! اى أبوبكر: از على خواست تابه جاى او در رختخوابش بخوابد، به أبوبكر فرمود
دانـى در   خـواهم؟ و آيـا مـى    خواهى همانگونه كه من مـى  كه با من در اين هجرت باشى؟ آيا مى

كـنم   تى انواع عذاب را تحمل كنى و مرا در آنچه كه بدان دعوت مىصورتى كه با من بيايى، بايس
اگر در طول عمر خود، در راه محبت تو با شديدترين ! اى رسول خدا: كمك نمايى؟ أبوبكر گفت

تر از آن است كه از نعمت و خوشـى برخـوردار باشـم و     داشتنى عذابها زندگى كنم، برايم دوست

_________________________________________________________________________ 
  . 243 شناسى، شريعتى، ص اسالم -325-326 ، ص8 روضه كافى، كلينى، ج -  1
إن «و » ...لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة« :در همين جا بود كه اين آيات نازل گشتند  - 2

  18- 10/الفتح.. (»الذين يبايعونك إنما يبايعون اللّه يد اللّه فوق أيديهم
  . ، چاپ تهران424 ، ص2 حياة القلوب، مجلسى، ج -  3
تنها به عنوان نمونه، يك مـورد  .. استبيشتر كتبشان، مملو از تلعين و تكفير و توهين به خلفاء و امهات المؤمنين  -  4

عايشه چهل دينـار از خيانـت خـودش جمـع     «: گويند كنيم؛ مى بازگو مى -كه نسبت به سايرين، قابل ذكر است  -را 
  ). 86 رجب البرسى، ص مشارق أنوار اليقين، إبن.. (»!!كرد
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و آيا من و همچنين مال .. ى باشم كه مخالف تو و دعوتت هستندمالك تمام سرزمينهاى پادشاهان
بدون شـك خداونـد از قلـب تـو     : رسول خدا فرمود! و فرزندانم، غير از آنيم كه فداى تو شويم؟

داند آنچه كه بر زبان تو جارى شد، با قلب تو موافق است و خداوند تو را بـرايم   آگاه است و مى
 . 1.»!ت به بدن، و روح نسبت به جسم قرار داده استبه منزله گوش و چشم، و سر نسب

است كه بسـيارى   -برادر امام باقر و عموى جعفر صادق  -  العابدين زين و اين هم زيدبن -
از  2اصـفهانى  داننـد و أبـوالفرج   اميـه، امـام مـى    از شيعيان، او را بـه خـاطر خـروجش عليـه بنـى     

را ديـدم كـه ركـاب    ) امـام صـادق  (محمـد   فـربن من، جع«: جرير روايت كرده كه گفت بن عبداللّه
  3.»گذاشت على را گرفته و لباسش را روى پاالن مى زيدبن

گروهى از رؤسا و اشراف كوفه كه با زيد بيعت كرده بودند، روزى نزد او حاضر «: گويد مى
جـز  : گـويى؟ گفـت   در حقّ أبوبكر و عمر چه مى! خداوند تو را رحمت كند: شدند و به او گفتند
به هيچ كدام . ام بيتم نشنيده گويم و چيزى جز خير هم، از اهل شان، چيزى نمى خير و خوبى درباره

      4.»اند و هر دو به كتاب خدا و سنّت رسولش عمل كردند از ما و غير ما، ظلم نكرده
، و او كسى اسـت  »سلمان محمدى«: گويند و اين هم سلمان فارسى است كه شيعيان مى -

  :گويند و باز هم مى. 5»البيت إن سلمان منا أهل«: اش فرمود درباره )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه 
او    على درباره و. 6»!همگى مردم غير از سلمان و أبوذر و مقداد، بعد از پيامبر مرتد شدند« 
هركس او را بشناسـد، مـؤمن اسـت و هـركس او را     ! سلمان، دروازه خدا در زمين است«: فرمود

      7.»!كر شود، كافر استمن
مـا  : إن رسول اللّه كان يقول فى صحابته«: گويد مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر اوست كه درباره 

 . 8.»ء وقر فى قلبه سبقكم أبوبكر بصوم و ال صالة، ولكن بشى
اش از شـما پيشـى    أبوبكر به خاطر نمـاز و روزه : همانا رسول خدا درباره اصحابش فرمود«

  .»بلكه به خاطر چيزى است كه در قلبش جاى دارد نگرفته است،

_________________________________________________________________________ 
  ، چاپ ايران164-165 تفسير الحسن العسكرى، ص - 1
  .»ذكر إخوة امام باقر«، تحت عنوان 268 ، صاإلرشاد، شيخ مفيد  - 2
  .، چاپ بيروت129 مقاتل الطالبين، اصفهانى، ص  - 3
أحـوال امـام   «، تحـت عنـوان   590 ، ص2 خـان سـپهر معـروف بـه لسـان الملـك، ج       ناسخ التواريخ، ميرزاتقى -   4

  . »العابدين زين
  .، چاپ كربالء18-20 رجال الكشى، ص  - 5
  .245 ، ص8 روضه كافى، ج  - 6
  . 70 رجال الكشى، ص -   7
  89 مجالس المؤمنين، شوشترى، ص -  8
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 ...و دهها روايت ديگر9

كه همه را همچـون مطالـب فـوق، از منـابع شـيعه روايـت        -و اما اگر به چند نكته ديگر 
توجه كنيم، قطعاً بر آن خواهيم شد كه تيجانى و علماى قم و هواخواهانشـان، همگـى    -ايم  كرده

  !و فرزندانش قدم برداشته و برمى دارند )رضي اهللا عنه(علي بر خالف 
 

*  *  * 

   
 :همكارى خلفاء در ازدواج على با فاطمه -

 -رضى اللّه عنهـا   -از فاطمه  )رضي اهللا عنه(علي در اكثر كتب شيعه، جريان خواستگارى 
و اند كـه ايـن أبـوبكر     همگى نقل كرده.. اند و نقش أبوبكر و عمر و عثمان را در اين رابطه آورده

اند كه ازدواج با فاطمه را به على پيشنهاد كردند و او را وادار و تشـجيع كردنـد كـه بـه      عمر بوده
همين رابطـه بـه      رزمانى كه أبوبكر، سخنانى د«: 1ستدر روايت آمده ا. خواستگارى فاطمه برود

كـنم؛ بـه همـين جهـت      ولى من از فقر و تنگدستى شـرم مـى  : على گفت، على گريه كرد و گفت
دادن در رابطه با  در اين وقت، عمر و أبوبكر با اصرار زياد و با تسلّى.. توانم آن را اظهار نمايم مىن

دادن در كمـك و مسـاعدتش، او را راضـى و تشـجيع كردنـد تـا بـه         فقر و تنگدستى و اطمينـان 
ود و زمانى كه على خواسـتگارى نمـ  ... برود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خواستگارى فاطمه نزد 

بالفاصـله نـزد أبـوبكر و عمـر     : گويد جواب مثبت شنيد، با خوشحالى زياد بيرون آمد و خود مى
دخترش فاطمه را بـه   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا : پس گفتم! چه شد؟: رفتم، به من گفتند
ففرحـا  (پس آن دو بسيار خوشحال شدند و همراه من به مسـجد برگشـتند   !... ازدواج من درآورد

، أبوبكر و عمـر و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر   سپس... 2 )ذلك فرحا شديدا و رجعا إلى المسجدب
من دختـرم فاطمـه را بـه ازدواج علـى     «: عثمان را براى شاهدبودن در عقدشان، فراخواند و گفت

است  و در روايت ديگر آمده. 3»گيرم پسر أبوطالب درآوردم و شما را بر اين امر، شاهد و گواه مى
امر كرد كه فاطمه را به ازدواج على درآورم، پـس بـرو     جبرئيل به من!أنساى : كه به أنس فرمود

رفتم و آنها را : گويد أنس مى! دنبال أبوبكر و عمر و عثمان و طلحة و زبير و چند نفر هم از انصار

_________________________________________________________________________ 
  . 38 ، ص1 األمالى، شيخ طوسى، ج - 1
، تحـت  20 ، ص2 شهرآشـوب مازنـدرانى، ج   مناقب، إبن -، چاپ تهران 169-176 ، ص1 جالءالعيون، مجلسى، ج -  2

  . ، چاپ هند»تزويج فاطمه با على«عنوان 
، 1 ، چاپ تبريز، جالءالعيون، مجلسى، ج358 ، ص1 كشف الغمة، أربلى، ج -251- 252 ى، صمناقب، خوارزم  - 3

  38-39 ، ص1 بحاراألنوار، مجلسى، ج -184 ص
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و ثناى خـدا  بعد از حمد  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا زمانى كه جمع شدند، . دعوت كردم
. 1»ام مثقـال نقـره درآورده   400گيرم كه فاطمه را به ازدواج علـى بـر    من شما را شاهد مى: فرمود

علـى  «: انـد  چنانچه آورده.. جهيزيه براى فاطمه به على كمك كردند از آنها، در تهيه آنگاه هركدام
ـ : عثمـان بـه علـى گفـت    . اش را نزد عثمان برد تا از او بخرد زره دار و  راى خـودت نگـه  زره را ب

) صـلي اهللا عليـه و سـلم   (أقبلت إلـى رسـول اهللا   «: گويد على مى. چهارصد درهم نيز به او بخشيد

پيـامبر  نـزد  «؛ »...فطرحت الدرع و الدراهم بين يديه و أخبرته بما كان من أمر عثمان فدعا لـه بخيـر  
اش را  كـار عثمـان و هديـه   رفتم و زره و درهمها را مقـابلش گذاشـتم و    )صلي اهللا عليه و سلم(

  2.»برايش بازگو كردم، پس پيامبر برايش دعاى خير كرد
اين را بگيـر و بـراى   : پيامبر، أبوبكر را وكيل خريدارى اسباب ازدواج فاطمه كرد و فرمود«

ياسر و چند نفر ديگر را با أبوبكر روانه كرد و بـه بـازار    و عماربن! فاطمه، لباس و اثاث منزل بخر
خريـد و اگـر خـوب     ديد، مـى  آورد، اگر آن را خوب مى هركس چيزى را نزد أبوبكر مىرسيدند، 

پس از پايان خريدشان، أبوبكر بعضى از كـاال را خـود حمـل    ! آن را برگردانيد: گفت ديد، مى نمى
 .»ابى كه با او بودند، حمل كردندكرد و بقيه را، اصح

رحمت خدا بر عثمان «: گويد مى )هللا عنهرضي ا(عثمان نيز درباره  )رضي اهللا عنه( عباس إبن
گـزارد و   بسيار نمـاز تهجـد مـى   . ترين مردم و برترين نيكوكاران بود گرامى! باد كه سوگند به خدا

قـدم   براى هر كار خيرى، پيش. ريخت شد، بسيار اشك مى هرگاه از آتش ذكرى مى. سحرخيز بود
      4. »بود 3هالعسر احب جيشداشتنى و باوفا و ص دوست. و در هر بخششى، سابق بود

آيـد، بـرخالف بـاور تيجـانى و شـيعيان، همگـى دوسـتدار و         چنانچه از اين روايات برمى
خوشحالى يكى از آنها، قطعاً خوشحالى ديگر دوستانش را به دنبال داشت و .. اند غمخوار هم بوده

 .برعكس

_________________________________________________________________________ 
  47-48 ، ص1 بحاراألنوار، ج -348-349 ، ص1 الغمة، ج كشف -  1
-130و 93 ، ص43 جبحاراألنوار،  -103-104 جالءالعيون مجلسى، فصل تزويج اميرالمؤمنين و فاطمه، ص  - 2

 252-253 ، ص20 مناقب، خوارزمى، فصل -484تا359-471 ، ص1 كشف الغمة، ج -39 ، ص1 األمالى، ج -119
  .منظور سپاه تبوك بود كه در آن لحظات سخت، تمام دارايى خود را براى تجهيز آن بخشيد  - 3
دتقى سـپهر، ج  ، چاپ مصر ناسـخ التـواريخ، ميرز  51 ، ص3 تاريخ المسعودى شيعى، ج -  4 چـاپ  144 ، ص5 امحمـ ،

  . تهران
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متولّـد شـد،    -م عليهاالسـال  -زمانى كه حسـن از فاطمـه   «: يعقوبى شيعى آورده است1
او شـبيه پيـامبر اسـت و هـيچ     : گويـد  كنـد و مـى   گيرد و با او بازى مى أبوبكر او را در آغوش مى

  1.»گويد و فاطمه نيز همين سخن را مى! شباهتى به على ندارد
 - )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  اش، به حدى بود كه همسـر   پيوندهاى خلفاء با على و خانواده

 از –آنگاه كه در بستر مرگ بـود   -مان كسى بود كه موقع بيمارى فاطمه ه -اسماء دختر عميس 
نمود و  2اش، به او ن و دفن و تشييع جنازهكرد و فاطمه، وصيتهايش را در مورد كف او پرستارى مى

 3.أسماء هم بدان عمل كرد
او بود كه تا آخرين نفس بر بالينش نشسته بود و همان كسـى بـود كـه علـى را از وفـات      «

 5 .او بود كه همراه با على، فاطمه را غسل دادند. 4»فاطمه آگاه ساخت
دايماً از احـوال   -باورانش  برخالف پندار تيجانى و هم -نيز  )رضي اهللا عنه(عمر أبوبكر و 
فاطمه مريض شد «: اند پرسيدند؛ چنانچه آورده مى )رضي اهللا عنه(علي شدند و از  فاطمه جويا مى

شد،  زمانى كه از نماز فارغ مى. داشت پا مى اش را در مسجد به نمازهاى پنجگانه السالم و على عليه
      6.»چطور است؟ )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا حال دختر : گفتند أبوبكر و عمر به او مى

زمانى كه فاطمه وفات يافت، گريه مردان و زنـان، مدينـه را فراگرفـت، و    «: اند و باز آورده
أبوبكر و عمر نزد على آمدند . بود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چون روز وفات دهشت مردم هم

رسـول  در نمازخواندن بـر دختـر   ! اى أباالحسن: و به او تعزيت و تسليت گفتند و سفارش كردند
  7.»!بر ما پيشى نگير )صلي اهللا عليه و سلم(خدا 

و  )رضـي اهللا عنـه  (علي ابت كنند، كه ث -كنند  و دايماً تالش مى -اكثر علماى شيعه برآنند 
شان بوده و  فرزندانش از روى تقيه خلفاء را ستوده و تمام رفتارشان با ايشان، برخالف ميل باطنى

اشـاره    به چنـد نكتـه ديگـر    -  8يعنى تقيه -براى رد اين موضوع !.. اند كارى كرده توريه و پنهان
 :كنيم مى
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 نقدي بر كتاب تيجاني

*  *  * 

 :با خلفاء) رضي اهللا عنه(بيعت علي  -
 - )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر بيت  و ساير اهل - )رضي اهللا عنه(علي در اين واقعيت كه 

با خلفاى پيشين خود بيعت كرده، هيچ شك و ترديدى نيست؛ چنانچه در مورد بيعـت بـا خلفـاء    
 :گويد چنين مى
احتضر بعـث إلـى   فلما ... بكر، فبايعته و نهضت فى تلك األحداث فمشيت عند ذلك إلى أبى«

 1.»...عمر فواله فسمعنا و أطعنا و بايعنا و ناصحنا

پس در آن هنگام به طرف أبوبكر رفتم و با او بيعت كردم و در آن حوادث، بـه همـراه او   «
زمانى كه أبوبكر به حالت احتضار رسيد، واليت را بـه عمـر سـپرد و مـا شـنيديم و      ... قيام كردم

 ..»خيرخواهى نشان داديماطاعت كرديم و بيعت نموديم و 
زمـانى كــه در جمــع  «: روايــت كـرده اســت  )رضـي اهللا عنــه (علــي شـيخ طوســى نيـز از   

فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيـت لـه   ... فبايعت أبابكر كما بايعتموه«: خوردگان جمل فرمود شكست

ال مسـتكره ألحـد   فبايعتم عثمان فبايعته و أنا جالس فى بيتى، ثم أتيتمـونى غيـر داع لكـم و    ... بيعته

بكر و عمر و عثمان  منكم، فبايعتمونى كما بايعتم أبابكر و عمر و عثمان، فما جعلكم أحق أن تفوا ألبى

      2.»ببيعتهم منكم ببيعتى؟
بـا عمـر نيـز بيعـت كـردم،      ... پس با أبوبكر بيعت كردم، همانگونه كه شما بيعـت كرديـد  «

سپس با عثمان بيعت كرديد، من هم بـا  ... فادار بودمهمانگونه كه بيعت كرديد و در بيعت با او، و
ام نشسته بودم، به طرف من آمديد در حالى كه من از شـما   او بيعت كردم، و در حالى كه در خانه

پس با من هم بيعت كرديد، همانطور كـه  . نخواسته بودم و كسى را هم به آن مجبور نساخته بودم
بنابراين چه چيز شما را وادار كرد كه در بيعت با أبـوبكر   .با أبوبكر و عمر و عثمان بيعت نموديد

 ..»و عمر و عثمان باوفاتر از بيعت با من باشيد؟
بيعت؛ آن است كه شخصـى دسـت بـه    «!.. و مقتضيات آن چيست؟» بيعت«اما ببينيم، معنى 

      3.»دست ديگرى بدهد، به اين معنى كه تو را بر خود متولّى كردم و طاعتت بر من واجب است
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او در ابتداى خالفتش، ! درباره بيعت چه نظرى دارد )رضي اهللا عنه(علي اما ببينيم خود 3
 :خطاب به كسانى كه با وى بيعت كردند، فرمود

و أما حقى عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة فى المشهد و المغيب و اإلجابة حـين أدعـوكم و   «

      1.»الطاعة حين آمركم

ماندن بر بيعت اسـت و اخـالص و دوسـتى و     من بر شما دارم، وفاء و باقىو اما حقّى كه «
خيرخواهى در نهان و آشكار و اجابت من، زمانى كه شما را دعوت كـنم و اطاعـت و پيـروى از    

 ..»دهم من، به آنچه كه به شما دستور مى
ـ   ، اقتضاى بيعت، همان اجابـت و حـرف  )رضي اهللا عنه(علي پس بنا به فرمايش  ر شـنوى ب

كسـى كـه بـه ايـن     .. اساس اخالص و دوستى و خيرخواهى است، چه در نهان و چه در آشـكار 
بينديشد، عظمت و بزرگوارى خلفاى پيشين بـرايش روشـن    -خالصانه  -واقعيت غير قابل انكار 

شود؛ زيرا بيعت على با آنها، به معنى اطاعت از ايشان بر اساس دوستى و اخالص در حضـور   مى
 ..اى در بين نبوده، و بلكه كامالً مخلصانه بوده است وده و هيچ ريا و تقيهو غيابشان ب

از روى تقيه و اينكه چـون بـدون يـار و يـاور      )رضي اهللا عنه(علي اما شيعيان معتقدند كه 
كننـد   چنانچه رواياتى از على نقل مـى ! بوده، با آنها بيعت كرده و اين از روى مصلحت بوده است

كسى كه تقيه نـدارد،  تقيه، از دين خداست و «: فرمايد مى )صلي اهللا عليه و سلم(بر پيامكه از قول 
تقيه، دين من و دين پدران من «: و يا تيجانى روايتى را از امام صادق نقل كرده است2 »!دين ندارد

 3.»!كسى كه تقيه ندارد، دين ندارد. است
در همـه حـال بـا خلفـاء      -خنانش طبـق سـ   - )رضي اهللا عنـه (علي بينيم  در حالى كه، مى

كه سـخنانش بـراى    )رضي اهللا عنه(علي توريه و تقيه براى شخصى همچون .. يكرنگ بوده است
شود كـه مـردم، حـق و باطـل، يـا       مردم حجت و گواه است، بعيد و محال است؛ زيرا موجب مى

را عامل گمنامى » قيهت«او خود، .. تمجيد و سرزنش را با هم اشتباه گرفته و از هم تشخيص ندهند
 :فرمايد داند؛ چنانچه در شكايت از ياران خود مى و ذلّت و خوارى مى

و بقى رجال غض أبصارهم ذكر المراجع و أراق دموعهم خوف المحشر، فهم بين شريد نـاد،  «

و خائف مقموع، و ساكت معكوم، و داع مخلص، و ثكالن مرجع، قد أخملتهم التقية، و شملتهم الذلة، 
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م فى بحر أجاج، أفواههم ضامزة، و قلوبهم قرحة، قد وعظوا حتى ملّوا، و قهروا حتى ذلّوا، و قتلـوا  فه

      1.»حتى قلّوا
پوشـانده  ) از لـذّات دنيـا  (اند كه ياد روز قيامت، چشمهايشان را  و مردانى چند باقى مانده«

مشـاهده كارهـاى   بـر اثـر   (پـس بعضـى از آنهـا    . است، و از بيم آن روز، اشكشان جـارى اسـت  
اند، و جمعى ترسناك و خوار، و برخى خـاموش و   رانده و فرار كرده) ناشايست مردم، از ميانشان

و (و بعضـى از روى اخـالص و راسـتى    ) توانند حق را آشكار سازند كه نمى(اند  بسته مانده دهان
و تقيـه و   كننـد، و گروهـى انـدوهگين و رنجورنـد     دعوت مى) بدون پنهانكارى، مردم را به حق

پنهانكارى، ايشان را گمنام كرده و ذلّت و خوارى آنان را فراگرفته، پـس ايشـان در دريـاى شـور     
دار است، و مردم را پند داده تا جايى كـه ملـول و رنجيـده     فرورفته، دهانشان بسته و دلشان زخم

 ..»شدند و بر اثر مغلوبيت، ذليل و خوار شده و كشته شدند تا اينكه كم شدند
  ؛  »2ال يجد عبد طعم اإليمان حتى يترك الكذب هزله و جده«: فرمايد همچنين مى

چـه شـوخى بگويـد و چـه      -چشد تا زمانى كه دروغ را  اى طعم ايمان را نمى بنده    هيچ«
 ..»ترك كند -جدى 

اإليمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكـذب حيـث   «: فرمايد البالغه مى يا در همان نهج

   ؛»ينفعك
ايمان آن است كه صدق و راستى در آن مؤثّر باشد چه به تو ضرر برسـاند و چـه برايـت    «

 ..»منفعت داشته باشد
      3.»ما كَذبت و ال كُذبت و ال ضَللت و ال ضُلّ بى«: فرمايد و نيز مى

ام، و گمراه نشده و كسى هم به وسيله مـن   ام و به دروغ هم وادار نشده هرگز دروغ نگفته«
 ..»اه نگشته استگمر

در وصف كسى، سـخنى بـه دروغ نگفتـه و     -ابداً  - )رضي اهللا عنه(علي دهد كه  نشان مى
هرگز گمـراه  : فرمايد همچنين مى.. كسى و يا چيزى هم او را وادار به سخنانى دروغ ننموده است

ح است كه بيعت بنابراين واض.. ام گمراه نكرده -با كار و رفتار و سخنانم  -ام و كسى را هم  نشده
نمازش پشت سرشان، كارى مخلصانه  -همانگونه كه خواهيم آورد  -و همراهى على با خلفاء و 

 ..است و كامالً داوطلبانه بوده
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اى كـه مـا    على بدون يـاور بـوده نيـز، صـحيح نيسـت؛ زيـرا علـى       : گويند و اينكه مى5
و بارها و در جاهاى مختلف،  شناسيم، هرگز تن به ظلم و ستم نداده است؛ چنانچه خود بارها مى

 :فرمايد البالغه مندرج است؛ مثالً مى با سخنان متنوعى در اين مورد سخن گفته كه همگى در نهج
 1.»و لعمرى ما على من قتال من خالف الحق و خابط الغى من إذهان و ال إيهان«

لت و در جنگيدن با كسى كـه مخالفـت حـق كـرده و در راه ضـال     ! به جان خودم سوگند«
 ..»كنم گمراهى قدم نهاده است، مسامحه و سستى نمى

الذليل عندى عزيز حتى آخذ الحق «: گويد مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر و يا در جريان بيعت با 

 2.»فنظرت فى أمرى فإذا طاعتى قد سبقت بيعتى... له، و القوى عندى ضعيف حتى آخذ الحق منه

د است تا آنگاه كـه حقّـش را از ظـالم بسـتانم، و     ذليل و ستمديده نزد من عزيز و قدرتمن«
بنابراين، در ... قوى و ستمگر نزد من ناتوان و ضعيف است تا زمانى كه حقّ مظلوم را از او بگيرم

بـا  (همانـا در بيعـت   . امر خالفت خود انديشيدم و ديدم كه اطاعت و پيروى بر من واجب اسـت 
 ..»پيشى گرفتم) أبوبكر

شان نموده، بر  خلفاء بيعت و از آنها اطاعت و پيروى، و دايماً همراهىپس زمانى كه على با 
داننـد، واجـب اسـت آن     و فرزندانش مى )رضي اهللا عنه(علي تيجانى و كسانى كه خود را پيروان 

بـا   )رضـي اهللا عنـه  (علـي  اطاعت و دوستى و يكرنگى را تأييد و تأكيد كنند؛ زيرا محـال اسـت   
او را بر خود واجـب بدانـد كـه آن شـخص، ظـالم و غاصـب و        شخصى بيعت كند و اطاعت از

  !خيانتكار، و يا اقدامات و تصرّفاتش، ظالمانه و باطل باشد
 

*  *  * 

  
 :و فرزندانش با خلفاء )رضي اهللا عنه(علي همكارى و همراهى  - 

در  -بيعـت كـرده، در واقـع امامـت آنهـا را       -رضى اللّه عـنهم   -زمانى كه على با خلفاء 
پذيرفته است و نه تنها با آنها دشمنى نكرده، بلكـه در تمـام امـور، مستشـارى      -ضور و غياب ح

و در امـر همكـارى و مشـاركت بـا خلفـاء در      .. مطمئن و بازويى اجرايى براى خلفاء بوده اسـت 
تر بوده اسـت؛ چنانچـه شـيخ مفيـد، أبـواب       گيريها، از تمام صحابه ديگر پيشروتر و مقدم تصميم
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» قضـاوتهاى اميرالمـؤمنين در زمـان خالفـت أبـوبكر و عمـر      «ا در كتابش بـه موضـوع   خاصى ر
  1.اختصاص داده است

ء و غنـايم و   دار امـوال فـى   در زمان خالفت أبـوبكر، متـولّى و عهـده    )رضي اهللا عنه(علي 
بـن حسـن، و آنگـاه بـه دسـت       سپس به حسن، و بعد به حسين، و سپس بـه حسـن  . خمس بود

      2.ه شدحسن سپرد زيدبن
در حضورشـان، وزيـر و در غيابشـان، جانشينشـان بـود؛       -همواره  - )رضي اهللا عنه(علي 

بيـت،   خود به همراه حسن و حسين و ديگر اهـل  )رضي اهللا عنه(أبوبكر چنانچه در زمان خالفت 
هـا   اش، او را همراهى كردند و غنايم و هداياى جنگى و جاريه در جنگ مرتدين تحت فرماندهى

كـه او را   -را » حبيب بنت ربيعة أم«از او قبول و دريافت نمودند؛ چنانچه أبوبكر، كنيزى به نام  را
وليد به اسارت گرفته شده بـود،   التمر، به فرماندهى خالدبن كه در جنگ عين -ناميدند  مى» صهباء«

      3.به على هديه داد و دو فرزند به نامهاى عمر و رقيه از آن زاده شدند
جنـگ بـا    -قيس كـه در جنـگ يمامـه     همچنين، خولةبنت جعفربن )رضي اهللا عنه(كر أبوب
بخشيد و بهترين فرزندش بعد از حسنين،  )رضي اهللا عنه(علي به اسارت گرفته شد، به  -مرتدين 
      4.حنفيه از او زاده شد محمدبن

علـى   بـن  حسـن «: دان نيز چنين كردند و چنانچه آورده )رضي اهللا عنه(عمر در زمان خالفت 
خطاب و توجيهات و ارشاداتش، در لشگرى كه بـراى جنـگ بـا ايرانيـان      تحت فرماندهى عمربن

اند كه اين حسن بوده كه با توجيهـات عمـر، اصـفهان را     و آورده... تدارك ديده بود، شركت كرد
      5.»فتح كرد

رضـي اهللا  (عمـر  نشـين  ، سه بـار جا )رضي اهللا عنه(علي  -اند  چنانكه تواريخ آورده -و يا 
خواسـت بـه شـام و     خطّاب مـى  هجرى زمانى كه عمربن 15در سال «: در غيابش بوده است )عنه

او را از  -السـالم   عليـه  -مشورت كرد كه على ) همچون هميشه(فلسطين برود، با ديگر اصحاب 
از اينجـا  : ودمنع نمـود و بـه او فرمـ   ) خواست به روم و ايران برود همچون زمانى كه مى(اين كار 

_________________________________________________________________________ 
قضاياه فى إمارة «، و فصل 107 ، ص»بكر قضايا أميرالمؤمنين فى إمارة أبى«مفيد، فصل » اإلرشاد«نگاه شود به   - 1

، 138-158تا132 ، ص2 همچنين رجوع شود به تاريخ يعقوبى شيعى، ج - ، چاپ ايران 109 ، ص»الخطاب عمربن
  151-152 ، همچنين ص»بكر عزم أبى«تحت عنوان 

  . 118 ، ص4 الحديد، ج أبى البالغة، شرح إبن نهج -  2
، 361 عنبـة، ص  إبـن طالـب،   عمدةالطالب فى أنساب آل أبى -186 اإلرشاد، شيخ مفيد، ص -718 ، ص2 همان، ج -  3

  . چاپ نجف
  . 213 حق اليقين، مجلسى، ص -352 ، ص3 عمدةالطالب، فصل -   4
  . ، چاپ ايران390 تتمةالمنتهى، عباس قمى، ص -  5
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مـن قبـل از   : عمر گفت! روى همانا تو دارى به طرف دشمنى درنده و وحشى مى! خارج نشو7
شما اگر عباس را از دست بدهيد، شر، شـما  . گيرم عبدالمطّلب، بر دشمن پيشى مى بن مرگ عباس
شخصاً  پس عمر! شود شويد، همانگونه كه طناب از هم بازمى كوبد و شما پراكنده مى را در هم مى

      1.»ماند به جانشينى او در مدينه باقى مى -السالم  عليه -رود و على  به فلسطين مى
و در .. خواست به جنگ عراق بـرود  )رضي اهللا عنه(عمر هجرى نيز، زمانى كه  14در سال 

      2.رفت، در غيابش جانشين او بود ههجرى نيز، زمانى كه به أيل 17سال 
 -زمـانى كـه خواسـتند بـا او بيعـت كننـد        - )رضي اهللا عنه(علي ه و به همين دليل بود ك

و اگر من وزير شما باشم، بهتر از اين است كه امير «؛ »و أنا لكم وزيرا خير لكم منى أميرا«: فرمود
  3..»باشم

كردنـد؛   نيز هدايا و غنايم جنگى را دريافـت مـى   )رضي اهللا عنه(عمر على و فرزندانش، از 
  حسـين ، در جنگ با ايرانيان، شهربانو دختر يزدگـرد ساسـانى را بـه    )ي اهللا عنهرض(عمر چنانچه 

      4.از او زاده شد -العابدين  زين -بخشيد كه تنها باقيمانده واقعه كربال  )رضي اهللا عنه(
بيـت،   چنانچـه بسـيارى از اهـل   .. نيـز، همينطـور   )رضي اهللا عنه(عثمان و در زمان خالفت 

عباس در سـال   مثالً إبن.. كردند بدانها سپرده بود، قبول مى )رضي اهللا عنه(ان عثممسؤوليتهايى كه 
هجـرى در  26از هم، همو در جنگهايى كـه در سـال  و ب  5شود هجرى از طرف او، امير حج مى 35

افريقا، حسن و حسين،   6و طرابلس و هو در جنگهاى برق. شتافريقا به وقوع پيوست، شركت دا
بن عباس، همگى به دستور  بن جعفر، و پسرعموى پيامبر و پدرشان عبداللّه هو پسرعموشان عبداللّ

و بـاز هـم، همانهـا در    . سرح شركت داشتند بن أبى تحت فرماندهى عبداللّه )رضي اهللا عنه(عثمان 
عاص شـركت داشـتند و ديگـر     فرماندهى سعيدبن 7خراسان و طبرستان و گرگان، تحت جنگهاى

كردنـد؛ چنانچـه    و همچون سابق، هدايا و غنايم جنگى را از او قبول مـى     8..ها غزوات و معركه
بن عـامربن   زمانى كه عبداللّه«: روايت كرده -امام هشتم شيعه  -بن موسى الرضا  از على» ممقانى«

_________________________________________________________________________ 
  . 370 ، ص8، جزء2 الحديد، ج أبى البالغة، إبن شرح نهج -  1
  83-159 ، ص4 الطبرى، ج -، چاپ بيروت 35-55 ، ص7 البداية و النهاية، ج -  2
  .136 شرح صبحى صالح، ص -91، كالم 2اإلسالم، جزء البالغة، شرح فيض نهج  - 3
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  .176 ، ص2 تاريخ يعقوبى، ج - 5
  .45 ، ص3 أثير، ج بن كامل  - 6
  . 103 ، ص2 خلدون، ج تاريخ إبن -   7
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 نقدي بر كتاب تيجاني

. عفان آورد بن كريز، خراسان را فتح كرد، دختر پادشاه عجم را به اسارت گرفت و آن را نزد عثمان
      1.»ه حسن بخشيد و تا زمانى كه وفات يافت، نزد حسن بودپس او را ب

زمانى كه مردم بر او شوريدند  -اولين كسى بود كه از او  )رضي اهللا عنه(علي «: اند يا آورده
جعفر و غالمش قنبر را براى دفـاع از   بن اش عبداللّه دفاع نمود و سپس دو فرزندش و برادرزاده -

ديد ديگـر   و زبان، از او دفاع طوالنى كرد وبعد از اينكه با دست «و  2»او در منزلش باقى گذاشت
حتـى خشـيت أن    واللّه لقد دفعـت عنـه  «: گويد مى ؛ به طورى كه خود»3اى ندارد، كنار كشيد فايده

      4..»!آن قدر از او دفاع كردم كه ترسيدم من گناهكار شوم! به خدا قسم«؛ »أكون آثما
و فرزندانش، آنها را بـه   )رضي اهللا عنه(علي اين حقيقت است كه  تمام اين شواهد، بيانگر

با آنها مشورت و تحكيم خويشاوندى .. گذاشتند دانستند و بر امامت و واليتشان، صحه مى حق مى
جنگيدنـد و   -با آن همه قدرتى كه داشتند  -و از طرفى هم، با معاوية و پسرش يزيد .. كردند مى

 ..مه دادند و حق را هرگز رها نكردندجنگ را تا شهادتشان ادا
و سـاير   -و فرزنـدانش، هيچگـاه آنهـا را تنهـا نگذاشـتند و از آنهـا        )رضي اهللا عنه(علي 
جدا نگشتند، و همانگونه كه قرآن بـه آنهـا اشـاره     - )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا اصحاب 

 ..ياور همديگر بودند ، دلسوز و يار و»أذلة على المؤمنين«و  »رحماء بينهم«: كند مى
بارها  -خود را از رفقايش جدا كند، در حالى كه  )رضي اهللا عنه(علي چطور ممكن است، 

داد؛ چنانچـه   نواخـت و شـديداً هشـدار مـى     زنگ خطر را مبنى بر تفرقه مسلمانان مـى  -و بارها 
ة فإن الشـاذ مـن النـاس    ألزموا السواد األعظم فإن يد اللّه على الجماعة و إياكم و الفرق«: فرمايد مى

للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب، أال من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه و لو كـان تحـت عمـامتى    

      5.»!هذه

پيروى كنيـد؛ زيـرا دسـت خـدا بـر جماعـت       ) و جماعت بيشتر مسلمانان(از سواد أعظم «
جداشـده و تنهامانـده از   حـذر كنيـد كـه    ) از جماعت(است، و از مخالفت و جدايى ) مسلمانان(

مانـده از گلـه، نصـيب گـرگ      شود، همانگونه كه گوسفند جداشده و باقى مردم، نصيب شيطان مى

_________________________________________________________________________ 
  . ، چاپ تهران80 ، ص3 تنقيح المقال فى علم الرجال، ممقانى، ج -  1
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  . 286 ، ص3 الحديد، ج أبى إبن شرح -240البالغة، شرح فيض، خطبه  نهج -  4
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دعوت كنـد، او  ) يعنى جدايى از مسلمانان(پس آگاه باشيد كه هر كس به اين شعار . شود مى9
  ..»!زير اين عمامه من باشد) اگر من باشم و(را بكشيد، حتى 

 
*  *  *  
 

  :به خلفاء در نمازهايش) رضي اهللا عنه(داى علي اقت -
شـت سـر خلفـاء خوانـده اسـت؛      اش را پ همچنين نمازهاى پنجگانـه  )رضي اهللا عنه(علي 

     2.»قد أنكح رسول اللّه و صلّى على عليه السالم وراءهم«: 1گويد شيخ حرّ عاملى مى   چنانچه
مناكحت نموده و على بـه امامـت   ) اءيعنى خلف(با آنها  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «

يعنى اقتداى علـى بـه   (در اين «: گويد شيخ طوسى نيز مى.. »آنها، پشت سرشان نماز خوانده است
      3.»هيچ شكّى نيست و بر ما كامالً آشكار است) آنها در نمازش

بـا آن همـه    - )رضـي اهللا عنـه  (علـي  اگر كسى با خلوص نيت به اين حقيقت بنگـرد كـه   
چه در امـور   -پشت سر خلفاء نماز خوانده و آنها را به عنوان امام خود  -وارى و فضيلتش بزرگ

  4.قبول فرموده، بايد به فضيلت و بزرگوارى خلفاء اذعان نمايد -سياسى و چه در امور دينى 
در نمـازش بـه آنهـا     )رضي اهللا عنـه (علي آيا تيجانى و همفكرانش، اين لياقت را دارند كه 

با اين كارش، آن لياقت و شايستگى را براى خلفاء بـه   )رضي اهللا عنه(علي در حاليكه ! د؟اقتدا كن
تواند تقيه باشد؟ جوابش را  مى -به قول بعضى از علماى شيعه  -آيا اين نيز .. اثبات رسانده است

ل أجوبة مسائ«شنويم كه در كتابش  مى -از علماى مشهور شيعه  -الدين  از سيدعبدالحسين شرف
 :آورده است» موسى جاراللّه

بكر و عمر فليست تقية، إذ حاشا اإلمام أن يجعل عبادتـه تقيـة، و يجـوز     أما صالته وراء أبى«

  5.»للشيعى أن يقتدى بالسنى

اما نماز امام، پشت سر أبوبكر و عمر از راه تقيه نبود؛ زيـرا امـام دورتـر از آن اسـت كـه      «
 ..»بنابراين جايز است كه شيعى در نمازش به سنّى اقتدا كند. عبادتش را به طور تقيه انجام دهد

_________________________________________________________________________ 
  . ، چاپ ايران388 مرآةالعقول، مجلسى، ص -253 قيس، ص بن كتاب سليم -53 ص اإلحتجاج، طبرسى، - 1
  . 534 وسائل الشيعة، كتاب الصالة، ص -  2
  . ، چاپ ايران354 تلخيص الشافى، ص -  3
اختصاص نداشته، بلكه ديگر فرزندانش نيز با خلفاى وقت، نماز ) رضي اهللا عنه(  البته اين رفتار تنها به على  - 4

  .آمده است» وسائل الشيعة«اند، چنانچه در منابع شيعه و از جمله  گزارده مى
  . 26 آزار شيرازى، ص ، تأليف محمدرضا حكيمى و بى»مشعل اتّحاد«نقل از  - 5



 نقدي بر كتاب تيجاني

زمـانى كـه خلفـاء     -در دوران خالفتشـان   )رضي اهللا عنه(علي حال به فرض محال، اينكه 
شان از راه تقيه رفتار نموده باشد و كارهايش را قلباً و به دلخواه خود انجام  با همگى -زنده بودند

مگر ! شهادت يا وفاتشان، نظرات و اقداماتش نسبت به آنها فرق نكردنداده باشد، پس چرا بعد از 
 !ترسيد؟ از مرده آنها هم مى

در خلـوت و مـأل    -اى  بارها و بارها بعد از خالفت هر خليفـه  )رضي اهللا عنه(علي ! بارى
 تمام اينها يك طرف، و مصاهرات و فاميلى بين آنها و.. از آنها تمجيد و ستايش كرده است -عام 

  !نيز نامگذارى فرزندانش به نامهاى خلفاء، طرف ديگر
 

*  *  *  
 

 :مصاهرات و پيوندهاى خويشاوندى بين خلفاء و ائمه -
و هر چهار خليفه، پيوند و رابطـه خويشـاوندى    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بين خانواده 

صلي اهللا (پيامبر بكر، همسر دختر أبو -رضى اللّه عنها  -اى كه عايشه  محكمى برقرار بود؛ به گونه
را به نكاح خويش  )رضي اهللا عنه(عمر دختر  -رضى اللّه عنها  -سپس حفصه .. بود )عليه و سلم

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  را بـه ازدواج   -رضـى اللّـه عنهـا     -دخترش فاطمه  و از طرفى. .1درآورد
.. »زينـب «و » كلثـوم  ام«، »نحسـي «، »حسـن «: ماننـد  آورد كه چهار فرزند از آنها به جاى مـى  درمى

آورد كه  درمى )رضي اهللا عنه(عثمان را به نكاح  -رضى اللّه عنها  -همچنين دختر ديگرش، رقيه 
اش فرزند پسرى به نام عبداللّه بود كه در سنّ هفت سالگى در اثر زخم شديدى كه از منقار  نتيجه

در سـال دوم هجـرى در مدينـه    و چون رقيه نيـز  .. خروس به چشمش اصابت كرد، وفات يافت
را بـه   -رضـى اللّـه عنهـا     -كلثـوم   دختر ديگـرش، ام  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر وفات يافت، 

 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كلثوم نيز پس از چندى از دنيا رفت،  اش درآورد و چون ام همسرى
      2.گرديد» ذوالنورين«ا ملقّب به ، و لذ»دادم اگر دختر ديگرى داشتم، باز به عثمان مى«: فرمود

و على و عثمـان نيـز،   .. باشد داماد أبوبكر و عمر مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در واقع، 
      3.باشند مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر داماد 

_________________________________________________________________________ 
  . 534 وسائل الشيعة، كتاب الصالة، ص - 1
مجالس المـؤمنين،   -.  48 ، ص1 جسبل السالم، محمدبن إسماعيل صنعانى،  -72 ، ص4 تيمية، ج السنة، إبن منهاج -  2

األسـناد،   قـرب  -164 البالغة، شرح فيض اإلسـالم، كـالم   نهج -85 ، ص)ملقّب به شهيد ثالث(قاضى نوراللّه شوشترى 
د    -73 ، ص3 تنقـيح الرجـال، ممقـانى، ج    -108 ، ص1 اآلمال، قمى، ج منتهى -7و6 حميرى، ص أميرالمـؤمنين، محمـ

  . 172 شناسى، شريعتى، ص اسالم -ن على در عهد عثمان ، تحت عنوا256 جوادمغنية، ص
  . 588 ، ص51 ، باب2 ، مجلسى، ج»حياةالقلوب«در اين مورد نگاه شود به  -  3
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 )رضي اهللا عنه(عمر كلثوم را به ازدواج  نيز، دخترش ام )رضي اهللا عنه(علي و اما خود 1
      1.كلثوم شده است از ازدواج عمر و أم» زيد«اى به نام  ورده كه صاحب نوهدرآ

بـه   - )رضـي اهللا عنـه  (علـي  برادر  -  )رضي اهللا عنه(طالب همچنين زمانى كه جعفربن أبى
آيد كه نتيجـه   درمى )رضي اهللا عنه(أبوبكر شهادت رسيد، همسرش أسماءبنت عميس، به ازدواج 

او را بعدها به واليـت مصـر    )رضي اهللا عنه(علي باشد كه  مى» بكر أبى بنمحمد«آن، پسرى به نام 
همسرش را  )رضي اهللا عنه(علي يابد،  وفات مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر زمانى كه . كند منصوب مى

      2.شود از او متولّد مى» يحيى«آورد و فرزندى به نام  به نكاح خود درمى
، مـورد  )رضي اهللا عنـه (أبوبكر آمده است، محمد فرزند  البالغه نهج 67همچنانكه در خطبه 

بود و در كنار فرزنـدان خـود، او را بـزرگ كـرد و بـه هنگـام        )رضي اهللا عنه(علي عالقه فراوان 
عمـر  وقتى دو دختر يزدگرد را به مدينه آوردند، . خالفتش، او را به زمامدارى مصر منصوب نمود

حسـين از  . و ديگرى را به عقد محمد پسر أبـوبكر درآورد يكى را به عقد حسين  )رضي اهللا عنه(
بكر نيز از همسرش، صاحب پسرى به نـام   أبى را صاحب شد، و محمدبن» العابدين زين«شهربانو، 

خـود    3قاسم نيـز بعـدها بـا دختـر عمـوى     .. گشت و بنابراين، آن دو، پسرخاله هم بودند» قاسم«
به دنيا آورد » فروة أم«ازدواج كرد و از وى دخترى به نام  -بكر  أبى بن دختر عبدالرحمن -» أسماء«

ولـدنى أبـوبكر   «: فرمود 2 كه همسر امام باقر و مادر امام صادق گرديد و از اين جهت امام صادق
     4..»!أبوبكر، دو بار جد من است«؛ »!مرتين

رضي اهللا (علي  بن ازدواج حسين -اند  كه تمام اهل أنساب و تواريخ آورده -و قرابت ديگر 
است كـه پـس از شـهادت     )رضي اهللا عنه(أبوبكر بكر، نوه  أبى بن با حفصة دختر عبدالرحمن )عنه

 ..زبير ازدواج كرد بن حسين، با عبداللّه
عفـان   بـن  سر أبان، پسر عثمـان هم )رضي اهللا عنه( طالب أبى كلثوم، دختر جعفربن همچنين أم

 5 .بود

_________________________________________________________________________ 
، 3 اإلستبصار، طوسى، أبواب العـدة، بـاب المتـوفى عنهـا زوجهـا، ج      -115 ، ص6 فروع كافى، كتاب الطالق، ج -   1

 -، چـاپ تهـران   277 حقيقةالشـيعة، مقـدس اردبيلـى، ص    -262 ، ص9 ، جتهذيب األحكام، كتاب الميراث -353 ص
، تحـت عنـوان   6 ، فصل186 ، ص1 اآلمال، شيخ عباس قمى، ج منتهى - 76-82-85 مجالس المؤمنين، شوشترى، ص

  . ، چاپ قديم ايران»ذكر أوالد أميرالمؤمنين«
  . 186 اإلرشاد، مفيد، ص -مجالس المؤمنين، شوشترى، مجلس چهارم  - 2
 673-674 جالءالعيون، مجلسى، ص -3 ، ص2 اآلمال، قمى، ج منتهى -253 اإلرشاد، شيخ مفيد، ص  - 3
  . 27 آزار شيرازى، ص مشعل اتّحاد، بى -195 عمدةالطالب، ص -120-147-155-161 ، ص2 الغمة، ج كشف -  4
  .86 قتيبة دينورى، ص المعارف، ابن - 5
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، همسـر زيـد، پسـر    )رضـي اهللا عنـه  (علـي  و نـوه   )عنه رضي اهللا(  حسيندختر  هو سكين 
 1. بود كه بعد از وفات شوهرش، از او ارث برد -)رضي اهللا عنه(عثمان نوه  -عثمان  عمروبن

همسر  - )رضي اهللا عنه(  حسينفاطمة دختر ديگر  - )رضي اهللا عنه(علي همچنين نوه دوم 
علـي  بن عثمان بود كه بعد از وفات حسـن نـوه   بن عمرو عبداللّه )رضي اهللا عنه(عثمان نوه ديگر 

      2.با او ازداواج كرد و فرزندى به نام محمد آورد -على  بن پسر حسن - )رضي اهللا عنه(
همسـر نـوه ديگـر     -مثنى  قاسم دختر حسن أم - )رضي اهللا عنه(علي  بن همچنين نوه حسن

مروان بـه   ه او هم پسرى به نام محمدبنبود ك -عثمان  بن مروان پسر أبان - )رضي اهللا عنه(عثمان 
 3. دنيا آورد

آيا اين مصاهرات و پيوندهاى خويشاوندى، همگى دليل بر رضـايت و دوسـتى و بـرادرى    
اگر چنين نبوده، چرا بعد از وفات خلفـاء  ! و فرزندانش نيست؟ )رضي اهللا عنه(علي بين خلفاء و 

  !..ادامه داشت؟اين پيوندها و مصاهرات، همچنان بين فرزندانشان 
 

*  *  *  
 

 :به نامهاى خلفاء )رضي اهللا عنه(علي نامگذارى فرزندان  -
اش را  مسلّم است، هر انسانى، نام نيكو و داراى معانى خوب، و يا نام اشخاص مورد عالقه

گزيننـد كـه    كند؛ مثالً اكثر شيعيان نام ائمه را براى فرزندانشـان برمـى   براى فرزندانش انتخاب مى
بينيم كه خـود   كنيم، مى زمانى كه به منابع شيعه نگاه مى.. ه عالقه و ابراز محبت بديشان استنشان

المؤمنين عايشه را براى فرزنـدان خـود انتخـاب نمـوده و بـدين وسـيله،        ائمه نيز، نام خلفاء و أم
 !اند عمالً نشان داده -حتّى پس از وفاتشان نيز  -محبت و عالقه خود را نسبت به آنان 

، أبوبكر، عمر، و عثمان بوده است كه همگـى،  )رضي اهللا عنه(علي نام سه تن از فرزندان  -
امـا   4..رسـند  واقعه كربال به شهادت مى همراه برادران ديگر خود، حسين و أبوالفضل و جعفر، در

_________________________________________________________________________ 
جمهـرة أنسـاب العـرب،     -349 ، ص6 سـعد، ج  طبقات، إبـن  -120 ، ص4 رى، جنسب قريش، زبي -94 همان، ص - 1

  . 86 ، ص1 حزم، ج إبن
نسـب قـريش،    -534 ، ص6 خان سـپهر، ج  ناسخ التواريخ، ميرزاتقى -202 الطالبين، أبوالفرج إصفهانى، ص مقاتل -  2
  . 348 ، ص8 ، طبقات، ج93 المعارف، ص -114 ، ص4 ج
  . 438 كتاب المحبر، بغدادى، ص -85 ، ص1 جمهرة أنساب قريش، ج -53 ، ص2 نسب قريش، ج - 3
، 1 الغمـة، أربلـى، ج   كشـف  -»ذكر أوالد أميرالمؤمنين و عـددهم و أسـماءهم  «، باب 186 اإلرشاد، شيخ مفيد، ص - 4

مقاتـل الطـالبين، اصـفهانى،     -262-382 ، ص1 اآلمال، شـيخ عبـاس قمـى، ج    منتهى -64 ، ص2 و ج 440-575 ص
، 2 تـاريخ يعقـوبى، ج   -»من قتل مع الحسين بكربالء«، ذكر 570-582 جالءالعيون، مجلسى، ص -83-84-142 ص
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 گوينـد  با اينكه اين همه از كربالء و شهدايش سخن مى -بينيم كه از آنها به خاطر نامشان  مى3
 !!شود هيچ ذكرى نمى -

، أبوبكر و عمر بوده است كـه أبـوبكر   )رضي اهللا عنه(علي  بن نام دو تن از فرزندان حسن -
نـامى     -ه خاطر نامش تنها ب -اما از او نيز .. 1رسد نيز، همراه عموهايش در كربالء به شهادت مى

 !!شود برده نمى
نيز، أبوبكر و عمر بوده است كـه آن   )عنهرضي اهللا (علي  بن نام دو تن از فرزندان حسين -

هم  اما باز.. 2رسند بال به شهادت مىدو نيز همراه با پدر و عموها و برادرانشان، در همان واقعه كر
 3 !!آيد به خاطر نامشان، از آنها ذكرى به ميان نمى

كـه يكـى از   العابدين  ملقّب به زين - )رضي اهللا عنه(  حسين بن نام دو تن از فرزندان على -
      4.عمر و عايشه بوده است -بوده است » أبوبكر«هاى او نيز  كنيه

أبوبكر و عمـر و عايشـه بـوده     -ملقّب به كاظم  -جعفر  بن نام سه تن از فرزندان موسى -
      5.است

 6. أبوبكر بوده است -ملقّب به رضا  -  موسى بن هاى على نام يكى از كنيه -

      7.عايشه بوده است -ملقّب به هادى  -محمد  بن لىنام يكى از فرزندان ع -
 8... و موارد ديگر

كـه   -توان گرفت، اين است كه بر خالف باورهاى رايـج در بـين شـيعيان     اى كه مى نتيجه
و فرزندانش از خلفاء و يا احياناً از ديگر صحابه ناراضى بوده و بين  )رضي اهللا عنه(علي معتقدند 

  ..هيچگونه كدورتى بينشان نبوده است -وجود داشته  كينه و ضديت اآنه

                                                                                                                                                                   
، 356-361 عنبة، ص عمدةالطالب، إبن -، منشورات األعلمى تهران 143 الفصول المهمة، شيخ حرّعاملى، ص -213 ص

  251-252 تحفةاألحباب، عباس قمى، ص -چاپ نجف 
، 2 تــاريخ يعقــوبى، ج -87 الطـالبين، ص  مقاتــل -229-240-450 ، ص1 اآلمـال، ج  نتهــىم -194 اإلرشـاد، ص  - 1

  . 582 جالءالعيون، ص -166 الفصول المهمة، ص -81 عمدةالطالب، ص -228 ص
  . 582 جالءالعيون، مجلسى، ص -263 التنبيه و اإلشراف، مسعودى شيعى، ص - 2
  . 74 ، ص2 الغمة، ج كشف -   3
 -194 عمـدةالطالب، ص  -43-622 ، ص2 اآلمـال، ج  منتهـى  -90-105 ، ص2 الغمة، ج كشف -261 اإلرشاد، ص -4

  . 209 المهمة، ص الفصول
الفصول المهمـة،   -216-217-237 ، ص2 الغمة، ج كشف -824 ، ص2 اآلمال، ج منتهى -302-303 اإلرشاد، ص -  5

  . 242 ص
  561-562 مقاتل الطالبين، ص - 6
  . 283 صول المهمة، حرّعاملى، صالف -334 همان، ص -  7
كشـف  «توان بـه   در اين مورد مى.. اند هاى ايشان نيز، به نامهاى خلفاء نامگذارى شده بسيارى از نوادگان و نتيجه - 8

  . تأليف اصفهانى رجوع شود» مقاتل الطالبين«تأليف أربلى و نيز » الغمة فى معرفة األئمة
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*  *  *  
 

دار كـردن   آميزى كه تيجانى براى خدشه اشاره به چند روايت و داستان دروغين و مغالطه -
 :مناقب و فضايل خلفاء ذكر كرده است

حال، با توجه به اين نكاتى كه اشاره كرديم، به برخى از روايـات و داسـتانهاى دروغـين و    
دار نمـودن   آميز، و برداشتهاى نادرستى كه تيجانى و ديگر علمـاى شـيعه بـراى لكّـه     حياناً مغالطها

فضايل و مناقب خلفاء و اثبات كدورت و ضديت بين على و آنها متوسل شـده و بارهـا و بارهـا    
 :پردازيم دهند، مى مورد استناد قرار داده و مى

 :)اهللا عنهرضي (عمر جريان صلح حديبيه و اعتراض  -
اصحاب و «ماجراى ) 133تا  128ص (همانگونه كه در فصل اول متذكّر شديم، تيجانى در 

 -و با روشـى ملحدانـه و مغرضـانه    ! را آورده و گفته كه عمر مخالف قطعنامه بود» صلح حديبيه
وضوع ريخته نقل كرده كه ما در اينجا به اين م اين داستان را نيز ناقص و درهم -همچون هميشه 

 :جريان از اين قرار بود.. پردازيم مى
خبر داد كـه مكّـه توسـط     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در عالم رؤيا به  -متعال  -خداوند 

در بـين  .. دهـد  اين مژده را به مسلمانان مـى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر .. شود مسلمانان فتح مى
از  -همچون مدينه، شهر انصـار   -كه ديارشان اصحاب، مهاجرين از همه بيشتر خوشحال شدند 

صـلي اهللا  (پيـامبر  از ايـن رو،  .. توانند به زيارت خانه خدا برونـد  شود و مى كفر و شرك، پاك مى
نفر از مهاجرين و انصار براى انجام مراسـم حـج بـه طـرف مكّـه حركـت        1400با  )عليه و سلم

مژده داده بود كه امن و امـان،   ) عليه و سلمصلي اهللا(پيامبر كند، و چون خداوند در خواب به  مى
 ..وارد مكّه خواهيد شد، با قلبى مطمئن و سرشار از شادى، و با عزمى راسخ به راه افتادند

پيـامبر  به همين خاطر، .. قريش خبردار شدند و قسم خوردند كه از ورود آنها ممانعت كنند
را به عنـوان نماينـده و سـخنگوى خـويش      )نهرضي اهللا ع( عفان بن ، عثمان)صلي اهللا عليه و سلم(

آييم و قصد  ما براى انجام مراسم حج مى: انتخاب و به سوى سران قريش فرستاد تا به آنها بگويد
را به ) صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا به مكّه رفت و پيام  )رضي اهللا عنه(عثمان .. جنگ نداريم

خواهى كـه خانـه را    اگر خودت مى: گفتند )هللا عنهرضي ا(عثمان مشركين به  1مشركين ابالغ كرد

_________________________________________________________________________ 
 -1119 ، ص3 طبـرى، ج  -243 شناسى، دكترعلى شريعتى، ص اسالم -325-326 ، ص8 روضه كافى، كلينى، ج -.  1

  . 212 ، ص2 هشام، ج إبن -234 ، ص1 أثير، ج إبن
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 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خـدا  تا : گفت )رضي اهللا عنه(عثمان ! توانى طواف كنى، مى5
اين شـد كـه   . داشتند و نگذاشتند برگردد را نگه و لذا او1 !من هم طواف نخواهم كردطواف نكند، 

انتشار اين خبر، خون انتقام را در رگهاى !.. ستعثمان توسط قريش به قتل رسيده ا: شود شايع مى
خورم تـا   از اينجا تكان نمى«: فرمايد مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر .. آورد اصحاب به جوش مى

صـلي  (پيـامبر  و بنابراين، » و براى عثمان، از مردم بيعت گرفت! زمانى كه با قاتلين عثمان نجنگيم
.. گرفتن فراخواند كه به آن تكيه داده بود، براى بيعت 2 ير درختىاصحابش را به ز) اهللا عليه و سلم

 .شود مشهور مى» رضوان«گيرد كه بعدها به بيعت  و بيعت انجام مى
بـه   -در آخر مراسم، دو دست مباركش را بلند كرد و آنها را  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
و خـود پيـامبر   3 »!ه جاى عثمـان ن هم باي«: به هم داد و خطاب به حاضرين فرمود -عنوان بيعت 

مشـخّص   4 !ردبا خودش بيعت ك )رضي اهللا عنه(عثمان عنوان نماينده    به) صلي اهللا عليه و سلم(
تـا آخـر    - )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  خلوص ايمان  ،)صلي اهللا عليه و سلم(است، اين كار پيامبر 

رضـي اهللا  (عثمـان  دانست كـه   مى )و سلمصلي اهللا عليه (رسول خدا رساند؛ زيرا  را مى -حياتش 
ولـى تيجـانى ادعـا    ! تا آخر عمرش وفادار خواهد ماند كه از طرف او، با خودش بيعت كرد )عنه
، حاضـرين  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  بعد از اين عمـل  ! كند كه او از مرتدان بوده است مى

از  -متعـال   -ه و عميق بود كه خداوند اين بيعت به حدى خالصان  5!خوشا به حال عثمان: گفتند
 :همگى آنان راضى شد و فرمود

m�~�_�̀�a�b��c�d�e�f�g�h�i�j�k��l�m�n�
o�p�q�r�l  ]18: الفتح [  
پـس  . همانا خداوند از مؤمنان راضى شد، آن هنگام كه زير درخت با تو بيعت كردند(

و لـذا  ) كننـد  اعتـراض مـى   و فهميد به چه دليـل (خداوند از آنچه در قلوبشان بود، دانست 
بر آنـان فرسـتاد و فـتح    ) پس از ناراحتى و اعتراض به خاطر مفاد صلحنامه(آرامش خود را 

 )..به آنان پاداش خواهد داد) كه فتح خيبر و مكّه باشد(نزديكى را 
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، جمعـى از قـريش بـه    )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  شدن شايعه قتل  به هر حال، بعد از معلوم
آيند و پس از گفتگـوى مفصـل،    مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نزد » بن عمرو سهيل«سركردگى 

 )رضي اهللا عنـه (علي .. گردد و مشركين منعقد مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پيمان صلحى بين 
بسم اللّه : بنويس«: فرمود )رضي اهللا عنه(علي به  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر .. كاتب قرارداد بود

صلي اهللا عليـه  (پيامبر طبق دستور  )رضي اهللا عنه(علي . »...از محمد رسول خدا.. لرحمن الرحيما
اللّهـم؛   بسـمك «: بنـويس ! شناسـم  من خداى رحمان و رحيم را نمى: سهيل گفت.. نوشت )و سلم
ز بـا  دانسـتيم، هرگـ   اگر ما تو را رسول خدا مى! »محمد پسر عبداللّه«: ، و بنويس»به نام تو! خدايا

بـه   -چون از وعده خدا خبر داشت  - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر !.. شديم شما وارد جنگ نمى
و لذا خـود  ! آن را پاك نكرد )رضي اهللا عنه(علي ولى ! آن را پاك كن: فرمود )رضي اهللا عنه(علي 
 1. آن را پاك كرد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

 :پيمان صلح به شرح زير منعقد شد
امسال، مسلمانان از همين مكان به مدينه برگردند، و از مراسم حـج امسـال خـوددارى     -1

 ..كنند
 .در سال آينده براى انجام مراسم حج به مكّه بيايند، و فقط سه روز در مكّه بمانند -2
تواننـد بـه ميـان يكـديگر      جنگ، بين مسلمانان و قريش تا ده سال ديگر متوقّف، و مى -3
 ..نندوآمد ك رفت

هرگاه يك نفر از قريش، مسـلمان شـد و بـه     -ده سال صلح  -بس  در تمام مدت آتش -4
اما اگر يك نفر از طرف مسـلمانان بـه قـريش    . مسلمانان پناه آورد، بايد او را به آنها تحويل دهند

ـ  پناه آورد، قريش در برگرداندن آن آزاد هستند؛ اگر خواستند تحويل مـى   د و اگـر خواسـتند،  دهن
     2دهند تحويل نمى

رضي (عمر .. ، به ماده چهارم معترض بودند)رضي اهللا عنه(عمر بيشتر اصحاب و از جمله 
چـرا بايسـتى   : رفت و سؤاالتى از اين قبيل پرسـيد  )رضي اهللا عنه(أبوبكر با ناراحتى نزد  )اهللا عنه

مگر ما مسلمان نيستيم و آنها ! مگر ما برحق نيستيم و آنها بر باطل؟! بار را بپذيريم؟ اين صلح ذلّت
دهـم كـه محمـد     من شهادت مـى : گفت )رضي اهللا عنه(أبوبكر ! پس چرا بايد چنين باشد؟! كافر؟

).. از طرف خدا اين شرايط را پذيرفته اسـت  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر يعنى ! (رسول خداست
 !..حمد رسول خداستدهم كه م من هم شهادت مى: هم بالفاصله گفت )رضي اهللا عنه(عمر 
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صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  ، بدون اينكه سخنى در ايـن رابطـه از   )رضي اهللا عنه(أبوبكر7
به تصور  )رضي اهللا عنه(عمر بشنود، مطمئن بود كه خدا به اين صلح اجازه داده است، ولى  )سلم

ذيرفته، معترض بـود؛  بنا بر رأى خودش، صلح و مواد آن را پ )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اينكه 
 !شد صلحى كه ظاهراً به ضرر مسلمانان تمام مى

بدون كم و  -هم رفت و همان سؤالها را  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به همين جهت، نزد 
او را متوجه كرد كه قبول صلحنامه بـا   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا . از او هم پرسيد -زياد 

و ! گيـرد  بـرد و آرام مـى   به اشـتباهش پـى مـى    )رضي اهللا عنه(عمر هايتاً و ن.. اذن خدا بوده است
تيجانى هـم نوشـته   شود و طورى كه  كند و پشيمان مى امضاء مى 1  نامه را شخصاً پايين اين پيمان

 !!دهد كه خدا او را ببخشد گزارد و صدقه مى مى2 است، بسيار نماز
كرد، اين صـلح بـر    ز اين بود كه خيال مى، ناشى ا)رضي اهللا عنه(عمر اعتراض و اضطراب 

! انجامد تحميل شده است و سرانجام به ذلّت و ناتوانى مسلمانان مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
آرامش پيدا كرد و فهميد كه از طرف خدا بوده است و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اما با سخنان 

      3!نامه را امضاء كردند و زبير، پيمانلذا خود به همراه على و أبوبكر و طلحه 

بـه زعـم بعضـى از     -بـار   حكمت اين صلح، بعدها آشكار گرديد؛ زيرا همان صـلح ذلّـت  
بـس طـوالنى، مسـلمانان و     در اين آتـش : يكى اينكه!.. پيروزى آشكارى برايشان گرديد -صحابه 

وآمدها باعث شد كـه در مـدت    وآمد كنند و اين رفت كافران آزاد بودند كه به ميان همديگر رفت
.. سـال گذشـته، آن انـدازه مسـلمان نشـده بودنـد       18دو سال، آن اندازه مسلمان شوند كه خالل 

شدن اين پيمان، مسلمانان ديگر از جانب جنوب، از هر خطرى ايمن شـدند   با بسته: ديگرى اينكه
ن مـاجراجوى خيبـر حملـه    به يهوديـا  -تنها با گذشت يك ماه از صلح حديبيه  -و لذا توانستند 

از بـين بردنـد و آرامـش و     -به اين ترتيب  -كنند و آنجا را فتح كنند و خطر جانب شمال را نيز 
از اين فرصـت نيـز اسـتفاده كـرد و بـه       )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر امنيت داخلى برقرار شد و 

.. ت بـه اسـالم نوشـت   هـايى جهـت دعـو    كشورهاى مجاور، به پادشاه ايران و مصر و روم، نامـه 
بـرد، بازگردانـدن آن، مشـكلى را حـل      شد و به مكّه پناه مى اگر مسلمانى مرتد مى: همچنين اينكه

نبايد بـه مدينـه و    -به موجب قرارداد  -دانستند كه  شدند، مى اما اگر افرادى مسلمان مى! كرد نمى
پيـامبر  قرهـايى را تشـكيل دادنـد و    از اين رو، در كنار بحر احمـر، م .. ميان مسلمانان پناه بياورند
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و به طور كلّـى، ايـن صـلح،    ... افرادى را براى تبليغ اسالم برايشان فرستاد )صلي اهللا عليه و سلم(
باعث مشكالت و عذاب سختى براى كفار مّكه گرديد و همانطور كه خدا وعـده داده بـود، ايـن    

صـلي اهللا  (پيـامبر  گرديـد و خـواب    فتح آشكارى برايشان -بدون اينكه مسلمانان بدانند  -صلح 
 :تعبير شد )عليه و سلم

m�¡���¢���£���¤���¥����§¦���¨������©��ª���«�¬���®�̄���°�

±���²��³����´��µ���¶�̧�����¹�º����»�¼���½�¾����¿�À�Á�l  

  ] 27: الفتح[
به خواسـت  . خداوند، خواب را راست و درست به رسولش نشان داده است(

كرده و بـدون تـرس و    امن و امان و سرتراشيده و مو كوتاهخدا، همه شما در 
دادن آن  بـا صـورت  (ولـى خداونـد   . هراس، داخل مسجدالحرام خواهيد شد

قبل از فتح (دانستيد، و به همين جهت  دانست كه شما نمى چيزهايى مى) صلح
كه صلح حديبيه بـود و پيروزيهـاى   (، فتح نزديكى )مكّه كه روانه شده بوديد

 )..پيش آورد) از جمله فتح خيبر را به دنبال داشت، در بين راهزيادى 

كردند بر مسـلمانان   كه فكر مى -مشركين، پس از چندى متوجه شدند كه در صلح حديبيه 
! اند، نتوانستند بر صلح پايدار بمانند و لذا پيمان خود را شكسـتند  شكست خورده -اند  پيروز شده

هم با آنها جنگيد و باالخره همانطورى كه خداونـد در خـواب    )مصلي اهللا عليه و سل(پيامبر پس 
 !..به او مژده داده بود، وارد مكّه شدند و آن را فتح كردند

كتـابش، بـه بهانـه    ) 128ص (او در ! و اما سخن تيجـانى را بنگـريم كـه چـه گفتـه اسـت      
بيعت رضوان كه زيـر  به مكّه و  )رضي اهللا عنه(عثمان نويسى، از جريان انتخاب و ارسال  خالصه

بلكه ! درخت انجام گرفت، و آن آيه باشكوه و ديگر آيات مربوطه، حتّى يك كلمه هم نگفته است
 :را ذكر كرده و سپس نوشته است )رضي اهللا عنه(عمر يكسره به پيمان صلح رفته و تنها اعتراض 

تـأثّر نشـوم و   كنم؛ چون ممكن نيست چيزى را بخـوانم و م  اى تأمل مى من در اينجا لحظه«
پذيرد كه ايـن سـخن را    آيا هيچ عاقلى مى. تعجب نكنم از رفتار اين اصحاب نسبت به پيامبرشان

نمودند؟ اين داستان، آنهـا   كردند و آن را اجرا مى كه اصحاب به راستى، اوامر پيامبر را اطاعت مى
 )131ص .. (»نمايد كند و نظرشان را تخطئه مى را تكذيب مى
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 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه تيجانى مدعى است، اصحاب از اوامر ترديدى نيست 9
شـان، نخسـت از    بـر او اعتـراض و همگـى    )رضـي اهللا عنـه  (عمـر  كردند؛ زيرا امثال  اطاعت نمى

 !تراشيدن موى سرشان امتناع ورزيدند
لمان همچنين عمار، أبوذر، مقداد، سـ .. كاتب بود )رضي اهللا عنه(علي در جريان اين صلح، 

اى كه مورد احترام شيعيان هستند نيز حضور داشتند، اما تيجانى آنهـا را فرامـوش    و ديگر صحابه
بلند شـويد،  : به اصحابش فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر «: گويد مى) 130ص (كند و در  مى

يل عدم اطاعت ، و آن را دل»ولى به خدا قسم يك نفر از آنان برنخاست! قربانى كنيد و سر بتراشيد
و بنابه اين روايتى كه نقل كرده است  -بنا به گفته تيجانى ! داند اصحاب و در نتيجه ارتداد آنها مى

را اطاعت نكردند، پس حكم على و ديگر  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اصحاب، هيچكدام امر  -
بطـه بـا جريـان    عـالوه بـر آن، در را  ! شـود؟  اى كه مـورد قبـول شـيعه هسـتند، چـه مـى       صحابه
محمد رسـول  «و » بسم اللّه الرحمن الرحيم«كردن  مبنى بر پاك )رضي اهللا عنه(علي نكردن  اطاعت

اگر عمـر يـا أبـوبكر ايـن كـار را      ! گويد؟ چه مى -كه در روايات شيعه و سنّى آمده است  -» اللّه
، سرسـختى و  )عنـه رضـي اهللا  (علي هرچند برداشت ما از اين نافرمانى ! گفت؟ كردند، چه مى مى

نشـان   -عمـالً   -و ساير مسلمانان نسبت بـه كفـار از خـود     )رضي اهللا عنه(علي عزّتى است كه 
همچون -عمرو  بن حاضر نبود كه حق را پاك كند و در برابر سهيل )رضي اهللا عنه(علي .. دادند مى

تـوان   آيا مى.. دهدذلّت از خود نشان  -اش معترض بود  كه به مفاد صلحنامه )رضي اهللا عنه(عمر 
را اطاعـت   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر نيز، اوامر  )رضي اهللا عنه(علي مثل تيجانى ادعا كرد كه 

! كنـد؟  را اجرا مـى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آيا او خود اوامر ! خود تيجانى چطور؟! كرد؟ نمى
 !مسلّماً خير
خطّاب شك و ترديـد در   ن است، عمربنرسد كه ممك به نظرم مى«: گويد مى) 132ص (در 

 ..»!ندهند )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دل حاضران ايجاد كرد تا آنها گوش به فرمان 
شـيطان و   -و بلكه مطمئن هستم  -رسد  و به نظرم مى: گوييم قبل از جواب، به تيجانى مى

پاى آنها قـدم   بنويسد و پابهاند كه چنين اراجيفى را  شاگردانش، در دل تيجانى وسوسه ايجاد كرده
 !!بردارد و در دل مسلمانان شك و ترديد و بغض و كينه ايجاد كند

موجب شد كه حاضـران   )رضي اهللا عنه(عمر اين سخن تيجانى بدين معناست كه اعتراض 
گـوش   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  ، به فرمان ...و از جمله على و أبوذر و مقداد و سلمان و

اين شيادان و دروغگويـان  : گفتيم نوشتند، مى اگر ماركسيستهاى ملحد، اين مطلب را مى !فراندهند
صـلي اهللا عليـه و   (پيامبر اند؛ نه  بوده )رضي اهللا عنه(عمر خواهند ثابت كنند كه مسلمانها تابع  مى
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ـ   ولى اكنون چه مى! )سلم ام توان گفت كه اين تيجانى و علماى قم هستند كه اين اراجيف را بـه ن
قطعاً و يقينـاً كـار   ! كنند پخش و تكثير مى -كه پاكتر و دورتر از اينهاست  -! اسالم ناب محمدى

، اعتراض نوشـته  »كيهان«به قول يكى از برادران آگاه تشيع كه در روزنامه  -تيجانى و همكارانش 
شتن پايگاهى زيرا سلمان رشدى و امثالش، با دا! از كار سلمان رشدى، به مراتب بدتر است -بود

و اصـحاب و همسـرانش رويـارو     )صلي اهللا عليه و سـلم (رسول خدا مشخّص بر عليه اسالم، با 
 !!..است» اسالم ناب محمدى«شده، ولى كار تيجانى و علماى قم، به نام 

توضيح دهيم، سپس اسـتدالل   )رضي اهللا عنه(عمر در اينجا ناچاريم، كمى درباره اعتراض 
 :طبيق دهيم تا حقيقت روشن شودتيجانى را با قرآن ت

و گزارشـهاى موثّـق    )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر همانگونه كه از آيات قرآن و احاديث 
اى بود و آنها را طورى  با اصحابش به گونه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آيد، رابطه  تاريخى برمى

 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خصى ها و نظرات ش تربيت كرده بود كه مقلّد صرف نباشند و سليقه
آنها را طورى پرورش .. مورد تحليل و بررسى قرار دهند -شد  در امورى كه شامل وحى نمى -را 

داده بود كه مطيع محض وحى الهى، ولى در برابر آراء و نظرات خودش، حقّ اظهـار نظـر داشـته    
 :فرمايد باشند؛ چنانچه مى

m�]��̂`_�l  ]159: آل عمران [  
 !)..در تمام امور با يارانت مشورت كن!) اى پيامبر(( 

اى، آيه و حكمى الهى موجود بود، ديگر مشـورت معنـى    پر واضح است كه اگر براى قضيه
بنابراين، مشورت براى امورى بوده كه ! نداشت و هيچ يك از آنها، حقّ اختيار و اظهارنظر نداشت

ست كه اصحاب، آراى مختلف خود را مطرح كرده نصى نازل نشده باشد و اين هم، بدين معنى ا
هـاى مختلـف و احيانـاً     نمودند، و روشن است كـه در مشورتهايشـان، آراء و سـليقه    و رايزنى مى

 ..متفاوت هم وجود خواهد داشت
با يارانش مشورت كرد و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بينيم كه  چنانكه در جنگ احد مى -

 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  ! پذيرفت -د برخالف نظر خودش بود هرچن -رأى اكثريت را 
نظرش اين بود كه از مدينه خارج نشوند و در شهر دفاع كنند، اما بيشتر يارانش به بيرون رفـتن و  

      1.هم پذيرفت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر استقبال دشمن در خارج از شهر، رأى دادند و 

_________________________________________________________________________ 
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شهور است كه در مورد جنگ با مشركين، رأى خود را اعالم نمود در غزوه بدر نيز م -1
و بيشتر اصحاب نيز، رأى او را پسنديدند و جنگ با قريش را تأييد كردنـد و طـورى كـه تـاريخ     
آورده است، ابتدا أبوبكر و سپس عمر و بعد از او مقـداد و عمـوم اصـحاب، جنـگ را تصـويب      

      1.كردند
در  - )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  بنا بـه دسـتور    -لمانان باز هم در بدر بود كه مس -

» بـن منـذر   حباب«زنند، اما يكى از صحابه به نام  موقعيت چاههاى بدر، روى اولين چاه خيمه مى
اينكه در اينجا بايد موضع بگيريم، ! اى رسول خدا«: كه به تاكتيكهاى جنگى وارد بود، عرض كرد

اگر وحى است كه ما شنيديم و اطاعت كرديم و اگر نظـر  ! خودتان؟وحى و امر خداست، يا نظر 
امر خدا نيست و رأى خودم : فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر . »!شماست، ما هم نظرى داريم

پس بايد تمام چاهها را پشت جبهه خود قـرار دهـيم تـا دشـمنان بـه آب آن      : حباب گفت! است
! آرى: فرمـود  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر ! ظ محروم باشنددسترسى نداشته باشند و از اين لحا

      2!كنيم همين كار را مى
رضـي اهللا  (أبـوبكر  كند، و باالخره نظر  يا در مورد اسراى بدر نيز، با يارانش مشورت مى -

رضـي اهللا  (عمـر  پسندد كه خدا با آياتى نظـر   را نمى )رضي اهللا عنه(عمر پذيرد و نظر  را مى )عنه
      3!كند را تأييد مى )هعن

: كنـد  سه فرمانده را انتخاب مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نمونه ديگر در جنگ مؤته،  -
كه اگر اولى شـيهد شـد،    -رضى اللّه عنهم  - هبن رواح ، عبداللّههطالب، زيدبن حارث جعفربن أبى

سـومى فرمانـدهى را بـه دسـت     مسلمانان دومى را به فرماندهى بگيرند و اگر او نيز شـهيد شـد،   
هرسـه  ! و همـين هـم شـد   !.. بگيرد، و اگر او نيز به شهادت رسيد، خودشان يكى را انتخاب كنند

 4. رأى دادند و او فرمانده گرديد )رضي اهللا عنه( شهيد شدند، و مردم اكثراً به خالدبن وليد

كنـد   ش مشورت مىباز هم با ياران -گويند  كه خندق هم مى -يا در مورد جنگ احزاب  -
رضـي  ( نمايد كه اكثريت به رأى سلمان فارسى و براى كيفيت دفاع از شهر، از آنها نظرخواهى مى

      5.مبنى بر كندن خندق رضايت نشان دادند و همين كار را هم كردند )اهللا عنه

_________________________________________________________________________ 
  146-147 همان، ص -  1
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داد و از آنهـا   ايـن چنـين، بـه يـارانش شخصـيت مـى       )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر ! آرى
بنـا بـه دسـتور     - )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر وقتى كه .. خواست كه نظرشان را مطرح كنند ىم

شود، واضح است كه آنها  كند و به آنها اجازه اظهارنظر داده مى با اصحابش مشورت مى -خداوند 
كردنـد   ىدر امور مربوطه، نظرات خود را بيان مـ  -آنگونه كه از پيامبرشان تعليم يافته بودند  -نيز 

 :فرمايد واين است كه خداوند در موردشان مى

m�n�o�p�l  ]38: الشورى [  
 )..باشد حكم و كارشان در بين خودشان، به صورت شورا مى(

بـه تصـور اينكـه     )رضي اهللا عنه(عمر  -همانگونه كه گفتيم  -حال، با توجه به اين حقايق 
ه خود، اين صلح را با آن مواردش كـه ظـاهراً بـه    بنا بر رأى و نظري )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

صلي اهللا عليـه و  (پيامبر ضرر مسلمانان بود، پذيرفته و بر او تحميل شده است، معترض بود؛ زيرا 
مژده فـتح   -با خوابى كه ديده بود  -قبل از اينكه از مدينه به مكّه حركت كند، به مسلمانان  )سلم

كار كفر و شرك و اهل  -با اين سفر  -ن انتظار داشتند كه ديگر مكّه را داده بود، و مسلمانان چني
و لذا با همين خيال و آرزو به طرف مكّه حركت كردند، كه در بين راه، جريـان  ! آن، يكسره شود

هـم بـراى    )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر پيش آمد و  )رضي اهللا عنه(عثمان حديبيه و شايعه قتل 
بـر   -در ظـاهر   -ها بيعت گرفت، اما به يكباره اين آرزوها به صلحى كه جنگ نهايى با كفّار از آن

و بسيارى از واقعيتهاى ديگر كه ما  -خالف آرزوهايشان بود، مبدل گشت، و همين ضربه روحى 
 !..را بر آن داشت كه به مواد صلحنامه اعتراض كند )رضي اهللا عنه(عمر بود كه  -! خبريم از آن بى

رضـي  (عمر چون ! را نداريم )رضي اهللا عنه(عمر ه ما قصد دفاع از اعتراض ناگفته نماند ك
اعتـراض  : گوييم اما مى. مرتكب اشتباه شده بود -كند  همانگونه كه خودش اعتراف مى - )اهللا عنه
صلي اهللا عليـه و  (پيامبر مگر نه اينكه خداوند به اصحاب ! كامالً صادقانه بود )رضي اهللا عنه(عمر 
 -با اين نظريه و اظهار نظـر وى   )رضي اهللا عنه(عمر اظهارنظر داده بود، پس مخالفت  حقّ )سلم

صـلي  (پيامبر وانگهى اگر .. امرى غريب و غير قابل انتظار نبود -مبنى بر نپذيرفتن مواد صلحنامه 
، احتمـال  »صـلح «بـه   -برعكس  - )رضي اهللا عنه(عمر داد و  رأى مى» جنگ«به  )اهللا عليه و سلم

 !عمر از ترس جنگ مخالفت كرده است: شت مغرضانى همچون تيجانى بگوينددا
پيـامبر  خالصانه بـا   -همچون ساير اصحاب  - )رضي اهللا عنه(عمر وقتى به شهادت قرآن، 

و  -بيعت كرده كه تا آخرين لحظه حياتش در راه خدا با كـافران بجنگـد    )صلي اهللا عليه و سلم(
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توان گفت كه او، براى اسالم دلسوزى كرده و مخـالفتش،   مىجز اين ن -همين كار را هم كرد3
�: فرمايد در همان آيه آمده است كه مى. به خاطر عزّت اسالم و اهل آن بوده است �

m�h�i�j�k��l�m�n�l  ]18: الفتح[  
گرديد، آگاه بود    خداوند از آنچه كه در دل اصحاب بود و باعث اعتراضشان«

كنند و لذا آرامشى از جانب خود بر آنها نازل  دانست كه چرا مخالفت مى و مى
  .. »فرمود تا آرام گرفتند

در اعتراض و رأى خويش به خطـا رفـت، امـا وقتـى متوجـه       )رضي اهللا عنه(عمر هرچند 
 1!!دهد تا خداوند از او درگذرد گزارد و صدقه مى بسيار نماز مى -به قول تيجانى  -اشتباهش شد 

قـال  «: كنـد  را چنين روايـت مـى   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر  دعاى )رضي اهللا عنه(علي 

اسـالم را بـه   ! پروردگـارا : فرمـود  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر « .»!اللهم أعز اإلسالم بعمر: النبى
      2..»!وسيله عمر، عزّت ببخش

ن مورد اجابت واقع گشـت كـه در زمـا    -همواره  - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و دعاى 
، امپراطورى ايران و روم را با جنگ و صلح، به تسليم اسالم درآورد )رضي اهللا عنه(عمر خالفت 

 :عزيز و چيره شد؛ زيرا )رضي اهللا عنه(عمر و اين چنين اسالم به وسيله 

m�d�e���f�g�l  ]8: المنافقون[  
 )..و عزّت، از آنِ خدا و رسولش و مؤمنين است(

      3.»و وليهم وال فأقام و استقام حتى ضرب الدين بجرانه«: مايدفر على نيز در همين مورد مى
) امر خالفـت و احكـام الهـى را   (، پس )و به خالفت نشست(و عمر فرمانرواى مردم شد «

 ..»تا اين كه دين قرار گرفت) و از مسيرش خارج نشد(ايستادگى نمود ) و بر آن(پا داشت و  به
منظورش اين است تا جايى پايدارى كـرد كـه   : ستنوشته ا -در شرح آن  -فيض اإلسالم 

 .ايران و روم را فتح كرد و اسالم در آنجا مستقر شد

_________________________________________________________________________ 
عمر كـافر و  : گويد يكجا مى.. »!حافظه است كم دروغگو،«: اند گويد و خوب گفته داند چه مى تيجانى خود نيز نمى - 1

دهد تا خـدا   گزارد و صدقه مى وقتى كه فهميد اشتباه كرده است، بسيار نماز مى: گويد منافق است، و در جاى ديگر مى
  ! كافر و منافقى كه به خدا ايمان ندارد، با توبه و نماز و صدقه چه كار دارد؟!!.. او را ببخشد

نقـل كـرده   ) رضي اهللا عنـه (  ، كتاب السماء و العالم، اين روايت را امام باقر از على4 شيخ مجلسى، جبحاراألنوار،  - 2
  . 12 خطاب، جوزى، ص سيره عمربن -96 ، ص1 أثير، ج همچنين إبن -است 

 -557 شرح صـبحى صـالح، ص   -519 ، ص4 الحديد، ج أبى شرح إبن -459 ، كالم6البالغة، شرح فيض، جزء نهج -  3
  . 394 شرح دنبلى، الدرة النجفية، ص -463 ، ص5 ميثم، ج شرح إبن -107 ، ص4 ح عبده، جشر
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اما تيجانى آن را بـه كجـا كشـانده و چگونـه     .. )رضي اهللا عنه(عمر اين بود قضيه اعتراض 
 او قبالً ادعا داشته، عالم بزرگى است كـه حـافظ قـرآن و حـديث بـوده     ! گويى كرده است مغالطه

است، در حالى كه قبل از ورود به بحثهاى شيعه و سنّى، و پيش از مطالعه كتـب تشـيع، مـاجراى    
ص ! (دانسته است و پس از تشيعش دانسـته اسـت   را نمى... و» حادثه پنجشنبه«و » صلح حديبيه«

 و عالوه بر آن، حقايقى را تحريف و به شيوه ملحدين، به آيـاتى از قـرآن اسـتناد كـرده و    ).. 132
خود و علماى قم و مروجين كتابش را رسوا سـاخته اسـت؛ چنانچـه بعـد از تحريـف مـاجراى       

كه درباره منافقين نازل شده است و هيچ ارتباطى به اين موضوع  -سوره نساء را  65حديبيه، آيه 
 -» استناد غلط بـه آيـات قـرآن   «مبحث  -ما آن را در فصل اول .. دهد ندارد، مورد استناد قرار مى

و گفتيم كه پيرامون حديبيه، بايستى به آيات سوره فتح و خصوصاً آيه .. ايم ورد بررسى قرار دادهم
كنندگان كه در زير درخت با تو بيعـت كردنـد، راضـى اسـت      خداوند از بيعت«: فرمايد كه مى 18
ر و كنندگان، مژده پيروزى و فتح آشـكا  استناد كرد؛ آياتى كه به طور خصوص به همان بيعت» ...و

 ..نهايتاً بهشت و رضوان الهى داده است
خداوند آرامش خود را در قلوب آنان نازل فرمـود و ايمانشـان را   «: فرمايد مى 5و4مثالً آيه 

محكمتر نمود تا مردان و زنانشان را به باغهاى بهشت، به صورت جاودان وارد نمايد و گناهانشان 
 ..»را بيامرزد

انـد و   ى كه با پيامبر بيعت كردند، در واقع با خدا بيعت كـرده آنهاي«: فرمايد مى 10و در آيه 
 ..»دست خدا بر دستهايشان قرار دارد

و آن زمـانى كـه   «: فرمايـد  بعد از اشاره به شرايط و مواد ظالمانه صلحنامه، مى 26و در آيه 
بـر  كافران متعصب، تصميم گرفتند كه مؤمنان را بـه مكّـه راه ندهنـد، خداونـد آرامـش خـود را       
 ..»دلهايشان نازل فرمود و ايشان را بر روح ايمان و تقوا ماندگار كرد كه شايستگى آن را داشتند

 ..كند نيز، توصيفشان را كه در تورات و انجيل آمده، بيان مى 29و در آيه 
بيعت كردند و آنگاه صـلحنامه امضـاء    )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا اصحاب با ! آرى

از همانجا برگشتند كه در بين راه، خداوند آيات سوره فتح و  -طبق قرارداد  - گرديد و مسلمانان
و بعـد از آن   )رضـي اهللا عنـه  (عمـر  كند؛ يعنى بعد از اعتـراض   را نازل مى» رضوان«از جمله آيه 

كردن كه تيجانى روايت كرده است و از همين،  نافرمانى اصحاب در تراشيدن سرهايشان و قربانى
 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خداوند اصحاب !.. اند رده كه همگى مرتد و منافق بودهگيرى ك نتيجه

خواند و از آنها به خاطر بيعتشان، و به خاطر آنچه كه در دلشان بود، راضـى شـد و    را مؤمنين مى
 نيتشان، به آنها مژده فتح و پيروزى داد و آرامش خود را بر آنهـا نـازل   بعد از خبردادن از خلوص



17  عيانات                                                                                                                                         

كند و آيات منافقين را به  اما تيجانى از فرموده خدا، عدول كرده و قرآن را تكذيب مى.. فرمود5
 !چسباند مى -رضى اللّه عنهم أجمعين  -اصحاب گرامى 

 -سوره نسـاء   65تيجانى بعد از ذكر آيه !.. گوييهايش بنگريم باز، به موردى ديگر از تناقض
 - )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  نازل شـده؛ نـه اصـحاب    كه در مورد منافقين ديروز و امروز 

 :بالفاصله نوشته است
واقعاً امر پيامبر را گردن نهاد ) منظورش صلحنامه حديبيه است(خطاب در اينجا  آيا عمربن«

 )131ص . (»و در درون خود هيچ اشكال و ايرادى از قضاوت پيامبر نيافت؟
و ! كنند؟ گوييهاى تيجانى را منتشر مى كه اين ياوه توان به علماى قم گفت به راستى چه مى

دهـد، دربـاره درون فـردى كـه      به تيجانى چه بگوييم و كارش را چه بناميم كه به خود اجازه مـى 
 !!سال قبل زيسته است، قضاوت كند 1400

پيـامبر  اش، شك و ترديد در برابر امـر   گيرى يا اينكه موضع«: هد به هر حال، چنين ادامه مى
 )131ص . (»آيا تو پيامبر خدا نيستى؟: بود، خصوصاً آنجا كه گفت )لي اهللا عليه و سلمص(

ببينيد كه تيجانى چگونه با قلبى آكنده از غرض و كينه، با سؤاالت صريح و خالى از عيـب  
 ..كند برخورد مى )رضي اهللا عنه(عمر 

هـاى   خ و مسانيد و سـيره طبق تمام تواري: اما ببينيم كه چگونه تاريخ را تحريف كرده است
پيـامبر  رود و سپس خـود را بـه    مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر ابتدا نزد  )رضي اهللا عنه(عمر اسالمى، 

پرسـيده بـود، از    )رضي اهللا عنـه (أبوبكر رساند و همان سؤاالتى كه از  مى )صلي اهللا عليه و سلم(
آرام  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر رموده پرسد و بالفاصله با ف نيز مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
تيجانى با زور تحريـف، مسـأله را بـرعكس     1  كند، اما ر صلحنامه را امضاء مىگيرد و خود زي مى

و سـپس   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر ابتدا نزد  )رضي اهللا عنه(عمر كند كه  نقل كرده و ادعا مى
 -نه شيعه و نـه سـنّى    -در هيچ تاريخى و در هيچ كتابى !.. رفته است )رضي اهللا عنه(أبوبكر نزد 

 !چنين دروغى نيامده است
كننـده، جـوابش را داد،    آيا پس از اينكه پيامبر با آن پاسخهاى قـانع «: دهد و چنين ادامه مى

تسليم شد؟ نه، هرگز تسليم نشد و لذا نزد أبوبكر رفت و همان سؤاالت را از أبوبكر كـرد، و آيـا   
كه أبوبكر پاسخش داد و نصيحتش كـرد كـه اطاعـت از پيـامبر كنـد، او تسـليم شـد؟        پس از آن 

_________________________________________________________________________ 
سـيره   -330 ، ص1 األثيـر، ج  إبن -1124تا1122 ، ص3 طبرى، ج -244 شناسى، شريعتى، ص اسالم: نگاه شود به - 1

  . 219تا215 ، ص2 هشام، ج إبن
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دانم، شايد با سخن أبوبكر تسليم شده باشد، يا به جواب پيامبر يا به جواب أبوبكر قانع شـده   نمى
 )131ص . (»!باشد

و  »!هرگز تسليم نشد«: گويد يكجا مى! كند گويى مى ببينيد كه تيجانى چگونه آشكارا تناقض
و يا أبوبكر تسليم شده  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر شايد با سخنان و نصيحتهاى «: گويد اينجا مى

دانـم و   كنـد كـه مـى    و دو سطرباالتر ادعا مـى ! دانم نمى: گويد چگونه اينجا مى. »!...دانم باشد، نمى
 !شايد تسليم شده باشد: گويد تر مى و دو سطر پايين! هرگز تسليم نشد

 :گويد مى) 130ص (گوييهايش، در  ه ديگرى از تناقضنمون
: از صلحنامه فارغ شـد، بـه اصـحابش فرمـود     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و هنگامى كه «

، ولى به خدا قسم يك نفر از آنان برنخاست تا اين كه سه »بلند شويد، قربانى كنيد و سر بتراشيد«
ا اطاعـت ننمـود، بـه درون چـادرش رفـت و      وقتى هيچ كس دستورش ر. بار حضرت تكرار كرد
آنكه سخنى با يكى از آنها بگويد، با دست خود شتر قربـانى كـرد و سـپس     آنگاه بيرون آمد و بى

 ..»اش را صدا زد تا سرش را بتراشد سلمانى
وقتى اصحاب، اين را ديدند بلنـد شـدند، قربـانى    «: گويد كنيم كه مى اش توجه مى به دنباله

ص . (»...سر ديگرى را تراشيد و نزديك بود، برخى، برخى ديگر رإ؛ٌٌظش  بكشدكردند و هر يك 
130( 

دانم چـرا بقيـه حاضـرين     نمى«: گويد نگريم كه دو صفحه بعد مى اش مى اكنون به اين گفته
گوش به فرمان رسول اللّه ندادند ) است )رضي اهللا عنه(عمر منظورش اعتراض (پس از آن ماجرا 

است نحر و قربانى كنند و سر بتراشند تا اينكه سه بار حضرت امر خود را تكرار خو كه از آنها مى
 )132ص . (»!كرد و باز هم تأثيرى نبخشيد

اش به خاطر اين اسـت كـه نشـان دهـد، اصـحاب از       پردازيها و دستكاريها، همه اين صحنه
) 130ص (ه در كردند، و به راستى عجيب است ك اطاعت نمى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 

گويد، ولى دو صفحه بعد، همان مطلـب را نـاقص روايـت     جاهالنه از اطاعت اصحاب سخن مى
 !اثرى نبخشيد )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا كند كه دستور  كند و ادعا مى مى

كند كه شـيعه شـده    گوييهايش ادعا مى پردازيها و پريشان تيجانى با اين قبيل صحنه!.. شگفتا
علماى قم هم به اين فرد افتخار كرده و كتابش را ترجمه و چـاپ، و در سراسـر كشـور     و! است

 !كنند پخش مى
آيا سندى در تاريخ و يا حديث موجود اسـت كـه   : از تيجانى بپرسيم -در اينجا  -جا دارد 

را به خاطر اعتراضشـان   )رضي اهللا عنه(عمر ، اصحابش و خصوصاً )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
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و در  -مثـل تـاريخ مغـازى واقـدى      -و بلكـه در تـواريخ   ! رزنش كرده باشد؟ مسلّماً خيرس7
 :اين مطلب، گزارش شده است -مثل صحيح بخارى  -احاديث 
گردند و رهسـپار مدينـه    و اصحابش، از حديبيه بازمى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «

شـود، در   نزديك مـى  )صلي اهللا عليه و سلم(مبر پيابه  )رضي اهللا عنه(عمر در ميان راه، .. شوند مى
و جبرئيل همين آيات سوره فتح را  -شد  نازل مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر حالى كه وحى بر 

از  -شـود   بدون خبر از اينكه به او وحى مى -در آن موقع  )رضي اهللا عنه(عمر  -خواند  بر او مى
بـه او   -كه مشـغول دريافـت وحـى بـود      - )هللا عليه و سلمصلي ا(پيامبر پرسد، اما  او مطلبى مى
سـازد و خيـال    را سخت مضطرب و نگـران مـى   )رضي اهللا عنه(عمر اين امر، !.. دهد پاسخى نمى

نسبت به  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مهرى  كند، اعتراض او در حديبيه، موجب ناراحتى و بى مى
: پـيش خـودم گفـتم   «: كند كـه  نقل مى -چنانكه خودش  - )رضي اهللا عنه(عمر لذا ! او شده است

سـپس شـترش را بـه    . »!از پيامبر سؤال كردم، هيچ پاسخى نداد! مادرت به عزايت بنشيند اى عمر
رود تـا اينكـه بعـد از مـدتى      افتد و همچنان غمناك پيش مـى  حركت درآورده و از مردم جلو مى

 )رضـي اهللا عنـه  (عمـر  .. خوانـد  او را مى )ه و سلمصلي اهللا علي(پيامبر شنود كه كسى از سوى  مى
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسـول خـدا   سپس بدان سو روى آوردم تا به حضـور  «: گويد خود مى

خيلى شادمان بود و سـالم مـرا جـواب داد و     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر . رسيدم و سالم كردم
! خورشيد بر آن تابيده، نزد من محبوبتر است آياتى بر من فرود آمده كه از هرچه! اى عمر: فرمود

رضي اهللا (عمر و آيات را در آن دم، بر او خواند و . »...إنا فتحنا لك فتحا مبينا: آنگاه چنين خواند
شود كه همان صلح حديبيه، خود يك پيروزى آشكارى بوده كه مفادش به ظـاهر   متوجه مى )عنه

 !آور بوده است براى مسلمانان زيان
بـا روى خـوش و بـا     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا كه ! استى خوشا به حال عمربه ر

 ..خواند كند و اولين كسى بود كه آيات را بر او مى اى بزرگ او را خوشحال مى مژده
*  *  * 

 :جريان سپاه اسامه و تخلّف أبوبكر و عمر از شركت در آن -
سخن گفته و چنـد روايـت   » اه اسامهاصحاب در سپ«هم از ماجراى ) 140ص (تيجانى در 

 )رضـي اهللا عنـه  (از فرماندهى اسامةبن زيد )رضي اهللا عنه(عمر ساختگى متذكّر شده كه أبوبكر و 
ساله، انجام وظيفه نمايند و لـذا مـورد    18ناراحت بودند و حاضر نشدند تحت فرماندهى جوانى 

.. در حالى كه هرگز چنـين نيسـت  ! دقرار گرفتن )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا لعنت و نفرين 
 :جريان بدين صورت بوده است
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چند روز قبل از رحلتش، سپاهى را براى فرستادن به مرزهاى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
 در آنجا بـه .. 1رسد مى» جرف«ا به افتد ت سپاه به راه مى.. كند روم، تحت فرماندهى اسامه بسيج مى

وقتـى كـه   .. ماننـد  گردند و تا رحلتش مى برمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خاطر شدت بيمارى 
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  أبوبكر در ماجراى سقيفه به خالفت تعيين شد، به عنوان خليفه 

بسيارى از بزرگان مهاجر و انصار به دليل شرايط حاد و خطرنـاكى كـه   .. دستور رفتن سپاه را داد
و » بلقـاء «بودند كه مصلحت نيست در اين بحران شـديد، سـپاه اسـامه بـه     پيش آمده بود، معتقد 

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  و مرزهاى روم برود؛ زيرا موقعيت كنونى با قبل از رحلـت  » فلسطين«
امـا أبـوبكر در    2 !شويم د مىكند و اكنون از جانب گروههاى داخلى و خودى تهدي فرق مى )سلم

ما اكنون براى خود مدينه، امنيت نداريم و اعزام اين قدرت بزرگ به : تندگف آنهايى كه مى   جواب
اگـر بـر اثـر نداشـتن     ! بـه خـدا قسـم   «: مرزهاى روم، به هيچ وجه مصلحت نيست، چنين گفـت 

پيـامبر  پاره كننـد، بـاز مـأموريتى كـه      نيروهاى محافظ براى مدينه، گرگها و سگها، بدن ما را پاره
 3.»!به اين سپاه داده است، بايد اجرا گردد )صلي اهللا عليه و سلم(

! ديده بر سـپاه بگمـار   پس به جاى اسامه، يك فرمانده مجرّب و سال: بعضى از انصار گفتند
اى است كه  اسامه فرمانده«: عصبانى شد و از جاى برخاست و فرياد كشيد )رضي اهللا عنه(أبوبكر 
گوييـد مـن او را كنـار     حـال شـما مـى   ! اسـت  او را انتخـاب كـرده   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

      4.»!بگذارم؟
أبـوبكر  اش حركـت كـرد و    به فرمانـدهى  )رضي اهللا عنه( هزار نفرى اسامه باالخره سپاه سه

صلي اهللا (پيامبر هاى  نمايد و توصيه خود پياده تا بيرون شهر، متواضعانه بدرقه مى )رضي اهللا عنه(
به خاطر شرايطى  -كند و قبل از وداع با سپاه، از اسامه  گوشزد مى را دوباره به اسامه )عليه و سلم

دانى، با نبردن عمر به من كمك كن و  اگر صالح مى«: كند چنين درخواست مى -كه پيش آمده بود
 ..»!اجازه بـده تـا او را بـراى همكـارى خـويش در اتخـاذ تصـميمات الزم بـه مدينـه برگـردانم          

_________________________________________________________________________ 
شـد؛ جنگـى كـه زيـدبن حارثـه، پـدر اسـامه و         جاوز آمـاده مـى  اين سپاه براى انتقام جنگ مؤته با روميان مت -    1

  . پسرخوانده پيامبر در آن به شهادت رسيد
بردند و از طرفى بسيارى  در ماتم و اندوه بسيار به سر مى) صلي اهللا عليه و سلم(مسلمانان به خاطر رحلت پيامبر  - 2

اعالم ارتداد و جنگ و تهديد كردند و گروهى هم منكر  بالفاصله) صلي اهللا عليه و سلم(از مردم، پس از رحلت پيامبر 
با دههاهزار مرد جنگجو و مسـلّح  ... زكات شدند؛ چنانكه شورشيانى همچون مسيلمه كذاب و أسود عنسى و سجاح و

  . باش بودند تا به مدينه حمله كنند در حال آماده
  . 26 ، ص2 األثير، ج إبن - 1325 ، ص4 طبرى، ج - 3
  . 305 ، ص5 البداية و النهاية، جهمان و  -  4
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موافقت كرد و عمر همراه بـا أبـوبكر    )رضي اهللا عنه(أبوبكر نهاد با پيش )رضي اهللا عنه( اسامه91
 ..گردد به مدينه برمى

صلي اهللا عليـه و  (پيامبر در زمان  )رضي اهللا عنه(أبوبكر توان باور نمود كه  حال چگونه مى
پيـامبر  ساله ناراحت بود، اما وقتى خودش جانشـين   18از رفتن سپاهى به فرماندهى جوان  )سلم
كننـد و اطـاعتش را بـه گـردن      گردد و همه مسلمانان با او بيعـت مـى   مى )اهللا عليه و سلمصلي (

نمايـد؟ آن هـم در حـالى كـه اكثـر اصـحاب        اصرار مى -اينگونه -گيرند، بر رفتن همان سپاه  مى
 ..اند، بودند رو شده مهاجر و انصار، مخالف حركت سپاه در آن شرايط خطرناك كه با مرتدين روبه

نيز جزو سپاه اسـامه بـوده اسـت، دروغ     )رضي اهللا عنه(أبوبكر ا اينكه تيجانى گفته كه و ام
كه سپاه اسـامه   - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر يعنى بيمارى  -باشد؛ زيرا در آن هنگام  محض مى

ماشته بـود،  او را به امامت جماعت مردم گ )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در جرف اردو زده بود، 
      3!است أبوبكر جزو سپاه اسامه بوده باشد؟ 2  بنابراين چگونه ممكن

كه  -آنگونه كه تيجانى ادعا كرده  -و از طرفى هيچ روايت صحيح و ثابتى در دست نيست 
متخلّفان از سپاه اسامه را نفرين كرده باشد و اين كامالً دروغ است،  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

 !هم باشد، مگر چه كسى از شركت در اين سپاه خوددارى كرد؟ و اگر فرضاً راست
رضـي اهللا  (أبوبكر!.. نويسى، از ذكر اين جريان خوددارى كرده است تيجانى به بهانه خالصه

سـواره   -ساله  18 -در كمال تواضع با پاى پياده در حالى كه اسامه  -سال داشت  61كه  - )عنه
اسامه از او خواست تا بر مركبش سـوار و خـودش پيـاده    . مودبود، سپاه را تا بيرون شهر بدرقه ن
كنيـد، آيـا مـن     رويد در راه خدا جان خود را فدا مى شما مى«: شود، اما أبوبكر قبول نكرد و گفت
كه ماننـد سـايرين در سـپاه     )رضي اهللا عنه(عمر و نيز اينكه .. »!رفتن با پاى پياده را تحمل نكنم؟

ماننـد يـك فـرد     )رضي اهللا عنـه (أبوبكر  -جانى هيچ تخلّفى نكرده بود برخالف گفته تي -بود و 
اجـازه دهـد تـا     )رضي اهللا عنه(عمر عادى از فرمانده جوان، خواهش كرد كه اگر ممكن است به 

رضـى اللّـه    -... مسعود و پيش وى، همراه ديگر صحابه سابق همچون على و طلحه و زبير و إبن
اش را  مشورت با جنگ مرتدين بماند و او هـم درخواسـت خليفـه    براى تدبير و -عنهم أجمعين 

 !قبول كرد
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 نقدي بر كتاب تيجاني

بـا مرتـدين و مـانعين     -پس از مشورت و تدبير  -شدن سپاه اسامه، بالفاصله  بعد از روانه
زكات جنگيدند و پيروز هم شدند و در بين همين جنـگ بـا مرتـدين بـود كـه سـپاه اسـامه نيـز         

 !لمانان مدينه پرداختپيروزمندانه برگشت و به كمك مس
كردن سپاه به فرماندهى همان كسى  در حركت )رضي اهللا عنه(أبوبكر آن اصرار و سرسختى 

انتخاب كرده بود، و آن تواضـع و درخواسـت فروتنانـه، صـدقِ      )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه 
از پـيش نشـان    بودن سخنان تيجانى را بـيش  ايمان أبوبكر و عمر و ديگر صحابه بزرگوار و باطل

 !دهد مى
مناسبت نيست كه به يكى از استداللهاى تيجانى هم اشاره كنيم كه قـوت اقامـه    در اينجا بى

ايمـان أبـوبكر   «بـراى نقـد حـديث    ) 235ص (تيجـانى در  .. بيش از پيش روشن گردد!! حجتش
پذيرفت،  أبوبكر مى قطعاً اگر پيامبر، اين چنين ايمانى را براى«: گويد مى» وزن ايمان امتم است هم
 !»داد زيد را امير و فرمانده او قرار نمى بنه اسام

برتـر   )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  از  )رضي اهللا عنه( معنى استدالل تيجانى اين است كه اسامه
حال ما از ! او را فرمانده قرار داد؛ نه أبوبكر را )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا زيرا ! بوده است

را بـه عنـوان فرمانـده قـرار      )رضي اهللا عنه(علي  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چرا  :پرسيم او مى
البد بنا به اسـتدالل تيجـانى،   ! چرا هرگز هيچ مسؤوليت حكومتى و امارتى را به او نسپرد؟! نداد؟

البته كه اين چنين نيست و خـالف واقعيـت قرآنـى و تـاريخى     ! اسامه از على نيز برتر بوده است
 ..ايم آورده» اصحاب پيامبر«در فصل .. است

المـوت خـود،    در هنگـام مـرض   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر چرا : پرسيم و باز از او مى
علـي  !.. ار نـداد؟ را امام جماعت مسلمانان قرار داد و كسى غير از او را قر )رضي اهللا عنه(أبوبكر 

و إنا نـرى أبـابكر أحـق    «: داند را چنين مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر  1بداليل انتخا) رضي اهللا عنه(

الناس بها، إنه لصاحب الغار و ثانى اثنين، و إنا لنعرف له سنه، و لقد أمره رسول اللّه بالصـالة و هـو   

 2. »حى

بينيم؛ زيرا او يار غار پيـامبر   مى) يعنى خالفت(ترين مردم به آن  همانا ما أبوبكر را شايسته«
و رسول خدا نيز بـه او  ) سفيد ماست و ريش(نيم كه از او سنّى گذشته و همدمش بوده و ما مى دا

 ..»امر كرد كه امام جماعت مردم شود، در حالى كه خود زنده بود
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صلي اهللا عليـه و  (پيامبر اند كه يك روز صبح، حال مبارك  و حتّى همه مورخين آورده1
پيـامبر  نماز را با مردم آغـاز كـرد،    )رضي اهللا عنه(أبوبكر پس از آنكه . كمى بهبود پيدا كرد )سلم
صلي (پيامبر از حجره عايشه به مسجد آورده شد كه مسلمانان از بهبودى  )صلي اهللا عليه و سلم(

 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نيز آمدن  )رضي اهللا عنه(أبوبكر خوشحال شدند و  )اهللا عليه و سلم
صلي اهللا عليه (پيامبر ب برود و جايش را به را احساس كرد و لذا خواست كه از مكان خويش عق

بـا  : او را با دستهايش به جلو نگه داشـت و گفـت   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دهد، اما  )و سلم
نشسـته نمـاز    -به علّت بيمارى  -و خود در طرف راست و پشت سرِ أبوبكر ! مردم نماز بخوانيد

      1!گزارد
*  *  * 

 ):دثه روز پنجشنبهحا(قصه قلم و دوات  -
اصـحاب و مصـيبت روز   «كتـابش، مـاجراى    -و ديگر صـفحات   -) 133ص (تيجانى در 

صـلي اهللا عليـه و   (پيامبر : را متذكّر شده و معتقد است» قلم و دوات«و روايت دروغين » پنجشنبه
هللا رضي ا(اى را در مورد جانشينى علي  خواست نامه خود، مى -و بيمارى  -در اواخر عمر ) سلم
چيزى برايتـان   قلم و دواتى برايم بياوريد تا: بعد از خودش بنويسد و لذا به اصحابش فرمود) عنه

 )رضي اهللا عنه(عمر اما در آن موقع، بعضى از اصحاب و از جمله ! بنويسم كه هرگز گمراه نشويد
مـا را قـرآن   : دگويى متّهم كردند و گفتن مانع نوشتن اين وصيت شدند و او را به بيمارى و هذيان

هم خشمگين شد و همگى را از منـزل خـود بيـرون     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و ! كافى است
 !..كرد

همانگونه كه در فصل اول نيز گفتيم، اين روايت اگر چه در كتب صحاح آمده است، ولـى  
اخته شـده  باشد و چه بسا در روزگارى سـ  متن و محتوا و طرق و القائات آن، مانع پذيرش آن مى

است كه ما در اينجا، از هر  و از لحاظ درايتى نيز ساقط 2 !است كه اختالفات مذهبى به ميان آمده
 :دهيم مورد بررسى قرار مى -روايتى و درايتى  -دو لحاظ 

كشد و در اين مدت نيز  ى، حدود چهارده روز طول م)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بيمارى 
يان ياران خودش بود؛ زيـرا در روزهـايى كـه بيمـارى تـا حـدى شـدت        در م -هميشه  3 مانند -
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ـ    دسته به عيادتش مى يافت، و در بستر خوابيده بود، اصحاب دسته مى ا آمدند و در روزهـايى كـه ت
در آن روز  - نشست و آنها و در ميان يارانش مى.. 1آمد يافت، خود به مسجد مى حدى بهبودى مى

ها و مشـاهده رفتـار و كـردارش بودنـد، و طبـق       واظب شنيدن فرمودهبيش از هر زمان ديگر، م -
، تمام گفتارها و كردار »؛ شاهدين پيامها را به غايبين برسانندفليبلغ الشاهد الغائب«: فرمان مؤكّدش

به وسيله كسانى كه حاضر و ناظر بودند، به همه آنهايى كه حضـور   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
صلي (پيامبر و بعد از رحلتش، بيش از صدهزار صحابى، گفتار و رفتار .. گشت مىنداشتند، منتقل 
كردنـد   را و همچنين رويدادهاى اين چند روز بيمارى را براى همديگر بازگو مى )اهللا عليه و سلم

اصـحاب شـنيده و بـراى     2 فتارهـا و حـوادث را از  و سپس ميليونهـا تـابعين، همـين گفتـار و ر    
نمودند، و از اين صدهزار صحابى و ميليونها تابعين كسـى نگفتـه و نشـنيده     ت مىتابعين رواي تابعِ

چهار روز قبـل از رحلـتش، قلـم و دواتـى خواسـت تـا        )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر «: است كه
اى مـانع ايـن كـار شـدند و      مطلبى را براى يارانش بنويسد كه بعد از او گمراه نشوند، ولى دسـته 

آن را ننوشت، و به جرم مخالفـت بعضـى، همـه را از منـزل خـود       )عليه و سلم صلي اهللا(پيامبر 
 ..»!بيرون كرد

و دومـى از  » جبيـر  سعيدبن«، اولى از »زهرى«و » سليمان أحول«اما در دوره تابعينِ تابعين، 
 -كه صحابى اسـت   -» عباس بن عبداللّه«كنند كه  روايت مى -كه هردو تابعى هستند  -» عبيداللّه«

ساله بوده، اين  ، كودكى ده)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و به اعتراف صريح خويش در روز وفات 
تواريخ و احاديـث     بارتهاى متفاوت، در اكثر كتب، و بعدها همين مطلب، با ع3اند مطلب را شنيده

 روايت شده است و با اعتقاد به صحت آن، بر جمالت و -به خصوص صحيح بخارى و مسلم  -
و آمدن اين روايـت در  .. اند تفاسير و تأويالتى نوشته -اند  هايى را القاء كرده كه شبه -كلمات آن 

انـداز   طنـين  -و به خصوص كتـب تيجـانى    -هاى شادمانى را در محافل شيعيان  اين كتب، هلهله
ذيان به نسبت ه -معاذاللّه  -نموده است؛ زيرا در برخى از اين روايات، از قول برخى از اصحاب 

رضـي اهللا  (عمـر   -در برخى روايـات   -داده شده كه سردسته آنها  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
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عمـر  دار نمودن مقام صحابه و به طـور خصـوص    بوده است، و لذا براى كوبيدن و لكّه )عنه3
 1! اند ، بهانه مناسبى به دست آورده و به خيال خويش، دليل خوبى پيدا كرده)رضي اهللا عنه(

از  -! كـه جعلـى اسـت    -اوالً اين روايت، خواه صحيح باشد و خواه جعلى : اما بايد گفت
بود، از كجا معلـوم   نامه مى كجا معلوم كه به مسأله خالفت و جانشينى ارتباط دارد، و اگر خالفت

تن يك دانيم كه وصيت به خالفت، با گف گذشته از آن، مى! نبود؟ )رضي اهللا عنه(أبوبكر كه به نام 
صـلي اهللا  (پيـامبر  خواست و عالوه بـر ايـن،    اى نمى يابد و نامه كلمه و حتّى يك اشاره، تحقّق مى

رضـي اهللا  (حيات بـوده و در بـين او و علـي     چهار روز پس از اين جريان، در حال )عليه و سلم
خواسـت،   ىنيز، همواره بر بالينش بوده است، و اگر م -دخترش -اى نبوده و فاطمه  فاصله 2،)عنه
 -را  )رضي اهللا عنه(علي عملى سازد و  -براى بار دوم و يا چندم  -توانست سفارش خود را  مى

: اى نكرد و دوباره، نفرمود جانشين خود سازد، در حالى كه هيچ اعاده -به قول تيجانى و شيعيان 
 ...!قلم و دواتى بياوريد: إيتونى

در  -چنـد مـاه قبـل از رحلـتش      -مـان سـال   در ه )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  ثانياً 
پس نيـازى بـه قلـم و    » دكالم خدا و سنّت رسولش را بگيريد تا گمراه نشوي«: حجةالوداع فرمود

خواسته چيزى بنويسد، همان سفارش قبلى، يا تأكيد بـر اسـتقامت و    و اگر فرضاً مى3 !دوات نبود
! قرآن ما را كافى اسـت : يا كسى ديگر گفته )رضي اهللا عنه(عمر و اگر فرضاً ! بود تداوم بر دين مى

رضـي اهللا  (عمـر  از اينكه چيزى ننوشت، دليل صحت قول  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سكوت 
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  ، حتمى و الزم بود، »!قلم و دواتى بياوريد: ايتونى«است؛ زيرا اگر  )عنه
همچـون امـور ديگـر كـه      -نوشت و  مر خدا را مىكرد و ا به سخن اين و آن، توجهى نمى )سلم

د كـه پيـامبر   توان باور كـر  چگونه مى.. 4كرد سكوت نمى -كوچكترين كوتاهى از خود نشان نداد 
يـا ديگـران،    )رضي اهللا عنـه (عمر به خاطر اعتراض   امر و دستور خدا را) صلي اهللا عليه و سلم(

 :نيست كه قبالً به او فرموده بود )اهللا عليه و سلمصلي (رسول خدا آيا اين اهانت به ! انجام ندهد؟

_________________________________________________________________________ 
، تحـت عنـوان   366 ، محمدصـادق نجمـى، ص  »سـيرى در صـحيحين  «: عالوه بر كتابهاى تيجانى، نگاه شود بـه  - 1
  .  861 ، ص2 فروغ ابديت، ج -»اى كه نوشته نشد وصيتنامه«
 -نيـز، روز دوشـنبه   ) صلي اهللا عليه و سلم(روز پنجشنبه اتفاق افتاده و پيامبر  -بنا بر همان روايت  -اين حادثه  - 2

  . رحلت نمود -چهار روز پس از آن 
  . 427 شناسى، شريعتى، ص اسالم - 3
و امر خـدا بايـد انجـام و    «؛ »و كان أمر اللّه مفعوال«: اإلجرا هستند خصوصاً در كارهاى دين و امور الهى كه الزم - 4

  ). 37/األحزاب.. (»عملى شود
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m�i�j�k��l��m�n��o��p�q���r�s�t�����u�v���w���yx���z���{�����|�
~}�l  ]67: المائدة [  
شـود، و   تبليغ كن آنچه را كه از سوى پروردگارت به تو نازل مـى ! اى پيامبر(

از هـيچ كـس و   (و ! اى اگر اين كار را نكنى، در واقع رسالتش را انجام نـداده 
 )..كند خداوند تو را از گزند و آسيب مردم، حفظ مى) زيرا! هيچ چيزى نترس

چهار طريق آن بـه ايـن   : به هفت طريق روايت شده است -به طور كلّى  -ثالثاً اين روايت 
اين شـكل آمـده    1و سه طريق ديگر به.. »عباس إبنزهرى، از عبيداللّه، و او از «: ترتيب آمده است

  2..»عباس جبير، و او از إبن سليمان أحول، از إبن«: است
در يكـى گفتـه    -گانه دومى، در عين اينكه با يكديگر تفاوتهايى دارند  در اين طريقهاى سه

: ، و در سومى تنها گفته شده»!كتابى بياوريد«: ، در ديگرى گفته شده»!استخوان شانه بياوريد«: شده
نسبت هـذيان   -2آن روز پنجشنبه بود  -1: لب با هم متّفق هستندهمگى در اين مطا -» !بياوريد«

دربـاره سـه مطلـب     )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر  -3داده شد  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به 
-4» !دگى، و سـومى فرامـوش شـده اسـت    اخراج مشركين، احترام هيأتهاى نماين«: وصيت فرمود

 !يى كه شنها را خيس نمودعباس به شدت گريه كرد تا جا إبن
و اما در طريقهاى چهارگانه اولى، هيچ يك از مطالب فوق نيامده و نـه از پنجشـنبه، نـه از    

و ! بحثى به ميان نيامده است -اساساً  -عباس  گانه و نه از گريه إبن گويى، نه از وصاياى سه هذيان
 :در مقابل و به جاى همه آنها، دو مطلب زير اضافه گشته است

و در سه طريق ديگـر،  » بعضى«خطاب آمده كه در يك طريق، به عنوان  بحث از عمربن -1
شدت يافته  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر درد بر : گفت )رضي اهللا عنه(عمر صريحاً گفته شده كه 

 ..»!و قرآن نزد شماست و كتاب خدا براى ما كافى است
 !..كه آنجا حضور داشتند -و موافق  مخالف -كردن همه اصحاب  اخراج و بيرون -2

عمـر  3 صراحت بحث از هذيان شده، بحثى ازگانه كه به اشاره يا به  چون در همه طرق سه
رضـي اهللا  (عمر و در همه طرق چهارگانه كه با اشاره يا صراحتاً بحثى از .. نيست )رضي اهللا عنه(

_________________________________________________________________________ 
 -355 ، ص8 ج -463 ، ص6 ج -206 ، ص1 محلّ ذكر اين چهار طريق، در صحيح بخارى، شـرح قسـطالنى، ج   -    1
  . آمده است 353 ، ص10 ج
  . آمده است 462 ، ص6 ج -169-236 ، ص5 محلّ ذكر اين سه طريق نيز، در صحيح بخارى، شرح قسطالنى، ج -   2
  . 462 ، ص6 ج - 165-236 ، ص5 صحيح بخارى، شرح قسطالنى، ج - 3
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 بـود،  صحيح هـم مـى   -فرضاً  -ايت روبنابراين، اگر  1 !!شده، ابداً از هذيان بحثى نيست )عنه5
رسانيد و هيچگونه شادى و دلخوشى براى تيجـانى و   نمى )رضي اهللا عنه(عمر هيچ زيانى به مقام 

 ..گرديد ديگر دشمنان و مخالفانش، موجب نمى
در آخر يكايك آنهـا ايـن   » عباس جبير، از إبن سليمان، از إبن«گانه دومى،  رابعاً در طرق سه

، و اين اعتراف صريح راوى به »!ام و نسيت الثالثة؛ و سومى را فراموش كرده«: ودش جمله ديده مى
 -» شناسـى  حـديث «نمايد؛ چنانچه علماى  فراموشكارى خويش، صحت خبر را به كلّى سلب مى

زهـرى، از عبيداللّـه، از   «خامساً در طرق چهارگانه اولى،   2.اند به اين اصل تصريح كرده -عموماً 
ديـده  » !برخيزيد از منزل مـن : قوموا عنى«جمله  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر از زبان » عباس إبن
كـردن اصـحاب، در    كند؛ زيرا بيرون شود و اين جمله صحت اين روايت را در ترديد غرق مى مى

و اگر بـه  ! مخالفين به هر حال، موافقين چرا؟! اى ندارد سابقه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر عادت 
طبـق   -داد  بر خالف عـادت خـويش چنـين دسـتورى مـى      )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر رض، ف

 -نـه از راه آحـاد    -بايستى نظر به اهميت آن، از راه تـواتر   مى -شناسى  معروفترين اصل حديث
 4گردد و چنانكه سـابقاً توضـيح   مى سادساً در تمام طرق هفتگانه، پديده تقطيع ديده 3.روايت شود

گانه دومى، پنج مطلب مهم آمده است كـه هيچكـدام در طـرق چهارگانـه      م، در طريقهاى سهدادي
اولى نيامده است، و در طرق چهارگانه، دو مطلب مهم آمده است كه هيچ يك از آنهـا، در طـرق   

و اين تقطيع هولناك و خارج از حد روايتـى كـه فقـط بـه يـك نفـر، يعنـى        ! گانه نيامده است سه
 !..كند در ابهام غرق مى -كه واحد است  -گردد، صحت خبر را  هى مىعباس منت إبن

بـه   -در تمـام كتـب محـدثين     -سابعاً همانگونه كه مشاهده كرديم، تمـام طـرق هفتگانـه    
نيز طبق اعتراف صريح خـويش، در   )رضي اهللا عنه(  بن عباس رسند، و عبداللّه عباس مى بن عبداللّه

اهـل  چطور ممكن است تمـام   5 !ساله بوده است ، بچه ده)عليه و سلمصلي اهللا (پيامبر روز وفات 
 -! كه شـك اسـت در آن مجلـس بـوده باشـد      -ساله  مجلس ساكت بوده و تنها يك بچه ده   اين

و كس ديگرى آن را از زبـان هـيچ يـك از صـحابه ديگـر كـه حضـور        ! شنيده و نقل كرده باشد

_________________________________________________________________________ 
  . 353 ، ص10 ج -355 ، ص8 ج -463 ، ص6 ج -206 ، ص1 صحيح بخارى، شرح قسطالنى، ج -1
  . »حديث شاذ«، مبحث 9 حجر عسقالنى، ص شرح نخبه إبن -92 كثير، ص الحديث، إبن شرح اختصار علوم - 2
  .، اصول الفقه2 ، جالجوامع جمع - 3
نگاه شود به .. تقطيع حديث در صورتى كه قسمت محذوف مربوط به قسمت مذكور باشد، باإلتفاق صحيح نيست -  4

  .144 كثير، ص شرح اختصار علوم الحديث، إبن
ح بخـارى،  صـحي : ، نگاه شود بـه »...و أنا إبن عشر سنين) صلي اهللا عليه و سلم(  توفى رسول اللّه: عباس قال إبن« - 5

  . 475 ، ص7 شرح قسطالنى، ج
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فليبلّغ الشاهد « )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر امر مؤكد  اند، نشنيده است و چرا كسى از آنها، داشته

جبير و عبيداللّه، آن هـم   إبن -را رعايت نكردند؟ چرا در بين ميليونها تابعى، فقط دو نفر  »الغائب
صحابى كه در آن زمان  -عباسِ  اين مطلب را از إبن -انگيز  با اين تقطيع شگفت و تفاوتهاى هول

زهرى و سليمان، آن هم هـر   -تابعين، فقط دو نفر  اند؟ و چرا از ميليونها تابع شنيده -ساله بوده  ده
 اند؟ آن را شنيده -يك از يك نفر تابعى 

بياوريد تا چيزى برايتان بنويسم كـه  ...«: شود ثامناً در تمام طرق هفتگانه، اين جمله ديده مى
صلي اهللا عليه (پيامبر هم آمده كه  ، و در تمام اين طرق، اين مطلب»بعد از من هرگز گمراه نشويد

ايـن  ! شـود؟  به فرض صحت اين روايت، نتيجه صغرا و كبراى آن چه مى! چيزى ننوشت )و سلم
به گمراهى امتش راضى گشـت و امـت    -العياذ باللّه  - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر شود كه  مى

، عموماً گمراه شدند؛ زيرا آن گونه كـه در  بعد از او -اعم از مخالفين و موافقين اين نامه  -اسالم 
روايت آمده، اين وصيت، به حدى الزم بوده كـه وجـودش باعـث هـدايت و ننوشـتنش، سـبب       

عمـر  با گفتن سخنى از جانب  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر گردد، پس چرا  گمراهى مسلمانان مى
بـه گمراهـى    -أعاذنا اللّه  -وشتن آن يا ديگرى از آن منصرف شد و در واقع با نن )رضي اهللا عنه(

دهـد، پـس كـامالً مـردم      و چون صحت اين روايت، الزاماً اين نتيجه را مـى ! امتش راضى گشت؟
 !است

اگـر او، ايـن   : هاى ديگر تيجانى و آن، اينكه گويى تاسعاً و در نهايت، باز هم يكى از تناقض
صـلي  (پيـامبر  شد كه اصحاب تا لحظه رحلت روايت را قبول دارد، بايد اين را هم قبول داشته با

نه كافر بوده و نه منافق و مرتد و فاسق و گمراه؛ زيرا در !.. اند بر راه هدايت بوده )اهللا عليه و سلم
قلم و دواتى بياوريد تا چيـزى  «: فرموده است )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر حديث آمده كه گويا 
دهد كه همگى، از اول تا آن  و اين نشان مى.. »!گمراه نشويدپس از من » هرگز«برايتان بنويسم كه 

يعنى تا كنون » !تا هرگز بعد از اين گمراه نشويد«: زيرا آمده! اند لحظه، كامالً در مسير هدايت بوده
 !خواهم چيزى را برايتان بنويسم تا هرگز گمراه نشويد ايد و من مى گمراه نبوده

يلى كه گفتيم، اصحاب هميشه بر سبيل هـدايت بـوده و بـاقى    زيرا به دال! البته اشتباه نشود
اصـحاب  : گويد او يكجا مى.. گويىِ تيجانى را نشان دهيم اند، اما قصد ما اين بوده كه تناقض مانده

صلي اهللا عليه (پيامبر اند و از طرفى به حديثى هم ايمان دارد كه در آن،  همگى مرتد و منافق بوده
 !بش سخن گفته استاز هدايت اصحا )و سلم

*  *  * 
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 :داستان خشم فاطمه از أبوبكر و عمر -7
از جمله كارهاى نادرست تيجانى و ديگر نويسندگان شيعه اين است كه حديث سـاختگى  

و ) 254ص (» !نزاع فاطمه با أبـوبكر بـر سـرِ فـدك    «آميز  و روايت مغالطه »...!فاطمة بضعة منى«
اش در جريـان   زدن خانـه  ، همچنـين آتـش  )ي اهللا عنهرض(عمر اذيت و شكستن پهلويش توسط «

گيرنـد كـه أبـوبكر و     را كنار هم گذاشته و نتيجه گرفته و مى) 190ص (» !بيعت اجبارى با أبوبكر
إن اللّـه  «اند؛ زيرا طبق روايـت   مورد غضب خدا و رسولش واقع گشته -رضى اللّه عنهما  -عمر 

طمه، خشمگين و با خوشـنودى فاطمـه، خوشـنود    خداوند با غضب فا«؛ »...!يغضب بغضب فاطمة
 !!»شود مى

خوردنش از عمـر، و اجبـار علـى بـراى بيعـت بـا        زدن خانه فاطمه و سيلى روايت آتش -
 :أبوبكر

سه روايت آمده كـه دو   -رضى اللّه عنهما  -به طور كلّى، در رابطه با بيعت على با أبوبكر 
ايت وسطى درست است كه با مدارك قطعى و از روايت، افراطى و جعلى هستند و تنها همان رو

 ..و فرزندانش، كامالً سازگار است )رضي اهللا عنه(علي جمله سخنان و اقدامات 
بدون تأخير، اولين كسى بود كه حتّى بدون  )رضي اهللا عنه(علي : و اما روايت افراطى اولى

 !سپس ردايش را برايش آوردند بيعت كرد، و )رضي اهللا عنه(أبوبكر ردا از منزل خارج شد و با 
رضـي اهللا  (أبـوبكر  از بيعت با  )رضي اهللا عنه(علي : و روايت افراطى دومى كه چنين است

خوددارى كرد و قسم ياد كرد كه هرگز با او بيعت نخواهد كرد، و زبير در آغاز امر، شمشير  )عنه
 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  نـد و  بيعـت كن  )رضي اهللا عنـه (علي كرد كه با  كشيد و مردم را تهديد مى
أبـوبكر  به منازل انصار رفـت تـا آنهـا را از بيعـت بـا       -رضى اللّه عنها  -شبانگاه همراه با فاطمه 

با جمعى از اصـحاب، بـه    )رضي اهللا عنه(عمر پشيمان كند و با او بيعت نمايند و  )رضي اهللا عنه(
اش را بـه آتـش    كردنـد و خانـه   تهديـد  -نكردن در صورت بيعت -اش هجوم بردند و او را  خانه

كشيدند و به زور وارد منزلش شدند كه درب خانه، به پهلوى فاطمه اصابت كرد و بـر گـوش او   
سقط  -فرزندى كه در شكم داشت  -اى كه صورتش، كبود شد و محسن  سيلى نواختند، به گونه

أبـوبكر  جد برده تا بـا  كشان به مس را با طناب بستند و كشان )رضي اهللا عنه(علي و سپس ! گرديد
به فريادم برس كـه ايـن   ! اى برادر: زد فرياد مى )رضي اهللا عنه(علي و ! بيعت كند )رضي اهللا عنه(

      1!!قوم مرا به استضعاف كشانده و ناكارم كرده و نزديك است مرا بكشند

_________________________________________________________________________ 
  . 89تا83 قيس، ص بن كتاب سليم -126 ، ص2 تاريخ يعقوبى شيعى، ج -  1
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همـان روز اول كـه    )رضـي اهللا عنـه  (علـي   -طبق روايت سـومى و وسـطى    -در حاليكه 
 )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  بـود، از بيعـت بـا     )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر ل غسل جنازه مشغو

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  الحديـد از زبـان    أبى خوددارى كرد، و اما دليل تعليلش در اين كار را، إبن
 :آورد چنين مى
 بـه راسـتى  : سپس أبوبكر برخاست و براى مردم سخن گفت و از آنها عذر طلبيد و گفت«

! به خدا سـوگند ! و خداوند ما را از شرّ آن حفظ نمود! بود - فلتة -بيعت با من، يك امر ناگهانى 
ام و امر بسيار سنگينى بر گردن من افتاده كـه طاقـت و تـوان آن را     من هرگز بر آن حريص نبوده

مـا غضـبنا   «: پس مهاجرين عذرش را طلبيدند و على و زبير گفتند:) گويد تا آنجا كه مى... (ندارم

إال فى المشورة و إنا نرى أبابكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار و ثانى اثنين، و إنا لنعرف له سنه، 

     1.»و لقد أمره رسول اللّه بالصالة و هو حى
يعنـى چـرا مـا را در شـوراى     (آنچه كه ما را ناراحت ساخته، چيزى جز مشورت نيست « 

و إلّا مـا  ) خبر بوديم و اين امر بدون ما صورت گرفت آن بىسقيفه شركت ندادند و ما از تشكيل 
بينيم؛ زيرا او يار غار پيامبر و همدمش بـوده   مى) يعنى خالفت(ترين مردم به آن  أبوبكر را شايسته

و رسول خدا نيز به او امر كرد كه امـام  ) سفيد ماست و ريش(و ما مى دانيم كه از او سنّى گذشته 
 ..»الى كه خود زنده بودجماعت مردم شود، در ح

صلي اهللا عليه (رسول خدا كه  -بن زيد ه اسام«: كند شيخ طبرسى نيز از امام باقر روايت مى
رسول خـدا  زمانى كه همراه سپاهش از مدينه خارج شد،  -داشت  بسيار او را دوست مى )و سلم

، از سفرش منصرف شد همين كه نامه به اسامه رسيد. به مأل أعلى پيوست )صلي اهللا عليه و سلم(
بـن   انـد، نـزد علـى    و همراه با سپاهش به مدينه برگشت، آنگاه ديد كه مردم بر أبوبكر جمع شـده 

أسامه ! بينى همين شده كه مى: چه شده است؟ على فرمود: رفت و گفت -السالم  عليه -طالب  أبى
      2.»!آرى: فرمود! آيا تو هم بيعت كردى: گفت

پس از اينكه ديد گروهى از مردم مرتـد   )رضي اهللا عنه(علي : كه در جاى ديگر آمده است
داوطلبانه و از روى  -بنا به گفته صريح خويش  -اند و به طور كلّى، اسالم در خطر است و  شده

 :گويد بيعت كرد؛ چنانچه مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر ميل باطنى با 
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اإلسالم يدعون إلى محق دين فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن ... « 9

      1.»...بكر فبايعته و نهضت معه فى تلك األحداث فمشيت عند ذلك إلى أبى... اللّه
پس، از بيعت با أبوبكر خوددارى كردم، اما ديدم گروهى از مردم مرتد شده و از اسالم ... «
كننـد؛ ترسـيدم    دعوت مى )معليه السال(  ابراهيماند و به نابودىِ دين خدا و آيين محمد و  برگشته

اگر به يارى اسالم و مسلمين نشتابم، شكاف و ويرانى بزرگى در اسالم مشاهده كنم كـه بـر مـن    
دادن واليت امور و خالفت بر شما باشد؛ واليتى كه كاالى چنـد روزى اسـت    بزرگتر از، از دست

عت كردم و به همراه او پس در همان هنگام، به سوى أبوبكر رفتم و بي! رود كه سپس از دست مى
 .»...در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميان رفت

 2. »فنظرت فى أمرى فإذا طاعتى قد سبقت بيعتى... «

. بنابراين، در امر خالفت خود انديشيدم و ديدم كه اطاعت و پيروى بر من واجب است... «
 ..»پيشى گرفتم) با أبوبكر(همانا در بيعتم 

فراطى دومى كامالً مردود است، و چنانچه بعضى از علماى شيعه نيز اقرار بنابراين، روايت ا
و تمام محـدثانى كـه   ! اند، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ روايتى جعلى و فاقد سند است كرده

انـد، و ايـن خـود دليـل      اند، هيچ كدام ذكرى از سند آن نياورده اين روايت را در كتب خود آورده
اقـوالى كـه   «: گويـد  الحديد معتزلى شـيعى مـى   أبى باشد؛ چنانچه إبن ودنش مىاساس ب كذب و بى

را آتش زد و در خانه را به پهلـويش كوبيـد، باطـل     -عليها السالم  -عمر، خانه فاطمه : گويند مى
      3.»شماريم و قبول نداريم مى

) هجـرى 160-231(» بن يسار نظام إبراهيم«نخستين كسى كه به جعل اين داستان پرداخت، 
يازدهمين مورد از «: گويد در كتاب خود مى» أبوالفتح شهرستانى«چنانچه .. رييس فرقه نظاميه بود

عمـر در روز  : وى، داستانى دروغين جعل كرد و گفـت ... كارهايش، توهين به بزرگان صحابه بود
! ش بسـوزانيد خانه فاطمه را با سـاكنان : زد بيعت، شكم فاطمه را زد و سقط جنين كرد و فرياد مى

      4.»در حاليكه جز على و فاطمه و حسنين، كسى ديگر در خانه نبود
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 نقدي بر كتاب تيجاني

اما آنچـه او در  «: گويد بن يسار پرداخته و مى الحديد نيز به نقد آراء و عقايد إبراهيم أبى إبن
مورد حمله به خانه فاطمه ذكر كرده و اينكه هيزم جمع كردند تا آن را بسـوزانند، خبـر واحـدى    

      1.»!ه فاقد سند و غير موثّق استاست ك
: گويـد  در ايـن مـورد مـى    -از علمـاى ديگـر شـيعه     -نيز » الهى سيدمحمدتقى آيت«دكتر 

اند  مؤلفين بعدى، مانند مسعودى و حتّى سيوطى در آثارى كه به موضوع خالفت اختصاص داده«
د، بعداً آثار شيعى توسط مـؤلّفينى  افزاين دانيم، مطلب اساسى مهمى درباره واقعه نمى تا آنجا كه مى

همچون طبرسى و مجلسى به وجود آمد كه عمدتاً داراى طبيعتى جدلى هسـتند و اخبـارى را بـه    
به منظور بازسازى وقايع سقيفه، ... طرفدارى از تشيع كه فاقد ارزش تاريخى هستند، وارد ساختند

ترين نويسنده، بلكه همچنين آثـارش   ىرا كه نه تنها قديم» إسحاق إبن«بهترين روش اين است كه 
      2.»...هشام به ما رسيده است، اساس كار بگيريم از طريق إبن

رضـي اهللا  (علـي  تيجانى و شيعيان، با قبول اين روايت، توهين و جسارت بزرگى نسبت به 
ايـن   -ر اى كه د اند؛ على روا داشته و او را بسيار تحقير و ترسو و ذليل و مسكين، نشان داده )عنه

در روايات  -اين همه ترسو و ضعيف است، چطور  -روايت و چند روايت ديگر در نظر شيعيان 
 - )رضي اهللا عنه(علي چطور ممكن است كه ! اين همه شجاع و توانمند و باشوكت است -ديگر 

فرصـت   -قنفـذ   -يا به غالمـش   )رضي اهللا عنه(عمر به  -شناسيم  با آن شجاعتى كه ما از او مى
اى وارد كننـد و   صدمه -است  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا كه دختر  -دهد تا به همسرش 

به قدرى ضعيف و ترسو بود كه  )رضي اهللا عنه(علي آيا ! فرزندش را در شكمش به قتل برسانند؟
 -! كه در روايت شيعيان چنـين اسـت   -اگر چنين است ! اش دفاع كند؟ نتواند از حريم خانوادگى

توانسـت از   چگونـه مـى  ! توانست ادعاى خالفت و رهبرى جامعـه مسـلمانان نمايـد؟    ه مىچگون
كـرد كـه    آن چنان اداره مـى ! آرى! امپراطورى پهناور و نوپاى اسالم دفاع كند و آن را اداره نمايد؟

 )رضـي اهللا عنـه  (عمـر  زمانى كه فاطمه توسـط  : اند آورده!!.. كرد اش را اداره مى چهارديوارى خانه
كرد، و فاطمـه فريـاد    گر اين ماجرا بود و كارى نمى گرفت، على نظاره مورد ضرب و شتم قرار مى

      3!ولى على همچنان ساكت ماند و كارى نكرد... و! جنينم را كشتند! طالب اى پسر أبى: زد مى
شـيرخدا و شهسـوار اسـالم و قاتـل      - )رضي اهللا عنه(علي آيا اين دروغها، با شأن و مقام 

خـادم اسـالم و   ! آيا اين راويان اخبـار و طوطيـان شكرشـكن   ! سازگار است؟ -! عبدودها روبنعم
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خواهنـد   آيا مى! حرمتها به على و فرزندانش، گناه نيست؟ آيا اين جسارتها و هتك! مسلمينند؟1
 و باالخره، آيا عمرى كه.. اش را نشان دهند؟ و خانواده )رضي اهللا عنه(علي با اين كار، مظلوميت 

نوازد و  شكند و بر صورتش سيلى مى را مى - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دختر  -پهلوى فاطمه 
 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كشد، سزاوار است كه با دختر فاطمه و نواده  اش را به آتش مى خانه

نكـاحش  ولى و عاقـد   -بزرگترين قاضى صدر اسالم  - )رضي اهللا عنه(علي ازدواج كند و خود 
 !باشد؟

رضـي اهللا  (علـي  سر زده بود،  )رضي اهللا عنه(عمر چنين كارى از  -به فرض محال  -اگر 
بـه   -كه از فاطمه و خواهر تنى حسن و حسـين و زينـب بـود     -كلثوم را  هرگز دخترش ام )عنه

نـه حسـن و   ! آورد؛ كسى كه قاتل مادر و برادرشان محسن بـود  درنمى )رضي اهللا عنه(عمر نكاح 
شدند كه خواهرشان همسر كسى شود كه حقّ پدرشـان را   راضى مى -رضى اللّه عنهما  -سين ح

و هنـوز متولّـد نشـده و نـام محسـن را       -پايمال كرده و به مادرشان و جنينى كه در شكم داشته 
گشت همسر كسـى   كلثوم راضى مى چنين مصيبتى رسانده است، و نه خود ام -! اند برايش گذارده

 !درش را اذيت كرده و به او آسيب رسانده استشود كه ما
كلثـوم را بـه    دختـرش ام  )رضـي اهللا عنـه  (علـي   -و سنّى  -به تصديق مدارك شيعه ! آرى
كلثـوم و   ثمره ازدواجشان بود كه ام» زيد«درآورد و يك پسر به نام  )رضي اهللا عنه(عمر همسرى 

. با هم در يك ساعت وفات كردند - )هرضي اهللا عن(عمر پس از شهادت  -فرزندش زيد، هر دو 
1 

خطاب، دختر على را غصب نمود و علـى نتوانسـت مـانع     عمربن: گويند و جالب اينكه مى
علـى  «: گويند مى 2 يا. »!إن ذلك فرج غصبناه«: كند ىشود؛ چنانكه كلينى از جعفر صادق روايت م

عباس عمويش را در اين امـر،   خواست دخترش را به عمر دهد، ولى از او ترسيد و بنابراين، نمى
      3.»!وكيل خود قرار داد
دهنـد و چگونـه بـه او     را چقدر ضعيف و ناتوان، نشان مـى  )رضي اهللا عنه(علي ببينيد كه 

 !!كنند اهانت مى
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 نقدي بر كتاب تيجاني

: گويد، اين روايت جعلـى و دروغـين اسـت    پس همانگونه كه استاد محمدعزّت دروزة مى
پس از دوران خلفاى راشدين، بين امويـان و هاشـميان پديـد    اين روايت، نتيجه رقابتى است كه «

      1.»آمده است
كنند  ها براى اجالف و اوباش و افيونيها نقل مى خانه ماند كه نقّاالن قهوه و به داستانهايى مى

گاههـا، آخـر هـر     كما اينكه، اكنون، در مسـاجد و تكيـه  !! آورند و از اين طريق، پولى به دست مى
و نقاالن آن، اين بار علمايى هستند كه تنها در اين زمينـه علـم دارنـد و غيـر از آن،     داستانى شده 
 !!ربايند فريبند و فكر و مالشان را مى دانند كه بگويند، و اين چنين عوام را مى چيزى نمى
 :قضيه فدك -

اى بـزرگ   داستان فدك، ماجراى ديگرى است كه تيجانى و علماى شـيعه، آن را بـه گونـه   
انـد ثابـت كننـد كـه بـين       خواسـته ! اند تا به خواسته پليدشان برسـند  ند و طورى جلوه دادها كرده

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  اختالف شديد بوده و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اصحاب و خاندان 
فدك را به فاطمه بخشيده بود، كه بعد از وفاتش، أبوبكر آن را از او غصب كرد و فاطمه از  )سلم

مـورد   )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  ، »إن اللّه يغضب بغضب فاطمـة «و خشمگين شد و طبق روايت ا
 !خشم و غضب خدا قرار گرفت

زمانى كه خيبر توسط .. فدك نام روستايى در حجاز بود كه يهوديان در آن سكونت داشتند
ه چـه بـر سـر    ديدند كـ  -كه سرزمين بدون دژ و بارو بود  -مسلمانان فتح گرديد، يهوديان فدك 

لذا دچـار تـرس و وحشـت    .. آمد -هاى مستحكمى بودند  كه داراى دژها و قلعه -يهوديان خيبر 
با يهوديان خيبر، بر اين مبنا مصالحه  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا از طرفى ديدند كه . شدند

محصـوالت را  كرده است كه روى زمينها و درختهاى خود كار كنند و در مقابل كارشان، نيمى از 
با آنهـا بجنگـد، تسـليم     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا به همين سبب، بدون آن كه .. بردارند

با يهوديـان خيبـر در پـيش     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اى همانند آنچه  شدند و خواهان معامله
 .گرفته بود، با خود شدند

 -نضـير   همچون امـوال بنـى   -راضى فدك اند كه ا اكثر تواريخ و راويان سيره بر اين عقيده
بود و همانند غنايم خيبـر، مشـمول تقسـيم قـرار      )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا ملك خاص 

آن، از آنِ خـدا و رسـولش، و چهـارپنجم ديگـرش، از آنِ      -پـنجم   يـك  -گرفت كه خمـس   نمى
رسيد كـه   مواردى مىمهاجرين و مجاهدين باشد، بلكه تمام عايدات اين اراضى به مصرف همان 
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شـد؛ يعنـى از آنِ خـدا و رسـول و بسـتگان و       خمس ساير غنـايم در آن مـوارد هزينـه مـى    3
صـلي اهللا عليـه و   (ا دگان بود و به همين سبب، رسول خدمان نزديكانش، يتيمان و بينوايان و درراه

هـاى زنـدگى    نهرساند و از باقيمانده آن هزي آن را در مصالح عامه مسلمانان به مصرف مى 1 )سلم
 ..كرد اش را به نحو متعارف، تأمين مى خود و خانواده
بـه   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا ملك خاص  -اند  آنگونه كه تواريخ آورده -بنابراين 

اند، نزاعى بر سر مالكيـت   ها پنداشته معنى رايج اين كلمه نبود تا به ارث برسد و آنچنانكه تيجانى
اختالف مذكور، اختالف بر سر اداره فدك و سرپرستى بر امـور آن و مصـرف   بلكه .. آن رخ دهد

بدين اعتبار كه اين اراضى در سايه سرپرسـتى  ! درآمد و عايداتش در موارد معين خود بوده است
صلي اهللا عليـه و  (رسول خدا عامه قرار نداشته و داراى سرپرستى خاصى است كه تنها در اختيار 

 ..گيرد در خاندانش قرار مى و جانشينان او )سلم
زنده بود، خود شخصاً اداره آن را به عهده داشت،  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مادامى كه 

پيـامبر  به خالفت رسيد، فاطمـه و همسـران    )رضي اهللا عنه(أبوبكر اما هنگامى كه وفات يافت و 
نيز  )صلي اهللا عليه و سلم(امبر پيو طبق بعضى از روايات عباس عموى  - )صلي اهللا عليه و سلم(

صـلي  (پيـامبر  خواستند تا فدك را در اختيارشان قرار دهد، وى فرموده  )رضي اهللا عنه(أبوبكر از 
ايم، صـدقه   گذاريم و آن چه از خود گذاشته ما پيامبران، ارث بر جاى نمى«: را كه )اهللا عليه و سلم

باشد،  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا نواده من هر كه را خا«: به آنان يادآور شد و گفت» است
بـراى مـن    )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خدا بستگان ! دانم و به خدا سوگند خانواده خود مى

تر از آنند كه به خويشاوندان خود نيكى كـنم و پيونـد آنـان را بـا خـويش اسـتوار        داشتنى دوست
بنـا بـه    -ك به آنان خوددارى كرد و در اين بـين  از دادن فد )رضي اهللا عنه(أبوبكر و لذا .. »بدارم

ناراحت شد و اندوهى از اين جهـت در   -رضى اللّه عنها  -فاطمه  -! بعضى از روايات مشكوك
كـه طبـق روايـات     2  حرف نـزد ) رضي اهللا عنه(ه وفات يافت، با أبوبكر دل گرفت و تا زمانى ك

      3.بوده است )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر  روز بعد از وفات 75شيعه، وفاتش سه ماه و به قولى 
شيعه برخالف آن آمده است؛ يعنـى فاطمـه از سـخن     -صحيح  -اما در بعضى از روايات 

ميثم بحرانى و دنبلـى   نه تنها ناراحت نشد، بلكه راضى گشت؛ چنانچه إبن )رضي اهللا عنه(أبوبكر 
همانا آنچه را كه براى پدرت اسـت،  : طمه گفتأبوبكر به فا«: اند البالغه آورده شيعى در شرح نهج
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 نقدي بر كتاب تيجاني

داشت و مـابقى را   از فدك، مايحتاج شما را برمى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا . براى توست
پس فاطمه به .. كرد، و شايسته است كه تو نيز همين كار را بكنى كه او كرد در راه خدا تقسيم مى

پـس  «: انـد  يا در روايتى ديگـر آورده   1.»ار را بكندآن راضى شد و به أبوبكر عهد داد كه همين ك
أبـوبكر     2. »پـس فاطمـه راضـى شـد    :) گويد تا آنجا كه مى... (أبوبكر بعد از آن نزد فاطمه رفت

گفتن اكتفا نكرد، بلكه در مقام عمل نيز، همين كار را كـرد؛ چنانچـه    تنها به سخن )رضي اهللا عنه(
أبوبكر «: اند آورده -البالغه  شارحان شيعى نهج -و فيض اإلسالم  ميثم بحرانى الحديد و إبن أبى إبن

داد و  مـى  -السـالم   علـيهم -بيـت   را گرفته و به قدر كفايت بـه اهـل  ) يعنى فدك(غلّه و سود آن 
السالم  عليه -به دنبالشان على . عمر و عثمان نيز همين كار را كردند. كرد باقيمانده آن را تقسيم مى

 3. »ار را كردنيز همين ك -

 )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  فدك را به عنـوان ميـراث از    -رضى اللّه عنها  -بنابراين، فاطمه 
همانگونـه   -نخواسته بود، بلكه خواهان آن بوده كه اداره مصارف و عايدات آن در امور خيـرات  

ت خيبر، رفتار نضير و سهم خود از محصوال با اموال فدك و بنى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه 
از طريق فاطمه  )رضي اهللا عنه(علي عباس و : آورد كثير مى به عهده او باشد؛ چنانچه إبن -كرد  مى

رسيد و نيز خواهان آن بودنـد كـه    خواهان نظارت بر اين اراضى بودند كه به مصرف صدقات مى
رسـانده، بـه    مصرف مـى به  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خود، اين اموال را در همان مواردى كه 

      4.»مصرف برسانند
 -كـه فقيـه صـحابه بـوده      - )رضي اهللا عنه(علي اند؛ زيرا  آنان هرگز خواهان ميراث نبوده

» ...گـذاريم و  ما پيامبران ارث بر جاى نمـى «: كه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كامالً به اين سخن 
األوطـار   طبق گزارش تاريخ طبرى و نيـل  -نيز  )رضي اهللا عنه(علي آگاه بوده است؛ چنانچه خود 

مـن نيـز ايـن حـديث را     : گويـد  كنـد و مـى   را تصديق مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر گفته  -شوكانى 
 !..ام شنيده
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قـبالً فـدك را بـه     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كند كه  و جالب اينكه، تيجانى ادعا مى5
فاطمه فدك را به عنوان ارث خواست، امـا در جـاى   : گويد چطور يكجا مى! فاطمه هديه داده بود

 !!آن را بدو بخشيده بود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر داند كه  اى مى ديگر آن را هديه
اگـر چنانچـه    -شناسيم، هرگز از حقّ مسلّم خـود   را مى )رضي اهللا عنه(علي و همچنانكه 
ود و همسـرش و سـاير مسـتحقّان دفـاع     گذرد و تا پاى مرگ از حقّ خـ  نمى -ميراث بوده باشد 

پردازد، بلكه او را تصديق  به مناقشه نمى )رضي اهللا عنه(أبوبكر بينيم كه نه تنها با  كند، ولى مى مى
» أبـوبكر «خواند و نام فرزندانش را با نـام   كند و پشت سرش نماز مى كند و با او بيعت نيز مى مى

 ...!!كند و نامگذارى مى

گذاريم و هرچه هست، صـدقه   ما پيامبران ارث بر جاى نمى -اين روايت  و دليل ما اينكه،
سـخنى   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در كتب خود شيعه آمده است؛ چطور ممكن است،  -است 

چنـين احتجـاج    )رضـي اهللا عنـه  (أبوبكر فرموده باشد، و على و فاطمه، آن را نشنيده باشند و بر 
 !كنند

 :از امام باقر روايت شده است -دانند  ترين كتب مى يعيان، صحيحكه ش -در كتاب كافى 
فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجـوم  ): صلي اهللا عليه و سلم(قال رسول اهللا «

ليلة البدر، و إن العلماء ورثة األنبياء لم يورثوا دينارا و ال درهما، ولكن أورثوا العلم، فمن أخـذ منـه   

      1.»فرأخذ بحظ وا
برترى عالم به عابد، همچون برترى ماه بر ساير : فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «
هاى شب بدر است، و همانا علماء، وارثان پيامبران هستند و پيامبران هرگز نه دينارى و نـه   ستاره

آن گرفـت،  پـس هـركس از   . گذارند گذارند، بلكه علم را بر جاى مى درهمى از خود به ارث نمى
 ..»استفاده فراوانى برده است

إن العلماء ورثة األنبياء، و ذاك «: و شبيه اين روايت از پدرش امام صادق روايت شده است

      2.»أن األنبياء لم يورثوا دينارا و ال درهما، و إنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم
درهـم و دينـار را بـر جـاى     همانا علماء، وارثـان پيـامبران هسـتند و اينكـه آنهـا، هرگـز       «

 ..»گذارند گذارند، بلكه احاديثى از احاديث خود را به ارث وامى نمى
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صـلي اهللا عليـه و   (رسول خدا فاطمه دختر «: كند نيز روايت مى -شيخ صدوق  -بابويه  إبن
 )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر نزد  -عليهما السالم  -همراه با دو فرزندش حسن و حسين  )سلم
اين دو فرزندانت هستند، چيـزى را  ! اى رسول خدا: انى كه در بستر بيمارى بود، رفت و گفتزم

اما براى حسن، هيبت و سيادت من، و اما براى حسـين، جـرأت و   : فرمود! برايشان به ارث بگذار
      1.»!بخشش و سخاوت من باشد

رضـى اللّـه    -ود، فاطمـه  ب )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر از طرفى، اگر اراضى فدك ميراث 
، و سپس عباس عمويش كه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اش نبود، بلكه همسران  تنها ورثه -عنها 

 !بودند )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر جزو وارثان  -طبق آيات قرآن -زنده بود، همگى 
زنهـا، از  «د كه خبرن انگار معترضينى همچون تيجانى و علماى شيعه، از حقايق مذهبشان بى

 -اين، عنـوان بـابى اسـت كـه محـدثين شـيعه       .. »!برند ملك و زمين و مزارع، چيزى به ارث نمى
اند؛ چنانچه كلينى، ذيل همان بـاب، روايـات متعـددى را     به همين مورد اختصاص داده -مستقلّاً 

 :آورده است
 2األرض و ال مـن العقـار   النسـاء ال يـرثن مـن    «: العابدين روايت شده كه فرمود از امام زين

      3..»برند زنها، چيزى از زمين و مزرعه و خانه و اثاث منزل، ارث نمى«؛ »شيئا
در ) امـام بـاقر  (عبداللّه جعفر  از أبى: گويد ميسر مى«: كند بابويه از امام باقر روايت مى يا إبن

ألرض و العقارات فال ميراث فأما ا«: پرسيدم، فرمود» برند؟ زنان كه چه چيزى را به ارث مى«مورد 

      4..»رسد در زمين و مزارع و امالك، هيچ ميراثى بدانان نمى«؛ »لهن فيه
بردن زنان در امالك خانه و  و مثل اينگونه روايات بسيارند كه همه علمايشان، در عدم ارث

فـدك را    -بنـا بـه ادعايشـان     -چطور فاطمـه  و اگر چنين است، . 5مزارع و زمينها، متّفق هستند
  !كند؟ درخواست مى
أبـوبكر  ثابت كرديم كه فاطمه با رضايت كامل از نـزد   -طبق روايات خود شيعه  -اگر چه 

با توجه بـه ايـن   ! برگشت، اما گيريم كه چنين بوده و فاطمه خشمگين شده است )رضي اهللا عنه(
اگر نـامش   -در اين نزاع ، )رضي اهللا عنه(علي رواياتى كه آورديم و همچنين اقدامات و تأييدات 
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آيا مگـر غصـب حقـوقى در كـار بـوده كـه       ! حق با چه كسى بوده است؟ -! را نزاع بگذاريم7
 :كند شيخ مجلسى روايت مى! فاطمه به خشم آيد؟

من منكر فضل و قرابت تو : همانا أبوبكر، زمانى كه ديد فاطمه خشمگين شده، به او گفت«
رسـول خـدا   ام، مگـر ايـن كـه امـر      و فدك را از تو مانع نشدهنيستم،  -السالم  با رسول خدا عليه

گيـرم كـه از رسـول خـدا      ام، و خدا را شـاهد مـى   را امتثال و پيروى كرده )صلي اهللا عليه و سلم(
ماند، تنهـا   آنچه كه از ما باقى مى. گذاريم ما جماعت پيامبران، ارث بر جاى نمى: شنيدم كه فرمود

ام و من در اين مورد تنهـا   من به اتّفاق مسلمانان اين كار را كردهو .. كتاب و حكمت و علم است
خواهى، پس از مال من هرچه خواستى بردار؛ زيرا تو عزيز و فرزندمانده  و اما اگر مال مى.. نيستم

     1.»تواند فضل تو را منكر شود هيچ كس نمى.. پدرت، و شجره پاكى براى فرزندانت هستى
رضـى اللّـه    -با اين سـخنانش، فاطمـه    )رضي اهللا عنه(أبوبكر د كه تواند بگوي آيا كسى مى

 !را خشمگين كرده و حقّش را غصب و او را اذيت كرده است؟ -عنها 
به خالفت  -السالم  عليه -زمانى كه اميرالمؤمنين «: گويد مى -از علماى شيعه  -الهدى  علم

 :رسيد، درباره رد فدك سخن گفت و فرمود
      2.»!ى من اللّه أن أرد شيئا منع منه أبوبكر و أمضاه عمرإنى ألستحي«

كنم كه چيزى را برگردانم كه أبوبكر و پس از او، عمـر منـع    به راستى من از خدا شرم مى«
 ..»!اند كرده

خداوند مـرا فـدايت   «: و به همين جهت، زمانى كه از امام باقر در همين مورد سؤال شد كه
! نـه : فرمـود ! انـد؟  آيا در حقّ شـما ظلمـى رواداشـته   ! ر و عمر چيست؟نظرت درباره أبوبك! سازد

به انـدازه مثقـال   ! اش نازل كرد تا براى جهانيان، ترساننده باشد سوگند به كسى كه قرآن را بر بنده
! آيا آنها را دوسـت بـداريم؟  ! فدايت شوم: گفتم! اند اى از خردل، هيچ ظلمى در حقّ ما نكرده دانه

اگر ضرر كـردى، در قيامـت   ! پس آن دو را در دنيا و آخرت دوست بدار! اى بر توو! آرى: فرمود
      3.»!گيرم من بر گردن مى

 )رضي اهللا عنـه (أبوبكر و صرفاً درخواستى از ! بنابراين، نه خشمى در كار بوده، و نه نزاعى
راضى گشت  ) عنهرضي اهللا(أبوبكر بوده كه سرپرستى فدك را به او واگذارد، كه نهايتاً با سخنان 

رضـي اهللا  (أبـوبكر  اما تيجانى مدعى است كه فاطمه تا آخر وفات خـويش بـا   .. و قضيه تمام شد

_________________________________________________________________________ 
  201-202 حق اليقين، مجلسى، ص -  1
  . 82 ، ص4 الحديد، ج أبى البالغة، إبن شرح نهج -231 الهدى، ص الشافى، سيدمرتضى علم -  2
  . 82 ، ص4 الحديد، ج أبى البالغة، إبن شرح نهج -  3
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رضـي اهللا  (أبـوبكر  سازد كه چون فاطمه از  كند و اين موضوع را با حديثى ملتفق مى قهر مى )عنه
 !خشمگين شده، پس مورد غضب خدا و رسولش واقع گشته است )عنه

مطـالبى را بـازگو    -» ...فاطمـة بضـعة منـى   « -طور مختصر، درباره اين حـديث  ما قبالً به 
بـه همـراه چنـد موضـوع ديگـر       -هايى كه به زودى خواهد آمد، مفصـالً   ايم، در بحث نامه كرده

شوراى شش نفرى تعيـين خليفـه سـوم از    «و نيز » ةبن نوير خالدبن وليد و مالك«همچون جريان 
ايم و لذا به خاطر جلوگيرى از اطاله كالم، به همـين مقـدار    ار دادهمورد بررسى قر -» جانب عمر
 ..كنيم بسنده مى

*  *  * 

 :داستان تغييردادن احكام خدا توسط خلفاء -
بـراى اينكـه فضـايل و     -به تبعيت از علمـاى شـيعه    -تيجانى در گوشه و كنار كتابهايش 

كننـده   احكام خـدا، بـدعتگزاران در ديـن، حـرام    دار نمايد، آنها را تغييردهنده  مناقب خلفاء را لكّه
صـلي  (پيـامبر  كند و معتقد است آنها نه تنها از سنّت  كننده حرامش معرفى مى حالل خدا و حالل

اى  به گونه.. پيروى نكردند، بلكه احكامى را برخالف قرآن و سنّت صادر نمودند )اهللا عليه و سلم
 !و حتّى در نمازها و وضو تغييراتى ايجاد كردند را تحريم كردند -متعه  -كه ازدواج موقّت 

  :پردازيم كه در اينجا به دو نمونه از مواردى كه تيجانى در كتابهايش آورده، مى
 :متعه يا نكاح موقّت -

، فصلى را به اين موضوع اختصاص داده و در ابتداء، »همراه با راستگويان«تيجانى در كتاب 
 :كند آن را چنين تعريف مى

شود، مگر بـا عقـدى    دار، مانند ازدواج دائمى منعقد نمى متعه يا ازدواج موقّت مدت نكاح«
خـودم را در ازدواج تـو   : كه مشتمل بر قبول و ايجاب است؛ به اين معنى كه زن بـه مـرد بگويـد   

قبول : اى كه مقدارش اين قدر و آن قدر است و به فالن مدت، سپس مرد بگويد درآوردم با مهريه
 )343ص . (»رضايت نشان دادمكردم يا 

منعقـد  ... تواند به مدت يك ساعت، يك روز، يك هفته، يك ماه، و با اين تعريف، متعه مى
حال چه پول باشد، چـه طـال و زيـور و چـه      -شود و در مقابل، مهريه و متعه زن يعنى اجرتش 

 ..گردد پرداخت مى -... لباس و پوشاك و
به آن زن چه بگويم : انى كه از او در اين مورد پرسيده شدزم: اند از امام صادق روايت كرده

آورم بر طبق كتاب خدا و  تو را به متعه خود درمى: گويى مى: فرمود! زمانى كه با آن خلوت كردم؟
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سنّت پيامبرش، نه وارثى در كار است و نه ارثى، به مدت چند روز و اگر خواستى، به مـدت  9
كنـى،   كنى و او را راضى مى ر درهم، و مقدار اجرتش را معين مىاين قدر سال، و به مقدار اين قد

      1.»!حال چه كم باشد، يا زياد
توان نام ازدواج و نكاح را بر آن اطالق كرد؛  به طور دقيق، متعه نوعى وصلت است كه نمى

گيـرى   مگرفتن زن و كـا  اجاره«باشد و تنها  زيرا داراى هيچ يك از احكام و آثار ازدواج واقعى نمى
 : باشد؛ زيرا مى» از او

شـود، در   در ازدواج دائمى، نكاح با عقد بين طرفين، در حضور دو شـاهد برقـرار مـى    -1
اند كـه متعـه    چنانچه از امام جعفر صادق آورده! حالى كه در متعه، عقد بدون شاهد صحيح است

      2!تواند بدون شاهد باشد مى
توان  مى 3 ازدواج كند، در حالى كه در متعه،زن مسلمان تواند با  در ازدواج، مرد تنها مى -2

هـيچ   -طبق روايت امـام صـادق و رضـا     -با مجوسيان و يهوديان و مسيحيان نيز وصلت كرد و 
 4! ايرادى ندارد

 ، در حـالى كـه در متعـه،   5ف نكـاح كنـد  در ازدواج، واجب است كه با زن پاك و عفيـ  -3
     6!دارد ؛ زيرا آنها را از فجور بازمىتوان با زنان فاجره نيز وصلت كرد مى

طبـق روايـت امـام     -توان با زنى كه شوهردار اسـت   در متعه برخالف ازدواج حتّى مى -4
 7!متعه كرد -صادق 
خردسال  8ا زنان زناكار و دختران نابالغ وتوان ب مى -برخالف ازدواج حقيقى  -در متعه  -5

 1!كند مىتصريحاللّه خمينى  مانگونه كه آيته 9  و حتّى باشيرخوارگان نيز وصلت كرد،
_________________________________________________________________________ 

  . 455 ، ص5 فروع كافى، كلينى، ج -  1
  249-449 همان، ص -  2
تا ايمان نياورنـد، ازدواج  ) كتاب اهل(و با زنان مشرك «؛ »و ال تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ«: فرمايد خداوند مى - 3

  ) 221/البقرة.. (»نكنيد
شرايع اإلسالم، از كتب مشـهور فقـه، تـأليف     -144 ، ص3 اإلستبصار، طوسى، ج -256 ، ص7 تهذيب األحكام، ج - 4

  . 184 جعفربن حسن، ص
، زنان و كنيزانى را برگزينيـد  )در ازدواج(بايد «؛ »محصنات غير مسافحات و ال متخذات أخدان«: فرمايد قرآن مى - 5

  ). 25/النساء..(»برنگزيده باشند) نامشروع(كه باعفّت و پاكدامن باشند و فاجره نباشند و براى خود دوستان و رفقاى 
  . 253 ، ص7 تهذيب األحكام، طوسى، ج -  6
از فضل غالم محمدبن «: در روايت طوسى آمده است.. 144 ، ص3 تهذيب األحكام، ج -426 ، ص5 فروع كافى، ج - 7

من با زنى متعه كردم در حالى كه احساس كردم داراى شوهر است، و : راشد چنين روايت است كه به امام صادق گفت
  ..  »!!كنم ولى من هرگز تحقيق نمى: امام فرمود! لذا تحقيق كردم تا اينكه ديدم شوهر دارد

  . ، چاپ قم292 تحريرالوسيلة، خمينى، ص - 8
  . 463 ، ص5 فروع كافى، كلينى، ج -255 ، ص7 تهذيب األحكام، ج -145 ، ص3 اإلستبصار، طوسى، ج - 9
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در   ، در حـالى كـه  2رط صحت ازدواج اسـت در ازدواج واقعى، موافقت پدر يا ولى، ش -6
متعـه   -طبـق روايـت امـام صـادق      -توان بدون اجازه ولى و سرپرست، با دختر يا زن  متعه، مى
      3!برقرار كرد
طبـق   -واند يكجا داشته باشـد، ولـى در متعـه    ت در ازدواج، مرد بيشتر از چهار زن نمى -7

تواند هزار نفر را با هم داشته باشد؛ زيرا طبق روايـت، زن   مى -العابدين  روايت امام صادق و زين
 4! شده، مستأجر است متعه

بـرد، ولـى در    ارث مى -كند  زمانى كه فوت مى -در ازدواج دائمى، همسر از شوهرش  -8
   5!متعه اين چنين نيست

در ازدواج حقيقى، بر شوهر واجب است تا نفقه، خورد و خوراك و پوشاك و مسـكن   -9
كردن مدت طـالق، امـا در    زن را تأمين كند، چه در حال عادى و چه در زمان شمردن عده و طى

   6!متعه چنين نيست
 تواند براى يك ربـع  مدت ازدواج دايمى تا مرگ يكى از زوجين است، اما در متعه مى -10

  7!پذيرد كند و زن مى ساعت و يا يك روز، يا يك ماه و يك سال و هر مقدارى كه مرد پيشنهاد مى
ازدواج دايمى، طالق و احكامش را دارد، در حالى كه در متعـه طـالق وجـود نـدارد،      -11

يافتن مدت متعه، يا پشيمانى هركدام، خود به خود قـرارداد اسـتيجارى فسـخ     بلكه به صرف پايان
  1!پردازد د و هركدام به كار خود مىشو مى

ال بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً و «: چنانكه در كتابش آورده است.. 12، مسأله شماره 241 ، ص2 تحريرالوسيلة، ج - 1                                                                                                                                                                   
  . »و تقبيالً -ى يضع ذَكَرَه بين فخذيها أ -تفخيذاً 

پس با اجازه ولى و صاحبشان با آنـان  «؛ »فانكحوهن بإذن أهلهن و آتوهن أجورهن بالمعروف«: فرمايد قرآن مى - 2
 ).25/النساء.. (»ازدواج كرده و مهريه آنها را زيبا و پسنديده و برابر عرف و عادت، بپردازيد

مردان و زنان مجرّد خود و كنيزان شايسـته  «؛ »يامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكمو أنكحوا األ«: فرمايد و مى
 ).32/النور.. (»خويش را به ازدواج يكديگر درآوريد

به ازدواج مردان مشرك ) زنان و دختران خود را(و «؛ »و ال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا«: فرمايد و باز مى
  ).221/البقرة.. (»نياورند درنياوريد، مادامى كه ايمان

  . ، چاپ تهران186 ، ص2 شرايع اإلسالم، حلّى، ج -254 ، ص7 تهذيب األحكام، ج -  3
المتعة ليست من األربع، «: و نص اين روايات.. 147 ، ص3 اإلستبصار، ج -259-293 ، ص7 تهذيب األحكام، ج -  4

رود؛ زيرا متعه نه طالق  عدد چهار در متعه به كار نمى« ؛»ألنها ال تطلق و ال تورث و ال ترث و إنما هى مستأجرة
و در روايت .. »شده تنها يك مستأجر است كه توسط مرد، كرايه شده است متعه دارد و نه وارث و ارث، بلكه زن

آنها  زيرا! از آنها هزار نفر هم بگيريد: گفت! آيا متعه هم چهار تاست؟«: أبوعبداللّه آمده است كه از او پرسيده شد
  .»!اند كرايه شده

  . 263 ، ص7 تهذيب األحكام، ج -  5
  . 343 همراه با راستگويان، ص -111 الشيعة و التصحيح، دكتر موسى موسوى، ص -  6
  . 151 ، ص3 اإلستبصار، ج -460 ، ص5 فروع كافى، ج -  7
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در ازدواج، عده طالق، گذشت چهار ماه و ده روز است، در حالى كه در فسخ مـدت   -12
اش  يا پايان حاملگى و يا عده جاريه بعـد از آزادى  -روز است  45كه حداكثر  -متعه، دو حيض 

   2!است
ان وجود دارد، اما در متعه چنين در ازدواج دائمى، احكامى همچون ايالء و ظهار و لع -13

 !نيست
ايـن  «: آورده اسـت » همـراه بـا راسـتگويان   «تيجانى نيز بعضى از شرايط متعه را در كتابش 

ازدواج را شرايط و احكامى است كه در كتابهاى فقهى اماميه وارد شده است؛ مانند لـزوم تعيـين   
بودن ايـن نـوع ازدواج بـا     راممهر و مدت كه به هرچه دو طرف رضايت دهند، صحيح است و ح

شدن  اى پس از تمام داشتن زن صيغه و عده نگه.. محارم همچنانكه در ازدواج دائم نيز چنين است
باشـد، و   مدت به اندازه ديدن دو حيض و يا گذشتن چهار ماه و ده روز در حال وفات همسر مى

د و نه مرد از زن، و اما فرزندى بر اى نيست، پس نه زن ارث مى بر دو طرف متعه هيچ ارث و نفقه
آيد، مانند فرزند ازدواج دائم است، چه در حقوق و ميراث و نفقه و  كه از ادواج متعه به دست مى

اين حكم متعـه اسـت بـا شـرايط و     . چه در تمام حقوق مادى و معنوى، و ملحق به پدرش است
 )343 ص. (»...بينى كه هيچ ارتباطى با زنا ندارد حدودش، و خود مى

توان، متعه را ازدواج و نكـاح بـه حسـاب آورد، و طـرفين را همسـر و       بنابراين چگونه مى
وصلتى كه در عقد آن، شاهد ندارد و نه نفقه دارد و نه توارث و طالق و عـده طـالق، و   ! شوهر؟

شيعه بنا به خود روايات  -بلكه ! نه ظهار و ايالء و لعان و ديگر احكامى كه در ازدواج وجود دارد
گيرى از زن به صورت اجاره و كرايه است، و هرگاه مدت اجاره تمام شود، يـا زن در   تنها بهره -

اش، از تسليم خوددارى ورزد، بـه همـان مقـدار از مهريـه و اجـرتش كـم        مقدارى از مدت متعه
 گيـرى مـرد از زن، پرداخـت    در حاليكه در ازدواج واقعى، صرف يك بار نزديكى و كـام ! شود مى

شود، پس روشن است كه متعه، نـوعى اجـاره بـراى     بر مرد واجب مى -به تمام و كمال  -مهريه 
باشـد؛ چنانچـه از امـام     ورى از زن، همچون اجاره زن به منظور دايگى و شيردادن به بچه مى بهره

و . 3 »!ن اجاره توستتوانى با يك زن متعه كنى؛ زيرا آ هر چقدر خواستى مى«: اند باقر روايت كرده
اگر مردى با زنى متعه كنـد و بـر ايـن    «: الحسن آمده است كه از او پرسيده شد أبى  در روايتى از

شرط بگذارند كه هر روز نزد او برود، يا شرط ببندند كه در روزهاى معلومى از او بهره ببرد، امـا  

  . 147 ، ص7 تهذيب األحكام، ج -  1                                                                                                                                                                   
  . 343 همراه با راستگويان، ص -111 صالشيعة و التصحيح، دكتر موسى موسوى،  -  2
  . 460 ، ص5 فروع كافى، ج - 3
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از آن كـم   در آن شرط خيانت كند و شرطش را به جاى نياورد، مهر و اجرتش بـه همـان انـدازه   
      1.»!شود شود و بقيه كه در اختيار مرد بوده، بدان پرداخت مى مى

اند،  اى كه ابتدا با هم توافق كرده نام نهاد، در حالى كه از مهريه» نكاح«توان آن را  چطور مى
به اصطالح  -و در واقع متعه، بيش از هر چيز ! توانند كم كنند و بر حسب روزها تقسيم كنند؟ مى
شـباهت دارد و ايـن    2»إتّخاذ أخدان«و در اصطالح قرآنى به » دختر گرفتن دوست«به  -اييها اروپ

 ..كرده است    آن را به شدت و براى هميشه نهىعملى است كه قرآن، 
وجـود   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر اما تيجانى و علماى شيعه، برآنند كه متعه در زمان 

همـراه بـا   «آن را تحريم كرده است؛ چنانچه تيجانى در  )اهللا عنه رضي(  خطاب عمربنداشته، ولى 
خطـاب آن را   ولى آنچه نزد ما ثابت شده اين است كه خليفه دوم، عمـربن «: گويد مى» راستگويان

دهند، تحريم نمود و ما به  سنّت نيز بر آن شهادت مى نهى كرد و به اجتهاد خودش كه علماى اهل
كنـيم و   را به خاطر رأى و نظر شخصى و اجتهاد عمـر، رهـا نمـى   هر حال، حكم خدا و رسولش 

 )345ص . (»...بودن متعه و اين است خالصه سخنان شيعيان در مورد حالل. دهيم تغيير نمى
در  -، متعـه دو بـار   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر در زمان ! بايد در پاسخ بگوييم كه آرى

قـرآن و نهـى پيـاپى پيـامبر     ا پس از نزول آيـاتى از  ، ام3مباح گرديد -شرايط سخت و اضطرارى 
قرآن، متعه را از امور ذاتاً حرام، همچـون مـردار و   .. و نسخ گرديد   ، حرام)صلي اهللا عليه و سلم(

بـرد؛ چنانچـه    شود، نام مـى  خوك و خون و حيوانى كه بدون نام خدا و يا براى غير خدا ذبح مى
 :فرمايد مى

m�V�W�X�Y�Z�[�\��]��̂�_�̀�a�b�c�d�
e��f�g�h�i�j�k�l�m�l  ]7 - 5: المؤمنون  [  
) از كار حـرام (كسانى هستند كه عورت و شرمگاه خود را ) مؤمنان رستگار((

كه در جنـگ بـا مشـركين بـه     (كنند، مگر از همسران يا كنيزان خود  حفظ مى
پس هركس كه غيـر  . كه در اين صورت جاى مالمتشان نيست) آيند دست مى
ها و كنيـزان   دو راه زناشويى؛ يعنى ازدواج با همسران دايمى و جاريه(از اين 

_________________________________________________________________________ 
  . 461 همان، ص -  1
  ). 25/النساء( - 2
  . ايم مشروحاً آورده» ها جواب نامه«چگونگى مباح آن را در مبحث  - 3
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بـه شـمار   ) از حـدود شـريعت خـدا و زناكـار    (را دنبال كند، متجاوز ) خود3
 )..آيد مى

بينيم، در منطق قرآن، تنها رابطه مجاز بين زن و مـرد، رابطـه ازدواج و يـا     همانگونه كه مى
كه بـه سـان     آوردن منزلت اوست دن زن و پايينرشمر، و هر چيزى جز آن، خوا1ملك يمين است

بدون اينكـه   -شود و مرد  كااليى براى ارضاى شهوت مرد به كار گرفته و سپس به كنار نهاده مى
فردا زن ديگرى خواهد بـود و   تواند به زنى دل ببندد كه ور مىزيرا چط 2محبتى به او داشته باشد؛

و را براى مدتى به منظور برآوردن نياز جنسـى خـود بـه    ا -! همچنين بعد از او زن شخصى ديگر
بينيم، متعه نه ملكيت است و نه ازدواج؛ چون هـيچ يـك از احكـام و     اجاره بگيرد، و چنانچه مى

اش پرداخـت   گيرى، كرايـه  زن است كه پس از بهره و تنها انتخاب دوست! شرايط ازدواج را ندارد
مجـاز  ! زنان، زناكارانى هستند كه از طرف رجال دين شـيعه و در واقع، اينگونه مردان و ! شود مى

 !!هستند، و كارشان رنگ دينى به خود گرفته است
اگر زمانى اجازه متعه را داده، اين به عنوان يـك ضـرورت و    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

معروفـى  بود؛ يعنى همان قاعده  -يعنى متعه  -رفع اضطرار از طريق مخالفت با يك حرام قطعى 
 :فرمايد ؛ چنانچه مى»!برد ضرورتها، ممنوعيتها را از ميان مى«كه 

m�i�j�����k������l�m���n�o�p����rq�l  ]173: البقرة[  
پس هركس در حال ضرورت و اضطرار قرار گرفت، هيچ گناهى بر او نيست (

 )..بودن آن ايمان داشته باشد و به آن برنگردد  به شرطى كه به حرام

ز اين، پس از آن كه مردم با اسالم خـو گرفتنـد و دوسـتى آن بـا روح و جانشـان      گذشته ا
تـا   -دارى ايمانى عادت كردند، همين مباح به خاطر ضرورت نيز  درآميخت و به صبر و خويشتن

 :فرمايد مى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا نسخ گرديد؛ چنانچه  -ابد 

_________________________________________________________________________ 
شدند و  گرفته مىكنيز يا جاريه، كسى است كه در جنگهاى مسلمانان با مشركان، به اسارت .. در اختيارداشتن كنيز -  1

مسلمانان براى ريختن نطفه خود، راهى غير از اين دو . شدند تقسيم مى -به عنوان غنايم جنگى  -بين مسلمانان 
ندارند، ... همچون متعه، استمناء، دخول به حيوانات و -گيرى از كنيزان  يعنى ازدواج با همسران دايمى و بهره -راه 

  .آيند ز از حد خدا به حساب مىو اگر چنين كنند، زناكار و متجاو
و من آياتـه  «: فرمايد در حالى كه هدف ازدواج در قرآن، همان ايجاد محبت و مودت و آرامش است؛ چنانچه مى - 2

هاى خدا يكى اين اسـت كـه    و از نشانه«؛ »أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة
ت         براى شما از جنس خود تان همسرانى را آفريد تا در كنـار آنـان بياراميـد، و در ميـان شـما و ايشـان مهـر و محبـ

  ). 21/الروم.. (»انداخت



 نقدي بر كتاب تيجاني

النساء و إن اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة فمن إنى قد كنت أذنت لكم فى اإلستمتاع من «

      1.»ء فليخل سبيله و ال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا كان عنده منهن شى
به شما اجازه متعه با زنان داده بودم، و اما بدانيد كه خداوند آن را تـا روز  ) قبالً(همانا من «
پس هركس از شما چنين زنى را . رده استتحريم ك) چه در حال عادى و چه در اضطرار(قيامت 

 ..»ايد، چيزى را پس نگيريد نزدش دارد، او را از خود دور سازد و از چيزهايى كه به آنها داده
 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  خـود   -چنانچه در كتب شـيعه نيـز آمـده اسـت      -و جالب اينكه 

 :فرمايد مى
 2.»وم الحمر األهلية و نكاح المتعةيوم خيبر لح) صلي اهللا عليه و سلم(حرّم رسول اهللا «
در روز خيبر، خوردن گوشت خرهـاى اهلـى و نكـاح     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «

 ..»متعه را حرام نمود
اند؛ چنانچه شيخ كلينى از امام صادق روايت كرده كه از او  دانسته» زنا«خود ائمه نيز، آن را 

     3.»!استاين، زن«: در مورد متعه پرسيده شد، فرمود
رسـول  آيا مسـلمانان در عهـد   «: شيخ طوسى نيز روايت كرده كه از امام صادق پرسيده شد

      4.»!هرگز: كردند؟ فرمود بدون شاهد و بينه ازدواج مى )صلي اهللا عليه و سلم(خدا 
دم، از متعه پرسـي  -السالم  عليه -) امام صادق(از أباعبداللّه : بن سنان روايت شده از عبداللّه

      5..»!نفس خود را بدان آلوده مساز«؛ »!ال تدنّس نفسك بها«: پس فرمود
بـن خالـد    بـه مـن و سـليمان    -السالم  عليه -أبوعبداللّه : از عمار نيز روايت شده كه گفت

      6..»!همانا متعه بر شما حرام گشته است«؛ »قد حرّمت عليكما المتعة«: فرمود

_________________________________________________________________________ 
  . 127 ، ص6 صحيح مسلم، هامش إرشاد سارى، ج -  1
، 7 وج186 ،ص2 التهـذيب، شـيخ طوســى، ج   -12 ، ص21 وج441 ،ص14 وسـائل الشـيعة، شـيخ حـرّ عـاملى، ج      - 2

فإن رسول اللّه نهـى عـن   «: سنت بدين ترتيب آمده است و در منابع اهل.. 142 ، ص3 ، طوسى، جاإلستبصار -251 ص
در روز خيبر، از متعه بـا  ) صلي اهللا عليه و سلم(همانا رسول خدا «؛ »المتعة النساء يوم خيبر و عن لحوم الحمر األهلية
لمغازى، باب غزوه خيبـر، حـديث شـماره    صحيح بخارى، كتاب ا.. (»زنان و خوردن گوشت خرهاى اهلى نهى فرمود

  129-130، ص 6 و هامش إرشاد سارى، ج 29صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث شماره  -4216
  . كافى، كلينى، كتاب النكاح، حديث بسام صيرفى -  3
  . 189 ، ص2 التهذيب، شيخ طوسى، باب المتعة، ج -  4
  . 318 ، ص100 بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -  5
  . 450 ، ص14 وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملى، ج 48-، ص2 فروع كافى، كلينى، ج -  6
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دانـد و از آن   اگر كسى از شما اين كار را مباح مـى «: فرمودو باز از او روايت شده كه 5
و خـواهران و  (شرم ندارد، پس از بهترين برادران و دوستان و يارانش بخواهـد كـه چنـين كنـد     

      1.»!)دخترانش را در اختيار آنان قرار دهد
و ذاك؟ ما أنت «: دهد بن يقطين از أباالحسن از متعه پرسيد، چنين جواب مى زمانى كه على

      2..»!نياز گردانيده است تو را با آن چه كار؟ خداوند تو را از آن بى«؛ »قد أغناك اهللا عنها
: نيـز نقـل كـرده كـه گفـت      -فقيـه عـراق    -» بن زيد يحيى«و باز شيخ كلينى در كافى، از 

      3.»!اند بر كراهت متعه و نهى از آن اجماع كرده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خاندان «
اند دختران يا زنى از خاندانشان با  به همين جهت، هيچ روايتى نقل نشده كه ائمه اجازه داده

آيا : گفت -السالم  عليه-) امام باقر(جعفر  بن عمير به أبى عبداللّه«ديگران متعه كرده باشد؛ چنانچه 
شـوى؟   راضـى مـى  ) يعنى متعه كنند(اينكه زنان، دختران، خواهران و دختران عمويت چنين كنند 

      4.»!پس امام باقر، زمانى كه ذكر زنان و دخترعموهايش شد، روى برگرداند و پاسخ نداد
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر از  -كه در كتب شيعه و سنّى است  -و در روايت مشهور 

كه توان آن را هر كدام از شما توان ازدواج دارد، ازدواج كند و هر! اى جوانان«: فرمايد آمده كه مى
تواننـد موقّتـاً بـا     ، و نفرمـوده كـه مـى   »اسـت ) شـهوات (ندارد، روزه بگيـرد كـه مايـه بازداشـتن     

 !گيرى كنند دختران و يا زنانى وصلت و كام دوست
عالوه بر آيات قرآن و احاديثى كه گوياى تحريم آن، چه در حالت عادى  -از طرفى، متعه 

نى از لحاظ فردى و اجتمـاعى دربـردارد و همگـى هـم     ضررهاى فراوا -و چه اضطرارى هستند 
در اسالم، ضرررساندن نه به خود و نه به ديگـران  «؛ »ال ضرر و ال ضرار فى اإلسالم«دانيم كه  مى

 :شود چنانچه به بعضى از موارد آن اشاره مى.. »وجود ندارد
 ) عليه و سـلم صلي اهللا(پيامبر آنچه از همه مهمتر است، مخالفت با آيات قرآن و سنّت  -1

 -و فرزندانش است؛ زيرا چنـد روزى   )رضي اهللا عنه(علي اش، از جمله  و روش اصحاب گرامى
به آن اجازه داده شـد، و سـپس از زبـان     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر از طرف  -به طور اضطرار 

 ..حرام اعالم گرديد -در تمام احوال -خودش براى هميشه 

_________________________________________________________________________ 
  . 450 ، ص14 وسائل الشيعة، ج -44 ، ص2 فروع كافى، ج -  1
  . 449 ، ص14 وسائل الشيعة، ج -43 ، ص2 فروع كافى، ج -  2
له اينكـه ائمـه، ايـن گونـه روايـات و      اند؛ از جم بسيارى از علماى شيعه در تفسير اين روايات، توجيهاتى آورده -  3

  !! اند احكام را در تقيه صادر فرموده
  . 186 ، ص2 تهذيب األحكام، شيخ طوسى، ج -42 ، ص2 فروع كافى، ج -  4



 نقدي بر كتاب تيجاني

زيرا در متعه جايز ! نبودن شوهران از همسران خود و برعكس ايمناز مفاسد بزرگ آن،  -2
 . 1!كند با كسى كه بخواهد، متعه مى است كه زن بدون علم شوهر و يا رضايتش

كنند  نبودن پدران از دختران خود كه بدون آگاهى و اطّالع پدرانشان متعه مى همچنين ايمن
انـد كـه دخترشـان حاملـه شـده و از او       جـه شـده  و چه بسيار اتّفاق افتاده كه پـدران ناگهـان متو  

اكنون قراردادم با او بـه اتمـام    ام و هم با فالن كس متعه كرده: گويند چرا و چگونه؟ مى: اند پرسيده
  2!!رسيده و در پى كار خويش رفت

اى،  يابد و هركس بخواهد، چند روزى يا چند لحظـه  فحشاء در جامعه رو به فزونى مى -3
پـردازد و او را آزاد و از خـود دور    اش را مـى  كنـد و سـپس بـا مبلغـى، كرايـه      ه مىاز زنى استفاد

هاى متعدد پيدا  و به مقتضاى طبيعت بدنى انسان، اين زنان و مردان، عادت به همبسترى! سازد مى
كنند و به كارهـاى شـنيع ديگـرى     كنند و به همبسترى با زنان خود، يا مردان خود قناعت نمى مى

از طرفى، اينگونه زنان، ديگر شايستگى برپاداشتن خانواده را نخواهـد داشـت و   . شوند كشيده مى
هيچ كس، آنها را براى همسرى دائمى خويش اختيار نخواهد كرد، و لذا براى امرار معاش خـود،  

 !دست به كارهاى نامشروع زده و مردان زيادى را به زنا و ديگر اعمال زشت، وادار خواهند كرد
اى كـه از شـكم آن زن متولّـد     شـود، بچـه   رود و مشـخّص نمـى   سانها از بين مىنسل ان -4

و !.. از چـه كسـى اسـت    -باشـد   خصوصاً اينكه عده طالق آن، به مقدار دو حيض مى -شود  مى
 -آيد، زمانى كه بزرگ شود، با همـان كسـى كـه     اى كه با متعه به دنيا مى ديگر اينكه، چه بسا بچه

هايى همچون متعه يا ازدواج دائمى برقرار نمايد و نداند كه  متعه كرده بود، رابطهبا مادرش  -قبالً 
آيا پدرش است؟ آيا پسرش است كـه بـا مـادرش متعـه     ! با چه كسى متعه يا ازدواج نموده است

و ! نموده بود؟ آيا دختر پدر است كه در حال حاضر، بـراى متعـه يـا ازدواج در اختيـار اوسـت؟     
 -كه با روابط نامشـروع متعـه بـه نسـبت فـاميلى رسـيده        -كى از محارم خود خالصه اينكه با ي

و چه بسيار اتّفاق افتاده كه مردى همزمان با هم، با ! آور است كند كه بسيار قبيح و زيان وصلت مى
دانسـته   اش متعه نموده، در حاليكـه نمـى   اش و يابا خاله مادر و دخترش، يا با خواهرش، يا با عمه

  3!است

_________________________________________________________________________ 
اإلستبصار، شيخ طوسى،  554-، ص7 تهذيب األحكام، ج 463-، ص5 نگاه شود به فروع كافى، شيخ كلينى، ج - 1

  145 ، ص3 ج
  . »المتعة و ما يتعلّق بها«كشف األسرار و تبرئة األئمة األطهار، سيد حسين موسوى، فصل «به رجوع شود  -  2
  . به همان مأخذ قبلى رجوع شود -  3
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شـيوع پيـدا    -كه در علم پزشكى به اثبـات رسـيده اسـت     -بيماريهاى گوناگونى  -74
 ..آورند كنند و زيانهاى فراوانى را به بار مى مى

و امـا  .. در همين فصل خواهـد آمـد  » ها جواب نامه«جزئيات ديگر اين مبحث، در بحث ...
 :موضوع بعدى

 :جمع دو نماز -
و » جمع دو نمـاز «حث آن را پيش كشيده، موضوع مسأله ديگرى كه تيجانى در كتابهايش ب

همان ابتداى وجـوب   در حالى كه از 1اند، ن تغيير دادهباشد كه معتقد است، خلفاء در آ مى» وضو«
نمازهـاى پنجگانـه در اوقـات     - )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  يعنـى در زمـان خـود     -نماز 

خداونـد در همـين مـورد    .. و نـه ديرتـر  شـدند؛ نـه زودتـر     شده خود، به جاى آورده مى مشخّص
 :فرمايد مى

m�s���t����u�v�w�x�����������y�z�l  ]103: النساء [  
 )..همانا نماز بر مؤمنان، در اوقات مشخّصى فرض شده است(

بنابراين، نماز صبح در صبح، نماز ظهر در ظهر، عصر به هنگـام عصـر، مغـرب بـه هنگـام      
اى كـه بـه محمـدبن     در نامـه  )رضي اهللا عنه(علي چنانچه .. غروب، و عشاء نيز در وقت خودش

 :نويسد چنين مى -كه در آن هنگام، او را والى مصر گردانيده بود  -بكر  أبى
ء الشمس مثـل مـربض العنـز، و صـلوا بهـم العصـر و        أما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفى«

و صـلوا بهـم المغـرب حـين يفطـر      الشمس بيضاء حية فى عضو من النهار حين يسار فيها فرسـخان،  

الصائم و يدفع الحاج إلى منى، و صلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث اليـل، و صـلوا بهـم    

      2.»الغداة و الرجل يعرف وجه صاحبه
آغـل بـز   ) ديـوار (اما بعد، با مردم نماز ظهر را بگزاريد تا زمانى كه سايه آفتاب به انـدازه  «

اى از  دار است بگزاريد، در پـاره  شان نماز عصر را هنگامى كه آفتاب، سفيد و جلوهبرگردد، و با اي
دو فرسخ راه را بتوان پيمود، و با آنان نمـاز مغـرب بـه جـاى آوريـد،      ) تا غروب(روز كه در آن 
شود، و بـا آنهـا نمـاز عشـاء      به منى روانه مى) از عرفات(كند و حاجى  دار افطار مى هنگامى روزه

سوم شب، و باالخره با  شود تا يك پنهان مى) از جانب مغرب(، هنگامى كه سرخى آفتاب بگزاريد
 ..»آنان نماز صبح بگزاريد، هنگامى كه مرد صورت رفيق و همراه خود را ببيند

_________________________________________________________________________ 
  . ، فصلى را با همين عنوان آورده است»همراه با راستگويان«تيجانى، در كتاب  - 1
  . 52، كالم 5البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزء نهج -  2
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كننـد، و در   در حالى كه شيعيان برخالف آن عمـل مـى  .. اين اوقات نمازهاى پنجگانه است
» ظهر و عصـر «خوانند؛ يعنى  نمازها را به طور جمع مى -ايمى به صورت عادتى د -تمام حاالت 

سازند، در حاليكه در اسالم، جمع دو نمـاز، تنهـا در مواقـع     را با هم جمع مى» مغرب و عشاء«و 
سـفر، بـارش   : اضطرارى و ضرورى به مسلمانان رخصت داده شده است؛ اضـطرارهايى همچـون  

البـول بـودن، تـرس بـر      بيمارى، استحاضه، سـلس والى شديد، سرماى سخت،  برف و باران، گل
، و در غير اين صورت، به هيچ وجه جايز نيست كه نماز را از وقـت  ...دادن مال و جان و ازدست

 !معين آن، خارج كرد و به دلخواه خود به جاى آورد
و خلفاى راشدين و حتّى ائمه  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اين روش اسالم است كه خود 

: انـد  طـاووس و غيـره آورده   إبـن » لهـوف «اند؛ چنانچه كتب شـيعه، همچـون    عه نيز انجام دادهشي
در ظهر عاشورا، فقط نماز ظهر را برگزار نمود، بدون اينكه آن را با  )رضي اهللا عنه(علي بن  حسين

   1.عصر همراه كند
 :وضو -

شـدند   پاها شسته مى -رآن طبق آيه ق -و اما در مورد وضو نيز بايد گفت كه از همان ابتدا 
شدند و  زيرا تيجانى معتقد است كه پاها مسح مى.. و هيچ يك از خلفاء تغييرى در آن نداده است

 !مسح را به شستن تبديل كردند )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اين صحابه بودند كه بعد از 
 :فرمايد بايد گفت كه شستن پاها دستور خود قرآن است؛ چنانچه مى

m�A�B�C�D�E�F�G�H��I�J�K�L�

M�N�����O�P�RQ�l  ]6: المائدة[  
، صـورتها و  )و وضـو نداشـتيد  (هنگامى كه براى نماز برخاستيد ! اى مؤمنان(

آرنجها بشوييد و سرهاى خود را مسح كنيد و پاهاى خـود  ا دستهاى خود را ت
 )..را تا قوزكهايش بشوييد

اگـر قـرآن كـريم را    «: گويـد  مى» نّت واقعىاهل س«تيجانى در مورد اين آيه در كتاب خود 

�m�M�N�����O: فرمايد بينيم كه خدا مى برداريم و در آن آيه وضو را بخوانيم، مى

P�RQ�l ]هرى اينگونه ترجمه كرده است -  ]6: المائدةسرها و پاهاى خود را تا  -: و آقاى م

_________________________________________________________________________ 
مستدرك الوسائل، محـدث نـورى طبرسـى،     -115-116 ، ص3 وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملى، ج: اه شود بهنگ -  1

  . 189 ، ص1 چاپ سنگى، ج
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كم « بـراى كلمـات  » وامسـحوا «و گفتـه كـه فعـل    ) 187ص .. (»!مـچ مسـح كنيـد   9 و  »رءوسـ

 ..به كار رفته است -سرها و پاها، هر دو  - »أرجلَكم«
فهمـد كـه آيـه،     در حاليكه هركس، از قواعد نحو عربى اطّالع داشته باشد، بـه تحقيـق مـى   

كند، و اگر پاها شسته نشـوند، وضـو باطـل و نـاقص      امر مى -در وضو  -صراحتاً به شستن پاها 
بالفاصـله بعـد از    -بـا اعـراب نصـب     -) پاهايتـان ( »جلَكـم أر«خواهد بود؛ زيرا اگر چه كلمـه  

شـود، بلكـه    آمده است، ولى بـه آن عطـف نمـى    -با اعراب مجرور  -) سرهايتان را( »رءوسكم«
 -هـر دو بـا اعـراب نصـب      -) دستهايتان(» أيديكم«و ) صورتهايتان(» وجوهكم«عطف بر كلمه 

مفعـول صـريح بـراى فعـل     » يـدى، و أرجـلَ  وجـوه، أ «يعنى اندامهاى شستنى است، و هـر سـه   
يعنى پاها نيز بايد مثـل صـورتها و دسـتها شسـته شـوند، و اينكـه       .. ، هستند)بشوييد( »فاغسلوا«

 -» برءوسـكم «در جمله اولـى نيامـده و بعـد از     »وجوهكم و أيديكم«بالفاصله بعد از  »أرجلَكم«
 ..اعضاى وضو استآمده است، به خاطر ترتيب  -عضوى كه بايد مسح شود 

پاها بايد مسح شوند، در اين صورت كلمـه   -همچون شيعه كه معتقد است  -اگر چنانچه 
آمد و اعراب آن نيز مجرور باشـد تـا مثـل عضـو      مى »برءوسكم«بايست، عطف بر  مى »أرجلَكم«
 :آمده است -درمورد تيمم  -همانگونه كه در ادامه آيه ! ، مسح شود»سر«

m�j�k�l��m�n�o�qp�l  ]6: المائدة [  
پس با خاك پاك تيمم كنيد و با آن بر صورتها و دستهايتان ) اگر آب نيافتيد((

 )..مسح كنيد

، هـر دو بـراى   »أيـديكم «و » بوجـوهكم «بينيم كه دو كلمه  در اين قسمت آيه به وضوح مى
سـح بـر پاهـا    و اگر چنانچه در آيه مورد نظر، عمل م.. ، مجرور و معطوف هستند»فامسحوا«فعل 

آمد، در حاليكه اين طور  مى» أرجلكم«به صورت مجرور، يعنى » أرجلَكم«شد، بايد كلمه  انجام مى
 !نيست

مـوربط  » مناقـب خلفـاء  «هاى دوستان شيعى كه به موضوع  رسيم به جواب نامه و اما مى... 
  :شود مى

 
*  *  *  
 

 :»مناقب خلفاء«ها در رابطه با  جواب نامه -



 نقدي بر كتاب تيجاني

انـد، مخـالف متـواترات     گانه برشـمرده  مناقبى كه در كتب سنّى براى خلفاى سه: ايد فرموده
  ! است )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر تاريخ و توهين به 

هـايى از آنهـا را در    اند و نمونـه  مگر آنچه شيعيان درباره ائمه گفته! دوست عزيز): جواب(
نگهـى، شـيعيان در كتبشـان فضـايل و     وا! نامه قبلى ذكر كرديم، موافـق متـواترات تـاريخ اسـت؟    

اصـول  «چنانچـه در  ! اند كه توهين به خدا و پيامبران الهـى اسـت   خصوصياتى براى ائمه برشمرده
 :چنين ويژگيهايى براى ائمه نقل شده است» كافى

گوينـد و آيـه    به هنگام والدت، مختون بوده و دست بـر زمـين گذاشـته و شـهادتين مـى     «
دين به امـت     دار تبليغ و تعليم ه سالگى عهدهدر س«.. »!كنند تالوت مىعمران را  هجدهم سوره آل

بـا  «.. 2 »!مـأمور اسـت     وص به خود دارد كه به اجـراى آن اى مخص هريك صحيفه«.. 1 »!شوند مى

.. »!شـنوند  صداى فرشتگان را مى  و چون محدث هستند،«.. 3 »!م دارندمالئكه ارتباط مستمر و داي

.. 5 »!اى بر آنـان پوشـيده نيسـت    و آينده نكته  و از گذشته و حال«.. 4 »!وردگارندپردار علم  خزانه«

يمان، الواح و عصاى موسى، انگشتر سـل «.. 6 »!شود مى   بندگان، صبح و شام به آنان عرضهاعمال «

حدى جز انبياء، ااند كه  از گلى خلق شده«.. 7   »!گذشته، نزد آنان است  و بسيارى از وسايل انبياى
 شـوند و بـا اينكـه    ند و محتلم نمىبين رو مى از پشت سر همچون روبه«.. 8 »!استاز آن خلق نشده

 »!دهد، ولى با اين حال، زمين موظّف است كه آن را بپوشاند و فرو ببرد مدفوعشان بوى مشك مى
ن را جانـدارا   زبـان پرنـدگان و چهارپايـان و ديگـر    گوينـد و حتّـى    به همه زبانها سخن مـى «.. 9

صـدها اوصـاف و صـفات      و...»!القـدس هسـتند   مؤيد به روح آنها همچون انبياء،« 10» !فهمند مى
  !! عجيب ديگر

أن األئمـة  «در همين كافى، شيخ كلينى كار را در غلو به جايى رسانده كه بابى تحت عنوان 

غيب عالم واقفند و  ائمه بر همه اسرار و ء؛ يعلمون علم ما كان و ما يكون و أنه ال يخفى عليهم شى

_________________________________________________________________________ 
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 -سـبحان   -باز كرده و اين عيناً صفتى است كـه خداونـد   » !!هيچ چيز بر آنها پوشيده نيست1

آل [  m�l�m�n�o���p��q�r�s�t�u�v�wl: فرمايـد  فقط براى خـود قائـل شـده و مـى    
را نهـاده   »ائمه«، »اللّه«كلمه   ز قرآن اقتباس كرده، ولى به جاىو كلينى در تعبير خود، ا  ]5: عمران
، اوصافى را براى ائمـه  »حكومت اسالمى«يا » واليت فقيه«اللّه خمينى نيز در كتابش  آيت!!.. است

از «: گويـد  چنانچـه مـى  ! اى از آن برخـوردار نبـوده اسـت    كند كه هيچ پيـامبر و فرشـته   بازگو مى
ى مالئكـه  حتّ. رسد ضروريات مذهب ما اين است كه هيچ مقام معنوى و روحى به مقام ائمه نمى

و براى ما روشن است كه آنهـا انـوارى زيـر سـايه عـرش، قبـل از       .. مقرّب و پيامبران و رسوالن
ما نزد خدا احوالى داريم كه هيچ فرشته : و از آنها روايت شده كه.. اند پديدآمدن جهان هستى بوده

ايى است كه مذهب ه اين معتقدات، از اصول و پايه.. رسد مقرّبى و هيچ پيامبر و رسولى بدان نمى
    1.»ما بر آن ايستاده است

صـادر   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اگر بپذيريم نصوصى كه در منقبت على از : ايد فرموده
دقتى در مطالعه آثـار و اخبـار اسـالمى     شده، درباره سه خليفه ديگر نيز وجود دارد، اين نشانه بى

رسـول خـدا   ه آمده در عوض، توهين مستقيم بـه  گان است؛ زيرا احاديثى كه در منقبت خلفاى سه
است، يا با متواترات قطعى اسالم، مغاير است و يـا بـه خواسـت معاويـه      )صلي اهللا عليه و سلم(

گانـه بـه ترتيـب     چگونه اين احاديث در شأن خلفـاى سـه  : ايد سپس پرسيده. جعل گرديده است
گانه در  ايد، كسى نشنيده خلفاى سه تصدى آنها به خالفت روايت شده است؟ آنگاه مطرح ساخته

اى كرده و يا جود و سخايى مانند خديجه در اسالم نمـوده باشـند، و    العاده اى فداكارى فوق غزوه
پيـامبر  اينكه أبوبكر در آن غار مصاحب : ايد گفته -ام آورده بودم  كه در نامه -در رابطه با آيه غار 

نيز در زندان چنـد نفـر    -السالم  عليه -زيرا يوسف  بوده، فضيلتى نيست؛ )صلي اهللا عليه و سلم(
ترسيده است، و از طرفى، بودن خـدا بـا    همچنين از آيه پيداست كه أبوبكر مى. مصاحب او بودند

 !..آيد؛ چون خدا با تمام چيزهاست أبوبكر فضيلتى به حساب نمى

 :دارم كه در رابطه با مطالب فوق، معروض مى): جواب(
افضـل صـحابه بـوده اسـت، و ايـن       )رضي اهللا عنـه (علي ايم كه  ه معتقد بودهاوالً ما هموار

گوييم اين است  آنچه ما مى.. سنّت نيز قبول دارند مطلب را نه تنها ما، بلكه بسيارى از علماى اهل
 -گردانـد   كه احاديث و آثار، آن را مسـلّم مـى   - )رضي اهللا عنه(علي كه از منقبت و فضل باالتر 

_________________________________________________________________________ 
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 -حتّـى بـرخالف تعـاليم خـودش      -انشينى او را به حكم خدا نتيجه گرفت و بـه او  توان ج نمى
 !عصمت و الوهيت بخشيد

 -كه در آثار شيعى مضبوط است  - )رضي اهللا عنه(علي و بعالوه، بنا بر گفتار صريح خود 
تّـى  منقبت و فضيلت باشند و طبق بـاور شـيعيان، ح   گانه نيز به كلّى بى چنان نيست كه خلفاى سه
بلكه برعكس، خارج از هرگونـه آثـار تـاريخى، قـرآن     ! محسوب شوند... خائن و ملحد و مرتد و

در اين مورد قبالً شواهدى از قرآن كريم را برايتان .. دهد كريم به صداقت و منقبت آنها گواهى مى
 :گردد ارائه داديم و جهت تكميل بحث، دو نمونه ديگر نيز، ذيالً ارائه مى

m�«�¬�®���̄°�±�²�³�́�µ�¶��̧�¹�»º�
¼�½��¾�¿�������À�l ] 74: األنفال [  
و آنهايى كه ايمان آوردند و در راه خدا هجـرت كردنـد و جهـاد نمودنـد،     (

همچنين آنهايى كه ايشان را جاى و پناه دادند و يارى نمودند، به راستى آنهـا  
 )..ستاى ا برايشان، آمرزش و روزى شايسته و بخشنده. مؤمنان واقعى هستند

شمرد كه  اين آيه، به وضوح همه مهاجرين و انصار را مؤمنان حقيقى ناميده و از كسانى مى
شكّى نيست كـه  «: ايد اند و چنانچه خود گفته در راه اسالم، فداكارى كردند و مستحقّ بهشت شده

سـابقين و  چه  -بنابراين، خلفاء با ديگر مهاجرين .. »اند خلفاى راشدين، از سابقين مهاجرين بوده
 ..و ديگر انصار، در اين دسته داخلند -چه غيره 

m�h�i�j�k�l��m�n�o�p�q�r�s�t����u�wv�
x�zy�{�|�}�~�_�a`��b�c�d�e�l  ]22: النور [  

افراد با فضيلت و صاحب مال و ثـروت از شـما، از كمـك بـه نزديكـان و      (
اشتباه و گنـاه   از(ناتوانان و فقراى مهاجرين، در راه خدا كوتاهى نكنند و بايد 

آيا خودتان دوست نداريد كه خداوند شما . پوشى كنند درگذرند و چشم) آنان
 )..را بيامرزد و خداوند بخشنده مهربان است

به تصديق مفسرين شيعه و سنّى، اين آيه كه در سياق حادثه افك نازل شده اسـت، اشـاره   
دهـد كـه از تقصـير     و به او فرمان مىدارد و او را صاحب فضل شمرده  )رضي اهللا عنه(أبوبكر به 

بوده و در ماجراى تهمـت   -و نزديكانش  -، كه از فقراى مهاجرين »ثةبن أثا مسطح«اش  پسرخاله
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اش را مجدداً  شده شركت داشته، درگذرد و نفقه قطع -رضى اللّه عنها  -المؤمنين عايشه  به ام3
     1.برقرار كند
 :فرمايد ىثانياً اما در مورد آيه غار كه م 

m�u���v����w����x�y�����z��{������|���}���~������¡�¢�£�

¤�¥�����¦�§�����̈©����ª���«���®¬�¯������°���±���²�l  

  ] 40: التوبة[
اش  يارى) هميشه(را يارى نكنيد، خدا ) يعنى پيامبر(، او )مسلمانان(اگر شما (

در حالى كه دومـين نفـر    بيرون راندند،) از مكّه(كرده، زمانى كه كافران او را 
به رفيق ) پيامبر(همراهش بود، و هر دو در غار بودند، زمانى كه ) يعنى أبوبكر(

را بر ) خود(و خدا آرامش ! خدا با ماست! ناراحت نباش: گفت و همدمش مى
 ))..و از حالت نگرانى بيرونش آورد(او نازل كرد 

زمانى مطـرح اسـت    -اشاره دارد  )سلمصلي اهللا عليه و (پيامبر كه به هجرت  -در اين آيه 
از مكّه خارج شده و چون كفّـار   )رضي اهللا عنه(أبوبكر به اتّفاق  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه 

در غار، محـزون   )رضي اهللا عنه(أبوبكر دهد كه  نشان مى.. در تعقيبشان بودند، به غارى پناه بردند
داد كـه   با سـخنانى او را دلـدارى و آرامـش مـى     )و سلمصلي اهللا عليه (پيامبر و اندوهناك بود و 

، و مسـلّماً ايـن معنـا    »!است) يعنى من و تو، هر دو(خداوند با ما «: ضمن آن، صريحاً اشاره دارد
 !است )رضي اهللا عنه(أبوبكر نماينگر فضيلت و منقبتى براى 
مصـاحبت  : كنم كه ايد، بايد عرض عنوان كرده -در همين مورد  -اما در جواب مطالبى كه 

پيامبر با  )رضي اهللا عنه(أبوبكر تصادفى بود و مصاحبت  )عليه السالم( مشركان در زندان با يوسف
داوطلبى و انتخابى بـود و او،   -طبق روايت حسن عسكرى  -در غار ثور  )صلي اهللا عليه و سلم(

در مكّـه در   )ي اهللا عنـه رض(علي كما اينكه  -آن، جانش را در مقام دفاع از دين و رهبرش  2  طى

_________________________________________________________________________ 
  . 235تا231 شناسى، شريعتى، ص اسالم: نگاه شود به -  1
آيا راضى هستى كه با من ! اى أبوبكر: به أبوبكر فرمود) لمصلي اهللا عليه و س(پيامبر ... «: در روايتش آمده است -  2

دانى در صورتى كه با من بيايى، بايستى  خواهم؟ و آيا مى خواهى همانگونه كه من مى در اين هجرت باشى؟ آيا مى
ر اگر د! اى رسول خدا: كنم كمك نمايى؟ أبوبكر گفت انواع عذاب را تحمل كنى و مرا در آنچه كه بدان دعوت مى

تر از آن است كه از نعمت و  داشتنى طول عمر خود، در راه محبت تو با شديدترين عذابها زندگى كنم، برايم دوست
و آيا من و .. خوشى برخوردار باشم و مالك تمام سرزمينهاى پادشاهانى باشم كه مخالف تو و دعوتت هستند

بدون شك خداوند از قلب تو آگاه : ل خدا فرمودرسو! همچنين مال و فرزندانم، غير از آنيم كه فداى تو شويم؟
داند آنچه كه بر زبان تو جارى شد، با قلب تو موافق است و خداوند تو را برايم به منزله گوش و چشم،  است و مى
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از طرفـى  .. بـه خطـر انـداخت    -، اين فـداكارى را كـرد   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر رختخواب 
تجربه و حوادث تاريخى، به خوبى نشان داده كه همين كه كسى با خطر مواجه گرديد، ولو اينكه 

ه و خودشان را از معركه روى خطر تنها گذاشت خطر احتمالى باشد نه يقينى، دوستانش او را، روبه
ايـن مطلـب از   .. اند هم با آنها، همين رفتار را كرده: حتّى بعضى از پيروان انبياء! دارند دور نگه مى

به خوبى پيداست؛ چنانچه در انجيلهـاى موجـود ذكـر     )عليه السالم(تاريخ حيات عيسى و موسى
در جسـتجويش   )السـالم  عليـه (  عيسـى در شبى كه يهود به قصد دسـتگيرى و قتـل   «: شده است

اش  بودند، نخبه پيروان و برگزيدگان اصحابش براى آن كه آسيبى به آنها نرسـد، دسـت از يـارى   
خوشرقصى كرد و در قبال دريافـت چنـد   » يهودا سخريوطى«كشيدند، و حتّى يكى از آنها به نام 

 ..»!درهمى، محلّ اختفايش را به آنها نشان داد
اش خوددارى و  نيز در مواقع مهم، از همراهى و فرمانبردارى )عليه السالم(  موسىاصحاب 

وحـى شـد تـا بـه      )عليـه السـالم  (  موسىاند؛ چنانكه وقتى از طرف خدا به  به مخالفتش پرداخته
سرزمين فلسطين برود و آن را از دسـت حكّـام سـتمگر و زورگويـان آن آزاد نمايـد، اصـحابش       

 :جواب دادند

m�«���¬���®��̄°���±��²���³�´���µ�¶���̧����¹�º���»��¼�

½ ...A���B���C�D���E���F�G���H��I��J�K����L��M��N�O��

P�Q�R�l  ]22-24: المائدة[      

در آنجا قومى زورمند و قلدر هستند و ما هرگز بدانجا وارد ! اى موسى: گفتند(
در صـورتى كـه آنـان از آنجـا     . شويم، مادام كه آنان از آنجا بيرون نروند نمى
ما هرگز بدانجا پاى ! اى موسى: گفتند!... شويم ن رفتند، آنگاه ما داخل مىبيرو
خـودت  ) دست از سر ما بردار و(پس . نهيم، مادام كه در آنجا به سر برند نمى

 !)..ايم بجنگيد، ما در اينجا نشسته) آن جباران(با پرورگارت برويد و با 

 :گاه پروردگارش نمود و فرمودعاجزانه رو به در )عليه السالم(  موسىبدين هنگام 

m�S�T��U�V�W�X��Y�[Z�l  ]25: المائدة[  
 !)..را دارم) هارون(من تنها اختيار خود و برادرم ! پروردگارا: گفت(

                                                                                                                                                                   
، چاپ 164-165 تفسير الحسن العسكرى، ص.. (»!و سر نسبت به بدن، و روح نسبت به جسم قرار داده است

  )ايران
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در  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  با  )رضي اهللا عنه(أبوبكر پس دوستى و مصاحبت 5
 ..نمايد هنگام خطر نيز، به طور كامل تجلّى مى

كند؛ زيرا  دهد و ترس او را ثابت نمى را نشان نمى )رضي اهللا عنه(أبوبكر زلزل ايمانى آيه، ت
ال تخف؛ «: ، و نفرموده»!ال تحزن؛ غم مخور«: به او گفته شده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر از قول 
عليـه  (  موسـى مگـر  ! وانگهى، حزن و اندوه و يا حتّى ترس، براى هيچ كس عيب نيست.. »!نترس
�: چنانچه در قرآن آمده است! هم از اينكه توسط فرعونيان كشته شود، نترسيد؟ )السالم �

m�¬��®��̄°�l  ]33: القصص [  
  .. »)!ترسم از اينكه مرا بكشند مى(
! به مار تبديل شد، نترسيد؟ -به اذن خدا - عصايى كه خودش بر زمين زده بود ويا حتّى از 

�: فرمود كه خدا به او �

m�f�g��h�ji�l  ]21: طه [  
   ..)!آن را بگير و نترس(

�: فرمايد چنانچه مى! يا زمانى كه پس از قتل يك قبطى از شهر فرار كرد، نترسيد؟ �

m�Ú�Û�Ü�ÞÝ�l ]21: القصص [  
دستگيرى و وقـع  (موسى از شهر خارج شد، در حاليكه ترسان و چشم به راه (

  .. )بود) پيامدهاى ناگوار
 ..فراوانند ها در قرآن، اين گونه نمونه

بعالوه، بودن خدا با همه اشياء به لحاظ احاطه و معيت تكوينى اوست، ولى بودن خـدا بـا   
، به رسم تأييد آمده است؛ چنانچه در قرآن )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و  )رضي اهللا عنه(أبوبكر 

إن «: دهـد  د قرار مـى بينيم كه خدا معيت خود را با گروه خاصى از بندگانش، مورد تأكي فراوان مى

خداوند با نيكوكاران و متقين و «.. »إن اهللا مع الصابرين«.. »إن اهللا مع المتقين«.. »اهللا لمع المحسنين
 ..»صابران است

فرمايد كه آرامش خود را بر  گوييد كه خداوند تأكيد مى گذشته از اينها، دنباله آيه را چه مى

�±�°�m��̄: را از غـم و نگرانـى در آورد   نـازل فرمـود و او   )رضي اهللا عنه(أبوبكر 

²�l ]دهنـد،   همـه نشـان مـى    -به همراه آياتى كه قبالً ذكر شد  -هاى فوق  نمونه.. ]40: التوبة
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انـد و ايـن حقيقـت را ولـو آنكـه تمـام        گانه نيز از ديدگاه قرآن، صاحب منقبت بـوده  خلفاى سه
 !توان ناديده گرفت ر شويم، نمىسنّت را نيز منك احاديث بخارى و مسلم و ديگر كتب اهل

گانه به ترتيب تصدى  ايد كه چطور احاديث در شأن خلفاى سه ثالثاً جنابعالى تعجب فرموده
ما هم در اين تعجب، واقعاً با شما شريكيم و حيـرت شـما را   ! آنها به خالفت روايت شده است؟

صلي اهللا عليـه و  (پيامبر ه چگونه كنيد ك چطور از اين تعجب نمى: پرسيم ولى مى! كنيم تصديق مى
اگـر ايـن مطلـب را    ! توانست، دوازده نفر را به عنوان امـام، پشـت سـر هـم تعيـين كنـد؟       )سلم
پذيريم، پذيرش آنكه منقبت سه نفر پشت سر هم ذكر نموده شده، دشـوار و عجيـب نبـوده و     مى

ر خود خارج سـازيد، بسـيارى   طرفه را از كا اگر جنابعالى اينگونه قياسات يك!.. بلكه آسانتر است
 !..از مشكالت حل خواهد شد

رابعاً برخالف نظر جنابعالى، آثار تاريخى از فداكاريها و بذل اموالى كه خلفاء در راه اسالم 
صـلي  (پيـامبر  و  )رضي اهللا عنه(أبوبكر كند؛ از جمله، هنگام هجرت  اند، فراوان حكايت مى داشته

هـزار   تمامى نقدينگى خود را كـه شـش   )رضي اهللا عنه(أبوبكر ينه، از مكّه به مد )اهللا عليه و سلم
صلي اهللا عليـه و  (پيامبر يا در بدايت دعوت ! كردن در راه خدا با خود برد درهم بود، براى صرف

يـا  .. كـرد  خريد و آزاد مى در مكّه، بارها و بارها، با دارايى خود بردگانى همچون بالل را مى )سلم
، هزينه و مخارجى پرداخت كه از دست هـيچ كـس در آن   )رضي اهللا عنه(ن عثمادر جنگ تبوك، 

صلي (پيامبر سيصد شتر و پنجاه اسب و هزار دينار طال به  )رضي اهللا عنه(عثمان ! آمد موقع برنمى
را چنين دعا  )رضي اهللا عنه(عثمان ، )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر تقديم نمود كه  )اهللا عليه و سلم

      1.»!ام از عثمان راضى باش كه من از او راضى! ردگاراپرو«: كرد
را در مـورد جنـگ،    )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  در جنگ بدر، اولين كسانى كه رأى 

س از برخاسـتن آنهـا، مقـداد و    پ. بودند -رضى اللّه عنهما  -قاطعانه تأييد كردند، أبوبكر و عمر 
در  )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر ند و در هنگام جنگ، عموم ياران، جنگ را تأييد نمود 2  سپس

بـراى حراسـت از او، بـا     )رضـي اهللا عنـه  (عمـر  ايسـتد و أبـوبكر و    سايبان ستاد فرمانـدهى مـى  
ه، عتبة و شبية و وليـد،  و پس از اينك. ايستند باش مى شمشيرهاى عريان در كنارش، در حال آماده

 شوند، آتش خشم سپاه كفر، كشته مى -رضى اللّه عنهما  -قريش به دست حمزه و على  3  از سپاه

_________________________________________________________________________ 
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دهنـد كـه در آن    شود كه سپاه اسالم را آماج تيراندازيهاى خود قرار مـى  به حدى مشتعل مى71
او اولين شهيد اسالم در جنگ  -شود  شهيد مى )رضي اهللا عنه(عمر غالم آزادشده » مهجع«هنگام، 
  با ديدن ايـن ) رضي اهللا عنه(عمر . رسند هادت مىان نيز به شو تعداد ديگرى از مسلمان -بدر بود 

كنـد و تعـداد    گيرد و به سـپاه كفـر حملـه مـى     اجازه مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر صحنه، از 2
      3!كُشد هشام را بدون تأمل مى بن رساند كه از جمله دايى خود، عاص زيادى را به قتل مى

 )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا در مراحل سخت از  )عنهرضي اهللا (عمر در جنگ احد، 
عمـر  نمود و هنگامى كه خالدبن وليد از فرصت استفاده كرده و كوه احد را دور زده بود،  دفاع مى

با يك پاتك در رأس چند نفر ديگر از مسلمانان در برابر حمله غافلگيرانه خالـد،   )رضي اهللا عنه(
   توانيـد بـه سـيره    شـما مـى  . 4آورد مـى و از پشت سپاه به آنها هجوم  كند و از باالى دره حمله مى

صـعود قـريش   «، تحت عنـوان  86جلد اول، صفحه  -دانند  كه گروهى او را شيعه مى -هشام  إبن

 ..نگاه كنيد »الجبل و قتال عمر لهم
م را سخنگوى اسال )رضي اهللا عنه(عمر  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در همان جنگ احد، 
و  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر هنگامى كه أبوسفيان، خطاب به . دهد در مقابل سپاه كفر قرار مى

أعـل  «: گويـد  يارانش كه در باالى كوه مستقر بودند، با حالتى مغرورانه و پيروزمندانه به آنهـا مـى  

ـ   يك روز در مقابل يك روز، كشته! هبل، هميشه سرافراز باد !هبل هـاى   ل كشـته هاى بـدر در مقاب
فرمايد و بـه او   مى )رضي اهللا عنه(عمر اين جمالت را به  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ، كه »!احد
خدا از هركس و هرچيز ديگر، فراتـر  ! اللّه أعلى و أجلّ«!: با اين جمالت جوابش را بده: گويد مى

أبوسفيان كـه صـداى   . »!ندهاى شما به جهنّم رفت هاى ما به بهشت و كشته كشته! تر است و باشكوه
آيا محمد كشـته  ! تو را به خدا! اى عمر«: گويد شناسد، خطاب به او مى را مى )رضي اهللا عنه(عمر 

اكنـون   او زنده است و هـم ! به خدا قسم! نه«: در جوابش گفت )رضي اهللا عنه(عمر . »شده است؟
پيـامبر  ه در خالل جنگ ادعـا كـرد   ك(قمئه  تو از إبن«: گويد أبوسفيان مى.. »!شنود حرفهايت را مى

      5.»!راستگوترى) را كشته است )صلي اهللا عليه و سلم(
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 نقدي بر كتاب تيجاني

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  اى را كه در قتل  باعث شد كه توطئه )رضي اهللا عنه(عمر زيركى 
      1!كشف نمايد -در مدينه  -مطرح شده بود  )سلم

بـه   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  جانب از  )رضي اهللا عنه(عثمان در صلح حديبيه نيز، 
توز اسالم كه به خـون مسـلمانان و خصوصـاً     مركز دشمنان كينه -سمت سفير و سخنگو به مكّه 

شود كه قريش، او را كشـته   رود، و حتّى شايع مى مى -مهاجرينى كه اهل مكّه بودند، تشنه بودند 
بـا خـودش بـه     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه سپس جريان بيعت رضوان زير درخت، و بيعت 

      2!گيرد انجام مى )رضي اهللا عنه(عثمان نيابت 
عثمـان  همـراه بودنـد، مگـر     )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر خلفاء در تمام غزوات با ! آرى

در مدينـه بـود و در    )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر در بعضى از جنگها جانشين  )رضي اهللا عنه(
صـلي اهللا  (پيـامبر  سرپرستى خانواده خود و 3  در مدينه براى) رضي اهللا عنه(ز، علي تبوك ني جنگ

 .ماند )عليه و سلم
بـا مـردم    )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر از جانب  )رضي اهللا عنه(عمر در هنگام فتح مكّه، 

اهللا عليه  صلي(پيامبر آمدند و بر اطاعت خدا و رسولش با  مردان و زنان يكايك مى. كند بيعت مى
نشسته بـود   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پايين پاى  )رضي اهللا عنه(عمر . كردند بيعت مى )و سلم

      4.نمود داد و بيعت مى و از جانب او به مردم دست مى
را تاريخ نشان داده است؛ چنانچه از  )رضي اهللا عنه(عمر بعالوه، قدرت مديريت و عدالت 

 )رضي اهللا عنه(عثمان ر اكثر تواريخ مذكور است كه چون شكايات مردم ازد )رضي اهللا عنه(علي 
آنهـا  ! به درخواست اين مردم توجه كـن «: رفت و فرمود )رضي اهللا عنه(عثمان باال گرفت، به نزد 

: كـدام يـك از آنهـا؟ فرمـود    : پرسـيد .. اى، دوسـت ندارنـد   حكّامى را كه تـو بـر كارهـا گمـارده    
: پاسـخ داد  )رضي اهللا عنـه (عثمان ! است كه فساد بسيار به بار آورده است شان، معاويه ترين عمده

ام، بلكه عمر او را در تمام مدت خالفتش بـه ايـن پسـت منصـوب      ولى من او را بر شام نگمارده
» يرفأ«دانى كه معاويه از  آيا مى! دهم تو را به خدا قسم مى: گفت )رضي اهللا عنه(علي ! نموده است
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). توانست هر كارى كه دلش بخواهد، انجـام دهـد   و نمى(ترسيد  شتر از عمر مىغالم عمر، بي9
      1.»!آرى: پاسخ داد )رضي اهللا عنه(عثمان 

 :فرمايد مى )رضي اهللا عنه(عمر در مورد  )رضي اهللا عنه(علي 
ـ ! للّه در عمر« ل فقد قوم األود و داوى العمد و أقام السنة و خلف الفتنة ذهب النقى الثوب قلي

      2.»العيب أصاب خيرها و سبق شرها أدى إلى اللّه طاعته و اتقاه بحقه
خداوند نيكيهاى عمر را پاداش دهد كه كجيها را راست نمود و بيماريها را درمـان كـرد و   «
ها و تبهكاريها را پشت سر گذاشـت و در   را برپاداشت و فتنه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سنّت 

نيكويى خالفت را دريافت و از شرّ آن پيشى . عيب از دنيا رفت پاك و كم. نداد اى رخ زمانش فتنه
 ..»طاعت خدا را به جاى آورد و آنچنانكه سزاوار بود از خدا ترسيد و پرهيزگارى نمود. گرفت

تر و به حـوادث   البالغه هم كهن كه از نهج» الصفين هوقع«مزاحم در كتاب  همچنين، نصربن
رضـي اهللا  (عمـر  درباره أبوبكر و  )رضي اهللا عنه(علي نزديكتر است، از قول تاريخى صدر اسالم 

و كان أفضلهم فى اإلسالم كما زعمت و أنصحهم للّه و رسوله الخليفة الصديق و «: آورده است )عنه

خليفة الفاروق و لعمرى إن مكانهما فى اإلسالم لعظيم و إن المصاب بهما لجرح فـى اإلسـالم شـديد    

      3.»للّه و جزاهما بأحسن ما عمالفيرحمهما ا
تر، أبوبكر  از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پندارى  همانگونه كه مى -در اسالم «

صديق و عمر فاروق هستند و به جان خودم سوگند كه مرتبه آن دو در اسالم بـزرگ اسـت و بـا    
رحمت كند و پاداش نيـك  خداوند هر دو را . وفات ايشان، به اسالم صدمه شديدى رسيده است

 ..»به آنها دهد
» الرسائل«و كلينى در كتاب » هكشف المحج«در كتاب  -از علماى شيعه  -سيدبن طاووس 

 :ضمن نامه خود به يارانش در مصر، چنين فرموده است )رضي اهللا عنه(علي اند كه  آورده
أبـوبكر  «.. »النـاس  فولّى أبوبكر فقارب و اقتصد و كان عمر مرضى السيرة من النـاس عنـد  «

رو بود و رفتار عمر از ميان اشخاص در نظر عموم  واليت را با صدق نيت به دست گرفت و ميانه
 ..»مردم پسنديده و موجب رضايت بود
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 :عبارات فوق در الغارات ثقفى، چنين آمده است
و فتولى أبوبكر تلك األمور فيسر و سدد، و قارب فـى األمـر و اقتصـد، فصـحبته مناصـحا      «

أطعته فيما أطاع اللّه فيه جاهدا، فلما احتضر بعث إلى عمر فواله سمعنا و أطعنا و ناصـحنا و بايعنـا و   

      1.»ناصحنا و تولى عمر األمر و كان مرضى السيرة ميمون النقيبة

أبوبكر، سرپرستى امور را به دست گرفت و در جاى خود، آسانى و به جاى خـود شـدت   «
پس بـا أبـوبكر   . رو بود ه خوبى پيش برد و قصد درستى و راستى كرد و ميانهنشان داد و امور را ب

برد، با كوشش تمـام او را اطاعـت    از راه خيرخواهى مصاحبت كردم و در آنچه خدا را فرمان مى
زمانى كه به حال احتضار رسيد، واليت و حكومت را به عمر سپرد و ما بيعـت كـرديم و   . نمودم

در ) و خليفـه شـد  (هى نشان داديم، و عمر زمامدارى را به عهده گرفـت  اطاعت نموده و خيرخوا
 ..»حالى كه سيرت او پسنديده و نفس او مبارك بود

مـردى از قـريش نـزد    «: كنـد كـه   محمد از پدرش روايـت مـى   شيخ طوسى نيز، از جعفربن
ـ   : آمد و گفت -السالم  عليه -اميرالمؤمنين  : ات گفتـى  هاز تو شنيدم كه چند لحظـه پـيش در خطب
منظورت ! ما را اصالح فرما به آنچه كه خلفاى راشدين را نسبت به آن اصالح فرمودى! پروردگارا

حبيباى، و عماك أبوبكر و عمر، إماما الهدى، و شيخا اإلسالم، و رجـال  «: چه كسانى هستند؟ فرمود

همـا عصـم، و مـن اتبـع     ، مـن اقتـدى ب  )صلي اهللا عليه و سلم(قريش، و المقتدى بهما بعد رسول اهللا 

      2.»آثارهما هدى إلى صراط مستقيم

دوستان و حبيبانم و برادران پدرت، أبوبكر و عمر، دو امام هدايت، دو شيخ اسالم، دو مرد «
مردم به آنها اقتدا كردند، و هركس  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا قريش، دو نفرى كه بعد از 

مصون و محفوظ ماند و هركس آثارشان را پيروى كرد، به ) و تفرقهاز گمراهى (به آنها اقتدا كرد، 
 ..»راه راست هدايت گرديد

مطالب فوق در منقبت خلفاء، از عمروعاص و أبوموسى اشعرى و معاويـه و  ! دوست عزيز
 )رضي اهللا عنـه (علي نيست، بلكه از خود قرآن و از زبان ... مغيرةبن شعبة و عكرمه و أبوهريرة و

و اگر شما قدرى رعايت انصاف بفرماييد، در اين مقـدار  .. است -ش مĤخذ معتبر شيعه به گزار -
كه عمدتاً از مĤخذ شيعه آورديم و از ديگر سخنان فراوان على و فرزندانش در اين  -از مناقبشان 

 !!..ترديد نخواهيد كرد -ايم  مورد خوددارى كرده
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البالغة، شما فقط ابتـداى آن را   نهج 219چگونه است كه در رابطه با خطبه : ايد فرموده1
صلي اهللا عليـه و  (پيامبر سنّت  ؛...أقام السنة و خلف الفتنة«: بينيد كه از على در مورد عمر آمده مى
عيب از دنيا رفت، به خالفت رسيد  جامه و كم پاداشت و فتنه را پشت سر انداخت، پاك را به )سلم

و به انتهاى » ا را چنانكه سزاوارش بود، رعايت كردطاعت و تقواى خد. و از شرّ آن پيشى گرفت
رحـل و تـركهم فـى طريـق متشـعبة و ال      «: گويـد  ايد كه على در مورد عمر مى خطبه توجه نكرده

از دنيـا رفـت، در حاليكـه مـردم را در راههـاى مختلـف        يهتدى فيها الضال و ال يستيقن المهتدى؛
متأسـفيم  : ايـد  ، فرموده»!ماند يافته در يقين باقى مى راه يابد و نه انداخت كه نه گمراه در آن راه مى

 !خوانيد سروته احاديث را نمى -يعنى بنده  -كه شما 
عبـارت  ! كنيـد  بنده بسيار متأسفم كه جنابعالى عبارت عربى را غلط ترجمـه مـى  ): جواب( 

ا رفت و مردم را در عمر از دني: گويد انتهايى خطبه، به هيچ وجه معنى ادعاى شما را ندارد و نمى
مردم را كه در حال حاضر در  )رضي اهللا عنه(عمر راههاى پراكنده انداخت، بلكه تصريح دارد كه 

اند، ترك كرد؛ يعنى آنها در غيـاب وى، و پـس از شـهادتش، بـه راههـاى       راههاى گوناگون افتاده
يل، از شخصـيتى  و اصوالً چگونه ممكن است، در يك خطبه اص! مختلف رفتند و فتنه درست شد

، چنين تناقضى بين ابتدا و انتهاى آن وجود داشـته باشـد كـه نخسـت     )رضي اهللا عنه(علي چون 
كـه  (اى رخ نـداد   پاداشت، در زمـان او فتنـه   را به )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر عمر سنّت : بگويد

ا را چنانكه سزاوارش و تقواى خد) مردم در راههاى پراكنده بيفتند و به جنگ با يكديگر بپردازند
مردم را در راههاى پراكنده افكند و درگيريهـا و اختالفـات   : بود، رعايت كرد و بعد اعالم دارد كه

 !بين مردم، پديد آمدند؟
عمـر  وانگهـى در زمـان   ! كنـيم  گويى مـتّهم نمـى   را به چنين تناقض )رضي اهللا عنه(علي ما 

هيچ راههاى گوناگونى در بين صحابه نبود، بلكه  اى داخلى و ، هيچ اختالف و فتنه)رضي اهللا عنه(
ميان مسلمانان اختالفاتى شديد پيدا شد كه منجر بـه شـهادت    -پس از شهادتش  -در غياب وى 

شد كـه   -... همچون جمل و صفين و نهروان و -و جنگهاى بين خودشان  )رضي اهللا عنه(عثمان 
    1..نيز همين است )رضي اهللا عنه(علي منظور 

: در تاريخ طبرى، در پايان مطلب آمده كـه » هحثم دختر أبى«در نقل خبر فوق از : ايد دهفرمو
 ..»نگفت، بلكه به او ياد دادند كه بگويد) هحثم دختر أبى(او  أما واللّه ما قالت، بل قُولت؛«

_________________________________________________________________________ 
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ـ ايد؛ زيرا در اصل كالم  باز جنابعالى سخن اصلى را به بيراهه برده! متأسفانه): جواب(  ي عل
 :و ابتداى آن، چنين آمده است )رضي اهللا عنه(

لقد ذهب بخيرها و نجا مـن شـرها، أمـا    : حثمة لقد صدقت ابنة أبى! الخطّاب يرحم اللّه إبن«
  1.»واللّه ما قالت، بل قُولت

واقعـاً دربـاره وى راسـت     هحثمـ  كه دختر أبى! پسر خطاب را رحمت كند) عمر(خداوند، «
ايـن  ! سوگند بـه خـدا  . خالفت را با خود برد و از شرّش رهايى يافت خير:) آنجا كه گفت(گفت 

 ..»سخن را او نگفت، بلكه به او ياد دادند كه چنين بگويد
و  )رضي اهللا عنـه (عمر در اينجا پس از طلب رحمت از خداوند براى  )رضي اهللا عنه(علي 

توانـد بزنـد، و ايـن     ىحثمـه نمـ   چنين حرفى را دختر أبى: گويد مى هحثم تصديق حرف دختر أبى
هر چند شايد شما اين تعبير را از ما نپذيريـد،  ! حرف صحيح را از كس ديگرى الهام گرفته است

عمـر  گيريم كه معناى جمله، آن باشد كه برخى از دوستان : گوييم لذا به رسم مماشات با شما مى
 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  كه حثمة ياد دادند، ولى هنگامى  اين سخن را به دختر أبى )رضي اهللا عنه(

و حـرف او  » حثمة درباره او راست اسـت  و سخن دختر أبى! خدا عمر را رحمت كند«: فرمايد مى
عمـر  ماند؟ فرض كنيم كه جمله مزبور را دوستان  كند، ديگر چه جاى مناقشه باقى مى را تأييد مى

هـركس گفتـه، راسـت     )عنـه  رضي اهللا(علي به آن زن ياد داده باشند، اما به قول  )رضي اهللا عنه(
 !..گفته است

به طمع همسرش، به » وليد خالدبن«ايد كه  آورده» هبن نوير مالك«اما آنچه را كه در رابطه با 
رغـم شـهادت    بـرد و علـى   به وى حمله مى -در عصر أبوبكر  -رده و مرتدين  عنوان جهاد با اهل

كند و هنگامى كـه بـه مدينـه     حب مىكشد و همان شب همسرش را تصا مالك به اسالم، او را مى
گيرد، اما به جاى حـدخوردن،   گردد، با اينكه از جانب عمر، مورد اعتراض و تهديد قرار مى بازمى

را به او داده و مـن  » اللّه سيف«لقب  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خليفه اول به اين بهانه كه چون 
 ..محتاج توضيح است! اردد شكنم، او را معاف مى شمشير اسالم را نمى

 :بايد عرض كنم كه): جواب(
جاى تأسف است كه جنابعالى و ديگر شيعيان، براى اينكه جنگ مسـلمانان بـا مرتـدين و    

ارزش قلمداد نماييد، رواياتى را مبنى بر عـدم ارتـداد مـانعين زكـات متـذكّر       مانعين زكات را بى
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با  )رضي اهللا عنه(أبوبكر م پايدار بوده و لذا شويد و معتقديد كه مالك و پيروانش، بر اسال مى3
 !خود جنگيد و بيگناه هم كشته شدند آنها بى

اى مرتـد   عـده  )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  آيد كه در زمان  از تمام مĤخذ تاريخى به دست مى
اى كه به اهل مصـر   در نامه )رضي اهللا عنه(علي شدند و عليه حكومت مركزى شوريدند؛ چنانچه 

حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم يدعون إلـى  «: كند ه اين موضوع اشاره مىنوشت، ب

      1.»...و إبراهيم) صلي اهللا عليه و سلم(محق دين اللّه و ملّة محمد 
اند و به نـابودىِ ديـن خـدا و آيـين      تا ديدم گروهى از مردم مرتد شده و از اسالم برگشته«
 .»...كنند دعوت مى )عليه السالم(  ابراهيممحمد و 

، پس از رسيدن به خالفـت، اولـين كـارى كـه نمـود، مشـورت بـا        )رضي اهللا عنه(أبوبكر 
رضـي اهللا  (أبـوبكر  ، رأى )رضي اهللا عنـه (علي اصحاب مهاجر و انصار بود كه همگى و از جمله 

اب وى بـه  در رك )رضي اهللا عنه(علي را مبنى بر جنگ با مانعين زكات تأييد كردند، و خود  )عنه
و نهضت معه فى تلك األحداث حتى زهـق الباطـل و كانـت    «: فرمايد جنگ آنها رفت؛ چنانچه مى

      2.»...كلمة اللّه هى العليا و إن رغم الكافرون
و به همراه با أبوبكر در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميان رفت و نام و گفتار خداونـد  «

 ..»...فران باشدباالتر است، هر چند برخالف ميل كا
جنگيد، به اين معنى بود كه از حكمى الهى  با مانعين زكات نمى )رضي اهللا عنه(أبوبكر اگر 

گرديـد و سـنّتى ضـد     تعطيل مى -كه اين همه تأكيد شده و دايماً در رديف ايمان و نماز آمده  -
آنها به نابودى دين خدا «: فرمايد مى )رضي اهللا عنه(علي گرديد؛ همانگونه كه  ريزى مى قرآنى پايه
 ..»كردند ، دعوت مى)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و آيين 

و در واقع، حكم قرآن را در اين مورد تطبيق نمودند .. آنها اين را به خوبى درك كرده بودند
 :فرمايد كه مى

m�|�������}����~����������������¡���¢���������£��¤���¥��§¦���̈�
©���ª��«����������¬�®���̄±°�l ]5: التوبة [  
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مشركين را هركجا يافتيـد، بكشـيد و بگيريـد و محاصـره كنيـد و در همـه       (
و ايمان آوردنـد  (اگر توبه كردند ! آنها بنشينيد) اندختن به دام(كمينگاهها براى 

آيند و آنها را رها  ديگر از شما به حساب مى(نماز خواندند و زكات دادند ) و
 )..يشان واگذاريدراه را برا) سازيد و

m�h�i�j�k�l�m�n��o�qp�l ]11: التوبة [  
برگشتند و توبه كردنـد و نمـاز خواندنـد و زكـات     ) از شرك(پس اگر آنان (

در اين صورت برادران دينـى شـما   ) دست    از آنان برداريد؛ زيرا(پرداختند، 
 )..هستند

m�y���z�{�|�}�~�_�l ]7 - 6: فصلت [  
 !)..پردازند كات را نمىو واى بر مشركينى كه ز(

بودن مردم پس از ايمان، پـرداختن زكـات    كنيد، يكى از شروط در امان چنانچه مشاهده مى
باشد كه مسـلمانان مجـاز هسـتند آنهـا را هركجـا       و يكى از داليل شرك، امتناع زكات مى.. است

 ..يافتند، بكشند و با آنها بجنگند
اند و هركس منكـر زكـات شـود،     زكات، مسلمان بودهكنيد كه مانعين  اما جنابعالى ادعا مى
كتاب و به كسانى كـه   دهيد كه خداوند به اهل شما به آنان حقّى را مى! جان و مالش در امان است

 :فرمايد به خدا و روز قيامت هم ايمان ندارند، چنين حقّى را نداده است؛ چنانكه مى

m�m���n����o���p��q��r����s���t���u�����v�����w�����x�����y����z�����{�

|����}����~����_����`���a���b���c���d�e�f�g�h��i��

j�l ]29: التوبة [  
كتاب كه نه به خدا و نه به روز آخرت، ايمـان دارنـد و نـه     با كسانى از اهل(

تحريم كـرده، حـرام   ) در سنّت خود(و پيامبرش ) در قرآن(چيزى را كه خدا 
پذيرند، جنگ و مبارزه كنيد تـا   مى) اسالم است كه(دانند و نه دين حق را  مى

خاضعانه به اندازه توانـايى، جزيـه و ماليـات را    ) اسالم بياورند يا(زمانى كه 
 ))..تا در امان باشند(بپردازند 

به من دستور داده شده كه با مشـركان عـرب   «: فرمايد نيز مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
ند كه هيچ معبود به حقّى جز اللّه نيست و اينكـه محمـد فرسـتاده    بجنگم تا زمانى كه شهادت ده
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هرگاه چنين كردند، جـان و مالشـان از   . پادارند و زكات اموالشان را بپردازند اوست و نماز به5
و حسابشان با خداوند ) از قبيل ارتكاب جرايم(طرف من در امان است، مگر براى حقوق اسالمى 

 ..»است
همراه با حسن و حسين، بـه   )رضي اهللا عنه(علي كنيد، در حاليكه  ىجنابعالى چنين حكم م

و ديگـر   )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  و آيات فوق، همراه بـا   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر تبعيت از 
 !مسلمانان، با مرتدين و مانعين زكات جنگيد و هيچ اعتراضى را در اين مورد وارد نكردند

 )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  از سـوى   )رضي اهللا عنه( خالد.. هن نويرب اما جريان خالد و مالك
خالد، مالـك را از متابعـت   «: اند و چنانچه آورده.. برخورد كرد هبن نوير مأمور شد و با قبيله مالك

آيـا  : و منعش از زكات دليل خواست و بـه او گفـت   -زنى كه ادعاى پيامبرى كرده بود  -سجاح 
صـلي اهللا  (پيـامبر  منظـورش   -صاحب شما : مالك گفت! از قرين است؟دانى كه زكات با نم نمى

آيـا او صـاحب ماسـت و صـاحب شـما      : خالـد گفـت  ! چنين پندارى دارد -است  )عليه و سلم
      1!و بدين ترتيب او را كشتند! گردنش را بزن! اى ضرار! نيست؟

اينكـه مالـك در آن   خالـد، بـا   : گويند طبق روايت طبرى، مى -همچون جنابعالى  -اى  عده
همچـون  -و ! موقع شهادتين را بر زبان آورد، ولى او را كشت و همسرش را براى خـود برگزيـد  

بـود و   )رضي اهللا عنه(عمر ، )رضي اهللا عنه(معترض بزرگ به اين كار خالد: اند نوشته -جنابعالى 
به همسـرش  آيا مرد مسلمانى را كشتى و سپس ! اى دشمن خدا: سخت برآشفت و به خالد گفت

ايـن سـخن را زمـانى گفـت كـه       )رضـي اهللا عنـه  (عمر ! كنم به خدا تو را سنگسار مى! زنا كردى
كرد، شـخص مالـك شـهادتين را بـر      نزد او آمده و اظهار مى» مالك«، برادر مقتول »هنوير بن متمم«

ايـن  .. گويى كرداطّالعى نمود و از خالد، بسيار بد زبان آورده بود و درباره بقيه پيروانش اظهار بى
خواست تا خالـد را مجـازات كنـد و او را     )رضي اهللا عنه(أبوبكر از  )رضي اهللا عنه(عمر بود كه 

      2!عزل نمايد
نقل » محمدبن حميد رازى«طبرى، آن را از .. در حاليكه اين روايت، فاقد سند صحيح است

: گويـد  نچه بخارى در موردش مىدانند؛ چنا سنّت او را موثّق نمى كرده است؛ كسى كه علماى اهل
حميد را در تمام  ما إبن: گويد مى هصالح جزر! داند أبوزرعة نيز او را دروغگو مى! در او ايراد است

تـر از او در برابـر خـدا،     هـيچ كسـى را بـاجرأت   . كنيم احاديثى كه براى ما روايت كرده، متهم مى
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!.. روايت كرده، ولى به خدا دروغ گفته اسـت  حميد براى ما إبن: گويد خراش نيز مى إبن! ايم نديده
 ..اهل سنّت مراجعه كنيد» رجال«توانيد به كتاب  مورد مى در اين

از رفتار  )رضي اهللا عنه( در ادامه روايت آمده كه خالد -به فرض صحت خبر  -به هرحال 
ه كـه  و حرفهاى مالك، ارتدادش را تشخيص داده و براى خود مجوزى قطعى براى قـتلش داشـت  

 )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  دهد؛ به همين جهـت،   ارائه مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر داليلش را نيز به 
را معذور دانست، ولى در مورد ازدواج با همسرش كه هنوز خون شوهرش  )رضي اهللا عنه( خالد

ضـي  ر( دهد، هرچند خالـد  خشك نشده بود، بر خالد برآشفت و شديداً او را مورد توبيخ قرار مى
      1!با او تا پايان طهارتش، همبستر نشده بود )اهللا عنه

گيرد كه اگـر   براى ارضاى برادر مالك، نهايتاً تصميم مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر به هر حال، 
فرضاً خالد اشتباه هم كرده باشد، قتل عمدى نبوده و موجب قصاص نيست و بلكه موجـب ديـه   

و   2!كنـد  پـردازد و او را راضـى مـى    مى -اش بود  اهان ديهبرادر مالك كه خو -است، و به متمم 
 !شود بها تمام مى بنابراين، موضوع با رضايت كسان مالك با پرداخت خون

 :شود بنابراين، به هر ترتيب كه بوده، مال حظه مى
 !به هيچ وجه بين افراد در اينكه با مانعين زكات بايد جنگيد، اختالفى نبود اوالً
و فرزندانش به شمار  )رضي اهللا عنه(علي گانه عليه  م، از جمله مظالم خلفاى سهاين ه ثانياً

 !اش فغان كنند رود كه شيعيان درباره نمى
را درباره اين  )رضي اهللا عنه(أبوبكر به فرض صحت روايت، و به فرض آن كه اجتهاد  ثالثاً

ن و جلب رضـايت آنهـا، حتّـى در    موضوع اشتباه بدانيم، آيا پرداخت خونبها به بازماندگان مقتولي
شرايطى كه قاتل عمدى از مجازات اعدام برهد، عملى خالف قرآن اسـت و اسـالم، آن را مجـاز    

      3!نشمرده است؟
نيز، دو بار اتّفاق افتاد و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نظير واقعه مزبور در زمان خود  رابعاً

نبـود؛ چنانكـه در    )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر حكم  شباهت به بى )رضي اهللا عنه(أبوبكر حكم 
گروهى از يارانش را براى تبليغ  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پس از فتح مكّه، «: خوانيم تاريخ مى

جريـان در تـاريخ بـه     -به قبايل پيرامون آنجا فرستاد و به هيچ يك اجازه جنگ با كسى را نـداد  
صلي اهللا عليه (پيامبر برخالف فرمان  )رضي اهللا عنه( وليد الدبنولى خ -سريه خالد مشهور است 
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بـه  .. را خلع كرد و مردانى از ايشان را به قتل رساند» هجذيم بنى«و از راه خطا، قبيله  )و سلم7
را بـا   )رضـي اهللا عنـه  (علـي  رسـيد،   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا محض اينكه اين خبر به 
هـاى آنهـا را    گسيل داشت تا خونبهاى همه كشتگان را بپردازد و خانوادهاموالى سوى قبيله مزبور 

ولى او را مجـازات و   -هرچند از عملش بيزارى جست  -را  )رضي اهللا عنه((راضى كند و خالد
 )رضي اهللا عنـه ( كه خالد 1ه قبلى برايم مفصل آورده بوديد،جريان را خود در نام.. »قصاص نكرد

 !م داده استبارها اين كار را انجا
زيد، مردى را كه هنگام جنگ،  بنه اسام: خوانيم هاى پس از خيبر مى باز هم در حادثه سريه

او را شـديداً مـورد    )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر سپس . اقرار كرده بود، كشت» ال إله إال اللّه«به 
از تـرس  : امه گفـت اسـ ! آيا بعـد از اينكـه شـهادت داد، او را كشـتى؟    : سرزنش قرار داد و فرمود

كـه از  ! (آيـا قلـبش را شـكافتى؟   : فرمـود  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا ! شمشير آن را گفت
      2!حد را بر اسامه جارى نساخت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اما .. »!)ترس گفت يا خير؟

كـرد؛   )هللا عنـه رضـي ا (عثمـان  نيز، نظير اين كار را با قـاتلين   )رضي اهللا عنه(علي  خامساً
    3.»!دهم تا آنها را حد بزند من قاتلين عثمان را تحويل معاويه نمى«: چنانچه مذكور است كه فرمود
كـه متشـكّل از علـى، عثمـان، سـعدبن       )رضـي اهللا عنـه  (عمر نفرى  در مورد شوراى شش

ـ  بود، تأكيـد كـرده   -رضى اللّه عنهم  -عوف  بن قاص، طلحه، زبير و عبدالرحمن أبى عمـر  د كـه  اي
بر سر شش تن اعضاى شـورا بايسـت، و   : گفت )رضي اهللا عنه(  به صهيب رومى )رضي اهللا عنه(

اگـر چهارنفرشـان يكـى را    ! اگر پنج تن توافق كرده، يك تن استنكاف ورزيـد، گـردنش را بـزن   
 !الى آخر... و! انتخاب كردند، و دو نفر مخالفت نمودند، سر هر دو را بزن

هرچنـد ايـن روايـت در تـاريخ     «نامه پيشين خود عرض كرده بودم كـه  بنده در ): جواب( 
آن را هم مطالعه كرده  2068 تاريخ طبرى، بلكه ص 2066 برخالف گفته شما نه فقط ص(» هست
 باشد؛ زيرا اين روايت از طريق لوط ، ولى هم از لحاظ سند روايتى و هم درايتى صحيح نمى)بودم
! كسى كه به سازنده بسيارى از روايات جعلى مشهور است يحيى أبومخنف روايت شده است؛ بن

تيميـه او را   إبـن .. الحـديث دانسـته   أبوحـاتم او را متـروك  . دانـد  معين او را موثّق نمى چنانچه إبن
زبيدى نيـز او  .. پرداز روايات دانسته حجر او را سازنده و دروغ إبن.. معروف به دروغگويى دانسته
 !..ترا شيعه و متروك دانسته اس
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اگر اندكى در متن روايت نيز تأمل كنيد، خواهيد فهميد كه جعلى است و گوينده آن متوجه 
 :زيرا آمده است! گويى خود نبوده است؟ تناقض
يك نفر را بين خودشان براى  -نامزدهاى خالفت  -هرگاه پنج نفر از شش نفر اهل شورا «

خاب مخالفت نمايد، صهيب بايد گردنش را بـا  خالفت انتخاب كردند و يك نفر از آنها، با اين انت
چون هرگاه فرض شود پنج نفر از آنها، يـك  ! دار است ، و اين بسيار عجيب و خنده»!شمشير بزند

ماند كه با آنها مخالفـت نمايـد؛    نفر را از بين خودشان انتخاب نمايند، ديگر نفر ديگرى باقى نمى
شـوند و   شده، و جمعاً شش نفـر مـى   فر هم انتخابكننده هستند و يك ن زيرا پنج نفرشان انتخاب

مانـد و وجـود خـارجى     بنابراين، كسـى از آنهـا نمـى   .. اعضاى شورا هم بيش از شش نفر نبودند
 !!نخواهد داشت تا با آنها مخالفت نمايد و سپس گردنش را بزنند

تخـاب  اگر چهارنفرشان، يك نفر را انتخاب كرده و دو نفرشـان بـا ايـن ان   «: گويد سپس مى
در اين فرضيه هم اشكال و تناقض وجـود  .. »!مخالفت كردند، صهيب بايد آن دو نفر را گردن زند

مانـد و   زيرا وقتى كه چهار نفر از آنها، يكـى را انتخـاب نماينـد، ديگـر دو نفـر بـاقى نمـى       ! دارد
نها فقط يك نفر شوند و باقيمانده آ شده، جمعاً پنج نفر مى كننده با يك نفر انتخاب چهارنفر انتخاب

 !!خواهد بود؛ نه دو نفر
هرگاه سه نفرشـان يـك نفـر، و سـه نفـر ديگـر، نفـرى ديگـر را         «: گويد و نيز آنجا كه مى

، پسرش را حكم قرار دهند تا هركدام از )رضي اهللا عنه(عمر  بن برگزيدند، در اين صورت عبداللّه
سه نفر مخالفت كردند، هر سه را بـه   آن دو نفر منتخب را كه بخواهد، انتخاب نمايد و هرگاه آن

نفرشان، يكى را انتخاب كردند، تنهـا   زيرا هرگاه سه! اين نيز محال و عجيب است.. »!قتل برسانيد
 !مانند؛ نه سه نفر دو نفر باقى مى
تر از همه، اينكه به صهيب دستور داده شده، سر هركدام از اعضـاى شـورا را كـه     و مسخره

نشينند كه صهيب  وار و آرام مى مگر اين مردم مجسمه! ر از تنش جدا كندمخالفت نمايد، با شمشي
 !ما مخالفيم، پس گردن ما را بزن: سر از تنشان جدا كند و بگويند -به اين آسانى  -

انگيخـت كـه    اى برمـى  گرفت يا بـالعكس، فتنـه   آيا با قتل آنها، امر خالفت سر و سامان مى
 !دانست عاقبتش را جز خدا كسى نمى

چنين آشكارا، شورايى را  )رضي اهللا عنه(عمر و از همه مهمتر، هرگز باوركردنى نيست كه 
 -كه مغـاير اسـالم اسـت     -در آن شورا  )رضي اهللا عنه(علي برخالف اسالم تشكيل داده باشد و 
 !شركت نمايد و به رسميت بشناسد
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! روايت وجود دارد؟نفرى، تنها همين  گذشته از اين، آيا مگر در مورد اين شوراى شش9
زدن مخـالف از   چنانچه در اكثر تواريخ و كتب حديث، روايتى ديگرى هسـت كـه فرمـان گـردن    

، از حصــين، از هدر آن مشــهود نيســت؛ مــثالً بخــارى از أبوعوانــ )رضــي اهللا عنــه(عمــر جانــب 
 -ماز به دست أبولؤلؤ فيروز مجوسى در ن )رضي اهللا عنه(عمر بعد از نقل ترور  -ميمون  عمروبن

! اى اميرالمـؤمنين : گفته شد -كه در بستر مرگ بود  - )رضي اهللا عنه(عمر به «: روايت كرده است
رسول من براى اين امر، كسى را بهتر از اين افراد كه : سازى؟ گفت چه كسى را جانشين خود مى

م و از علـى  دان شان راضى بود، نمى وفات يافت، در حاليكه از تمامى )صلي اهللا عليه و سلم(خدا 
عمر بر كـار شـما    بن عبداللّه: و عثمان و زبير و طلحه و سعد و عبدالرحمن نام برد، و سپس گفت

! نظارت كند، و غير از نظارت، هيچ امر ديگرى در دسـتش نيسـت و سـهمى از ايـن امـر نـدارد      
كه  شود و اگر در بينشان كسى انتخاب نشد، دليل آن نيست هركس انتخاب شد، پس او خليفه مى

كنم كـه حـقّ    به خليفه بعد از خودم سفارش مى: و سپس گفت! من او را ناتوان يا خيانتكار بدانم
مهاجرين نخستين را به خوبى بشناسد و حرمتشان را رعايت كند و درباره انصـار بـه او وصـيت    

ل از هجـرت  شان را قب آنها كسانى هستند كه خانه و كاشانه. كنم كه با آنها به نيكى رفتار نمايد مى
   1.»الخ... كارهاى نيكشان را بپذيرد و گناهان و گناهكارانشان را عفو كند و. مهاجرين آماده كردند

كـه در   )رضي اهللا عنـه (عمر نفرى تعيين خليفه سوم پس از  اين است داستان شوراى شش
 نيسـت؛ خصوصـاً   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر آن ذكرى از ريختن خون هيچ يك از اصحاب 

وفـات   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  دهد كه  شهادت مى )رضي اهللا عنه(عمر كسانى كه خود 
 !شان راضى بود يافت، در حاليكه از همه

قبالً هم گفتيم كه هيچ يك از محدثين، ضامن درستى و نادرستى رواياتش نيست؛ چنانچـه  
ام مطالبم نيستم؛ يعنـى هـر   طبرى خود در مقدمه تاريخش نوشته كه من ضامن صحت و سقم تم
بنـابراين،  ! آورى كرده اسـت  آنچه را شنيده، و در مĤخذ مختلف به آن برخورد نموده، گرد و جمع

به آن تاريخ نگريست و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بايد با ديد تحليلى و تطبيق با قرآن و سنّت 
تقسـيم كـرده، تصـور    » مابعد«و » ماقبل«چنان نيست كه ما سلسله وقايعى را كه نگاشته، دقيقاً به 

 !!»رود مو، الى درزشان نمى«كنيم كه 
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دانيـد و   داريد، فوراً قبول و صحيح مى اشكال جنابعالى اين است كه هر آنچه را دوست مى
ايـن روش طالبـان حقيقـت    !.. ريزيـد  تحقيق بـه دور مـى   كند، بى هرچه را با عقايدتان تطبيق نمى

 ..نيست
بعـد از   )رضي اهللا عنه(أبوبكر را نسبت به  »...فاطمة بضعة منـى «دك، حديث در رابطه با ف

كه در صحيح بخارى  -حديث : ايد ايد و فرموده دانسته )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا رحلت 
فاطمـة بضـعة   «حـديث  : ايـد  دهد و ذكـر كـرده   غضب فاطمه را نسبت به أبوبكر نشان مى -آمده 

از دختر أبوجهل اسـت؛ زيـرا    )رضي اهللا عنه(علي جعول خواستگارى جداى از حديث م »...منى
سپس بـه نقـل مقامـات فاطمـه     .. به بعد جدا هستند همخرم سلسله راويان دو حديث، از مسوربن

 !..ام كه فاطمه نسبت به على خشمگين شده باشد در هيچ جا نديده: ايد پرداخته و اشاره داشته

 :رسانم كهدر پاسخ بايد به عرض ب): جواب( 
در رابطه با فدك را، كسـى منكـر    )رضي اهللا عنه(أبوبكر اوالً موضوع درخواست فاطمه از 

جنابعـالى حـديث   . نـدارد  »...فاطمة بضعة منى«نيست و اين موضوع هم، هيچ ارتباطى با حديث 

اهللا  رضـي (أبوبكر از  -رضى اللّه عنها  -را مبناى تفسير حديث قهر فاطمه  »...فاطمة بضعة منى«

ايد كه پس  در آن حديث نتيجه گرفته »بنت رسول اللّه ةفغضبت فاطم«قرار داده و از عبارت  )عنه
 !، و سپس خشم خداست)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا خشم فاطمه، خشم 
فاطمـة بضـعة   «حديث مستقلّى به نام حـديث  : زيرا معتقديم! گيرى مخالفيم ما با اين نتيجه

از دختـر   )رضـي اهللا عنـه  (علـي  د و هرچه هست، همان حديث خواستگارى وجود ندار »...منى

فاطمـة بضـعة   «كه عبارت  -تر نيز آمده است  كه در كتب شيعه به طور مفصل -باشد  أبوجهل مى

در آن حديث آمده و از نظر جنابعالى و اينجانب، آن حديث مجعول و  »منّى فمن أغضبها أغضبنى
 !ساختگى است

اتّفاق دارند، هرگاه هزاران سند جداگانـه از يكـديگر    -همگى  -رايةالحديث ثانياً علماى د
هم مشتمل بر خبرى باشد، ولى گزارش به يك نفر برگردد، حديث، خبر واحد است و بنـابراين،  
اينكه سلسله راويان دو حديث از مخرمه به بعد جدا هستند، به هيچ وجه بيانگر صـحت حـديث   

حـديث مسـتقلّى نيسـت و از جملـه مطـالبى       »...فاطمة بضعة منى«ر خب! يا كثرت سند آن نيست

فاطمـة  «پس اگر بخـارى عبـارت   .. از مخرمه نقل شده است» خواستگارى«است كه طى حديث 

خـود آورده و  » صحيح«در جاى مستقلّى از  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر را از قول  »...بضعة منى
در جـاى ديگـر ذكـر كـرده،      -ارت و از همان مخرمه حاوى همان عب -را » خواستگارى«حديث 
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آيد كه اين دو مطلب از هم جدا باشند؛ در روش محدثين، تقطيـع حـديث و نقـل بـه      برنمى1
از جويرية دختر أبوجهـل، و   )رضي اهللا عنه(علي معنى آنها، معمول بوده و حكايت خواستگارى 

نـزد   )رضـي اهللا عنـه  (علـي  شكايتش از ، و )رضي اهللا عنه(علي شدن فاطمه از اين عمل  عصبانى
فاطمة «به منبر و اعالم اينكه  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ، و رفتن )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

راوى بخـارى   -» مسوربن مخرمه«، همگى يك مضمون بوده و وحدت داشته كه از »...بضعة منى
و اگر شيخ بخارى، ادعا داشته كه قسمت .. نقل شده است -بابويه  راوى إبن -و از امام صادق  -

اخير، حديث جداگانه و به عنوان يك اصل مستقل جارى است، حق اين بـود كـه آن را از راوى   
اى نقل كند، در حاليكه چنين نكرده و اصوالً چنين ادعايى هم ندارد، و جنابعالى از تقطيع  جداگانه
 !ايد اى گرفته يجهخواستگارى توسط او، چنان نت -مجعول  -حديث 

از  )رضي اهللا عنـه (علي ثالثاً گذشته از اينكه مسلّماً زمان وقوع جريان مجعول خواستگارى 
و زمان غضب فاطمـه از   -بوده  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه در زمان حيات  -دختر أبوجهل 

در وقت ديگـرى   -بوده  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه بعد از رحلت  - )رضي اهللا عنه(أبوبكر 
ايد، غضب فاطمـه   بوده، برخالف نظر شما، در اين حديث كه خشم فاطمه از أبوبكر را ثابت كرده

 :منعكس است؛ چنانچه آمده است )رضي اهللا عنه(علي نسبت به 
و اسمها جويرية أسلمت  -جهل  إن عليا خطب بنت أبى) رضي اهللا عنه( عن المسوربن مخرمة«

يزعم قومك أنك ال تغضب لبناتك و هـذا  : بذلك فاطمة بنت رسول اللّه فقالت فسمعت -و بايعت 

و يـؤذينى   -زاد فى رواية  -فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى : قال... جهل على ناكح بنت أبى

      1.»ما آذاها
 -از دختـر أبوجهـل    )رضي اهللا عنه(علي نقل است كه  )رضي اهللا عنه(ه مخرم از مسوربن«

 -بيعـت كـرده بـود     )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  بود و اسالم آورده و با  هسمش جويريكه ا
اين موضوع را شـنيد، پـس بـه     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا فاطمه دختر . خواستگارى كرد

شوى و به  تو براى دخترانت خشمگين نمى: گويند قوم تو مى: گفت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
پس ... كند خيزى، در حاليكه اين على است كه دارد با دختر أبوجهل ازدواج مى آنها برنمىدفاع از 
فاطمه پاره تن من است، هركس او را خشمگين سـازد، مـرا   : فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
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و كسـى كـه او را    -: و در روايت ديگر اين جملـه اضـافه آمـده اسـت    -! خشمگين ساخته است
 ..»!ا آزرده استبيازارد، مر

بابويه قمـى از امـام    إبن«: و اما همين جريان خواستگارى در روايت شيعه چنين آمده است
آيا تشييع جنازه با آتش و چراغ و قنديل يا چيزهـايى از  : كند كه از او سؤال شد صادق روايت مى

تغييـر   -ه السـالم  علي-عبداللّه  رنگ چهره أبى: گويد مى! دهند، درست است؟ اين قبيل كه نور مى
آمد و به  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا فرد بدبختى نزد فاطمه دختر : كرد و نشست و فرمود

آيا راست : فاطمه گفت! جهل را خواستگارى كرده است؟ اى كه على دختر أبى آيا نشنيده: او گفت
! مه به جوش آمدپس غيرت در وجود فاط. گويم و سه بار تكرار كرد راست مى: گفت! گويى؟ مى

و اين بدين خاطر است كه خداوند غيرت را در زنان، و جهاد را بر مردان واجب و فرض نمـوده  
پس غم و غصه در فاطمه به خاطر شنيدن اين موضوع، شدت يافت : گويد امام صادق مى... است

همان شـب، حسـن را در آغـوش راسـتش و     . اى نشست و در فكر فرو رفت و تا شب در گوشه
كلثوم را با دست راستش گرفت، سـپس بـه    سين را در آغوش چپش حمل كرد و دست چپ امح

اش بيشتر شد،  حجره پدرش رفت كه على نيز وارد شد و اصالً به او نگاه نكرد، و لذا غم و غصه
شرم كرد كه او را به بيرون از منزل پدرش بخواند، پس . دانست كه چرا او ناراحت است على نمى

. هاى مسجد جمـع كـرد و بـر آن تكيـه داد     فت تا نماز بخواند و سپس از شن و ماسهبه مسجد ر
فاطمه را اندوهگين و غمناك ديد، لباسش را پوشيد و بـه   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر زمانى كه 

زمـانى كـه   . مسجد رفت و در ركوع و سجود خدا را خواند تا غم و غصه فاطمه را از او بزدايـد 
خواست از نزد فاطمه خارج شود، ديد چهره او كامالً دگرگون شده  )اهللا عليه و سلم صلي(پيامبر 
كشد، لذا خواب بر چشمانش گـوارا نشـد و هـيچ قـرارى نيافـت و بـه او        هاى بلندى مى و نفس
حسن را در آغوش گرفت و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر . پس بلند شد! برخيز اى دخترم: فرمود

پس . كلثوم را گرفت و به طرف على رفتند در حالى كه دراز كشيده بود ن و امفاطمه، دست حسي
بلند : زد و با خشم به او گفت )رضي اهللا عنه(علي پايش را بر پاى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

برو أبوبكر و عمر ! اى چقدر آرام و راحتى در حاليكه او را رنجور و ناراحت كرده! شو اى أباتراب
صلي اهللا عليـه  (پيامبر على خارج شد و آنها را نزد ! شان صدا كن و نزدم بياور ه را از خانهو طلح
دانى كه فاطمه پاره  آيا نمى! اى على: احضار كرد، پس پيامبر در حضور آنها به على فرمود )و سلم

ذيـت  پس هركس او را بيازارد، مرا آزرده ساخته و هـركس مـرا ا  ! تن من است و من نيز از اويم؟
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كند، خدا را آزرده است، و هركس او را بعد از مرگم بيازارد، انگار مرا در زمان حيـاتم آزرده  3
      1.»!است، و هركس او را در زمان حياتم بيازارد، گواينكه مرا بعد از وفاتم آزرده است

بوده  غضبناك )رضي اهللا عنه(علي از  -رضى اللّه عنها  -بنابراين، كامالً پيداست كه فاطمه 
 !است

رابعاً جنابعالى به استناد به اين حديث، معتقديد كه خشم فاطمه نسبت به هـركس، نـاگزير   
پيـامبر  دهد حتّـى   چنين باورى خالف قرآن است كه نشان مى! خشم خدا نسبت به او خواهد بود

! شد، آن خشم همواره خشـم الهـى نبـود    اگر نسبت به كسى خشمناك مى )صلي اهللا عليه و سلم(
خشـمناك   )رضـي اهللا عنـه  (  مكتوم بن أم نسبت به عبداللّه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ما اينكه ك

روشن ساخت كه آن » عبس و تولّى«گرديد و چهره در هم كشيد و روى برگدانيد، اما نزول آيات 
ن خشـم،  را به خـاطر آ  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خشم نه تنها خشم الهى نبود، بلكه خداوند 
صـلي اهللا عليـه و   (رسول خـدا  ، هرگاه )رضي اهللا عنه(  شديداً مالمت فرمود و به قول امام صادق

خداوند ديگر مرا به خاطر تـو سـرزنش   ! به خدا قسم! مرحبا بر تو«: فرمود ديد، مى او را مى )سلم
      2.»!نخواهد كرد

دهد  دم، به وضوح نشان مىسوره اعراف كه در نامه قبلى خود ذكر كر) 150تا148(و آيات 
بـه معنـى خشـم خـدا نبـود و       )عليـه السـالم  (   از برادرش هارون )عليه السالم(  موسىكه خشم 

 !كامالً راضى بود )عليه السالم(  برعكس، خداوند از هارون
به عنوان يك حديث مستقلّ، موضوع  »...فاطمة بضعة منى«خامساً به فرض صحت حديث 

را به عمد و قصد به خشـم آورد، و   -رضى اللّه عنها  -ه كسى فاطمه  در مواردى صادق است ك
 -تـوان   هرگاه يكى از اين دو شرط غايـب باشـد، نمـى   . باشد» صحيح«خشم فاطمه نسبت به او 

 -نمودن فاطمه  نتيجه گرفت كه شخص مربوطه خدا را، با عصبانى -حتّى بر مبناى همان حديث 
در  )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  در جريان فدك آمـده كـه   ! استخشمگين ساخته  -رضى اللّه عنها 

رسـول خـدا   من بر طبق حكم : المال گفت پاسخ اعتراض فاطمه نسبت به اختصاص فدك به بيت
مـا پيـامبران ارث نـداريم و هرچـه از پـس مـا       «: كنم كه فرمـود  عمل مى )صلي اهللا عليه و سلم(

اى كه در بعضـى از   و به گونه» !بيشتر دوست دارمماند، صدقه است و إلّا تو را از دختر خودم  مى
خشمگين نشـد، بلكـه بـا     )رضي اهللا عنه(أبوبكر روايات شيعه آمده، فاطمه نه تنها از اين سخنان 
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: أبوبكر به فاطمه گفـت «: اند ميثم بحرانى و دنبلى آورده چنانچه إبن! رضايت كامل از نزد او رفت
از فـدك،   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (رسول خدا . اى توستهمانا آنچه را كه براى پدرت است، بر

كرد، و شايسته است كه تو نيز همين  داشت و مابقى را در راه خدا تقسيم مى مايحتاج شما را برمى
      1.»پس فاطمه به آن راضى شد و به أبوبكر عهد داد كه همين كار را بكند.. كار را بكنى كه او كرد

پس أبوبكر بعـد از آن نـزد فاطمـه رفـت و بـراى عمـر نيـز        «: ندا يا در روايتى ديگر آورده
      2.»وساطت كرد، پس فاطمه راضى شد

در  -! و لـو اشـتباه هـم كـرده باشـد      - )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  بنابراين، دليلى نداريم كه 
نـوعى برخـورد    -رضـى اللّـه عنهـا     -نبوده و يا آن كه عصبانيت فاطمه » صادق«تشخيص خود 

 !!با قضيه نبوده است احساسى
در زمـان حيـات    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر گوييد كه  گذشته از اين، جنابعالى يكجا مى

آن را از او غصـب كـرد، ولـى     )رضي اهللا عنـه (أبوبكر خويش، فدك را به فاطمه بخشيده بود، و 
رفـت تـا فـدك را بـه      )هرضي اهللا عن(أبوبكر نزد  -رضى اللّه عنها  -اكنون ادعا داريد كه فاطمه 

 !عنوان ارث، از او بگيرد
كـه دائمـاً بـا     - )رضي اهللا عنـه (علي اند؛ زيرا محال است  آنان هرگز خواهان ميراث نبوده

مـا پيـامبران   «: را )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به اين سخن  -بوده  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
طبق گزارش  -نيز  )رضي اهللا عنه(علي شد؛ چنانچه خود نشنيده با» ...گذاريم و ارث بر جاى نمى
كنـد و تأكيـد    را تصـديق مـى   )رضـي اهللا عنـه  (أبوبكر گفته  -األوطار شوكانى  تاريخ طبرى و نيل

 !..ام من نيز آن را شنيده: كند مى

إنى ألستحيى من اللّـه أن  «: و در دوره خالفتش از برگرداندن فدك خوددارى كرد و فرمود

برگردانم 3 نم كه چيزى راك به راستى من از خدا شرم مى«؛ »!ا منع منه أبوبكر و أمضاه عمرأرد شيئ
 ..»!كه أبوبكر از آن منع كرد و عمر نيز همان كار را اجرا و قطعى نمود

ايد، بايد بگوييم كه  ذكر كرده -رضى اللّه عنها  -سادساً اما در مورد مقاماتى كه براى فاطمه 
مگر بـراى تصـديق فضـايل    ! ايم نبوده -رضى اللّه عنها  -ه منكر فضائل فاطمه ما ك! دوست عزيز

رضى اللّه عنها  -اى را نيز در حقّش پذيرفت؟ فضايل و مقام واالى فاطمه  هركس، بايد هر مبالغه
_________________________________________________________________________ 
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اين حديث مغاير قرآن، ! به جاى خود محفوظ، ولى خشم او به طور مطلق، خشم خدا نبود -5
بـه شخصـيتها   !.. شود اى در هدايت خلق از آن عايد نمى ست و هيچ نتيجهاساس ا و گزارشش بى
هرچند بلندمرتبه و صاحب فضـايل و قابـل احتـرام     -رضى اللّه عنها  -فاطمه !.. الوهيت نبخشيد

كـرد و بـا شـوهر بزرگـوارش نيـز،       است، ولى انسان بوده و به صورت يـك انسـان زنـدگى مـى    
من در اين زمينه، در نامه ! شد ر بعضى موارد از او خشمگين مىيافت و چه بسا د بگومگوهايى مى

 -رضى اللّه عنهـا   -ام فاطمه  فرماييد در هيچ جا نديده قبل، به جنابعالى مأخذ ارائه دادم و باز مى
ضمن ارجاع جنابعالى به آن مĤخذ، در اينجـا  ! خشمگين شده باشد )رضي اهللا عنه(علي نسبت به 

 :را بازگو كنم ناچارم چند مورد ديگر
 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  كند كه فاطمه از ازدواج بـا   روايت مى» فروع كافى«شيخ كلينى در 

پـس بـه او   ! كرد بر او وارد شد، در حالى كه گريه مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ناراضى بود و 
ـ    اگر در بين خانواده! كنى؟ به خدا قسم چرا گريه مى: گفت ود، تـو را بـه او   ام كسـى بهتـر از او ب
فاطمه ! ام، بلكه خداوند تو را به او داده است دادم، و بدان كه من تو را به ازدواج او درنياورده نمى
به خدا قسـم كـه   «: و در روايتى ديگر آمده! »كنم غذايى و زيادى غم و غصه گريه مى از بى: گفت

      1!»تر شد طوالنىام  ام بيشتر و بيمارى حزن و اندوهم زيادتر شد، فقر و ندارى
صـلي اهللا عليـه و   (پيامبر ميان على و فاطمه اختالفى بود، ... «: يا شيخ مجلسى آورده است

و دست على را گرفـت و بـر ران خـود گذاشـت و و     :) گويد تا اينجا كه مى... (وارد شد و )سلم
اصـالح   دست فاطمه را گرفت و بر ران خود گذاشت و همچنان نگـه داشـت تـا ميـان آن دو را    

     2!»فرمود، آنگاه بيرون آمد
من همراه «: اند كه گفت باز هم شيخ مجلسى و همچنين شيخ صدوق، از أبوذر روايت كرده

اى را كه قيمتش چهارهزار درهم بود،  پس من جاريه. طالب به حبشه هجرت كرديم أبى با جعفربن
 -علـى  . بخشيد تا او را خدمت كنـد زمانى كه به مدينه برگشتيم، آن را به على . به او هديه كردم

علـى را همـراه بـا آن     -عليها السالم  -روزى فاطمه . او را در منزل فاطمه گذاشت -السالم  عليه
      3.»...پس فاطمه خشمگين شد و به منزل پدرش رفت و! جاريه ديد كه سرش خيس است

_________________________________________________________________________ 
  149-150 ، ص1 معرفة األئمة، أربلى، جكشف الغمة فى  -  1
، 1 كشف الغمة، أربلـى، ج  -، چاپ جديد، تحقيق و تعليق محمدباقربهبودى 146 ، ص43 بحاراألنوار، مجلسى، ج -  2

  . 467 ص
  . ، چاپ نجف163 بابويه، ص علل الشرايع، إبن -، باب كيفية معاشرتها مع على 207 ، ص39 بحاراألنوار، ج -  3



 نقدي بر كتاب تيجاني

ز أبوبكر خواست، ولـى  زمانى كه فاطمه فدك را ا )رضي اهللا عنه(علي همچنين خشم او از 
پس فاطمـه  «: از دادن آن امتناع ورزيد؛ چنانچه در روايت شيعه آمده است )رضي اهللا عنه(أبوبكر 

عليها السالم با خشمى بسيار برگشت و از شدت خشم، مريض شد و بر على خشـم گرفـت كـه    
 ..رو روايتهاى ديگ..  1.»!چرا ساكت نشست و او را نصرت نداد و به كمكش نشتافت

شـد و مثـال    در صدر اسالم، احكام خالف اسالم از جانـب خلفـاء صـادر مـى    : ايد فرموده
اى از سعيدبن مسيب شنيده كـه عمـربن    ثقه» الموطّأ«بن أنس در  ايد كه بنا بر گزارش مالك آورده

 ..كرد، مگر اينكه آنها در ميان عرب متولّد شده باشند خطّاب از اينكه غير عرب ارث ببرد، منع مى
 :رسانم كه به عرض جنابعالى مى): جواب(

نه تنهـا در نوشـتار شـما راه     -شده گفته امام مالك است  كه تحريف -اين موضوع را  اوالً
» ارشـاد «شود؛ چنانكه در مقدمـه متـرجم    يافته، بلكه در كتب ديگر شيعه نيز متأسفانه مالحظه مى

فقـط آن متـرجم، آدرس مطلـب را در الغـدير     . .امينى، آمـده اسـت  » الغدير«شيخ مفيد، به نقل از 
از الغدير، اين موضـوع آمـده    187 ، صفحه6، بلكه در جلد178 ، صفحه3عوضى داده و نه در جلد

 !است
مسيب روايـت كـرده كـه     در رابطه با اصل مطلب، بايد گفت كه امام مالك از سعيدبن ثانياً

دهند، جلوگيرى كرد، مگـر آنكـه در محـيط     از اينكه به افراد غير عرب ارث )رضي اهللا عنه(عمر 
عربى به دنيا آمده باشند و قيد شده كـه منـع در حـالتى اسـت كـه افـراد در سـرزمين دشـمن و         

البالغـه از مسـلمانان و    در نهـج  -كـراراً   -نيـز   )رضـي اهللا عنـه  (علي چنانچه .. دارالحرب باشند
همـان  2  ست، و در فتـواى مالـك، ذيـل   برده انام » عجم«و از غيرشان، به » عرب«سرزمينشان، به 

و إن جـاءت امـرأة حامـل مـن أرض العـدو؛ اگـر زنـى حاملـه از         : قال مالك«: خوانيم روايت مى
 ..»سرزمين دشمن آيد

، چنانكـه آن زن  )رضي اهللا عنه(عمر در اين صورت، عقيده مالك آن است كه بر طبق رأى 
برنـد، امـا    و فرزندش از يكديگر ارث مى در محيطى عربى آن روز كه اسالمى بود فارغ شود، زن

در همان ديار كفر، زن فارغ شود، از نظر آن كه نسبتشان به هم موكول به شـهادت كفّـار بـوده و    
 .ماند قابل اثبات نيست، قانون ارث در موردشان معلّق مى
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» الموطّـأ «مذهب است، در شـرح   كه مالكى -از علماى بزرگ اندلس  -أبوالوليد باجى 7
/ مـادرى «مگر در اثر تحقيق از محيط كفر، علم و يقين حاصل گردد كه نسبت «: ح نموده كهتصري

ميان آن دو تن صحيح است و فتواى مالك موكول به آن است كه تحقيق نشده و صـرفاً  » فرزندى
      1.»ادعايى در ميان نباشد

اثبـات  «سـر  نبردن عجم از عـرب نيسـت، بلكـه مطلـب      بينيم كه سخن در ارث بنابراين مى
كه  -است كه در محيط اسالمى به روشنى و به زودى حاصل گشته و در محيط غير عرب » نسب

نتيجتـاً  .. شد، و شهادت مسلمين الزم بـود  در آن موقع به سهولت مشخّص نمى -مسلمان نبودند 
» مالك«و » عمر«نويس كتاب ارشاد مفيد، و هم آقاى امينى به خطا رفته و  هم جنابعالى، هم مقدمه
 !..ايد اند، متّهم ساخته را به مطلبى كه نگفته

و أبوبكر بوده است، اما عمر، خليفه  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر متعه در زمان : ايد فرموده
 ..را تغيير داد و متعه را تحريم نمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دوم سنّت 

 :بايد عرض كنم كه): جواب( 
پيـامبر  به هيچ وجه متعه را حرام نكرد، بلكه تحريم متعه را از جانـب   )نهرضي اهللا ع(عمر 

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  تحريم متعه در زمان خود ! مجدداً گوشزد نمود )صلي اهللا عليه و سلم(
و ) 7تـا 5/المؤمنـون (هرچند آيات قـرآن  .. و از زبان خودش اعالم گرديد -از طرف خدا  - )سلم
به وضوح شاهد تحريم آن هستند و غير از دو راه، يعنى زناشويى بـا همسـران    )31تا29/المعارج(

كنـيم تـا    دائمى و كنيزان، راهى وجود ندارد، اما براى جواب جنابعالى مطالبى را ذيـالً بـازگو مـى   
 :روشن شود

يعنـى سـال هفـتم و نهـم      -مجموع روايتهاى تجويز و تحريم متعه، به يك مقطـع زمـانى   
باشند كه در اين سالها جنگهاى خيبر، عمرةالقضاء، مؤته، فتح مكّـه و حنـين    مىمربوط  -هجرى 

آن هم در شرايط دشوار و اضطرارى جنگى  -اند كه در اين مقطع زمانى، تنها دو فقره  اتّفاق افتاده
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  حكم جواز متعه صادر گشته و بعد از پايان جنگ بالفاصله به وسيله  -

      2.صادر گرديده است -در تمام احوال  -كم الغاء آن ح )سلم
در پايان همان جنگ، حكم جواز  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اول در اثناى جنگ خيبر كه 

دوم در اثناى فتح مكّه كه .. متعه رإ؛ خ  همراه با خوردن گوشت خران اهلى را الغاء و تحريم كرد
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چه به صـورت   -ه را براى هميشه و تا ابد الغاء و تحريم آن را در پايان فتح مكّه، حكم جواز متع
      1.اعالم و ثابت كرد -اضطرارى و چه عادى 

اگـر  .. در مقطع زمانى، آن را تجويز فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و اما ببينيم كه چرا 
اى بوده و از هر زمان  يژهبينيم كه سالهاى هفتم تا نهم هجرى، سالهاى و به تاريخ مراجعه كنيم مى

اسالم تنها در مدينه و اطراف آن مسـتقر  . ديگرى، خطر نابودى بيشتر متوجه مسلمانان بوده است
در داخل خود جزيرةالعرب، خطر تهاجم مشركان و به خصـوص مـردم مكّـه، و خطـر     . شده بود

صـلي اهللا  (پيـامبر  هـاى   در همين حال، وصول نامه.. كرد تهاجم يهوديان خيبر، مدينه را تهديد مى
به پادشاهان ايران و روم و زمامداران اقمارشان، آن دو امپراطورى عظيم را با اسـالم   )عليه و سلم

و مسلمانان وارد جنگ نمود و به تعبير ديگر، سال هفتم هجرى، سال آغاز جنگ جهانى بـود كـه   
لعرب و امپراطورى ايـران  يك طرف آن مدينه با تعدادى اندك، و طرف ديگر آن تمام شبه جزيرةا

و يك مثلّث خطر، كه .. و روم و همه مستعمرات و اقمارشان، هريك با صدها هزار نفر مسلّح بود
 -و يـك گوشـه آن در خـارج عربسـتان      -مشركان و يهوديان  -دو گوشه آن در داخل عربستان 

      2.موجوديت اسالم را در يك خطر كامالً جدى انداخته بود -مسيحيان شام 
ابتدا تصميم به از بين بردن دوگوشه داخلى اين مثلّث خطـر،   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

و استقرار اسالم در سراسر جزيرةالعرب، و تضمين بقاء و استقامت در برابر تهاجم خارجى ايران 
لـذا   پرداخـت و  -در فتح مكّـه   -و از يهوديان خيبر آغاز نمود و سپس به مشركان .. و روم نمود

اى كه در بينشان افرادى بودند كـه   بسيج كرد؛ به گونه -به طور تام و عمومى  -تمام مسلمانان را 
همچنـين  ! در مقابل گرسنگى تاب نياورده و در اثناى جنگ خيبر، گوشت خران اهلى را خوردنـد 

 تـاب  -همچنـين در فـتح مكّـه     -افرادى هم بودند كه در مقابل فشارهاى جنسى در جنگ خيبر 
پيامبر  ااجازه خواستند كه خود را اخته كنند، ام )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مقاومت نداشته و از 

به آنها اجازه چنـين جنـايتى را نـداد و در عـوض، موقّتـاً جـواز متعـه را         )صلي اهللا عليه و سلم(
 :شده است صادر فرمود؛ چنانچه از عبداللّه روايت -در اين شرايط حاد و اضطرارى -برايشان 
جنگيديم و هيچ همسرانى را همراه  بوديم و مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ما در ركاب «

پيـامبر  پس ! اجازه خواستيم كه خود را اخته كنيم )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خود نداشتيم و از 
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در مقابـل   ما را از اين كار نهى فرمود و سپس به مـا رخصـت داد تـا    )صلي اهللا عليه و سلم(9
      1.»دادن پارچه و لباس، زنى را تا مدتى نكاح كنيم

اول بـراى تسـخير خيبـر، مركـز      -در عرض ايـن دو سـال، تنهـا در دو مـورد اضـطرارى      
اين بسـيج عمـومى، شـامل     -هاى مشركين  هاى يهوديان و دوم براى فتح مكّه، مركز توطئه توطئه

الزم و  -! كردن خود هم پـيش رفتنـد   ى جنسى، تا اختهكه در مقابل فشارها -چنين افراد افراطى 
موقعى كه اسالم از اين خطر كلّى درآمـد و   -ضرورى گرديد كه متعه تجويز شود، اما پس از آن 

در  - )رضـي اهللا عنـه  (علـي  تا ابد تحريم گشت؛ چنانچه از  -نياز گرديد  از اين بسيج عمومى بى
 :پس از خيبر فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(ر پيامبروايت شده كه  -كتب شيعه و سنّى 

     2.»يوم خيبر لحوم الحمر األهلية و نكاح المتعة) صلي اهللا عليه و سلم(حرّم رسول اهللا «
در روز خيبر، خوردن گوشت خرهـاى اهلـى و نكـاح     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «

 ..»متعه را حرام نمود
دارد كه مأمور بوده تا حكم بطالن متعه را  اظهار مى در روايت ديگرى )رضي اهللا عنه(علي 
     3.»أن أنادى بالنهى عن المتعة) صلي اهللا عليه و سلم(أمرنى رسول اهللا : قال«: اعالن نمايد
به من دستور داد كه نهى از متعه  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر : فرمود )رضي اهللا عنه(علي 
 ..»را اعالم كنم

إنى قد كنت أذنت لكم فـى  «: در پايان فتح مكّه فرمود )لي اهللا عليه و سلمص(پيامبر و خود 

ء فليخل سـبيله   اإلستمتاع من النساء و إن اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شى

      4.»تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الو 
م، اما بدانيد كه خداوند آن را تـا  كردن زنان اجازه داده بود شما را در متعه) قبالً(همانا من «

پس هركس از شما چنين زنى را نـزدش داشـته باشـد، او را رهـا     . روز قيامت تحريم كرده است
 ..»!ايد، چيزى را پس نگيريد سازد و از خود برهاند و از چيزهايى كه به او داده
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ه ون حجـ همچـ  -آمـد   پس از فتح مكّه و اطراف آن، هرگاه وضعيتهاى اضطرارى پيش مى
رفت برخى انتظار صدور مجدد جواز متعه  و احتمال مى -الوداع و جنگ تبوك با روميان متجاوز 

كه در فتح مكّه اعالم كرده بود  -بر تحريم ابدى آن  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر را داشته باشند، 
فقره تجـويز متعـه، پـنج    اى كه در طول اين دو سال، در مقابل دو  كرد؛ به گونه مجدداً تأكيد مى -

      1.فقره تحريم روايت گرديده است
.. اين تأكيدهاى مجدد بر تحريم آن، تصور جواز متعه را از خيال همه مسلمانان بيرون كـرد 

النهـرين و شـام كـه اكثـراً      در جنگهاى خونين با مرتـدين و بـين   )رضي اهللا عنه(أبوبكر در زمان 
نيـز ايـن جنگهـا را رهبـرى      -! فرمانده افراطى در نكاح بـا زنـان  به قول جنابعالى  -وليد  خالدبن

كرد، كسى روايت نكرده كه خالد يا فرماندهان ديگر، يا يك نفر از سـپاه اسـالم در دورتـرين     مى
 .النهرين، با زنى عقد متعه برقرار كرده است نقطه شبه جزيره يا شام و بين

 -كه سپاهيان اسالم از عربستان خارج گشته نيز، در سالهايى  )رضي اهللا عنه(عمر در زمان 
را درباره ايران و روم، پس از پاكسازى داخلـى دنبـال    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و ادامه نقشه 

و از يك طرف بعد از تحمل اين همه شدايد و حالتهاى اضطرارى در جنگهـاى كسـكر،    -كردند 
ه تصرّف خود درآوردند، و از طرفى ديگر، با تحمل ، پايتخت ايران را ب...، بويب، قادسيه وهمروح

ـ : شرايط سخت و دشوار در جنگهاى با روم، يعنى ـه در شـام، و    هيرموك، حمص، الذقيو انطاكي
دنين، بابليون در مصر، شهر اسكندريه را به تصرّف خويش درآوردنـد، در تمـام    جنگهاى فرما، أم

يعنى خـارج از   -رارى و دور از خانه و كاشانه اين سالها، شدت جنگ و حالتهاى سخت و اضط
كسى روايت نكرده كه يكى از فرماندهان يا سپاهيان اسـالم، در ايـن مسـافرتهاى     -جزيرةالعرب 

همگى اينها حاكى است كـه تحـريم متعـه در    !.. جنگى و دور، با زنى عقد متعه برقرار كرده است
 ..يله خودش اعالن گرديده استو به وس )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر زمان خود 

هاى جنگـى و در برخـى از    ، ناگاه در پشت جبهه)رضي اهللا عنه(عمر اما در اواخر خالفت 
البته  -نشين، نغمه بسيار خفيفى درباره جواز متعه  محافل بحث و روايتها، و از زبان چند نفر سايه

مه خفيف نيز، از آنجـا سرچشـمه   از اينجا و آنجا شنيده شد، و اين نغ -در حالت شدت اضطرار 
 !گرفته بود كه همين چند نفر، شخصاً شاهد جنگهاى سال هفتم و هشتم و نهم نبودند

 )رضـي اهللا عنـه  (عمـر  تا زمانى كه سروصداى آن افراد در حد بحث و نقل روايـات بـود،   
 اما همين كه شنيد، همين سروصداهاى جزئى در يك مورد شكل عمـل بـه خـود   .. چيزى نگفت

_________________________________________________________________________ 
مكّـه، عمرةالقضـاء،    خيبر، فـتح : اين فقرات عباراتند از.. 119-120 ، ص6 صحيح مسلم، هامش إرشاد سارى، ج -  1

  . حجةالوداع، تبوك و أوطاس
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به هنگام مسافرت به كوفه، با زنى عقـد متعـه برقـرار    » حريث عمروبن«گرفته و فردى به نام 1
كنـد و از آنهـا    فوراً او را همراه با آن زن بـه مدينـه احضـار مـى     )رضي اهللا عنه(عمر كرده است، 

 عمر  تمام 1حريث به اين جريان اعتراف نمود، آورد و پس از آن كه عمروبن بازجويى به عمل مى
اصحاب مهاجرين و انصار و همان كسانى را كه در جنگهاى سال هفتم و هشتم به بعـد شـركت   

كند و در حضـور   داشتند و شاهد عينى جريان حكم متعه و تحوالتش بودند، به مسجد دعوت مى
را  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر رود و حكم تحريم متعه از جانب  شان بر باالى منبر مى تمامى
هركس با زنى متعه كند و با او نزديكـى كنـد، او   : گويد نمايد و مى اعالم مى -و مجدداً  - صريحاً

و شـاهدان عينـى جريـان     2و هيچ يـك از صـحابه  ! ت خواهم كردمجازا) همچون عقوبت زنا(را 
در حاليكه اعتراض بر شـخص  ! اعتراضى نكرد )رضي اهللا عنه(عمر حكم متعه، در برابر اين اقدام 

پهن  و حتّى يك زن بينى )رضي اهللا عنه(  بارها بالل حبشى! سابقه نبود هم كم )ي اهللا عنهرض(عمر 
را بر باالى منبر مورد اعتراض قرار داده و در مورد  )رضي اهللا عنه(عمر انصارى، به هنگام خطبه، 

 )نـه رضـي اهللا ع (عمـر  محدودكردن مهريه زنان، گفته عمر را بر باالى منبر مردود اعـالم كـرد و   
      3!برد و به اشتباهش پى مى! گويد اين پيرزن راست مى: گفت

، )رضـي اهللا عنـه  (علي بنابراين، همين عدم اعتراض و سكوت عمومى اصحاب و از جمله 
 ..بوده است )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دليل قاطع بر تحريم متعه از جانب 

فقط حكـم   )رضي اهللا عنه(عمر ند كه ك عالوه بر مطالب فوق، موارد زير به خوبى ثابت مى
 :انجام گرفته بود، مجدداً بيان نمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر تحريم متعه را كه در زمان 

رضـي اهللا  (عمر اوالً ماهيت مسأله متعه طورى نيست كه تغيير حكم آن، كمترين سودى به 
 !برساند )عنه

دادن هيچ كار عادى را نداشت تا چه رسد به  جامشخصاً قدرت ان )رضي اهللا عنه(عمر ثانياً 
و به همين دليـل، اصـحاب و حتّـى    ! )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا تغيير احكام دين و سنّت 

توانستند او را بر باالى منبر، زير سـؤال ببرنـد و او را    زنان و افراد عادى و گمنام هم به آسانى مى
رضـي اهللا  (علـي  كه تمامى كارها را با اصـحاب و خصوصـاً   و از طرفى ثابت است ! مؤاخذه كنند

 .نمود مشورت مى )عنه

_________________________________________________________________________ 
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 نقدي بر كتاب تيجاني

نـه تنهـا نسـبت بـه احكـام خـدا        )رضـي اهللا عنـه  (عمر ثالثاً هزاران نفر از مسلمانان زمان 
گروه از خانه و ديارشـان، دور   تفاوت نبودند، بلكه در جهت حفظ و حراست و بقاى آن، گروه بى

امان جنگها انداختـه و بسـيار    در آتش بى -به خاطر اسالم  -جوار خود را افتاده و سرزمينهاى هم
كردند و شكّى نيست، جنـگ در فضـاى آزاد    سخاوتمندانه، جان و مال خويش را فداى اسالم مى

خواهد احكـام دينشـان را تغييـر     انداختن امواج اعتراض عليه يك نفر كه مى جهان اسالم و به راه
 !هاى دشوار خارجى با امپراطورى ايران و روم آسانتر بوددهد، به مراتب از جنگ

علي چرا زمانى كه ! ، متعه همچنان حرام بود؟)رضي اهللا عنه(عمر رابعاً چرا بعد از خالفت 
به خالفت رسيد و همگى او را به عنوان خليفه و امام پذيرفتند، اعالن بـه حلّيـت    )رضي اهللا عنه(

 !آن ننمود؟
 )رضي اهللا عنه(عمر كه  -ا بر اين مقدمات قطعى، فرض اين قضيه را بن! دوست عزيز! آرى

صـلي اهللا  (پيـامبر  در زمان خويش در نكاح متعه و يا موارد ديگرى با نص صريح قرآن و سـنّت  
مخالفت كرد و در پيشگاه اصحاب مهاجر و انصار بـر بـاالى منبـر، حكـم متعـه يـا        )عليه و سلم

اند، تغيير داد و خم بر ابروى كسى هم نيامـد   دند خلفاء تغيير دادههرحكم ديگرى كه شيعيان معتق
هم بلند نشـد و پـس از    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و صداى اعتراض يك نفر از ياران باوفاى 

را از ! تابعين اين احكام تغييريافته شهادتش نيز همه مسلمانان، يعنى ساير اصحاب و تابعين و تابع
و حتّى تصور آن، جز بـراى زناكـاران و   ! سازد باطل و محال مى -اند  مى شمردهاحكام اصيل اسال

و كسانى كه از واقعيتهاى اسـالم و تـاريخ آن خبـرى ندارنـد و بـه اخبـار و       ! برداران شرعى كاله
پردازنـد، ممكـن نيسـت و طـرح آن نيـز جـدى بـه نظـر          مى! روايات شيرين طوطيان شكرشكن

 !..رسد نمى

كننـد، و از نظـر    زن شـرعى حسـاب مـى    عنوان شده را به فقهاى شيعه، زن متعه: ايد فرموده
شيعه، اميرالمؤمنين قايل به جواز متعه بوده و اولين كسى بود كه عمر را به جهـت نهـى از متعـه،    

 ..مورد اعتراض و انتقاد قرار داده است
نى نبـود كـه بـرخالف    سواد و نادا مرد بى )رضي اهللا عنه(علي اوالً ! دوست عزيز): جواب(

علي : ايد و اينكه گفته.. رفتار كند و متعه را تجويز دهد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر قرآن و سنّت 
كرد، مردمان جز شقى، دچار زنـا   اگر عمر متعه را نهى نمى«: در مورد متعه فرموده )رضي اهللا عنه(

و جـز  ! د شـقى و دلخـواه آنـان اسـت    كـار افـرا   -هردو  -متعه و زنا : ، بايد گفت كه»!شدند نمى
 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  اگر اين گفته جنابعالى صحت داشـت، و  .. شهوترانى فلسفه ديگرى ندارد
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و چـرا  ! مخالف نهى متعه بود، چرا در دوره خالفت و امارتش، دوبـاره آن را تجـويز نكـرد؟   3
 :چنين فرمود

      1.»الحمر األهلية و نكاح المتعة يوم خيبر لحوم) صلي اهللا عليه و سلم(حرّم رسول اهللا «

در روز خيبر، خوردن گوشت خرهـاى اهلـى و نكـاح     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «
 ..»متعه را حرام نمود

شده را به زن شرعى حساب كرد كه در عقد آن شاهد نـدارد و   توان زن متعه ثانياً چطور مى
رد، نه عده شرعى دارد، نه نفقه ايام عـده دارد، نـه   همچنين نه نفقه دارد، نه طالق دارد، نه ارث دا

گيرد، و نه احكامى همچون ظهار و ايالء  محدوديت تعدد زوجات دارد، نه به اجازه ولى انجام مى
طبق روايات  -در واقع متعه .. و لعان دارد، در حاليكه براى زن شرعى چنين احكامى واجب است

ت معين است كه با اتمام مدت آن، قرارداد بين طـرفين متعـه   گرفتن زن به مد همان اجاره -شيعه 
  : شود؛ چنانچه از امام باقر آمده است خود فسخ مى نيز خودبه

  ؛ 2»ال بأس يتمتع بالمرأة ما شاء، ألن هذه مستأجرة«

تواند با يـك زن متعـه كنـد؛ زيـرا آن      مرد هر چقدر بخواهد مى! ندارد   هيچ اشكالى«
 ..»!اجاره است
  : اند از امام صادق آوردهيا 

   ؛3»تزوج منهن ألفاً، فإنهن مستأجرات«

 ..»!اى هستند زيرا آنها زنان كرايه! با هزار نفر از آنها  ازدواج كن«
المتعة ليسـت مـن األربـع، ألنهـا ال تطلـق و ال تـورث و ال تـرث و إنمـا هـى          «: گويد يا مى

   ؛4  »مستأجرة

زيرا متعه نه طالق دارد و نـه تـوارث، بلكـه زن    رود؛  عدد چهار در متعه به كار نمى«
 ..»شده تنها يك مستأجر است كه توسط مرد، كرايه شده است متعه
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 نقدي بر كتاب تيجاني

» أجـورهنّ «سوره نساء، دليل صحت متعه و كلمه  24در آيه » فماستمتعتم«كلمه : ايد فرموده
د كـه بـر   ايـ  شده است، و سـپس بعضـى از روايـات را خاطرنشـان كـرده      حاكى از اجر زنان متعه

 ..در همان آيه داللت دارند» إلى أجل مسمى؛ تا مدت معينى«شدن كلمات  اضافه
 :بايد معروض دارم كه): جواب(

اوالً آيه، هيچ ربطى به متعه ندارد و خداوند در اين آيه، ممانعت ازدواج با زنـان محـارم و   
موده و به دادن مهريه در نكـاح  بيان فر -با شرايط الزم آن  -صحت ازدواج با زنان غير محارم را 

 :فرمايد چنانكه مى! كند؛ نه موقّتاً صحيح دائمى امر مى

m�s�t�u���v�w�l ]23: النساء [  
خداوند بر شما حرام نموده ازدواج با مادرانتـان و دخترانتـان و خواهرانتـان    (
�...)و �

m�N�O�P�Q�R�S�T������U�V�W�YX�Z�[�\����]�
�̂_�a`�l ]24: النساء [� �

توانيـد بـا    غير از اينان، ازدواج با زنان ديگر برايتان حالل گشته است و مىو (
اموال خود، زنانى را جويا شويد و با ايشان ازدواج كنيد در حاليكه پاكدامن و 

كـه حـالل   (پس اگر با زنى از زنانى ! دورى جوينده از زنا و شهوترانى باشيد
كام گرفتيد، بايد كـه  ) يك بار حتّى براى(، ازدواج كرديد و از او )شما هستند
بپردازيد و اين ) چنانكه در عقد مقرّر گرديده، بدون كم و كاست(مهريه او را 

�...)واجبى است الهى �

m�r�s�t�u�v�w�x����y�z�{�|�}�~�_���
�̀ba�c�d�fe�g�h��ji�k�l�m�n�
o���p�q�r�s�t�u��wv�l ]25: النساء[� �

نتوانست با زنان آزاده مـؤمن  ) لذاقدرت مالى نداشت و (و اگر كسى از شما (
) نه به عنوان كنيز، بلكه به عنوان همسر(تواند با كنيزان مؤمنى  ازدواج كند، مى
از ازدواج با كنيزانى كه مـؤمن  . (خداوند از ايمانتان آگاه است. ازدواج نمايد

و شما و آنهـا در برابـر   (برخى از برخى هستيد ) اند، سرپيچى نكنيد؛ زيرا شده
يكسان هستيد و اگر كنيزان شما ايمان    نياورند، شـما حـقّ ازدواج بـا    دين 
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مند شويد؛ و آنهـا   توانيد از آنها بهره مشركان نداريد و تنها به عنوان جاريه مى5
پس با اجازه ولـى و صاحبشـان بـا آنـان     ). ملك يمين خواهند بود؛ نه همسر

ر عرف و عادت، بپردازيد و ازدواج كرده و مهريه آنها را زيبا و پسنديده و براب
زنان و كنيزانى را برگزينيد كه باعفّت و پاكدامن باشند و فاجره نباشند و براى 

�...)برنگزيده باشند) نامشروع(خود دوستان و رفقاى  �

m�¦�§���̈�©�«ª�¬�®�̄�±°�²�³�́���µ�l ]25: النساء [   
ا آزاد اسـت  براى كسى از شم) مالى(ازدواج با كنيزان به هنگام عدم قدرت (

و بترسد كه به زنا و ديگر كارهاى حرام  كشيده (كه ترس از فساد داشته باشد 
) و بتوانيد عفّت خود را مراعات كنيد(دارى كنيد  ، و اگر صبر و خويشتن)شود

 )..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  -1

 .آنان، ازدواج با ديگران صحيح و بالمانع است
توانند ازدواج كننند، با  كسانى كه در صورت فقر و ناتوانايى مالى نمى: خداوند امر كرده -2

زان مؤمن هم نتوانستند ازدواج كنند، آنها را امر به صبر و كنيزان مؤمن ازدواج نمايند، و اگر با كني
فرمود؛ چناچـه در   بود، آنها را بدان راهنمايى مى دارى نموده و اگر چنانچه متعه مباح مى خويشتن

 :فرمايد آيه ديگر مى

m�U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�_^��l ]33: النور [  
و پاكدامنى تالش كننـد   آنان كه امكانات ازدواج را ندارند، بايد در راه عفّت(

و وسيله ازدواجشان را (تا خداوند از فضل و لطف خويش ايشان را دارا كند 
 ))..فراهم سازد

همچنين امر فرموده كه با زنـانى ازدواج شـود كـه باعفّـت و پاكـدامن و دور از زنـا و        -3
ساعته يا يـك روزه و   باز نباشند؛ نه زنانى كه از راه زناكارى يك شهوترانى باشند و مردباز و رفيق

.. كنند و طرفين متعه، هيچ هدفى جز شهوترانى و ريخـتن نطفـه ندارنـد    امرار معاش مى! يا زيادتر
براى زنان به خوبى » ال متخذات أخدان«و » غير مسافحات«براى مردان، و » غير مسافحين«كلمات 

 ..به اين مسأله اشاره دارد
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به معنى مهريه » أجر«گيرى از زن است و كلمه  كامورى و  به معنى بهره» استمتاع«كلمه  -4
در ازدواج دائمى، اين مهريه از همان زمانى واجب .. شود زن است كه در موقع عقد، مشخص مى

گيرد؛ يعنى اگر زن و شـوهرى بـر سـر مقـدار      شود كه مرد براى اولين بار از همسرش كام مى مى
با همسرش نزديكى كند، اين مهريـه بـر او واجـب     اى توافق و عقد كردند، و مرد همين كه مهريه
گرفتن از هم جدا شوند، در حاليكه در متعه، همـين كـه    شود، هرچند بعد از همان يك بار كام مى

شود كه  زن يا مرد از عقدشان پشيمان گشتند، مهر و اجر زن به تعداد همان روزهايى پرداخت مى
 !است گيرى مرد بوده مورد بهره
ود كه نكاح زنان مؤمن و آزاد، بدون اجازه و رضايت اولياء و نكـاح كنيـزان   ش ثابت مى -5

مؤمن بدون اجازه مالك و صاحبانش، صحت ندارد؛ زيرا نكاح شرعى، بـا رضـايت اوليـاى زن و    
همين را  »فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ«جمله ! شود كه در متعه چنين نيست حضور دو شاهد جارى مى

دهد، سرپرستان بايستى دختران و پسران خـود را بـه    ى ديگر دستور مىرساند؛ چنانچه در جا مى
 :فرمايد ازدواج همديگر دربياورند؛ مى

m�A�B�C�D�E�F�HG�l ]32: النور [  
مردان و زنان مجرّد خود و كنيزان شايسـته خـويش را بـه ازدواج يكـديگر     (

 )..درآوريد

را به ازدواج مشركين درآورنـد، نهـى   و در جايى ديگر، اولياى زنان را از اينكه دخترانشان 
 :كند مى

m�p�q�r�s��ut�l ]221: البقرة [  
به ازدواج مردان مشرك درنياوريـد، مـادامى كـه    ) زنان و دختران خود را(و (

 )..ايمان نياورند

آيه نه تنها دليل بر صـحت متعـه نيسـت، بلكـه آن را عملـى زشـت و پليـد        ! دوست عزيز
داند؛ آن هم زنانى پاكدامن و عفيـف؛   قط با زنان و كنيزان مؤمن جايز مىداند؛ زيرا ازدواج را ف مى

در حاليكـه در  .. »غير مسافحات و ال متخذات أخدان«باز و شهوتران و به تعبير قرآن  نه زنان رفيق
تواند با مجوسيان و يهوديـان و مسـيحيان و زنـان بـدكاره و      مرد مى -طبق روايات شيعه  -متعه 

 !برقرار كند فاجره عقد متعه
نساء، ذكر كـرده و بـه    24در آيه » إلى أجل مسمى«شدن  ثانياً رواياتى را كه در مورد اضافه

 فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجـورهن فريضـة؛  «: كه در روايت آمده -اين ترتيب 
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ايـد،   آورده - پس هنگامى كه از آنان تا مدت معينى كام گرفتيد، پس اجرشان را وجوباً بدهيد7
در واقـع كسـى كـه چنـين     ! جعلى و كفرآميز است و در هيچ يك از قرائات متواتر نيامـده اسـت  

اين افراد، ايـن روايـات كفرآميـز را تنهـا     .. اعتقادى داشته باشد، قطعاً به تحريف قرآن ايمان دارد
بنـا   -داننـد و   جايز مىدر اينجا ناچاريم به كسانى كه متعه را !.. اند شان جعل كرده براى شهوترانى

: كنند، آشكارا بگـوييم  آن را رحمت الهى و يكى از عبادات شرعى تلقّى مى -بر رواياتى دروغين 
بـه زعـم    -آوريد تـا   پس چرا دختران و خواهران و ساير نزديكان خود را به متعه ديگران درنمى

دانيد  ى كه حالل خدا مىحالچرا همگى از آن اكراه داريد، در ! به آن احسان عظيم برسيد؟ -خود 
شود، مگر اينكـه   ايمان مؤمن كامل نمى: فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر «: كنيد مى1  و روايت

 2 ..»!كند متعه
كند، و هـر بـار    هركس متعه كند، خداوند احسانش را بر او واجب مى: گويد جعفر مى أبى« 

، و هرگاه غسل كند، خداوند به تعـداد موهـاى   بخشد كه نزديكى كند، خداوند گناهى را از او مى
به تعداد موهاى : گفته شد! گذرد ريزد، از او مى هاى آبى كه بر موهايش مى سرش و به اندازه قطره

   :فرمايد امام صادق مى«.. 3 »!اى سربه تعداد موه! آرى: فرمود! سر؟
كرده و هـركس آن   هركس متعه كند، به دين ما عمل. متعه دين من و دين پدران من است 

متعـه فـرار از شـرك اسـت، و     . را انكار كند، دين ما را انكار و دين ديگرى را اختيار نموده است
آيد، از فرزند نكاح بهتر است و منكر آن كافر است و اقراركننده بـه   فرزندى كه از متعه به دنيا مى

شـده تعلّـق    بـه زن متعـه  يكى پاداشـى كـه   : آن، مؤمن موحد است؛ زيرا در متعه دو پاداش است
    4.»!گيرد، و ديگرى پاداش خود متعه مى

عطـف بـر أقـرب،     »أرجلَكم«كند و كلمه  آيه وضو صراحتاً به مسح پاها امر مى: ايد فرموده

تواند عطـف بـر    باشد و نمى مى »وامسحوا برءوسكم و أرجلَكم«در همان جمله  »رءوسكم«يعنى 

در جمله مستقلّ قبلى باشد، و اگر چنين بود، بايسـتى بعـد از    »أيديكم«و » وجوهكم«أبعد، يعنى 

فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و «: شد بيان مى »وامسحوا«و قبل از فعل  »أيديكم« كلمه

_________________________________________________________________________ 
اگر كسى از شما اين كار «: همان پاسخى كه امام صادق به برخى از يارانش كه در اين مورد پرسيده بودند، فرمود - 1

و خواهران و (وستان و يارانش بخواهد كه چنين كند داند و از آن شرم ندارد، پس از بهترين برادران و د را مباح مى
 ).450 ، ص14 وسائل الشيعة، ج -44 ، ص2 فروع كافى، ج.. (»!)دخترانش را در اختيار آنان قرار دهد

  . 366 ، ص3 بابويه، ج من ال يحضره الفقيه، إبن - 2
  .همان - 3
  . 495 ، ص2 الصادقين، ملّاكاشانى، ج تفسير منهج -  4
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اگر فلسفه وضـو تنهـا تميـزى و پـاكى     : ايد سپس گفته.. »أرجلَكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم
امر نفرمود كه قبل از هر نماز، تمام بدن خود را بشوييد يا حداقل سرها بود، پس چرا خداوند  مى

 !را نيز مثل صورت و دست و پاها بشوييد؟
 :در حاليكه): جواب(

نصـب  » أرجلَكـم «اوالً حكم بسيار روشن است و همان عطف بر أبعد است؛ زيرا إعـراب  
.. گـردد  برمـى » فاغسلوا«به فعل در جمله اول است، و » وجوهكم«و » أيديكم«است كه عطف بر 

وانگهى .. آمد مى» أرجلكم«بود، الزم بود،  مى -» برءوسكم«يعنى عطف بر  -واگر عطف بر أقرب 
باشد، بنابراين اگر در آيه  سياق و نظم كالم خدا روى حكمتهاى خاص و روش بالغى خودش مى

بلكه كالم را به اوج بالغت و اعجاز  كند، شود، نه تنها ايجاد اشكال نمى تقدير و تأخيرى ديده مى
اشاره كنـيم تـا موضـوع    » معطوف و معطوف عليه«و كافى است به يك نمونه از چنين ! رساند مى

 :استناد نگردد» عطف بر أقرب«بر قاعده نارساى  -به پندار جنابعالى  -تر شود و  روشن

m�[���\���]���^����_���`���a�����b���c���d���e���f���g���hi��kj�l 

  ] 3: التوبة[
اين اعالمى است از جانب خدا و پيامبرش به همـه مـردم در روز بزرگتـرين    (

كه خدا و پيامبرش از مشـركين  ) يعنى عيد قربان بر همگان خوانده شود(حج 
 )..بيزارند

، چرا خداوند نفرموده  m�d�e�f�g�ih��kj�l: فرمايد بينيم كه خدا مى در آيه مى
 -با اعراب رفـع   -» و رسولُه«توان گفت كه  آيا مى! ؟»ء من المشركينَ رسولَه برىأن اهللاَ و «: است

تواند  شود و نمى نزديكتر است، پس بر آن عطف مى -با اعراب محلّى جرّ  -» المشركينَ«چون به 
 !معطوف باشد؛ چون دورتر است؟ -با اعراب نصب  -» اللّه«به 

مجـرور گـردد و بـه    » مـنْ «ود، بايد به وسـيله  عطف ش» المشركينَ«در اين صورت اگر بر 
ء مـن   أن اللّـه بـرى  «: چنـين خواهـد شـد    -العياذ باللّه  -تعلّق گيرد، و باألخره معناى آن » ء برِى«

 ..»!المشركينَ و رسوله؛ خداوند از مشركين و پيامبرش بيزار است
ده و آن همـان توحيـد مطلـق    بو» رسولُه«و » اللّه«انداختن بين  در حاليكه حكمتى در فاصله

پيامبر براى خداوند است؛ يعنى همه بدانند كه تنها يك حاكم وجود دارد و آن خداست و بس، و 
كند؛ نه حكم خود را، و اين خداست كه حكـم   تنها حكم خدا را اجرا مى )صلي اهللا عليه و سلم(

هم به عنـوان فرمـانبرى او، از    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كند و  برائت از مشركين را صادر مى
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أن اهللاَ و رسـولَه  «: فرمـود  آورد و مـى  و اگر خداوند، عطف بر أقرب مى.. مشركين بيزار است9
شود، ولـى   ، هرچند كه به ترجمه و معنى ظاهرى آن، چندان خللى وارد نمى»ء من المشركينَ برى

وجود دارند، بدينسـان خداونـد    -نعوذ باللّه  -دهد كه دو حاكم و دو قانونگذار مستقلّ  نشان مى
را به خود  -يعنى برائت از مشركين  -مسؤوليت اين حكم  -با آن سخن شيوا و بليغش  -حكيم 

بسـته   -در حديبيـه  -كه با مشركين پيمان صـلح   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دهد؛ نه  نسبت مى
شـد، ولـى    ملغـى شـناخته مـى    شكنى كرده بودند و معاهـده  بود، اگر چه مشركين خودشان پيمان

صـلي اهللا عليـه و   (پيامبر شكنى را در قالب بيزارى و برائت از آنها بيان نمود و  خداوند اين پيمان
كند،  را امر فرمود كه آن را به مشركين اعالم دارد، و حكمى را كه أحكم الحاكمين صادر مى )سلم

يا كسـى   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پس مشركين منتظر حكميت ! نيازى به حكميت بشر ندارد
 ..ديگرى نباشند؛ زيرا حكم الهى، قطعى و بى چون و چرا است

در آيـه وضـو، همـان    » شسـتن پاهـا  «بـر  » تقديم مسح سر«دهد كه  بدين ترتيب، نشان مى
» أرجلَكم«اختيار كرده است؛ يعنى اگر  -بنا به حكمت خويش  -است كه خداوند » ترتيب وضو«

» أيـديكم «باشد، در همـان جملـه اول بالفاصـله بعـد از      مى» وجوهكم«و » أيديكم«ر كه عطف ب
بود كه شستن پاها قبل از مسح سر  خورد و در اين صورت الزم مى آمد، ترتيب وضو به هم مى مى

آورده كـه  » وامسـحوا برءوسـكم  «را در جملـه دوم، بعـد از   » أرجلَكم«انجام شود و لذا خداوند، 
 !حفظ شود ترتيب وضو

بـود،   هاى وضو، تميزى و پاكى هرچه بيشتر مـى  اگر يكى از فلسفه: ايد ثانياً و اينكه پرسيده
پس چرا خداوند امر نفرموده كه قبل از نماز، تمام بدن خود را بشوييد، و يا مثـل سـاير اعضـاى    

 !ست؟، سرهايتان را نيز بشوييد، چون اين به پاكيزگى نزديكتر ا»صورت و دست و پا«بدن 
هيچ مؤمنى حق ندارد خدا را مؤاخذه : قبل از جواب به اين سؤال ساده، بايد عرض كنم كه

هركـارى كـه بخواهـد    .. اش با بندگان وجـود نـدارد   در كار خدا و رابطه» براى چه«و » چرا«! كند
�: فرمايد چنانچه مى! تواند او را به خاطر كارهايش بازخواست كند دهد و هيچ كس نمى انجام مى �

m�À�Á���Â�Ã�Ä�Å�Æ�l ]23: األنبياء [  
دهـد، ولـى آنهـا     شود از  آنچه كه انجـام مـى   از او بازخواست و سؤال نمى«

 ..»!شوند مؤاخذه مى
جـواب داده   -بالفاصله بعد از بحث وضو در همـان آيـه    -اما خود خداوند، به اين سؤال 

 :فرمايد است؛ مى
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m�r�s�t��u�v�w�x�y�z�{���l ]6: المائدة [  
به سختى و زحمـت انـدازد،   ) با گرفتن وضو(خواهد كه شما را  خداوند نمى(

 )..پاك گرداند) هم از لحاظ جسمى و هم روحى(خواهد، شما را  بلكه مى

و مشخّص است كه يكى از داليل وضو، پاكى و نظافت هرچه بيشتر اسـت، و مسـح هـم،    
ن، جامعتر و پاكتر از مسـح اسـت، و   گيرد؛ زيرا شست نمى -از لحاظ پاكى  -هرگز جاى شستن را 
: در شستن پاها، تأكيـد زيـادى فرمـوده اسـت     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بدين جهت است كه 

چه خوبند آنهايى كه به هنگام وضو، در بين انگشتان پا، انگشت فـرو بـرده و   «؛ »!حبذ المتخلّلون«
      1..»پاكيزگى نصف ايمان است«؛ »اإليمانالطهور شطر «: فرمايد و يا مى.. »كنند آنها را تميز مى

فرمود كه به هنگام نماز، تمامى بـدن خـود را بشـوييد،     اما اگر خداوند به مسلمانان امر مى
افتادند، و البته كـه   به سختى و مشقّت مى -كنند  كه امتثال و فرمانبرى او را مى -قطعاً نمازگزاران 

از  -خواهد و آسانى و پـاكيزگى آنهـا را    گان خود نمىخداوند هيچگونه سختى و تنگى را بر بند
�: خواهد؛ و اين فرموده خداست مى -لحاظ جسمى و روحى  �

m�r�s�t��u�v�w�x�y�z�{���l ..]6: المائدة[  
فرمود كه سرهايتان را هماننـد پاهـا و دسـتها و صـورتهايتان      و باز اگر به مسلمانان امر مى

باز هم نمازگزاران و خصوصاً كسانى كه در منـاطق   -ر است هرچند به پاكيزگى نزديكت -بشوييد 
افتادند، و از جهتى ديگر، همـان عمـل    كنند، به سختى و مشقّت و بيمارى مى سردسير زندگى مى

نشيند، كافى است؛ زيرا آلـودگى   كردن گرد و غبارى كه احياناً روى سر مى مسح بر سر، براى پاك
تواند داشـته باشـد و حكمـت     ندارد، آن چنانكه در پوست مى و گرد و غبار، تأثير چندانى در مو

از .. باشـد  وجود موهاى ريز در داخل گوش و بينى نيز همان جلوگيرى نفوذ سريع ميكروبهـا مـى  
پوشيده نيستند، امر شـده   -مثل ساير قسمتهاى بدن  -اين رو، به شستن صورت و دست و پا كه 

 ..امر شده است -شوند  وده مىكه كمتر مثل پوست آل -و فقط به مسح سر 
داند؛ زيـرا   كنيم، و يقيناً خدا خود حكمت واقعى آن را مى اين چيزى است كه ما تصور مى

 ..او علّام الغيوب و واضع وضو است
*  *  *  
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بنابر مطالبى كه گذشت، ديديم كه خلفاء نيـز داراى مناقـب نيكـو و خـاص خودشـان      1
رغم بـاور   على -و در همه حال، با آنها بوده و حتّى از آنان  هميشه )رضي اهللا عنه(علي هستند و 

در حضور و غيابشان، توصيف و تمجيد كرده و كامالً راضى بوده و برايشـان   -تيجانى و شيعيان 
بودنـد و احكـام    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آنها خليفه راشد .. رحمت خدا را طلب كرده است

پس اگر تيجانى و ديگران، .. را به خوبى اجرا كردند ) عليه و سلمصلي اهللا(  پيامبرشخدا و سنّت 
تكفيـر و تلعـين    -جهت  خود و بى بى -هستند، هيچ وقت آنها را  )رضي اهللا عنه(علي واقعاً پيرو 

 :فرمايد خداوند مى! كنند نمى

m�à�á�â��äã�å�æ�èç�l ]46: فصلت [  
دى كند، به زيـان خـود   هركس كار نيك انجام دهد، به نفع خود و هركس ب(

 )..كرده است

چه سودى دارد؟ اگر فرضاً درباره كسـى از   -جز گناه  -بنابراين، تلعين و تكفير گذشتگان 
شـان اجـرا    توانيم حكم خود را درباره آنها قضاوت كرديم و احياناً محكوم هم نموديم، چگونه مى

 !كنيم؟
 :فرمايد كند و مى مطلب مىدر قرآن، بندگانش را متوجه اين  -سبحان  -خداوند 

m�Æ�Ç�È�ÊÉ�Ë����Ì�Í���������Î�Ï�ÑÐ�Ò�Ó�Ô�Õ���������Ö�×��l ]البقــــرة :
134[  
اند، براى خودشـان   آنچه در اين جهان كرده. اند آنها امتى بودند كه درگذشته(
دهيد، براى خودتان است، و از شما در  باشد و آنچه    را كه شما انجام مى مى

 )..كنند تان نمى پرسند و مؤاخده اند،    نمى انجام داده مورد آنچه آنان

رسـد و نـه از كارهـاى بدشـان، گنـاهى       نه از كارهاى نيك گذشتگان، ثوابى به ما مى! آرى
شود، و ما و تيجانى هرگز مسؤول اعمالشان نخواهيم بود و هركس در گـروِ اعمـال    متوجه ما مى

 :خويش است؛ نه ديگرى

m�~���¡�¢�l ]139: ةالبقر [  
 )..و كارهايمان براى خود ماست و كارهايتان براى خودتان است(

m�×��������Ø�Ù�Ú�����������Û�Ü�l ]38: المدثر[  
 )..هر نفسى در گروِ اعمال خودش است كه انجام داده است(



 نقدي بر كتاب تيجاني

شود حقّ مستحق  معنى است و نمى پس قضاوت در كار گذشتگان و تلعين و تكفيرشان، بى
توان كسـى را محكـوم و مجـازاتش كـرد؛ زيـرا       ن را ضايع كرده، بازستاند و نمىرا از كسى كه آ
اين اسـت كـه خداونـد در كتـابش، بنـدگانش را      !.. با اسرع الحاسبين است -و ما  -حساب آنها 

گمـان   و بى.. متوجه اين امر فرموده تا به فكر خودشان باشند و وظيفه خود را به نيكى انجام دهند
تبعيـت   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر ندگانش اين است كه به نيكى از اصحاب يكى از وظايف ب

توزى نسبت بديشان، به اسـتغفار و طلـب    كنند و به جاى تشويق همديگر به لعن و نفرين و كينه
 :بپردازند -و همديگر  -غفران از خداوند براى آنها 

m�F�G�����H����I�J�K�L�M�N�O�P���Q�R�S�l 

 ] 10: الحشر[
  

 »امامت و خالفت«
  

است كه همچـون علمـاى ديگـر    » امامت و خالفت«از موارد اصلى كتابهاى تيجانى، مسأله 
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  شيعه تالش نموده ثابت كند، خداوند على را به عنوان اولين جانشـين  

صـلي  (خدا  رسولو فرزندانش را يكى پس از ديگرى به امامت و خالفت مردم برگزيده و  )سلم
اما اصـحاب بعـد از رحلـت    .. هم به كرّات آن را به مسلمانان ابالغ فرموده است )اهللا عليه و سلم

، بالفاصله امر خدا و رسولش را ناديده گرفتند و شورايى در سـقيفه  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
ند و با او بيعت كردنـد و  را براى اينكار برگزيد )رضي اهللا عنه(أبوبكر ساعده تشكيل دادند و  بنى

شان به جز چند نفر اندك، مرتد شـدند؛ زيـرا بـرخالف     همگى -بنا به عقيده شيعيان  -از اين رو 
  !امر خدا و رسولش رفتار نمودند

 
*  *  *  
 

 :آورده است) رضي اهللا عنه(آيات و احاديثى كه تيجانى در اثبات جانشينى علي  -
به غلـط   -آياتى را در اين مورد  -مراه با راستگويان خصوصاً ه -تيجانى در كتابهاى خود 

شاهد آورده و به احاديث گوناگونى كـه بعضـى سـاختگى و بعضـى هـم صـحيح هسـتند، بـا          -
كه در اينجا به بررسى بعضـى از ايـن آيـات و احاديـث     .. برداشتهايى نادرست استناد نموده است

 :پردازيم مى
 :»سوره مائده 55آيه « -
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نازل گشته است؛ چنانچـه   )رضي اهللا عنه(علي است كه اين آيه در حقّ تيجانى معتقد 3
 :آورد از أبوذر اين روايت را مى» همراه با راستگويان«در كتاب 
من روزى با رسـول خـدا نمـاز خوانـدم، سـائلى را در مسـجد ديـدم كـه از مـردم          ! هان«

رفتـه بـود، بـا انگشـت      كرد و چيزى به او ندادند، على در آن وقت به ركوع درخواست كمك مى
اش به او اشاره كرد و سائل نزديك آمد، پس انگشتر را از انگشت حضرت برداشـت، آنگـاه    ميانه

برادرم موسى از ! بار خدايا: رو به سوى خداوند نمود و عرض كرد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
گـردان و گـره از زبـانم     ام را بگشاى و امرم را آسـان  سينه! پروردگارا: تو درخواست كرد و گفت

برگير تا سخنم را دريابند، و جانشينى از خاندانم برايم قرار ده، هارون برادرم را؛ با يـارى او مـرا   
تقويت كن و او را در كارهايم شريك ساز تا هر دو با هم بسيار تسبيحت گوييم و هميشه به يـاد  

بـه او فرمـودى كـه    ! اه تو اى خداى منآنگ. تو باشيم و همانا تو به ما آگاه و بصير بوده و هستى
ام را بگشـاى   رسان توام، پس سينه من هم بنده و پيام! خدايا. حاجتت برآورده شد! هان اى موسى

و امرم را آسان گردان و از خاندانم، جانشينى برايم تعيين كن؛ علـى را كـه بـه وسـيله او نيـرويم      
تمام نشده بود كه جبرئيل امين بر او هنوز سخن حضرت ! به خدا قسم: سپس أبوذر گفت. بخشى

 :فرود آمد و اين آيه را آورد

m�¶���¸���¹���º���»���¼���½����¾���¿���À���Á�����Â���Ã��Ä�Å�Æ��Ç��
È�É�Ê�Ë��Ì�Í�Î�Ï�Ð�l ]56 - 55: المائدة[  

 :آيه را چگونه ترجمه كرده است -مترجم كتاب  -و اما ببينيم كه مهرى 
دارند و هنگامى كه  ند است و پيامبرش و آن مؤمنانى كه نماز برپا مىهمانا ولى شما خداو(

گمان  دهند و هركس واليت خدا و رسولش و آن مؤمنان را بپذيرد، بى اند، زكات مى به ركوع رفته
 )90و  89ص ).. (حزب اللّه غالب و پيروز است
ت داده است، پس او در حال ركوع به گدا زكا )رضي اهللا عنه(علي بنابر اين  روايت، چون 
  !باشد ولى و امام تمامى مؤمنين مى

  :    دانيم ، اين ادعا را بنا بر داليل زير مردود مى1گذشته از ضعف اسناد و طرق روايت
اين آيه جدا از .. دوستى و ياورى است؛ نه سرپرستى و امامت» واليت«در اينجا مراد از  -1

ت و دوستى و نيز اعتماد به كفّار و امر بـه دوسـتى و   آيات قبل و بعدش نيست و در نهى از رفاق

_________________________________________________________________________ 
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 نقدي بر كتاب تيجاني

كـه متـواتر    -ياورى و همكارى با مؤمنين وارد شده است؛ چنانچه در شأن نزول حقيقـى آيـات   
 :آمده است -است 

 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر پيمان خود را با  -قينقاع  بنى -زمانى كه اولين قبيله يهود «
سردسـته منافقـان    -بن أبى  وارد جنگ شدند و شكست خوردند، عبداللّهشكستند، و با مسلمانان 

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  برايشان وساطت كـرد و بـه    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نزد  -مدينه 
كه فردى  - )رضي اهللا عنه(  عبادةبن صامت! با دوستان من مدارا و به نيكى رفتار كن: گفت )سلم

پيمانـان   خورده و اسيرشـده، دوسـتان و هـم    بود و در بين يهوديان شكست عوف بن خزرج از بنى
مـرا در  ! يا رسول اللّـه : رسيد و عرض كرد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خدمت  -زيادى داشت 

خواهم و از آنـان بيـزارم؛ زيـرا     شان را نمى بين اين يهوديان، دوستان زيادى است، اما من دوستى
من مردى هستم كه از گردش : بن أبى گفت عبداللّه.. خدا و رسولش است دوست و ياور من فقط

يعنى اينكه شايد زمانه اينطـور نمانـد و روزى ورق برگـردد و    (ترسم  روزگار و سختيهاى آن مى
از دوسـتى بـا يهوديـان بيـزارى و     ) يهوديان پيروز شوند و قدرت را در دست بگيرند و بنـابراين 

چه چيز باعـث شـده   ! اى أبوحباب: به او فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر . كنم خوددارى نمى
بن صامت بهتر بدانى ه كه تو را به دوستى با يهود جلب كند و دوستى با يهود را از دوستى با عباد

پس خداوند ايـن  ! ام قبول كرده: بن أبى گفت در حاليكه عباده دوست توست؛ نه يهوديان؟ عبداللّه
      1:»مودآيات را نازل فر

m�A�B�C�D�E�F�G�H�JI�K��L�NM�O�P�Q�R�TS�U�
V���W�X���Y����Z��[�\�]��̂_���̀�a���b����c�d���e�f�
hg�i�j�k�l�m�n�o��p�q�r�s�t�u�v�w�x�y��l 

�]52 - 51: المائدة[ �

آنها برخى دوست برخى . يهوديان و مسيحيان را به دوستى نگيريد! اى مؤمنان(
هركس از شما با ايشان دوستى بورزد، ) شما يكسانندو در دشمنى با (ديگرند 

رود، و شك نيست خداوند افراد ستمگر  گمان او از زمره ايشان به شمار مى بى
در (بـه دل دارنـد   ) نفـاق (بينى كسانى كه  بيمارى  تو مى. كند را هدايت نمى

: گوينـد  گيرنـد و مـى   بر يكديگر سبقت مى) دوستى با يهوديان و ديگر كافران

_________________________________________________________________________ 
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و به كمك ايشان نيازمند (باليى بر سر ما آيد ) روزگار برگردد و(ترسيم كه  مى5
را پيش آورد يا ) نهايى مسلمانان(اميد است كه خداوند فتح و پيروزى ). شويم

) كه تمام منافقان رسوا و دشمنان اسالم نابود شوند(از جانب خود كارى كند 
�...)اند، پشيمان گردند و اين دسته افراد، از آنچه در دل پنهان داشته �

m�l��m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x���y�z�{�|�}�~�
��¡�¢���£�¤�¥�¦�§�©¨�ª�«�¬�®��̄±°��²�³��́µ�
¶���¸����¹���º���»���¼���½�����¾���¿���À���Á���Â���Ã�Ä�Å���Æ����Ç��
È�É�Ê�Ë��Ì��Í�Î���Ï�Ð���Ñ�Ò����Ó�Ô�Õ���Ö�×���Ø�Ù���Ú�
Û�Ü�Ý��Þ�ß�à���á�ãâ�ä�å�æ����ç�������������è�é��l ]57 - 54: المائدة[ 
بنا به هر دليلى و از جمله به واسطه (هركس از شما از دين خود ! اى مؤمنان(

) به جاى شـما (برگردد، خداوند گروهى را ) گرفتن يهوديان و مسيحيان دوستى
) سـاير (با . دارند دارد و آنها نيز او را دوست مى آورد كه آنها را دوست مى مى
منين دوست و نرمخو و مهربان هستند و نسبت به كافران، تنـدخو و شـديد   مؤ

تنها، خداوند و رسولش و آن مؤمنانى دوست و ياور شما هستند كـه  .. هستند
پردازند، و  هركس كه خدا و پيامبرش  دارند و زكات مى پا مى خاشعانه نماز به

ترديد حزب اللّه  بى) حزب اللّه است و(و مؤمنان را به دوستى و يارى بپذيرد 
كسانى را از اهل كتاب و از كافران به دوستى نگيريد ! اى مؤمنان. پيروز است

گيرند، و از خدا بترسيد اگر واقعاً  كنند و به بازى مى كه دين شما را مسخره مى
 )..مؤمن هستيد

 كنيم، خداوند مؤمنـان را از دوسـتى و رفاقـت بـا يهـود و نصـارا       همانگونه كه مشاهده مى
پيمانى است و هيچ ربطى به سرپرستى و  دارد و مراد از اين دوستى و رفاقت، هميارى و هم بازمى

داده و از آيين آنها  پيروى از آنان ندارد؛ زيرا هيچ مسلمانى، آنها را سرپرست و امام خود قرار نمى
ورى برقرار بود كرده، بلكه بين گروهى از آنان و يهود و نصارا، پيوندهاى دوستى و يا پيروى نمى

كردند كه اين كار جايز است؛ چون كه مصالحشان  شد و گمان مى كه نهايتاً بر مسلمانان مشتبه مى
پيش از اسالم نيـز، ميـان   .. با آنان گره خورده بود و ميانشان خويشاوندى و پيوندهايى برقرار بود

در اوايل  -و حتّى در مدينه نيز مسلمانان و گروههايى از يهوديان، از اين قبيل پيوندها برقرار بود 
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اين دوستى و رفاقت ادامه داشت، تا اينكه خداوند آنـان را از آن نهـى فرمـود و آن را     -هجرت 
اين معنـى در تعبيـرات   ... »يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود و النصارى أولياء«: باطل اعالم كرد

ل، زمانى كه از پيوند و رابطه مسلمانانى كه در قرآنى، كامالً معروف و مشخّص است؛ به عنوان مثا
گويد، چنين  هجرت نكرده بودند، سخن مى -بنابه هر دليلى  -مدينه بودند با مسلمانانى كه هنوز 

 :فرمايد مى

m�j���k������l���m����n����o���p���q���r���s���t���u���v�
w���x���y���{z���|����}�����~�����_���`���a�b���c���d���e���f���hg����i�
j�k�l�m�n�  ...{��|�}�~�¡��l ]األنفـــــال :

73-72[       

اند و بـا مـال و    هجرت كرده) به مدينه(اند و  گمان كسانى كه ايمان آورده بى(
و كسانى كه ) اند و لقب مهاجرين گرفته(اند  جان خود در راه خدا جهاد نموده

و (انـد   يارى نمـوده ) ايشان را(و اند  پناه داده) آنها را در خانه و كاشانه خود(
، آنها برخى دوستان و ياران همديگرند، و اما كسـانى  )اند به انصار ملقّب شده

اند، هيچ يارى و ياورى در برابر آنـان   اند وليكن هجرت نكرده كه ايمان آورده
اگر بـه سـبب دينشـان از شـما كمـك و         . كنند نداريد تا آنگاه كه هجرت مى

و كسـانى كـه كافرنـد،    ... كمك و يارى بر شما واجب است يارى خواستند،
 )..برخى ياران و  دوستان برخى ديگرند

گويد، به دو تن از  سخن مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر يا زمانى كه از زندگى خانوادگى 
 :فرمايد همسرانش مى

m�h�i�j��k�l�m�n�o�p�rq�s��t�u�v�w�l 

  ] 4: التحريم[
همانا خداوند و همچنين جبرئيل ) بدانيد كه(و همدست شويد، و اگر بر عليه ا(

و مؤمنان خوب و شايسته ياور او هسـتند و پـس از آن، مالئكـه نيـز يـاور و      
 )..پشتيبان او هستند

صلي اهللا عليه و (پيامبر در حاليكه جبرئيل و مالئكه و مؤمنين، سرپرست و اولى به تصرّف 
 .اوران اويندنيستند، بلكه همگى مؤيد و ي )سلم
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به معنـى يـارى و   » ظهار«و » نصرت«مترادف » واليت«بينيم،  چنانچه در آيات فوق مى7
 :فرمايد و باز در تأييد اين معنى مى.. كردن قرار گرفته است پشتيبانى

m�½�¾�¿�ÁÀ�Â�Ã����Ä��Å��Æ��l ]78: الحج [  
ور به خدا متوسل شويد كه او دوستدار و يـاور شماسـت، و چـه يـار و يـا     (

 )..نيكويى است

m�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û�Ü�Ý��Þ�ß�à��l ]11: محمد [  
اين بدان سبب است كه خداوند ياور مؤمنان اسـت، و كـافران هـيچ يـار و     (

 )..ياورى ندارند

دارى امور گرفت؛  را به معناى سرپرستى و عهده»  مولى«توان  بديهى است، در اينجا نيز نمى
دار و سرپرسـت امـور    نان، بر كافران نيـز واليـت داشـته و عهـده    زيرا يقيناً خداوند عالوه بر مؤم

زندگى و مرگشان است، اما قطعاً دوستدار و ياور كافران نيست، و گذشته از اين، كافران هميشـه  
 !اند سرپرستان و ائمه كفر و ضاللت داشته

ير منـافقين  بن أبى و سـا  به هر حال، پس از نهى دوستى با يهود و نصارا، به سخنان عبداللّه
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  شتافتند و حتّـى نـزد    شان مى كند كه در دوستى با آنها و يارى اشاره مى

ما بـدين خـاطر بـه آنهـا كمـك      : گفتند و مى... »يسارعون فيهم«: كردند برايشان وساطت مى )سلم
گـار بـه نفـع آنـان     ترسـيم كـه روز   كنيم؛ زيرا مى مان را با آنها همچنان حفظ مى كنيم و دوستى مى

�m�c�d�e�f! برگردد و آنها قدرت را به دست بگيرند و آنگاه مـا محتـاج ايشـان شـويم    

hgl  
سرپرستى و امارت  -به زعم تيجانى  -در آيه » واليت«ديگرى اينكه، اگر چنانچه معنى  -2

 )عنهرضي اهللا (علي بود، بايستى تمام كسانى كه تحت سرپرستى و حاكميت خدا و رسولش و  مى
محسوب شوند، در حاليكه چنين نيسـت؛ چـون   » حزب اللّه«همگى  -طبق آيه  -گرفتند  قرار مى

كه رهبر و صاحب األمر، فقط زمامدار و امير مؤمنان به تنهايى نيست، بلكه امير و حاكم منافقين و 
وهها و اقليتهـا  حاكم و امير همه گر )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر همانگونه كه .. باشد كفّار نيز مى

و  -كنـد   كه اسالم آنها را بـه اهـل ذمـه يـاد مـى      -بوده است؛ مثالً در مدينه، زمامدار اهل كتاب 
تحـت سـلطه و    -مؤمن و غيـر مـؤمن    -بن أبى و گروهش بوده و همه  منافقانى همچون عبداللّه

و  )اهللا عنـه  رضـي (علـي  رهبرى او بودند، همانگونه كه همه افراد و گروهها نيز تحت سرپرستى 
تنهـا مؤمنـانى   » حزب اللّه«اند، بلكه  نبوده» حزب اللّه«و البته كه همگى آنان .. اند ديگر خلفاء بوده
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را به  -نما و رياكار  نه منافقان مؤمن -هستند كه خدا و رسولش و ديگر مؤمنان خاشع و مخلص 
 :فرمايد گزينند؛ چنانچه مى دوستى و ياورى برمى

m�Å�Æ��Ç��È�É�Ê�Ë��Ì�Í�Î�Ï�Ð�l ]56: المائدة [  
حـزب  (و هركس كه خدا و پيامبرش و مؤمنان را به دوستى و يارى بپـذيرد  (

  )..ترديد حزب اللّه پيروز است بى) اللّه است و
خواهد كـه   پس آيه، دوستى و ياورى مؤمنين با يكديگر و همچنين با خدا و رسولش را مى

وده است، و هركس با خدا و رسولش و مؤمنين مخلص نيز يكى از مؤمنين ب )رضي اهللا عنه(علي 
است؛ » حزب اللّه«گمان او  دوست و ياور باشد، بى -بن أبى  نه كسانى همچون عبداللّه -و واقعى 

.. دارنـد  دارد و آنها نيز خدا را دوست مـى  زيرا حزب اللّه گروهى است كه خدا آنها را دوست مى
: جوينـد  دارند و از آنها بيـزارى مـى   كافران را دوست نمىدارند و  آنها خود همديگر را دوست مى

mx���y�z�{�|�}�~���l  ...بود، چنـين   و اگر معنى آن امامت و سرپرستى مى
چيزى امكان ندارد كه هركس رهبرى و حكم خدا و رسول و مؤمنينى را كـه در ركـوعِ نمازشـان    

حزب  -منافق، يا هر اقليت مذهبى حال چه مؤمن باشد و چه كافر و  -پردازند، بپذيرد  زكات مى
 !اللّه خواهد بود

» ركـوع «اصوالً .. در اينجا خشوع و خضوع است» و هم راكعون«همچنين مراد از  : اوالً -3
يا به معنى انحناء و خميدن ظاهرى است؛ يا به معنـى خشـوع و   : باشد به دو معنى مى» سجود«و 

همـين معناسـت؛ چنانچـه در جـايى ديگـر      بـه  » و هـم راكعـون  «خضوع مطلق است كه در آيـه  
�: فرمايد مى �

m�v��w�x�y�l ]6: الرحمن[  
  .. »برند مى  سجده) خدا را(گياه و درخت «

شوند و عمل ظاهرى سجده را  در حاليكه گياه و درخت به هيچوجه به معناى اول خم نمى
 :فرمايد و يا در جاى ديگرى مى.. دهند انجام نمى

m�²�³�́�µ�¶�̧������¹��º���»��½�l ]24: ص[  
ايم، پس از پروردگـار خـويش آمـرزش     و داود گمان برد كه ما او را آزموده(

 )..كنان فروافتاد و توبه كرد خواست و خاشعانه و كرنش
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همانا تنها خدا و رسولش و آن مؤمنانى يار و ياور «: پس در واقع معنى آيه چنين است9
؛ يعنـى  »پردازند، در حاليكه كامالً خاشـع هسـتند   مى پامى دارند و زكات شما هستند كه نماز را به

دهند و هيچگونه ريا و تظـاهر و   نماز و زكاتشان را از صميم قلب و از روى ايمان كامل انجام مى
دانند كه نماز، تنها عبارت از چند حركت بدنى نيسـت و   اكراهى در انجام آن ندارند؛ زيرا آنها مى

ا بـه خـدا نزديـك    ت، بلكه هر دو عبادتى هسـتند كـه آنهـا ر   زكات هم تنها پرداخت ماليات نيس
گزيننـد و بـا دادن    انجام راكعانه و خاشعانه نماز، از فحشـاء و منكـر دورى مـى    سازد و لذا با مى

تنهـا شـرط   .. گرداننـد  شـان را پـاك مـى    راكعانه و خاضعانه زكات، هم خود و هـم مـال و روزى  
چنانچه در مورد منافقين و كسانى كه نماز و زكـات  . .مقبوليت آن نزد خداوند، همين است وبس

 :فرمايد دهند، ولى در انجام آن خاشع و خاضع نيستند، چنين مى را انجام مى

m������¡���¢���£���¤���¥���¦���§���̈©�ª��«�¬�®��̄�°�±�

²�³��́�µ��¶���̧��¹�º�»�¼��½����¾���¿���À�

Á�Â�Ã���Ä�Å����������Æ��l ]54 - 53: التوبة[  
آينـد و   داشتن نفاق خود بـه نمـاز مـى    به منافقانى كه براى پنهان! اى پيامبر((

چه از روى اختيار و چه از روى اجبـار بـه انفـاق و    : بگو) پردازند زكات مى
شود؛ چراكه شما قومى  زكات اموال بپردازيد، در هر حال از شما پذيرفته نمى

بخششهايشان نشده است  هيچ چيز مانع پذيرش و قبول نفقات و. فاسق هستيد
ايسـتند مگـر بـا     جز اينكه آنان به خدا و پيامبرش ايمان ندارند و به نماز نمى

 )..كنند مگر از روى ناچارى حالى و سستى و انفاق نمى ناراحتى و بى

و هم «در برابر  »و هم كارهون«و  »و هم كسالى«بينيم در اينجا، جمالت حاليه  چنانچه مى

 .قرار دارند »راكعون

معطوف است و ضمير  »يقيمون الصلوة«به جمله  »يؤتون الزكوة«در آيه مزبور، جمله : ثانياً

 -يـا بـه عبـارت ديگـر، ذوالحـال آن      -رابط است و مرجع  »و هم راكعون«در جمله حاليه » هم«

در » واو«توان، بـدون دليـل ضـمير     است و نمى »يؤتون«و  »يقيمون«در هر دو فعل » واو«ضمير 

بدين ترتيب اگـر تفسـير تيجـانى و ديگـر     ! خلع كرد» هم«را از مرجعيت  »يقيمون الصلوة«جمله 
مدعيان را بپذيريم، معناى آيه چنين خواهد بود كه اولياء و سرپرستان مؤمنين كسانى هسـتند كـه   
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يى معنا اما اقامه نماز در حال ركوع، عبارت بى! پردازند در حال ركوع، نماز اقامه كرده و زكات مى
 !گنجد است؛ زيرا ركوع جزئى از نماز است و كل در جزء نمى

صلي اهللا عليه و (پيامبر چنين ادعايى نشده است و نه  )رضي اهللا عنه(علي جز در مورد  -4
اند، پـس در ايـن مـورد كـه مصـداق       چنين كارى نكرده )رضي اهللا عنه(علي و نه فرزندان  )سلم

نيست، استعمال الفاظ جمع هيچ وجهى ندارد و خـالف   اعطاى زكات در ركوع نماز، جز يك تن
» الذين«بالغت و فصاحت قرآن است كه آيه براى معرّفى يك فرد از الفاظ جمع، خصوصاً صيغه 

استفاده كند كه اصالً در زبان عربى استعمال آن براى غير جمـع، حتّـى بـه منظـور     » هم«و ضمير 
نيز يكى از مؤمنان بود و دوستى او نيز همانند  )عنه رضي اهللا(علي و اما ! اكرام هم معمول نيست

آورنـد، بـر همـه     دوستى ديگر مؤمنانى كه نماز و زكاتشان را خاشعانه و مخلصانه بـه جـاى مـى   
 !مؤمنان واجب است

كه از ادوات حصـر  » إنما«تيجانى و ساير مدعيان، در تحميل اين روايت به آيه، بر لفظ  -5
به زعم تيجـانى و سـاير    -اگر چنانچه : گوييم كنند، از اين رو مى يار مىباشد، تكيه و تأكيد بس مى

صادق است؛ زيرا  )رضي اهللا عنه(علي بود، پس آيه تنها در مورد  سرپرستى و امارت مى -شيعيان 
، واجب بوده كه شـرط سرپرسـتى و   )رضي اهللا عنه(علي طبق آيه، براى هر امير و امامى همچون 

و  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  چـرا  ! يعنى در حال ركوع، زكات بپـردازد  امارت را ادا نمايد؛
، هيچگاه زكاتشان را در حـال ركـوع نپرداختنـد و شـرط واليـت و      )رضي اهللا عنه(علي فرزندان 

صلي (پيامبر سرپرستى را ادا ننمودند؟ اگر امامت و واليت به دادن زكات در ركوع است، بنابراين 
انـد، نبايـد بـر     و حسنين و فرزندانشان كه در ركوع نمازشـان، زكـات نپرداختـه    )اهللا عليه و سلم

 !!اى داشته باشند مؤمنين، هيچ واليت و سرپرستى
در آيه، تمام افعال به صورت مضارع ذكر شده است كـه بـر اسـتمرار و دوام كـار     : اوالً -6

ـ  »يقيمون الصلوة«داللت دارد؛ چنانچه فعل جمله  ك بـار نمـاز اقامـه كنـد،     براى كسى كه فقط ي
شـود و   كند، به كـار بـرده مـى    شود، بلكه آن در مورد كسى كه مستمرّاً نماز اقامه مى استعمال نمى

همين حكم عيناً براى فعل .. دارند پا مى العمر نماز به بنابراين در آيه، كسانى منظور هستند كه مادام
در صـورت   -شود كـه   انى استعمال مىنيز جارى است؛ يعنى در مورد كس »يؤتون الزكوة«جمله 

از اين رو، اگر معناى آيـه را مطـابق دلخـواه    .. پردازند همواره زكات مى -مشموليت حكم زكات 
در  -دايماً  -تيجانى و ساير مدعيان بدانيم، در اين صورت اولياء و امامان مؤمنين بايد زكاتشان را 

ن روايت جعلى نيز، اين كار بيش از يك بـار انجـام   حال ركوع بپردازند، در حاليكه حتّى بنا به اي
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اين كار را تنها يك بار انجـام داد و بـر آن    )رضي اهللا عنه(علي چرا : پرسيم نگرفته، و لذا مى1
 !استمرار و تداوم ننمود؟

بينيم دادن زكات در حال ركوع، در آيه به عنوان عمل نيك و  عالوه بر آن، چنانچه مى: ثانياً
كارى كه ممدوح است، ذكر شده و اگر منظور از آن را مطابق ادعاى تيجانى بـدانيم،  يك امتياز و 

پس چرا ائمه و علماء و مراجـع مـذهب و سـاير    ! اين امر اگر واجب نباشد، قطعاً مستحب است
كـه تنهـا و تنهـا او     )رضي اهللا عنه(علي ال اقل از باب تأسى به تنها ولى مؤمنين،  -زعماى شيعه 

كننـد تـا در    هيچگاه موقع پرداخت زكات، نيت نكرده و نمـى  -اين شرط را به جا آورده بوده كه 
 !هنگام ركوعِ نمازشان، زكات خود را بپردازند؟

توانست زكات خود را قبـل يـا بعـد از نمـاز بپـردازد؟ و       نمى )رضي اهللا عنه(علي آيا : ثالثاً
بلكه مالحظه مسـلمانان نمـازگزار را هـم     گدايى كه نه تنها در نماز جماعت شركت نكرده،: رابعاً

مـزاحم نمـازگزاران شـده، چـه      -آن هـم بـا اصـرار تقاضـايش      -نكرده و با گدايى در مسـجد  
ترجيحاً زكات خود را به او پرداخت و صبر نكـرد تـا    )رضي اهللا عنه(علي خصوصيتى داشت كه 

ى را بيابـد كـه بـا الحـاف     نمازش را به پايان برساند و براى پرداخت زكات خويش، فرد مسـتحقّ 
  !   شد؟ آيا چنين كسى در مدينه يافت نمى  1كند؟ سؤال نمى
توان در نمـاز، عقـودى    در هيچ آيه و حديثى و حتّى هيچ كتب فقهى نيامده كه مى: اوالً -7
حال چـه واجـب باشـد يـا      -... زكات، صدقه، هديه، انفاق، عتق، اجاره، نكاح، طالق و: همچون
اين كار نه تنها واجب يا مستحب است، بلكه به اجماع تمامى فقهاى شيعه .. م دادانجا -مستحب 

پردازنـد، بلكـه    زكات را خود اشخاص و به تشخيص خود نمى: ثانياً! كند و سنّى نماز را باطل مى
گـردد و سـپس توسـط حـاكم      آورى مى بايد آن را به عاملين زكات پرداخت كه توسط آنان جمع

صـلي اهللا  (پيـامبر  شود؛ چنانچه در زمـان   صالح و ضوابط آن، تقسيم و توزيع مىشرع با رعايت م
كرد و خود شخصـاً آن را تقسـيم    تعيين مى 2  خود گروهى را براى گردآورى زكات، )عليه و سلم

 !فرمود مى

_________________________________________________________________________ 
بخششها براى فقرايى است «؛ »ال يسئلون الناس إلحافا... للفقراء الذين أحصروا فى سبيل اهللا«: فرمايد ىخداوند م -  1

  ) 273/البقرة.. (»خواهند از مردم با اصرار و الحاح نمى) چيزى(كسانى كه ... اند كه در راه خدا به تنگنا افتاده
ن و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و إنما الصدقات للفقراء و المساكي«: فرمايد خداوند مى -  2

و مساكين ) كسانى كه به قدر كفايت خويش ندارند(فقيران : زكات تنها براى اينهاست«؛ »فى سبيل اهللا و ابن السبيل
آورى زكات،  ن جمعو عامال) اند نشين شده توانند كار كنند و مالى نيز ندارند و خانه كسانى كه به خاطر بيمارى نمى(

خواهد شرّ آنها را به وسيله پرداخت مال  خواهد از آنان دلجويى كند يا مى كسانى كه حاكم شرع مى(و مؤلفة القلوب 
كسانى كه (، و فى الرقاب )شوند كنند و سبب انتشار آن مى از مسلمانان دفع كند يا كسانى كه اسالم را تبليغ مى

كسانى كه در راه كسب مباح و حالل بدهكار (، و غارمين )و اسارت نجات دهند خواهند خود را از بند بردگى مى
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زكات بر كسى واجب است كه الاقل مالك حد نصاب باشد و يك سال هم بر آن : اوالً -8
دانند كه او در آن زمان مالى نداشـت   مى )رضي اهللا عنه(علي يكه آشنايان به احوال بگذرد، در حال

نزد تمامى فقهاء استعمال طال براى : ثانياً! و جزو مهاجرين فقيرى بوده كه زكات بر او واجب نبود
را » زكـات «توان براى بخشش انگشتر لفـظ   نمى: و ثالثاً! باشد و حرام است مرد مسلمان جايز نمى

را به كار برد و تمام فقهاء برآنند كه دادن انگشـتر بـه عنـوان    » هديه«ه كار برد، بلكه بايستى لفظ ب
باشد و اگر حتّى زكات زيور و زينتهايى مثل انگشـتر نيـز جـايز باشـد، در نمـاز       زكات جايز نمى

ع و اگر زكات در نماز، مشروع و يا مستحب بود، چرا خداوند فقط به حالـت ركـو  ! معذور است
تواند اين كار را انجـام   اختصاص داده است، در حاليكه نمازگزار در حالت قيام و يا قعود بهتر مى

 !دهد
حالت ركوع از حاالتى است كه ايماء و اشـاره در آن ممكـن نيسـت؛ زيـرا دو دسـت       -9

رت يا بايستى بر زانوها قرار بگيرند و سر نيز كامالً خم شده و پايين باشد؛ از اين رو با سر و صو
پـس  ! توان اشاره كرد؛ زيرا از حالت ركوع خـارج خواهـد شـد    حركت دستان در حال ركوع نمى

كنـد، بـه    در حال ركوع با انگشت ميانى به گدا اشاره مى )رضي اهللا عنه(علي اينكه گفته شده كه 
و  شـود  اجماع تمامى فقهاء اشاره و يا تكلّم در نماز، كارى اضافى است و موجب بطالن نماز مى

جمعى و منسجم و مشخّص امام  گذشته از آن، هرگونه حركت اضافى كه خارج از حركات دست
پيامبر و اگر چنين چيزى مستحب و يا واجب بود، .. جماعت و ساير نمازگزاران باشد، باطل است

داد و يـا   گزارد، خود انجام مى كه در آنجا حضور داشت و با آنها نماز مى )صلي اهللا عليه و سلم(
مستحب يا واجـب   -بارها اين كار  )رضي اهللا عنه(علي فرمود، و يا  اصحابش را بدان تشويق مى

بنا بر زعم تيجـانى   -نمود؛ زيرا خداوند  داد و به فرزندان خود و ديگران توصيه مى را انجام مى -
خّص آيه را در همين مورد نازل نموده و مؤمنان را آن چنان سـتوده كـه در آيـه مشـ     -و شيعيان 

 !است
اند كـه بـا    و باالخره جالب اينجاست كه شيعيان، روايت دروغين ديگرى را نيز آورده -10

كامالً متناقض است و آن  -يعنى دادن انگشتر طاليى به گدا در حالت ركوع  -اين روايت جعلى 
ى اصحاب هـر كـار  .. كند اصابت مى )رضي اهللا عنه(علي در جنگى تيرى به پاى : گويند اينكه مى

پيـامبر  ! كـرد، از پـايش بيـرون بكشـند     كردند، نتوانستند تير را به خاطر درد شديدى كه ايجاد مى

                                                                                                                                                                   
كمك به مجاهدين اسالم و تمام كارهايى كه در (، و فى سبيل اللّه )شده و توانايى بازپرداخت ديون خود را ندارند

.. »)اند در راه مانده مسافرينى كه از ديار خود دور مانده و به خاطر نياز مالى،(السبيل  و ابن) راه خدا باشد
  )60/التوبة(
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تنها يك راه وجود دارد و آن اينكه تير را به هنگامى كـه علـى   : فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(3
انى حتّـى تكـ   )رضي اهللا عنه(علي اصحاب اين كار را كردند و ! در حال نماز است، بيرون بكشيد
كـه در حـال نمـاز، تيـر      )رضـي اهللا عنـه  (علي : پرسيم حال مى!! هم نخورد و متوجه چيزى نشد

متوجـه   -آن هم نماز جماعت  -دردناك را از پايش بيرون كشيدند، متوجه نشد، چگونه در نماز 
 !كشيدن تير مؤثّرتر بود؟ گدا شد؟ آيا صداى گدا، از درد بيرون

 )رضي اهللا عنـه (علي چطور ممكن است ! اين و يا آن يكى را؟! ؟ما كدام روايت را بپذيريم
جمعى و منظّم نماز جماعـت   خارج از حركات دست -در يك نماز اين همه سر به هوا باشد، كه 

اى باشد كه تيـر دردنـاك را از    ، و در نماز ديگر به گونه...متوجه گدا باشد و به او اشاره كند و -
آيـا ايـن داسـتانها    ! متوجه كوچكترين حركت از اطرفيـانش نباشـد؟   پايش بيرون بكشند كه حتّى

  !..نيست؟ )رضي اهللا عنه(علي توهين به 
 

*  *  *  
 

 :»سوره بقره 124آيه « -
بـه آن اسـتناد كـرده، ايـن      -» همراه با راستگويان«در همان كتاب  -آيه ديگرى كه تيجانى 

 :است

m�t�u�v��w���x��y��{z�|�}���~���¢¡�£�¤�¦¥�§�̈������©�

ª�«�¬�l ]124: البقرة[  
) به خوبى(و آنگاه كه پروردگار ابراهيم، او را به وسيله كلماتى بيازمود و او (

من تو را امام و پيشواى مردم خواهم : آنها را به  تمام و كمال انجام داد، فرمود
 پيمان من بـه ) اين: (از دودمان و فرزندان من چه؟ فرمود: گفت) ابراهيم. (كرد

 ))..گيرد بلكه تنها فرزندان نيكوكار و خلف تو را دربرمى(رسد  ستمكاران نمى

كند كه امامت و خالفت، منصبى است الهى و امام و  تيجانى همچون ساير شيعيان، ادعا مى

همانا من تو «  m�}���~���¢¡�l: فرمايد زيرا خداوند مى! شود خليفه از جانب خدا تعيين مى
 )73ص .. (»دهم ردم قرار مىرا امام و پيشواى م

شـود و در چيـزى    بنا بر اين ادعا، امامت و خالفت، امرى است الهى و به مردم مربوط نمى
كه نص الهى و وصايتش آمده، ديگر شورا و انتخابات معنايى نخواهد داشت، و لذا هرگونه شورا 
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پيـامبر  خـاب خليفـه بعـد از    ساعده در انت و از جمله شوراى سقيفه بنى -و انتخابى در اين زمينه 
را منصـوب   )رضي اهللا عنـه (علي محكوم و مردود است؛ زيرا خداوند  - )صلي اهللا عليه و سلم(

بـه آن سـفارش نمـوده اسـت و در      -بارها و بارهـا   -هم  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نموده و 
كارى بيهوده و نـاروا بـوده    اختيارند و آن شورا، اند، مردم بى امرى كه خدا و رسولش اختيار كرده

 !است
 :گوييم در جواب مى

كه هر پيامبرى .. ، امامت پيامبرى است؛ نه امامت خالفت و جانشينى»امام«منظور آيه از  -1
در واقع، هر پيامبرى، امام اسـت، ولـى هـر امـامى،     .. از جانب خدا انتخاب و برگزيده شده است

 ..پيامبر نيست
بود،  امامت خالفت مى -همانطورى كه شيعه معتقد است  -در آيه » امام«اگر منظور از  -2

عليـه  (  ابـراهيم شود؛ زيرا خداوند در آيه به  اهانت مى: در اين صورت به مقام واالى پيامبران الهى
بعد از آزمايشاتى كه از تـو بـه عمـل    «: فرمايد مى -كه از بزرگترين پيامبران الهى است  - )السالم

كند  ، اما شيعه لفظ امام را به امامت جانشينى معنى مى»ام و پيشواى مردم قرار دادمآوردم، تو را ام
برتـر و بـاالتر بـه     )عليه السـالم (  ابراهيمكه در اين صورت، مقام امام از مقام پيامبران و باألخص 

بـوت و  ن«اى بعـد از   ، مرحلـه »امامت« -اگر بنا را بر ادعاى شيعه بگذاريم  -آيد؛ زيرا  حساب مى
، هم نبى بود، )عليه السالم(  ابراهيمدانيم كه  همه هم مى!.. شود و باالتر و كاملتر از آن مى» رسالت

در واقع از پندار تيجانى و ساير طرفداران و همفكرانش .. هم رسول و خليل، و هم صاحب كتاب
لّه و به طور كلّى از پيـامبران  ، از نبى اللّه، رسول اللّه، خليل ال»امام«شود كه مقام  چنين استنباط مى

به تمام اين ويژگيها  )عليه السالم(  ابراهيمبرتر است؛ زيرا  -اند  كه صاحب كتاب بوده -اولوالعزم 
پس از اين درجات، درجه ديگـر و بـاالترى كـه     -بنا به ادعاى تيجانى  -متّصف بوده و خداوند 

چنانچـه كلينـى از امـام صـادق     !.. ه استهمان امامت خالفت و جانشينى است، بدو عطاء فرمود
اى برگرفـت، قبـل از آن كـه او را نبـى      خداوند تبارك و تعالى، ابـراهيم را بنـده  «: كند روايت مى

خداونـد او را رسـول   .. خداوند او را نبى برگرفـت، قبـل از آن كـه او را رسـول برگيـرد     . برگيرد
و را خليل برگرفت، قبل از آن كه او را امام برگرفت، قبل از آن كه او را خليل برگيرد، و خداوند ا

  1.»!برگيرد

_________________________________________________________________________ 
  . نظير همين روايت را از امام باقر نيز آورده است. 175 ، كتاب الحجة، ص1 اصول كافى، ج -  1
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5
���~���{�m: فرمايـد  مـى  )عليه السالم(  ابراهيمبعد از اينكه خداوند خطاب به  -3

¢¡l ،يعنـى رهبـرى و    -آيا اين مقـام  : گويد اش مى بنا بر سرشت انسانى )عليه السالم(  ابراهيم
ال ينال عهدى «: كند رسيد؟ خداوند چنين مشروط مىبه فرزندان من نيز خواهد  -امامت پيامبرى 

  ابـراهيم تـا  » رسـد  به ظالمين و ستمگران نمـى ) مبنى بر دادن امامت پيامبرى(الظالمين؛ پيمان من 
بداند كه اين مقام، ارثى و دودمانى نيست، همانگونه كه در امامت خالفت و امامت  )عليه السالم(

 ..ن استنماز و هر رهبرى ديگرى نيز چني
عليـه  (  ابراهيمدهد بعضى از فرزندان و ذريه  در قرآن كريم، آيات بسيارى آمده كه نشان مى

در آيـه، همـان امامـت    » امام«اند؛ بنابراين، منظور  به اين مقام، يعنى امامت پيامبرى رسيده )السالم
و سـتمگر  » ظالم«سيد كه بينيم، اين پيمان خداوند به كسانى از آنها ر و چنانچه مى.. پيامبرى است

و نهايتــاً بــه  انــد؛ بــه اســحاق و اســماعيل، بــه يعقــوب و يوســف، بــه موســى و عيســى، نبــوده
 :عبداللّه محمدبن

m�À�����Á���Â��������Ã�����Ä��Å�Æ�����Ç�����È�É��A�����B�����C�

D�E�F�G��H�I�J�K�ML�l ]73 -72: األنبياء[  
عنوان ارمغانى عطا كرديم، و همه آنـان   ما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را به(

ما آنان را ) و آنها جزو ظالمين نبودند، پس(را مردانى صالح و شايسته نموديم 
كردند و  رهبران و پيشوايانى قرار داديم كه برابر دستور ما، امامت و رهبرى مى

 )..كرديم انجام خوبيها و اقامه نماز و دادن زكات را بديشان وحى مى

كـه بـه پيـامبرى     -را  )عليه السالم(  ابراهيمبينيم خداوند بعضى از فرزندان  كه مىهمانطور 
.. ابراهيم دو فرزنـد بـه نامهـاى اسـحاق و اسـماعيل داشـت      .. خواند مى» ائمه«با لفظ  -اند  رسيده

انـد؛   ياد شده» اسرائيل بنى«و » أسباط«يعقوب، فرزند اسحاق است كه فرزندان يعقوب در قرآن به 
.. انـد  بـه ايـن مقـام رسـيده     -عيسـى   1 همچون يوسف و موسى و هـارون و  -ز از آنها ني بعضى

نيـز بـه ايـن     )صلي اهللا عليه و سـلم (محمد نيز از نسل اسماعيل هستند كه از اين دسته، » قريش«
 :فرمايد مقام رسيد؛ چنانچه مى

_________________________________________________________________________ 
  . اسرائيل يعنى فرزندان يعقوب در تورات نام يعقوب، اسرائيل است، وبنى - 1
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m�Z���[����\������]�����^���_������̀a�b�dc�e����f���g���h�i�
j�k�l�m���n�o�qp�r�s�t�u�l ]23: الســجدة 

-24 [  
را داديم، پس شك نداشـته بـاش   ) تورات(و به تحقيق ما براى موسى كتاب (

كه موسى تورات را دريافـت داشـت و مـا آن را مايـه هـدايت و راهنمـاى       
پيشوايانى قرار داديم ) پيامبران و(اسرائيل،  اسرائيل گردانيديم و از ميان بنى بنى

صـبر  ) در راه خدا(نمودند،  بدانگاه كه  راهنمايى مى) مردم را(ما  كه به فرمان
 )..كردند و به آيات ما ايمان پيدا كردند

آيـد و لـذا    پس از احراز فضايل و كماالتى به دست مـى » امامت«شود،  چنانچه مالحظه مى
قّ كلمات خـدا  را بعد از اينكه از آزمايش الهى به خوبى گذشت و ح )عليه السالم(  ابراهيمامامت 

لما صـبروا و  «و  »و كال جعلنا صالحين«را ادا كرد، اعالم فرموده و در مورد فرزندانش نيز، شرط 

اسـت؛ چنانچـه در   » امامـت پيـامبرى  «اين نوع امامـت،  .. را ذكر نموده است »كانوا بĤياتنا يوقنون
را بـه كـار   » النبيون«و » لرسو«، معنى واقعى آن را يعنى »ائمه«و » امام«مواضع ديگر به جاى لفظ 

 :بينيم برده است؛ همانگونه كه در اين آيات مى

m�A�B�C����D�E�F�G�H�I���KJ�l ]127: البقرة[  
دست بـه  (بردند  را باال مى) كعبه(هاى خانه  آنگاه كه ابراهيم و اسماعيل، پايه(

�...)!از ما قبول كن! پروردگارا:) دعا برداشته و    گفتند �

m�Q�R�S��T�U�V�W�X�l ]128: البقرة[� �

چنان كن كه ما دو نفر مسلمان مخلص و فرمانبردار تو باشيم، و از ! پروردگارا
�...)!فرزندان و نسل ما نيز، امتى مسلمان كه تسليم تو باشند، قرار ده �

m�d�e�f�g����h�i�j�k�l�m�n��po�l 

  ]129: البقرة[
كه (ى از خودشان برانگيز رسول) يعنى امت مسلمان(در ميان آنان ! پروردگارا(

) سنّتش(و حكمت ) قرآن(تا آيات تو را برايشان بخواند و كتاب ) محمد باشد
 !)..را بديشان بياموزد
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7
m�S�T�U�V��W��X�Y�Z��[�\������]��̂�_����̀a�b�
c�d�e�f�g��h�i�j�k�l�m�n�l ]136: البقرة[  
ه و آنچه بر ابـراهيم و  بر ما نازل گشت) به نام قرآن(ما به خدا و آنچه : بگوييد(

اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان و نوادگان يعقوب نازل گشته، و نيز به 
آنچه كه به موسى و عيسى  و آنچه كه به همه پيامبران از طرف پروردگارشان 

 )..گذاريم ما بين هيچ كدام از آنها فرق نمى. داده شده است، ايمان داريم

 :فرمايد مى -كه در آيه فوق است  -» فرق بين أحد منهمال ن«و در جاى ديگر به جاى 

m�v�w�x�y�z�|{�l ]285: البقرة[  
 )..گذاريم ما هيچ فرقى بين رسوالنش نمى(

اسـت؛ بـه طـورى كـه امامـت جانشـينى       » امامت خالفت«، غير از »امامت نبوت«بنابراين، 
گردد، بلكـه بـه توفيـق الهـى،      ىهمچون امامت پيامبرى از طريق وحى، با نام و نشان مشخّص نم

البته ناگفته نماند كه اين نـوع امامـت نيـز    .. شود مورد توجه و اقتداى مؤمنين و اهل تقوا واقع مى
و بنـدگان شايسـته خـدا    » عبـادالرحمن «بستگى به فضايل يا رذايل اخالقى دارد؛ چنانچه دربـاره  

 :كنند فرمايد كه يكى از صفاتشان اين است كه دعا مى مى

m�s����t����u������v����w���x�����y����z����{���|���}�������~���������

¡l ]74: الفرقان [  
همسـران و  ! پروردگـارا : گوينـد  كسانى هستند كه مى) بندگان خوب خدا(و (

باعث روشـنى  ) به سبب طاعت و فضايل اخالقى(فرزندانى به ما عطا فرما كه 
اى كه در  به گونه(ى پرهيزكاران گردان چشمانمان گردند، و ما را امام و پيشوا

 ))..كارهايشان به ما اقتدا كنند

از او بخواهنـد   -همچون عباد الـرحمن   -دهد كه  خداوند در اينجا به مسلمانان دستور مى
اى برساند كه براى اهل تقوا، از لحاظ  تا آنها را به مقام امامت براى پرهيزكاران بگمارد و به مرحله

 .سرمشق و الگو قرار بگيرند فضايل اخالقى،
و برعكس، اگر چنانچه با رذايل اخالقى نسبت پيدا كنند، امام و پيشواى فاسقان و بدكاران 

 :فرمايد خواهند بود؛ چنانچه در مورد فرعون و لشگريانش مى

m�|�}�~���¢¡�£�¤�����¥�¦�§�l ]41: القصص [  
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) دوزخ(دم را به سوى آتش و ما آنان را امامان و پيشوايانى قرار داديم كه مر(
 )..گردند يارى نمى) از سوى كسى(خواندند و روز قيامت  مى

دهد، اما نه به معناى اولى، بلكه بدترين مردم را بـر   در اين آيه، خداوند آنها را امام قرار مى
ط نيـز  البتـه ايـن تسـلّ   .. كننـد  كارى از آنها پيروى مى گرداند و در نتيجه از روى تبه آنها مسلّط مى

باشد؛ يعنى هرگاه قومى به فساد تن در دادنـد،   زاييده روابط اجتماعى آن مردم و اراده خداوند مى
همچـون فرعـون و    -كند و در نتيجه، زورگوترين افراد  خداوند توفيق هدايت را از آنها سلب مى

ايـن از  .. كننـد  ىشوند و بر ايشان تسلّط پيدا م در بينشان، امام و رهبرشان مى -هامان و جنودشان 
      1.سنن الهى است كه تغييرناپذير است

در شكل مثبت آن، چه نبوتى باشد و چه غير آن، مقامى اسـت كـه بـا كمـال     » امامت«پس 
نفسانى و لياقت روحى پيوند دارد و به هيچ وجـه، قابـل غصـب و سـلب نيسـت؛ يعنـى كسـى        

گـر، مردمـى كـه از چنـين امـامى پيـروى       تواند مقام مزبور را از انسان بگيرد، و از طرفـى دي  نمى
  ..كنند، تبعيتشان بنا بر ارادت و عالقه و كشش اخالقى كامل است مى

 
*  *  * 

 :»سوره مائده 67آيه « -
 :فرمايد خداوند مى

m�i�j�k�l�m�n�o��p�rq�s�t���u�v�w�yx�z�{���|�
~}�_��̀a�b�c�d�e�l ]67: المائدة [  
به تمـام و كمـال و   (دگارت بر تو نازل شده هرآنچه از سوى پرور! اى پيامبر(

، و اگر چنـين نكنـى،   )و آنان را بدان دعوت كن(به مردم برسان ) بدون ترس
) خطـرات و گزنـد  (اى، و خداوند تـو را از   نرسانده) به مردم(رسالت خدا را 

 )..كند دارد و خداوند گروه كافران را هدايت نمى مردم محفوظ و مصون مى

آيـه  «بـه عنـوان    -» همراه با راستگويان«در كتاب  -گرى است كه تيجانى آيه فوق، آيه دي
ياد كرده و همچون شيعيان، معتقد است كه اين آيـه، روز غـدير خـم، هنگـامى كـه پيـامبر       » بالغ
خداوند در اين .. گشت، نازل شد با اصحابش از حجةالوداع به مدينه برمى) صلي اهللا عليه و سلم(

_________________________________________________________________________ 
كنـد تـا    ند حال و وضع هيچ قـومى را دگرگـون نمـى   إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؛ همانا خداو« -  1

  ). 11/الرعد.. (»زمانى كه آنها خودشان حال و وضعشان را تغيير ندهند
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را به جانشينى خود معرّفى كند و از هـيچ  ) رضي اهللا عنه(كند كه علي  ىآيه به پيامبرش امر م9
و لذا پس از نـزول  .. كس نترسد، و اگر چنين نكند، در واقع رسالت خدا را به جاى نياورده است

مـن  «: را خواند و سپس به مـردم فرمـود  ) رضي اهللا عنه(، علي )صلي اهللا عليه و سلم(آيه، پيامبر 

 )100ص . (.»لى موالهكنت مواله فهذا ع
كنـد و   حتى به تحريف و دستكارى قرآن نيز اشاره مى -پا را فراتر از آن نهاده و  -تيجانى 

در زمان : گفت مسعود شنيد كه مى مردويه نقل شده كه او از إبن از إبن«كند كه  روايتى استناد مى به
يا أيها الرسـول بلـغ مـا    : يمخواند ما اين آيه را چنين مى )صلى اهللا عليه و سلم(رسول حضرت 

! ؛ اى رسول مـا ...و إن لم تفعل فما بلغت رسالتهأنزل إليك من ربك إن عليا مولى المؤمنين 
آنچه را كه از سوى پروردگارت نازل شده به مردم ابالغ كن كه همانا علـى مـوال و سـرور    

 )132ص .. (»...اى مؤمنان است، و اگر چنين نكنى، رسالتش را ابالغ نكرده
 :گوييم در جواب مى

آيه به هيچ وجه در غدير نازل نگشته و هيچ ربطى به موضوع امامت و جانشينى ندارد،  -1
با اهـل كتـاب در مدينـه     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بلكه در اوايل هجرت در مدينه، زمانى كه 

بـه بعـد    13ز آيه و هيچ ربطى به موضوع امامت ندارد؛ چنانچه ا.. رو گشت، نازل شده است روبه
 :آمده است -يهود و نصارى  -سوره مائده در مقام مذمت اهل كتاب 

m�u��v�w�l ]13: المائدة [  
 )..شان لعنت كرديم شكنى آنان را به سبب پيمان(

، تماماً بحث از عصيان و طغيان يهود و شـرح تجـاوز و تعـدى    40از اين آيه به بعد تا آيه 
دن به اوامر كتابشان، آمده و در ضمن نكوهش آنـان، مسـلمانان را   آنان از حدود الهى و پشت كر

آنگـاه در  .. دهـد  نيز از دوستى و يارى ايشان نهى فرموده و به دوستى خدا و رسولش توجـه مـى  
نكردن به انجيل، مـذمت و نكـوهش    به بعد، متوجه نصارى شده و آنان را به سبب عمل 41آيات 
كتاب و حكم بر طبق آنچه بر او نازل شده، امر  تنايى به رفتار اهلاع كند و رسول خود را به بى مى

از دوستى با يهود و نصارى نهى فرموده و بـه دوسـتى    -به طور كلّى  -نموده و مسلمانان را نيز 
پردازنـد، دسـتور داده و    دارنـد و زكـات مـى    پا مـى  خدا و رسولش و مؤمنانى كه خاشعانه نماز به

 !رسد تا اينكه به اين آيه مورد نظر مىكند،  مطلب را تعقيب مى
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 -صراحتاً و بدون ترس و واهمـه  -طبق آيه، او مأمور بوده كه مفادى را كه به او نازل شده 
 -بالفاصـله   -كه اين مفاد در آيه بعدى » بلغ ما أنزل إليك من ربك«به گوش اهل كتاب برساند؛ 

 :فرمايد چنانچه مى در واقع اين آيه جداى از آيه بعدش نيست؛.. آمده است

m�i�j�k�l���m�n���o����p�rq�s�t�������u�v�w�����yx�z������{���|�
}��~�_�����`�����a�b���c�����d�e�f�g����h���i�j���k���l���m���n�
o������p���q�����r����s�ut����v�w���������x���y�z������{�|���}���~��¡��
¢�£�¤�¥�����¦���§�l ]68 - 67: المائدة[  
به تمـام و كمـال و   (هرآنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده ! اى پيامبر(

، و اگر چنـين نكنـى،   )و آنان را بدان دعوت كن(به مردم برسان ) بدون ترس
) خطـرات و گزنـد  (اى، و خداوند تـو را از   نرسانده) به مردم(رسالت خدا را 

. كند را هدايت نمى دارد، همانا خداوند گروه كافران مردم محفوظ و مصون مى
بند و بر اصـل و اساسـى نيسـتيد،     شما بر هيچ چيزى پاى! اى اهل كتاب: بگو

تورات و انجيـل و  ) اين همه ادعا را كنار بگذاريد و عمالً احكام(مگر آن كه 
و (برايتان نازل شده است، برپا داريد ) به نام قرآن(آنچه از سوى پروردگارتان 
آنچـه از سـوى   ) بـدان كـه  ! اى پيـامبر (ولـى   )در زندگى خود پيـاده كنيـد  

پروردگارت نازل شده است، بر عصيان و طغيان و كفر و ظلم بسيارى از آنان 
و اين قرآن بـه خـاطر روح لجاجتشـان در آنـان تـأثير معكـوس       (افزايد  مى
بر گروه كافران غمگـين و متأسـف   ) خاطر باش و آسوده(بنابراين !). نمايد مى

 !)..مباش

را خالفت و امامت گرفته، نه مفاد آيـه بعـدى   » ما أنزل إليك«ر اين آيه، منظور از تيجانى د
، بـه  1كه قاطعانه و بـدون تـرس   امر كرده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه آن مفاد را بالفاصله به 

بنا بـر  : بگويد -به بعد، بحث از كفر و تجاوز و فسق و ستمشان است  13كه از آيه  -كتاب  اهل
 !سوابق، شما هيچى نيستيد اين

_________________________________________________________________________ 
الذين يبلغون رسـاالت اهللا و يخشـونه و ال يخشـون أحـدا إال اهللا و كفـى بـاهللا       «: زيرا پيامبران كسانى هستند كه - 1

ترسـند و از هـيچ كسـى غيـر از او      كنند و تنهـا از خـدا مـى    ابالغ مى) به مردم(كسانى كه رساالت خدا را «؛ »حسيبا
  ) 39/األحزاب.. (»است) شان همه(هراسند، و همين بس كه خدا حسابگر  نمى
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اى در قـرآن   بود، بايستى آيـه  ى موصول در آيه، امامت و خالفت مى»ما«اگر منظور از 1
آنچه كه از طرف پروردگارت به تو نازل «: فرمايد شد؛ زيرا خداوند مى راجع به خالفت نازل مى

جز چنـد جملـه    -ا اى ر ، و هرآنچه كه نازل شده در قرآن آمده، در حالى كه هيچ آيه»شده است
كفرآميز از جانب برخى از آنان كه حاكى از تحريف و دستكارى در قرآن و افتراى واضـح بـر آن   

و ديگر آن ! نازل شده باشد )رضي اهللا عنه(علي يابيم كه در مورد خالفت و جانشينى  نمى -است 
دهد كه منظور از  مىآمده و نشان  »ما أنزل إليك من ربك«نيز  - 68يعنى آيه  -كه در آيه بعدى 

در .. مأمور بوده به اهل كتاب ابالغ نمايـد  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آن، همان مفادى است كه 
واقع آيه، نفياً و اثباتاً مربوط به موضوع خالفت نيست، در غير اين صـورت، تمـام آيـات قـرآن،     

      1!شود نامربوط به هم جلوه داده و فصاحت و بالغت قرآن، انكار مى
همـان  » ؛ گـروه كـافران  القوم الكافرين«و  »الناس؛ مردم«بنا به ادعاى تيجانى، منظور از  -2
منكـر  «: گويند باشد؛ همانگونه كه ساير علماى شيعه مى مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اصحاب 

) سـلم  صلي اهللا عليـه و (تمام اصحاب پيامبر : گفت ، در اين صورت بايد»امامت على، كافر است
پيـامبر  اند و نتيجه بيست و سه سال زحمـات و تالشـهاى    كافر بوده -پناه بر خدا  -نفر  2 جز سه

و طبعاً آنچه از اسالم به دستمان رسـيده، از  ! بيش از سه مؤمن نبوده است )صلي اهللا عليه و سلم(
توان به منقـوالت   ىبوده و پر واضح است كه اگر چنين باشد، نم -العياذ باللّه  -طريق همين كفّار 

ايـن اسـت نتيجـه ادعـاى     ! آرى! شـود  آنها اعتماد كرد و اسالم به طور كلّى از حجيت ساقط مـى 
كه تحت تربيت و تعليم مستقيم  - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چگونه اصحاب گرامى .. تيجانى
را تقديم كـرده و جهادهـا    قرار داشتند و در راه خدا، جان و مالشان )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
 !كافر بوده، اما تيجانى و ساير مدعيان، همه مسلمان واقعى هستند؟ -نمودند 

بـا  -تكرار شده كه به همان اهل كتاب  »القوم الكافرين«نيز  - 68يعنى آيه  -در آيه بعدى 

 ..سازد مى را روشن 67در آيه  »القوم الكافرين«كند و منظور از  اشاره مى -آن سوابق زشتشان 

_________________________________________________________________________ 
آنها ! اى نشود؟ حتّى كوچكترين اشاره! كه يكى از اصول دين است» امامت«آيا ابالغ همين است كه در قرآن، به  -  1

آغاز شده، » قل؛ بگو«آيه، هيچ مطلبى كه ادعايشان را ثابت كند، موجود نيست، و موضوع با اند پس از اين  چون ديده
منصوصـه در قـرآن   » امامت«اى درباره  اند كه آيه برخى نيز، پذيرفته! اند لذا گروهى به تحريف يا حذف آيه دست زده

شـدند،   آن، آن است كه اگر در كتاب خـدا ذكـر مـى   گانه در قر اى به ائمه دوازده علّت نبودن اشاره: اند نيامده، ولى گفته
  !! كردند دشمنانشان آن آيات را از قرآن حذف مى

فخشى رسـول اللّـه مـن قومـه؛ پـس      «: كند رجوع شود به خطبه غديريه، از كتاب احتجاج طبرسى كه روايت مى - 2
  ... و» ه على را انكار كند، كافر استمن أنكره كان كافرا؛ كسى ك«و » از قومش ترسيد) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
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كنـيم   چون ما از تو محافظت مى! شود، بگو و نترس آنچه به تو نازل مى«: فرمايد آيه مى -3
اگر منظور تبليغ امامت و جانشـينى  .. »!داريم و تو را از آسيب و خطرات احتمالى مردم مصون مى

چـون همگـى   بود، ديگر بيمـى از كـافران و آزار و اذيتشـان در كـار نبـود؛       )رضي اهللا عنه(علي 
صلي اهللا عليـه و  (پيامبر رساندند و بيست و سه سال بود كه  مسلمان بودند و آزارى به پيامبر نمى

كرد و هرگز از كسى از آنان نترسيد و به خاطر هيچ كـس از آنـان سـكوت     بينشان تبليغ مى )سلم
ابـالغ   -كاستى  قاطعانه و به طور كمال و دقيق و بدون كم و -نكرد و بلكه تمام رساالت خدا را 

     1.كرد
آن  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر بود،  )رضي اهللا عنه(علي اگر آيه امر به تبليغ خالفت  -4

بدانيد كه على بعد از من، جانشـين مـن و خليفـه و    ! اى مسلمانان«: فرمود كه را صراحتاً تبليغ مى
ليغ كرد، مگر مسـلمانان تنهـا بـه    گويد كه آن را در غدير خم تب ، و اگر تيجانى مى»!رهبر شماست

شدند؟ چرا در خود مكّه و مدينه تبليغ نكرد و آن را مجدداً نفرمـود؟ در حاليكـه    آنجا محدود مى
كه بحث آن به زودى خواهد آمد  -فقط در غدير خم، بنا بر شرايط و مقدماتى كه پيش آمده بود 

علـي  هيچ وجه، دالّ بر خالفت و امامت  كه اين هم به» من كنت مواله فهذا على مواله«: فرمود -
 !نيست )رضي اهللا عنه(

رضي اهللا (أبوبكر با  )رضي اهللا عنه(علي و ديگر آن كه چرا تمام مسلمانان و از جمله خود 
نگفـت   )رضي اهللا عنه(علي چرا كسى و از جمله ! بيعت كردند و امر الهى را ناديده گرفتند؟ )عنه

هم در غدير ابـالغ فرمـوده    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كرده و  كه خداوند در حق من آيه نازل
  ..تفصيل آن در همين فصل خواهد آمد!.. است؟

 
*  *  * 

 :»سوره مائده 3آيه « - 
: گويـد  فصلى را به همين آيه اختصاص داده و مـى » همراه با راستگويان«تيجانى در كتابش 

 :فرمايد خداوند سبحان مى«

m�k�l�m�n�o��p�q�r�s�t�vu�l ]3: المائدة [  
امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسـالم را بـه   (

 )..عنوان دين براى شما پذيرفتم

_________________________________________________________________________ 
.. »ندارد) پيامهاى الهى(اى غير از تبليغ و رساندن  پيامبر وظيفه«؛ »ما على الرسول إال البالغ«: فرمايد خداوند مى -  1
  ! د؟اش بوده، انجام نده اى كه بر عهده تنهاوظيفه) صلي اهللا عليه و سلم(حال چطور ممكن است كه پيامبر ). 99/المائدة(
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پيـامبر  و پس از نصـب علـى از سـوى    » غدير خم«شيعيان اجماع دارند كه اين آيه در 3
بيت  ن مطلب را به نقل از ائمه اهلبه عنوان خليفه مسلمين، نازل شد و اي )صلي اهللا عليه و سلم(

 )115ص . (»نامند را جزء اصول دين مى» امامت«كنند و لذا  عترت و طهارت، روايت مى
نازل گشـته   )رضي اهللا عنه(علي تيجانى و ساير شيعيان، برآنند كه اين آيه نيز در حقّ ! آرى

يا أيها الرسول بلغ ما  -گرديد از طرف خدا مأمور  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر زمانى كه .. است
روز هجـدهم   -را بـه جانشـينى خـود برگزينـد، در غـديرخم       )رضي اهللا عنه(علي  -أنزل إليك 

و پس از ايـن بـود   .. »من كنت مواله و فهذا على مواله«: توقّف كرد و به مردم فرمود -الحجه  ذى
كامل گرديد و نعمت  )اهللا عنه رضي(علي كه اين آيه نازل شد و دين اسالم با جانشينى و واليت 

و » نبـوت «و » توحيـد «يكى از اصول دين، در رديف » امامت«خداوند بر مسلمانان تكميل شد و 
را  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر بعد از  )رضي اهللا عنه(علي درآمد، و لذا هركس امامت » معاد«

مام كسانى كه خالفتش را غصب و ت! نپذيرد، كافر است؛ زيرا منكر يكى از اصول دين شده است
و ديگر خالفـت  «: گويد چنانچه مى! اند زيرا يكى از اصول الهى را غصب كرده! كردند، نيز كافرند

 )116ص .. (»...شود و شود و عدالت اصحاب كم و زياد مى گانه نقش برآب مى خلفاى سه
عيد قـرار داده و روايـت   روز غدير را  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كند كه  تيجانى ادعا مى

: پس از منصوب نمودن على و پس از نـزول آيـه فرمـود    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كند كه  مى
بـن   حمد خداى را كه دين را به حد كمال رساند و نعمت را تمام كرد و به رسالتم و واليت على«

 )133ص .. (»طالب، پس از من راضى شد أبى
 :گوييم در جواب مى

غروب روز جمعه، روز عرفـه در حجـةالوداع، سـال     -بنابر روايات متواتر  -اين آيه : اوالً
اين آيـه  «: گويد عباس مى دهم هجرى، يعنى نه روز قبل از غديرخم نازل گشته است؛ چنانكه إبن

در عرفـات   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر روز جمعه كه مصادف با عرفه بود، نازل شد در حاليكه 
     1.»عضباء توقف نموده بودبر شتر 
كردن دينش  اين آيه نيز، هيچ ارتباطى با امامت و خالفت ندارد، بلكه خداوند به كمال: ثانياً 

در آن روز، از لحاظ حـالل و حـرام و كليـه احكـام شـرعى، و همچنـين بـه اتمـام نعمـتش بـا           
، و برگزيدن دين اسالم كه بخشيدن به مسلمانان در برابر مشركين و استوارداشتن گامهايشان عزّت

دهد؛ به طورى كه كافران و مشركان، از آن روز به بعـد مـأيوس شـدند؛     خداپسند است، خبر مى

_________________________________________________________________________ 
  217-218 شأن نزول آيات، ترجمه محمدجعفر اسالمى، ص -  1
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تواننـد آن را نـاقص و    زيرا پى بردند كه ساختمان و بناى اين دين به پايـان رسـيد و ديگـر نمـى    
در رشد آن تأخير و خلل ايجاد معيوب، يا دستكارى و نابود كنند، يا آن را به بيراهه بكشانند و يا 

كنند و هر فرصتى كه داشتند، ديگر ندارند و همه چيز تمام شد، و لذا پـس از آن روز، هـيچ آيـه    
رحلت كـرد و بـا نبـود وحـى و      )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ديگرى نازل نشد و پس از چندى 

دل نداشـته و بـه جـاودانگى و    ، مسلمانان ديگر از آنـان ترسـى بـه    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
مصونيت اين دين، باور و اعتماد پيدا كردند، و به راستى اين نعمت بزرگى است كه خدا در حـقّ  

كه از آيات قبل و بعدش،  -اين قسمت از آيه .. مسلمانان به نهايت كمال و اتمام آن رسانده است
رفته كه با دستور به وفاى عقـود و  در پاراگراف آغازين سوره مائده قرار گ -جدا و مستقل نيست 

 -اعم از تمام پيمانها و ضوابط و مقرّراتى كه خدا براى زنـدگى انسـانها معـين فرمـوده      -پيمانها 
آغاز شده و سپس بحث را با بيان حالل و حرام و بسـيارى از احكـام شـرعى و عبـادى، عقيـده      

با غيره، حكميت قراردادن قـرآن،   درست و راستين، حقيقت الوهيت و عبوديت، روابط مسلمانان
دهد؛  برداشتن از برخى چيزهايى كه خدا نازل فرموده است، ادامه مى و برحذرداشتن آنها از دست

 :فرمايد چنانچه مى

m�z�{�|���}�_~�̀���a�b���c�d�e�f��g�h�i�j�
k�ml�n�o��p�q�r�s�t�u�v�w��x�y�z��{�|�}�~���
¡�¢�£���¤�¥���¦�§��̈©�ª�¬«�®��̄°�����±��²�����³�

�́µ�¶��̧¹�º���»�¼�¾½��¿���À�Á���ÃÂ�Ä���Å��
Æ�Ç����ÉÈ�Ê�����ÌË�Í����Î�Ï�Ð�Ñ��A�����B���C�D����E����F�
G�H�I�����J��K�L�M�N�O�P�Q��R�S���T�U�V�W�
X�Y�Z���[�����]\��̂`_�a���b�c�d����e�f��g�h�

ji�k�l�m�n�o��p���q�r���s�t�vu���w�x�
y��z�{�|�~}�_��̀a�b�c��l ]3 - 1: المائدة[  
اعم از پيمانهاى مشروع انسان با انسـان، يـا   (به پيمانها وفا كنيد ! اى مؤمنان( 

چهارپايان براى شما حـالل اسـت، مگـر    ) خوردن گوشت...   انسان با خدا و
هنگامى كه در حالت . شود بر  شما خوانده مى) در خالل اين آيات(آنهايى كه 

ل ندانيد؛ زيرا خداوند هرگونه كـه بخواهـد حكـم    احرام هستيد، شكار را حال
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) شـكنى  حرمت!  (اى مؤمنان). و حالل و حرام، تنها در دست اوست(كند  مى5
اى كـه هـر طـور كـه       به گونـه (خدا را براى خود حالل ندانيد ) دين(شعاير 

بدين معنى كه جنـگ در آن را  (و نه ماه حرام را ) خواستيد، بدان دست ببريد
كه به بيـت  (نشان و نه قربانيهاى نشاندارى را  ، و  نه قربانيهاى بى)مباح بدانيد
) شوند، بدينگونه كه متعرّض چنين حيواناتى يا صاحبانش بشويد اللّه هديه مى

و نه كسانى را كه قصد آمدن به خانـه خـدا را دارنـد و بـه دنبـال فضـل و       
ا بازداريد و يا بدين معنى كه آنها را از آمدن بدانج(خوشنودى خداوند هستند 

هر وقت كه از احرام بيرون آمديد و از سرزمين حرم خـارج  ). با آنان بجنگيد
، و دشمنى قومى كـه  )شود و شكاركردن برايتان حالل مى(شديد، شكار كنيد 

شما را از آمدن به مسجدالحرام    بازداشتند، شما را بر آن ندارد كه تعـدى و  
ارى، همديگر را يارى و پشتيبانى كنيـد، و  در راه نيكى و پرهيزگ. تجاوز كنيد

همديگر را در راه تجاوز و گناه و ستمكارى، يارى و حمايت ننماييد و از خدا 
) و امـا خـوردن گوشـت   . (كنـد  گمان خداوند شديداً مجازات مى بى! بترسيد

اند، حيواناتى كه با شكنجه  مردار، خون، گوشت خوك، حيواناتى كه خفه شده
اند، آنهايى كه بـر   اند، آنهايى كه از بلندى پرت شده و مرده هو كتك كشته شد

اند، حيواناتى كه درندگان از بدن آنها چيـزى   زدن حيوانات ديگر مرده اثر شاخ
آنهـا  ) قبل از مرگ بدانها رسيده و(اند، مگر اينكه     خورده و بدان سبب مرده

اند، و اينكه با تيرهاى  هرا سر بريده باشيد، حيواناتى كه به پاى بتان قربانى شد
. فال بگيريد و پيشگويى نماييد، بر شما حرام است) يا هر وسيله ديگر(چوبى 

از امـروز كـافران   . همه اينها براى شما گناه بزرگ و خروج از فرمان خداست
دينتان مـأيوس  ) دستكارى و نابودكردن يا ايجاد هر خللى ديگر در(از ) ديگر(

زدن بـه آن،   جاودانه و ماندگار خواهد بود و صـدمه  دانند اين دين و مى(شده 
. از مـن بترسـيد  ) تنهـا (، پس از آنان    نترسيد و )ديگر امكان نخواهد داشت

و با انتخاب (دين شما را كامل كردم ) احكام و تمام فروع و تفصيالت(امروز 
و بـا  ... فرد و واقعى و موافق بـا فطـرت و   چنين دين كامل و پاك و منحصربه

نعمت خود را ) بخشيدن به شما در برابر كافران و استوارداشتن گامهايتان تعزّ
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اما . بر شما تكميل    نمودم و اسالم را به عنوان آيين خداپسند برايتان برگزيدم
از محرّماتى كه ذكر گرديـد، چيـزى   (كسى كه در حال گرسنگى ناچار  شود 

و  آن را همواره حرام بدانـد  قلباً بدان راضى نباشد (و ) بخورد تا هالك نشود
؛ زيـرا  )و عمداً نخواهد چنـين كنـد، مـانعى نـدارد    (متمايل به گناه نباشد ) و

گذرد و بـرايش مقـدار نيـاز را     و از مضطرّ مى(خداوند بخشنده مهربان است 
�)نمايد مباح مى �� �� �� �

m�ª�«�¬�¯®�l ]5: المائدة [  
هاى سالم  رد پسند طبعكه مو(تمام چيزهاى پاك ) با نزول اين آيات(امروز ... 
 )..برايتان حالل گرديد) است

استناد كـرده   )رضي اهللا عنه(علي اين آياتى بود كه تيجانى و يارانش، بر امامت و جانشينى 
رسد كه به عنوان سند،  اما نوبت به احاديث و رواياتى مى.. كنند كه مورد بررسى قرار گرفتند و مى

.. آورنـد  مـى  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر بعد از  )هللا عنهرضي ا(علي دالّ بر امامت و خالفت 
) صـلي اهللا عليـه و سـلم   (ت، پيامبر كه حاكى اس 1»حديث جابر«از جمله  -برخى از اين روايات 

أنا «نام و نشان به امامت و خالفت مردم معرّفى فرموده، همچنين حديث   على و فرزندانش را با

و بسيارى ديگر داراى سـند جعلـى و كـذب    » يث دار در روز انذارحد«، »مدينة العلم و على بابها
در بين ايـن احاديـث، تنهـا دو روايـت     .. ايم محض هستند كه ما در فصول گذشته بدانها پرداخته

  :گيرى تيجانى و ساير شيعيان از آن صحيح نيست هستند كه متواتر و معتبرند، اما نتيجه
 

*  *  * 

 :»فهذا على مواله من كنت مواله«روايت غدير  -
صلي اهللا (پيامبر كند كه پس از پايان مراسم حجةالوداع، در مسير بازگشت،  تيجانى ادعا مى

را به امامت و جانشينى پـس از   )رضي اهللا عنه(علي از جانب خدا مأمور گرديد كه  )عليه و سلم
آمد و مردم را گرد آورد  از شترش پايين» غديرخم«خود، به مردم معرّفى كند؛ لذا در محلّى به نام 

_________________________________________________________________________ 
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مـن كنـت مـواله    «: به عنوان جانشين خود فرمود )رضي اهللا عنه(علي و اين جمله را در حقّ 7

  1وانصر من«برخى عبارت مشكوك .. »!اللّهم وال من وااله و عاد من عاداه! فهذا على مواله
و خـوار كـن    يارى كن كسى را كه على را يارى كند! نصره و اخذل من خذله؛ پروردگارا 

اليوم أكملت لكـم  «كنند و پس از اين معرّفى، خداوند آيه  را اضافه مى» كسى را كه خوارش نمايد
 ...!!به اين مقام، دين اسالم تكميل شد و )رضي اهللا عنه(علي را نازل فرمود و با انتصاب » ...دينكم

فرموده،  )رضي اهللا عنه(علي اى در حقّ  چنين جمله )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در اينكه 
اما بايد ديد كه چرا اين جمله را در آن محل فرمـود؟ و در واقـع بايسـتى بـه     .. هيچ شكّى نيست

اى پـيش آمـده بـود كـه باعـث       روايات و تواريخ معتبر و متواتر مراجعه كرد تا ديد كه چه مسأله
ـ .. چنين بگويد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر گرديد،  را در برابـر  ) وال و وااله(ت و چرا لفظ والي
پيـامبر  بينـيم كـه    كنـيم، مـى   زمانى كه در شأن حديث توجه مـى .. قرار داد؟) عاد و عاداه(عداوت 

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  تنها محبت و دوستى و حمايت خود را نسبت به  )صلي اهللا عليه و سلم(
طـى   )اهللا عليـه و سـلم   صـلي (پيـامبر  شرايطى پيش آمده بود كـه باعـث گرديـد    .. خواسته است

بـه مـردم نشـان     )رضي اهللا عنه(علي جمالتى، تكريم و حمايت و جانبدارى خويش را نسبت به 
حفظ كنند؛ هرچند كه مسلمانان  )رضي اهللا عنه(علي دهد و از آنان خواست كه دوستى خود را با 

را دوست دارد و همـواره   )رضي اهللا عنه(علي  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دانستند كه  اين را مى
اى بود كه رخ داده بود كه ممكـن   ياور اوست، لكن سخنى كه در حقّ على فرمود، به خاطر حادثه

الزم  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  بود شكاف و تفرقه در بين مسلمانان به وجود آيـد و لـذا   
 )رضـي اهللا عنـه  (علي دانست به وسيله سخنانى، حمايت و جانبدارى و ياورى خود را نسبت به 

 ..سوء استفاده نكنند -همچون هميشه  -اعالم كند تا بين مردم تفرقه ايجاد نشود و منافقين 
بر اين امر اتّفاق دارنـد كـه    -چنانكه خواهيم آورد  -اند و شيعه و سنّى  تمام تواريخ آورده

اصحاب برگزيـده خـود را    قبل از حجةالوداع، گروههايى اعزامى از )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
جبـل و   اند؛ چنانچه معاذبن ها ياد شده»سريه«فرستاد كه در تواريخ به عنوان  به جاهاى مختلف مى

      2.را به يمن فرستاد تا آنها را به اسالم دعوت كنند )رضي اهللا عنه( أبوموسى أشعرى
را نيز كه مجاهـدى   )نهرضي اهللا ع(خالدبن وليد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پس از آنان، 
آنهـا را بـه   «: ادروانه ساخت و بـه او فرمـان د   -البته به واليتى ديگر در يمن  -توانا بود، به آنجا 
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جز در صورت امتناعشان از پذيرش اين دعوت و نيز از پذيرش پيمان صلح،  1اسالم دعوت كن و
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  كـه  همانگونه  -خالد پس از رسيدن به يمن .. »!با آنها وارد جنگ نشو

رو نشـد كـه الزم بـه جنـگ      با مردم به جنگ نپرداخت؛ زيرا با موقعيتى روبه -فرموده بود  )سلم
سپردند كه خالد بـه پيـامبر    )رضي اهللا عنه(باشد و مردم اسالم آوردند و غنايمى را به دست خالد
علـي  هـم   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر .. نوشت تا كسى را براى جداكردن خمس غنايم بفرستد

ايـن   -آيـد   آنگونه كه از روايات گونـاگون برمـى  -را به اين منطقه اعزام نمود تا  )رضي اهللا عنه(
و نزديكانش همـراه بـا    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سهم  2ايم را تخميس و تقسيم كند؛ يعنىغن

 ..بگيرد )اهللا عنه رضي(را جدا سازد و از خالد... سهم يتيمان و بينوايان و
پـيش   )رضي اهللا عنه(علي حقيقتى كه وجود دارد و خصوصاً مسائل مختلفى كه در زندگى 

در برخـى از قبايـل آن روز، چنـدان محبـوبيتى      )رضي اهللا عنه(علي آمده، حاكى از اين است كه 
احد و خنـدق و   نداشته است؛ به ويژه در ميان افراد وابسته به خاندانها و گروههايى كه در بدر و

 )رضي اهللا عنـه (علي جنگيده بودند و طعم تلخ شمشير  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر حنين، عليه 
چشـيده و بسـيارى از نزديكـان و     -بود  )رضي اهللا عنه(  حمزهكه همچون شمشير عمويش  -را 

حمزه را در احد  و پس از آن كه توانسته بودند.. بزرگان خويش را توسط آنها از دست داده بودند
 !گشته بود )رضي اهللا عنه(علي متوجه  -تماماً  -ها  به شهادت برسانند، اين كينه
خمس غنايم را جـدا كـرد، گروهـى و از جملـه      )رضي اهللا عنه(علي به هر حال زمانى كه 

يبا آن كنيزك ز )رضي اهللا عنه(علي نارضايتى خود را در تقسيم آن اعالم كردند كه چرا » أبوبريدة«
!.. اش برداشـته اسـت   جزو خمس قرار داده، و براى خود و خانواده -كه در ميان اسيران بود  -را 

به طرف مكّه  -و سپاهى كه همراه او آمده بودند  -زمانى كه بقيه غنايم و اموال زكات را با خود 
مانان تقسيم كنـد، در  برساند و او نيز در ميان مسل )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر گرداند تا به  برمى

از  - )رضي اهللا عنه( طبق روايت بيهقى، از جمله أبوسعيد خدرى -بين راه، گروهى از همراهانش 
او خواستند تا قدرى شتران خود را استراحت دهند و بر شترانى كه به عنوان غنايم و اموال زكات 

از پـذيرش ايـن    )ضي اهللا عنهر(علي اما .. سوار شوند -و هنوز تقسيم نشده بودند  -گرفته شده 
در اين شتران سـهمى هماننـد سـهم ديگـر مسـلمانان      «: خواسته، قاطعانه خوددارى كرد و فرمود

      3.»است
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  409-410 شناسى، شريعتى، ص اسالم - 1
  . اند بخارى و امام احمد با سند خويش از أبوبريده روايت كرده - 2
  . 105 ، ص5 البداية و النهاية، ج -  3



27  عيانات                                                                                                                                         

اى داشتند كه معلـوم نبـود سـهم آنـان      نشده آنان قصد استفاده از غنايم و زكات تقسيم9
 ..خواسته، همين بوداز اين  )رضي اهللا عنه(علي علّت خوددارى .. شود يا كسى ديگر؟ مى

براى انجام و تعليم مراسـم حـج، آمـاده     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در همين بين بود كه 
هايى به رؤساى قبايل و بالدى كه اسالم آورده بودند، فرستاد و از آنان خواسـت   شد و لذا نامه مى

از او بياموزنـد؛ از   -اً مسـتقيم  -تا براى انجام حج در مكّه حاضر شوند و مراسم حج اسـالمى را  
نوشت كه در اين هنگام در راه بازگشت به مدينه بود و لـذا   )رضي اهللا عنه(علي اى به  جمله نامه

كه  -المال را  همين كه نامه را دريافت داشت، با خود انديشيد كه اگر بخواهد اموال زكات و بيت
تواند موقع مقرّر به مكّه برسد  ، نمىبا خود حمل كند -بيشتر عبارت بود از شتر و گاو و گوسفند 

و ناچار شد كسى را به عنوان جانشين خود بر همراهانش بگمارد و خـود زودتـر از لشـگريان و    
 )رضي اهللا عنه( بريده أسلمى )رضي اهللا عنه(علي اند كه  تواريخ آورده.. همراهان خود حركت كرد

. نمود و خود با سرعت بيشتر روانه مكّه شدرا بر آنها گماشت و اموال را تحت مراقبت او واگذار 
1 

فرصـت را غنيمـت شـمردند و قبـل از رسـيدن بـه مكّـه از         )رضي اهللا عنه(علي همراهان 
برايشان بـرآورده نسـاخته بـود،     )رضي اهللا عنه(علي خواستند تا آنچه را كه  )رضي اهللا عنه(هبريد

او نيز اين كار را انجام داد و عـالوه  .. كنند المال استفاده برآورده سازد و اجازه دهد از شتران بيت
نشده بخشيد و  از غنايم تقسيم -هاى يمانى  حلّه -بر آن، به هر كدام از آنها يك دست لباس فاخر 

را  )رضي اهللا عنه(علي  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر زمانى كه اين افراد به مكّه رسيدند، .. پوشاند
به ميانشـان برگشـت، ديـد كـه از شـتران و       )رضي اهللا عنه(علي  به سراغشان فرستاد و همين كه
اند، پس خشمگين شد و همانگونه كه عادتش بود، به خاطر استفاده  لباسهاى غنيمتى استفاده كرده

مورد عتـاب   -با قاطعيت تمام  -و سايرين را  )رضي اهللا عنه(المال، بريده و تصرّف در اموال بيت
اين رفتـار   2 !مضمون برخى روايات، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و مؤاخذه قرار داد و طبق

بر آنها سخت گران آمـد و باعـث دلگيرشـدن ايـن      -كامالً صحيح بود  كه-) رضي اهللا عنه(علي 
شروع به گاليـه و   )رضي اهللا عنه(علي گرديد و از خشونت و سختگيرى   گروه و از جمله بريده

      3!شكايت كردند )رضي اهللا عنه(علي از  )صلي اهللا عليه و سلم(مبر پياتوزى نموده و نزد  كينه
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يعنى جريان كنيـزك، و   -با همراهانش  )رضي اهللا عنه(علي اين سه برخورد بجا و قاطعانه 
گيرى لباسهايى كه در  سختگيرى او در جلوگيرى از استفاده مركبهاى زكات، و اقدام او در بازپس

گرديـد و گاليـه و    )رضي اهللا عنـه (علي باعث كينه و دشمنى آنها با  -غيابش توزيع شده بودند 
رضي (علي شكايتهاى خود را دهان به دهان منتقل كردند و افراد زيادى را در انتقاد و اعتراض به 

 !با خود شريك ساختند )اهللا عنه
ان نيافت، داشتند، پاي اين اعتراضات از طرف شاكيان، زمانى كه حتّى مراسم حج را به پا مى

سخنان  )رضي اهللا عنه(علي رفتند و درباره  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و بلكه زيادتر شد و نزد 
 :گويد فراوانى گفتند؛ چنانكه شيخ مفيد در كتابش مى

) صـلي اهللا عليـه و سـلم   (فلما دخلوا مكة كثرت شكاياهم من أميرالمؤمنين و أمر رسول اهللا «

طالب فهو خشن فى ذات اللّه عز و جـل غيـر    بن أبى إرفعوا ألسنتكم عن على: مناديا فنادى فى الناس

     1.»مداهن فى دينه
داخل مكّه شدند، شكاياتشان درباره اميرالمؤمنين باال گرفـت و  ) همراهان على(همين كه « 

زند كـه  اى را فرمان داد تا بين مردم بانگ  ندادهنده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پس . زيادتر شد
زبانهايتان را از على كوتاه كنيد؛ زيرا او در كار خدا سختگير است و در دين او، هرگـز مداهنـه و   

 ..»كند سستى نمى
توانسـتند قبـل از    بريده و سـاير شـاكيان تـا مـى    : اند كه شيخ مفيد و أبوالفتوح رازى آورده

نـزد مـردم    )رضي اهللا عنـه (علي از بدگويى نسبت به  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا مالقات 
 -بــه درســتى  -را  )رضــي اهللا عنــه(علــي دريــغ نكردنــد، و بــر بســيارى از مردمــى كــه هنــوز 

 .شناختند، تأثير بد گذاشتند نمى
علـي  با چنين افرادى كه موج كينه و دشمنى با  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بدين ترتيب، 

اى  سـاخت و خصوصـاً بازيچـه    گران نيز منتقل مىرا در ميان خود داشت و به دي )رضي اهللا عنه(
شد، از مكّه خارج شد و به طرف مدينه حركت كرد، پس  براى منافقان و نهايتاً تفرقه مسلمانان مى

_________________________________________________________________________ 
هشام نيـز   إبن -»يا أيها الرسول بلغ«تفسير روح الجنان، أبوالفتوح رازى، ذيل آيه  -161 اإلرشاد، شيخ مفيد، ص -  1
فقـام رسـول    2اشتكى الناس عليا: سعيد الخدرى قال عن أبى«: كند همين روايت را چنين نقل مى 6 سعيد خدرى ز أبىا

إنه ألخشن فـى ذات اللّـه، أو   ! ال تشكوا عليا، فواللّه! أيها الناس: فينا خطيبا، فسمعته يقول) صلي اهللا عليه و سلم(  اللّه
شـكايت كردنـد،   ) رضي اهللا عنـه (  مردم از على: عيد خدرى نقل است كه گفتس از أبى«؛ »فى سبيل اللّه من أن يشكى

از ! اى مـردم : گويد كسى را به عنوان خطيب برخيزاند و من از او شنيدم كه مى) صلي اهللا عليه و سلم(پس رسول خدا 
كسى كه از او شـكايت  او در كار خدا سختگيرترين فرد است، يا در راه خدا از ! على شكايت نكنيد؛ زيرا به خدا قسم

  .. »كند، سختگيرتر است مى
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العـرب بـراى اداى   ه قبل از آن كه مسلمانان كه از گوشه و كنـار جزيـر   -در فرصت مناسبى 1
ند، متفـرّق شـوند و هـركس بـه سـرزمين      فريضه حج آمده بودند و اكنون در مسير بازگشت بود

بـه جاهـاى    )رضي اهللا عنـه (علي خويش برگردد و پيش از آن كه امواج اين بگومگوها نسبت به 
محلّى در نزديكى جحفه  -نيز منتقل شود، هنگام نماز ظهر در غدير خم  -خصوصاً مدينه -ديگر 

جانبدارى كرد و قضـيه را همانجـا    )رضي اهللا عنه(علي سخنانى را ايراد فرمود و با جمالتى از  -
 ..فيصله بخشيد

بـه   )رضـي اهللا عنـه  (علي همين كه بگومگوها درباره «: گويد كثير نيز در تاريخ خود مى إبن
هاى غنيمتى كه جانشـين او   گرفتن جامه كارگرفتن شتران زكات و بازپس اش از به سبب جلوگيرى

امـا بـه    -كامالً معذور و برحق بود  )رضي اهللا عنه(علي در حالى كه  -به آنان داده بود، زياد شد 
از  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خـدا  هر ترتيب، در بين حجاج پخش گرديد، و لذا زمانى كه 

اى خواند و  حجش فارغ گشت و در راه بازگشت به مدينه بود، در غدير خم در ميان مردم، خطبه
تند، پيراسته دانست و منزلت او را باال برد و ديگران گف را از آنچه مى )رضي اهللا عنه(علي ساحت 

را به فضلش متوجه ساخت تا آنچه را نسبت به او در دلهاى بسيارى از مردم جاى گرفته بـود، از  
در روز يكشـنبه   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خـدا  پس «: دهد و چنين ادامه مى  1.»ميان ببرد

در غدير خم در زير درختى كـه در آنجـا قـرار    ) ال دهميعنى س(الحجة آن سال  هيجدهم ماه ذى
اى واال ايراد كرد و در آن از امور مختلفى سخن به ميان آورد و از فضل و امانتدارى  داشت، خطبه

اش به او، چندان سخن گفت كه آنچه را كـه در دلهـاى    و نزديكى )رضي اهللا عنه(علي و عدالت 
      2.»، از ميان بردبسيارى از مردم نسبت به او وجود داشت

 :چنين روايت كرده است» بريدة«علّامه امينى از 
اليمن، فرأيت منـه جفـوة فلمـا قـدمت علـى      ) رضي اهللا عنه(غزوت مع علي : عن بريدة، قال«

) صلي اهللا عليه و سلم(ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول اهللا ) صلي اهللا عليه و سلم(رسول اهللا 

من كنت مواله : قال! بلى يا رسول اللّه: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت! يدةيا بر: يتغير، فقال

      3.»فهذا على مواله

_________________________________________________________________________ 
  . 106 ، ص5 البداية و النهاية، ج - 1
  108-208 همان، ص - 2
عباس و او هم از بريـدة   ، چاپ سوم امام احمد نيز همين روايت را در مسندش از إبن384 ، ص1 الغدير، امينى، ج - 3

  . و قوى، و تمام رجالش را ثقه دانسته استكثير، اسناد اين روايت را نيكو  و إبن.. نقل كرده است
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رهسپار يمن شدم و در اين سفر از او خشونتى ديدم و چـون نـزد    )رضي اهللا عنه(علي با «
ودم، ديـدم كـه   آمدم، على را به بدى ياد كردم و از او انتقاد نم )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 

آيـا بـه مـؤمنين از خودشـان     ! اى بريـدة : متغير شد و فرمـود  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چهره 
هر كس مـن مـوالى اويـم، علـى نيـز      : فرمود! آرى اى رسول خدا: سزاوارتر نيستم؟ عرض كردم

 ..»موالى اوست
نـه داللتـى بـر    هيچگو -بـرخالف ادعـاى تيجـانى و شـيعيان      -بنابراين، روايت غدير نيز 

ندارد و تنها براى رفع اتّهامات  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بعد از  )رضي اهللا عنه(علي جانشينى 
داليل و جزئيـات بيشـتر   .. باال گرفته بود، بيان شده است )رضي اهللا عنه(علي و شكاياتى كه عليه 

  ..ده استها به تفصيل آم درباره همين حديث، در همين فصل، مبحث جواب نامه
 

*  *  *  
 

 :»يا على أنت منى بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبى بعدى« روايت منزلت -

 -آنگـاه هـدايت شـدم     -بعدى است كه تيجانى در كتـاب خـود    -صحيح  -اين حديث 
اين حديث بر خردمندان پوشيده نيسـت كـه   «: كند گيرى مى استناد كرده و به دنبال آن چنين نتيجه

ويژگيهايى براى اميرالمؤمنين على است از نظر وزارت، جانشينى و خالفت، همانگونـه   داراى چه
كه هارون، وصى و وزير و جانشين موسى بود، در غيابش و هنگامى كه براى ميقات پروردگارش 

اى از همان اصل است، جز اينكه پيـامبرى در   رفته بود، در اينجا هم به همان معنى است و نسخه
در على نيست كه اين را هم خود حديث، مستثنايش كـرده و در ايـن حـديث نيـز      هارون بود و

از  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر نهفته است كه على برتر و افضل اصحاب است و هيچ كس جز 
 )242ص .. (»او برتر نيست

ين هاى منافق نيز در پى حادثه تبوك براى دفع گفته )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اين سخن 
صلي (پيامبر زمانى كه : اند گفته شد؛ چنانچه تمام تواريخ معتبر آورده )رضي اهللا عنه(علي بر عليه 

كـرد، گـروه زيـادى از     سپاه بزرگ خود را براى جنگ تبوك آماده و تجهيـز مـى   )اهللا عليه و سلم
ياد شده است،  »ساعةالعسرة«فرسا كه در قرآن به  هايى آوردند تا در اين جنگ طاقت منافقين بهانه

شركت نكنند و از سختى راه، گرماى هوا، كمى آذوقه و مشكالت ديگر فرار كنند؛ خصوصاً اينكه 
صـلي  (پيـامبر  به هر حال .. اين واقعه با زمان برداشت محصوالت كشاورزى نيز مقارن بوده است

در شمال شرقى  هزار نفر بودند، به طرف مرزهاى روم با سپاه خود كه حدود سى )اهللا عليه و سلم
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بن أبى سردسته منافقان نيز باالجبار با پيامبر حركت كرد، امـا   روانه شد كه در بين آنها عبداللّه3
هـاى خـود    هدفش از اين كار، اين بود كه همانگونه كه با گفته.. پس از اندكى از مسافت برگشت

اين رفتار خود نيـز شـك و    كرد، با قبالً در دل مردم ترديد و دودلى براى رفتن به جنگ ايجاد مى
      1.ترديد به وجود آورد
اى را بـه عنـوان    اى فرمانده طبق هميشه كه در هر غزوه )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 

را بـر امـارت   » سـلمه انصـارى   محمدبن«گذاشت، در جريان اين غزوه  جانشين خود در مدينه مى
يـان خـانواده و عيـال خـويش بـه جانشـينى       را نيـز در م  )رضـي اهللا عنـه  (علي مدينه گماشت و 

، شـباهت زيـادى بـه اقـدام ديگـر او در جريـان       )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اين كار .. گذاشت
را براى استرداد امانت مردم در مكّـه بـاقى    )رضي اهللا عنه(علي هجرتش از مكّه به مدينه دارد كه 

صلي اهللا عليه (پيامبر ا خانواده خود و خانواده گذاشت؛ در اينجا نيز او را در مدينه باقى گذاشت ت
  2.را در اين مدت اداره كند )و سلم

را به جـاى   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر امر  -همچون هميشه  -نيز  )رضي اهللا عنه(علي 
اى بـراى ايجـاد ترديـد و     اما در اين ميان، منافقانى كه از هـر مسـأله  .. آورد و در مدينه باقى ماند

هـاى   ها و با طرح گفتـه  چينى كوشيدند تا با سخن كردند و مى دلى و نيز فسادانگيزى استفاده مىدو
را در مدينـه ديدنـد،    )رضـي اهللا عنـه  (علـي  ناروا، پيوندهاى بين افراد را بر هم بزنند، همين كـه  

حكومـت را هـم بـه    ! چه شده كه پيامبر از علـى اسـتفاده نكـرده اسـت؟    : تعجب كردند و گفتند
بنابراين دسـت بـه پخـش شـايعه     !.. كند؟ پس على اينجا چه كار مى! حمدبن سلّمه سپرده استم

پيامبر، على را بدين دليل در مدينه باقى گذاشته است، چون علـى خـود از   : ديگرى زدند و گفتند
همانگونـه كـه بـه     -اين جهاد و شركت در آن، اكراه داشته و خوددارى كرده است و لـذا پيـامبر   

!.. بر او نيز آسان گرفت و اجازه داد تا در مدينه باقى بمانـد  -جويان ديگر اجازه معافيت داد  بهانه
خواسته او را خفيف سـازد و بـه همـين    ! پيامبر خواسته او را از سر خود واكند: بعضى هم گفتند

      3!دليل بين زنان و كودكان جا گذاشته است
رسول خدا ، سالح خود را برداشت و خود را به اين را شنيد )رضي اهللا عنه(علي همين كه 

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  رساند؛ زيرا  -اردو زده بود » جرف«كه هنوز در - )صلي اهللا عليه و سلم(

_________________________________________________________________________ 
گـرى   منافقان پيش از اين هم به فتنه«؛ »لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك األمور«: فرمايد قرآن در اين باره مى -  1

يشيها كرده و اند مشورتها و چاره!) اى پيامبر(بر ضد تو ) در موارد ديگر نيز(اند و  پرداخته) در ميان شما(و ايجاد فساد 
  ) 48/التوبة.. (»اند نيرنگها ساخته

  . 362 شناسى، شريعتى، ص اسالم -  2
  . همان مأخذ -  3
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اى براى جهاد در راه خدا پيش آيد و او در خانه بمانـد و   دانست كه زمينه اين را بر خود گران مى
اى كه افراد بسـيارى از   كار نگيرد، آن هم در غزوهشمشيرش را بر عليه دشمن همچون هميشه به 

اى رسـول  «: گفت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به همين دليل به .. شركت در آن سرباز زده بودند
همانگونه كه روايات  -در اين هنگام .. »...!مرا در ميان زنان و كودكان جانشين خود مساز و! خدا

من تو ! اند دروغ گفته«: به او فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر  -اند  معتبر و تواريخ موثّق آورده
ام، پس برگرد و در ميان خانواده مـن و خـودت، جانشـينم     را در نبود خويش به جانشينى گذاشته

شوى كه نسبت تو با من همچون نسبت هارون با موسى باشد، غير از  آيا بدين خوشنود نمى. باش
  1.»!نخواهد بود؟ آن كه پس از من پيامبرى

صلي اهللا (پيامبر بعد از  )رضي اهللا عنه(علي بدين ترتيب، هيچ مفهومى كه دالّ بر جانشينى 
در  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر يابيم و مقامى را كه  باشد، از اين حديث نيز نمى )عليه و سلم

فـت بعـد از خـودش    كند، مقام سياسـى و خال  ذكر مى )رضي اهللا عنه(علي اين سخن خود براى 
جانشين  )عليه السالم(  موسىدر غياب  )عليه السالم(همانگونه كه هارون: نيست، بلكه اشاره دارد

صلي اهللا عليـه و  (پيامبر نيز همين منزلت را نسبت به  )رضي اهللا عنه(علي اش بود،  او در خانواده
ــدبن ســلّمه چنــين منظــورى داشــت )صــلي اهللا عليــه و ســلم(پيــامبر اگــر .. دارد )ســلم محم ،

را والـى مدينـه    )رضي اهللا عنه(علي گماشت، بلكه  را به امارت مدينه نمى )رضي اهللا عنه( انصارى
را » امامـت و خالفـت  «جزئيات بيشتر پيرامون ايـن حـديث و بـه طـور كلّـى مسـأله       !..   كرد مى
  :ام داده بودم، بيابيم هايى كه به دوستان شيعى توانيم در جواب نامه مى

 
*  *  * 

 :»امامت و خالفت«ها در رابطه با  جواب نامه -
اسـت و المنجـد تـا    » أولى به تصرّف«، همان » مولى«معنى حقيقى : ايد در نامه خود فرموده

چهارده معنى مجازى براى آن ذكر كرده و در قرآن به معانى مختلف به كار رفته است، و به قرينه 
ألسـتم تعلمـون   « -در غدير خم از حاضران گرفت  )و سلمصلي اهللا عليه (رسول خدا اقرارى كه 

بـه  »  مـولى «، واژه »من كنت مواله فهذا علـى مـواله  «در جمله  - »أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم
  . باشد مى» سرپرست و خليفه و امام«معنى 

 :كنم كه عرض مى): جواب(

_________________________________________________________________________ 
  .364تا362 همان، ص -  1
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مورد چنـان اسـت كـه هـيچ      در اين )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اوالً بيان معجزنشان 5
گذارد و تنها غبار تعصب و عاليق و دلبستگيهاى كوركننده به عقايـد ناموجـه    ابهامى را باقى نمى

صـلي اهللا عليـه و   (رسـول خـدا   موروثى و تلقينى است كه مانع درخشش فصاحت و دقّت بيـان  
 !!شده است )سلم

استعمال شده، داراى معانى مختلف  )مصلي اهللا عليه و سل(پيامبر كه در سخن »  مولى«واژه 
مـثالً  .. شـود  معنايش آشكار نمى -در قبل يا بعدش  -و متعددى است كه جز با وجود يك قرينه 
 :ذكر كرده است»  مولى«علّامه امينى در كتابش، معانى زير را براى 

ث وار -7شوهر خواهر مرد  -6پسرخواهر  -5پسر  -4پسرعمو  -3عمو  -2پروردگار  -1
 -14شده  نعمت داده -13تابع و پيرو  -12مالك  -11بنده و غالم  -10آزادشده  -9آزادكننده  -8

 -19همسـايه   -18نشـين   صـاحب و همـراه و هـم    -17شـريك   -16پيمان  هم -15دهنده  نعمت
كسى كه به چيزى سـزاوارتر از ديگـران اسـت     -23فقيد  -22خويشاوند  -21داماد  -20مهمان 

 -27يـار و يـاور و پشـتيبان     -26دوسـتدار   -25) به معنـاى مالـك و آزادكننـده    نه(سرور  -24
نشده معنـاى خليفـه و   1 و با تمام كوششى كه كرده موفّق .دار كار عهده -28كننده در كار  تصرّف

، مشـترك  » مـولى «را از آن استخراج نمايد و اعتراف كرده كـه لفـظ   ... األمر و حاكم و امير و أولى
بـدين ترتيـب، معنـاى    ! اسـت  -معناى بيست و سوم  -» ء أولى بالشى«اكثر به معناى لفظى و حد

حتّـى بـدون در نظرگـرفتن مقـدمات     -و از اين معـانى  .. توان دريافت را بدون قرينه نمى»  مولى«
با توجـه بـه قرينـه آن در جملـه بعـدى كـه        -حادثه و موجبات ايراد خطبه و موقعيت اظهار آن 

دوست دار كسى را كه او را دوست بـدارد  ! اللهم وال من وااله و عاد من عاداه؛ خدايا« :فرمايد مى
كند كـه مـراد از آن، محبـت و دوسـتى و      ، ثابت مى»!و دشمن بدار كسى را كه او را دشمن بدارد

 ..نصرت و پشتيبانى و عدم دشمنى نسبت به اوست
ناى دوست و ياور و ناصر و پشـتيبان آمـده،   به مع»  مولى«در قرآن كريم نيز در اكثر موارد، 

 -جمـع آن  » مـوالى «و  -»  مـولى «تـرين و ظـاهرترين معنـاى     حقيقـى : توان گفت به حدى كه مى
 :بينيم گيرند؛ چنانچه مى است و معانى ديگر در مراتب بعدى قرار مى» دوست و ياور«

m�Ú�Û�Ü�Ý�Þ�ß�à��l ]286: البقرة [  
 !)..پس ما را بر گروه كافران يارى فرما تو يار و ياور مايى،(

m�N�O�QP�R��S�T�U�l ]150: آل عمران [  
_________________________________________________________________________ 
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 )..بلكه خداوند ياور شماست و او بهترين ياوران و مددكاران است(

m�G�H�I�J�����K�L�M�N�O�P�Q�l ]41: الدخان [  
گردانـد   نياز نمى روزى كه هيچ دوست و ياورى، دوست و ياور خويش را بى(

 )..شوند يارى نمى) از طرف هيچ ياورى(رهاند و آنان  نمى و از عذاب

m�½�¾�¿�ÁÀ�Â�Ã����Ä��Å��Æ��l ]78: الحج [  
به خدا متوسل شويد كه او دوستدار و ياور شماست و چه دوسـتدار و چـه   (

 )..ياور نيكويى است

m�n�o�p�q�r��s�t�vu�l ]5: األحزاب [  
بـرادران دينـى و دوسـتان و     پس اگر پدرانشان را نشناختيد، در اين صورت(

 )..ياورانتان هستند

m�h�i�j��k�l�m�n�o�p�rq�s��t�u�v�w�l 

  ] 4: التحريم[
همانا خداوند و همچنين جبرئيـل و  ) بدانيد كه(و اگر بر عليه او همدست شويد، (

مؤمنان خوب و شايسته ياور او هستند و پس از آن، مالئكه نيز ياور و پشـتيبان او  
 )..هستند

m�µ�¶����̧�¹�º�¼»�½�¾�¿�À��Á��l ]13: الحج [  
است، چه ) و بيشتر(خواند كه زيانش از سودش نزديكتر  كسى را به فرياد مى(

 !)..بد ياور و چه بد معاشرى است

پـس مـولى همـان    «: گويد در اين آيه مى»  مولى«شيخ طوسى در تفسير خود، درباره مفهوم 
      1.»دهد ياورى است كه ديگران را يارى مى

به معنـى يـاور و پشـتيبان    » ظهير«و » ناصر«مترادف »  مولى«بينيم،  چنانچه در آيات فوق مى
 :آيات زير نيز، مؤيد همين معنى است.. قرار گرفته است

m�v�w�x�y����z�{��|�}�~�`_�l ]51: التوبة[  

_________________________________________________________________________ 
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ياور او يار و . رسد جز آنچه خداوند بر ما مقرّر داشته، مصيبتى به ما نمى: بگو(7
 )..ماست

m�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û�Ü�Ý��Þ�ß�à��l ]11: محمد[  
اين بدان سبب است كه خداوند ياور مؤمنان اسـت، و كـافران هـيچ يـار و     (

 )..ياورى ندارند

و » أولـى بـه تصـرّف   «را بـه معنـاى   »  مـولى «توان  كامالً پيداست كه در اين دو آيه نيز نمى
يناً خداوند عالوه بر مؤمنان، بر كافران نيـز سرپرسـتى   دارى امور گرفت؛ زيرا يق سرپرستى و عهده

دار تمام امور زندگى و مرگشان است، اما قطعاً دوستدار و يـاور كـافران نيسـت، و     داشته و عهده
      1!اند گذشته از اين، كافران هميشه سرپرستان و ائمه كفر و ضاللت داشته

دانيم  نيز به كار رفته است و مى» پروردگاررب؛ «در قرآن، اين لفظ درباره خداوند به معناى 
 -باشد؛ زيرا اين معانى  هم مى... ، مالك و سرور و منعم و سرپرست و أولى به تصرّف و»رب«كه 

 :فرمايد از شؤون ربوبيت است و براى غير خدا منتفى است؛ چنانچه مى -تماماً 

m�}�~����¡���£¢�l ]30: يونس [  
 )..گار راستينشان است، بازگردانده شدندبه سوى خداوند كه پرورد(

 :كند در آيه قبل ثابت مى»  مولى«اين معنا را براى  -در دو آيه بعد  -و جمله بعدى آن 

m�Ê�Ë�Ì�ÎÍ��l ]32: يونس [  
 )..پس آن است خداوندى كه پروردگار شماست(

 :استعمال شده است» وارث«به معناى »  مولى«در دو آيه قرآن نيز 

m�±�²�³�́�µ�¶����¹¸�l ]33: النساء[ 
 )..براى همه، از آنچه كه پدر و مادر و خويشاوندان واگذارند، وارثانى قرار داديم( 

m��̂_��̀a�b�l ]5: مريم [  
  )..من پس از خودم، از وارثانم بيمناكم(

_________________________________________________________________________ 
و كسانى كه كـافر هسـتند، طـاغوت سرپرسـت ايشـان      «؛ »والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت«: فرمايد چنانچه مى -  1

و ما آنان را امامان «؛ »و جعلناهم أئمة يدعون إلى النار و يوم القيامة ال ينصرون«: فرمايد يا مى). 257/البقرة.. (»است
يـارى  ) از سـوى كسـى  (خواندنـد و روز قيامـت    مـى ) دوزخ(و پيشوايانى قرار داديم كـه مـردم را بـه سـوى آتـش      

  ). 41/القصص.. (»ندگرد نمى
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ده آم» عبد و برده«در برابر » سيد و سرور و مالك«به معناى »  مولى«در يكى از آيات قرآن، 
 :است

m�a�b�c�d����e�f�g��h�i��j�l ]76: النحل[  
يكى از آن دو برده، گُنگ است و بر هيچ كارى توانا نيست و او سربارِ آقـا و  (

 )..سرور خويش است

به نحوى آمده كـه برخـى از مفسـران آن را بـه معنـاى      »  مولى«در يكى از آيات، قرآن لفظ 
 :فرمايد مى.. اند يش محتمل دانستهگرفته، يا اين كه آن را برا»  أَولى«

m�u�wv�x�zy�{�|���������}�l ]15: الحديد[   
 )..پناهگاهتان آتش است و آن موالى شماست و چه بد بازگشتگاهى است(

البته براى اثبات اين احتمال و رد احتماالت ديگر، مؤيدى از قرآن كريم نـداريم، در حـالى   
تأييدات قرآنى، برايش به كار برد و هيچ موجبى براى انصراف  توان از برخى معانى ديگر از كه مى

صـاحب و همـراه و   «را بـه معنـاى   »  مـولى «رسد؛ از جمله اگر در اين آيـه   از آنها نيز به نظر نمى
أصحاب النار؛ همراهـان  «بگيريم، مصاحبت و همنشينى با آتش، معادل معنوى اصطالح » همنشين

آن بسيار به كار رفته، خصوصاً كه سياق آيـات نيـز مؤيـد ايـن     است كه در قر» و همنشينان آتش
شـما  ؛ آيا مـا همـراه و بـا    ألم نكن معكم«: گويند معناست؛ زيرا در آيه قبل، منافقين به مؤمنين مى

 ..»!امروز آتش، همراه و همنشين شماست«: شود مى  و در جوابشان گفته 1»نبوديم؟
فرض كنيم، بايد معلوم شود كه وجه اولويت »  أَولى«ناى را در اينجا به مع»  مولى«حتّى اگر 

و » مـأوا؛ پناهگـاه  «آن در چيست؟ طبعاً در اينجا با توجه به سـؤال منـافقين در آيـه قبـل و لفـظ      
شود كـه وجـه اولويـت آتـش در مصـاحبت و       در آيه مورد نظر، واضح مى» المصير؛ بازگشتگاه«

آتش از هر چيز به همراهـى و همنشـينى بـا    «: شود ن مىدر نتيجه، معناى آيه چني. مجالست است
 ..»تر است شما شايسته

گيريد، چه دليل لغـوى در   مى»  أَولى«را در حديث، به معناى »  مولى«بنابراين، اگر جنابعالى 
چون ممكن است مراد از آن ! است؟» أولى به تصرّف«گوييد منظور از آن فقط  دست داريد كه مى

شود كـه لفـظ    چه چيز موجب مى.. باشد» ...رتر به محبت و بزرگداشت و ياورى وأولى و سزاوا«
گوييـد كـه    دانيد؟ در اين صورت، دربـاره ايـن آيـه چـه مـى      مى» أولى به تصرّف«را تنها »  مولى«

 :فرمايد مى
_________________________________________________________________________ 
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9
m�²�³��́���µ�¶�̧�¹�º�»�½¼�l ]68: آل عمران [  
وانش و ايـن پيـامبر و مؤمنـان    همانا سزاوارترين مردم نسبت به ابراهيم، پيـر (

 )..هستند

در ! انـد  نبـوده » أولى بـه تصـرّف  «نسبت به او  )عليه السالم(  ابراهيمواضح است كه پيروان 
بگيريم، بايستى وجه اولويـت را تعيـين كنـيم و    »  أَولى«را به معناى »  مولى«حديث غدير نيز، اگر 

اللّهم وال من وااله و عاد من «: كه فرمود ) عليه و سلمصلي اهللا(پيامبر طبعاً با توجه به ادامه كالم 
و عـدم دشـمنى و    )رضـي اهللا عنـه  (علـي  شود كه دوسـتى و نصـرت و يـارى     روشن مى» عاداه

خصومت با او، وجه اولويت او نسبت به ساير مؤمنين است كه اين معنى با قرائن خارجى، يعنـى  
كه كدورت و رنجش نابجايى  )رضي اهللا عنه(علي ن و ساير همراها )رضي اهللا عنه(ماجراى بريده
 .پديد آمده بود، مناسبت تام و كامل دارد )رضي اهللا عنه(علي كه بين آنها و 

كه به عنوان مقدمه، سخنان خـود   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ثانياً اما در مورد صدر كالم 
آغاز فرمـوده،  » ن به شما سزاوارتر نيستم؟ألست أولى بكم من أنفسكم؟؛ آيا از خودتا«را با جمله 

قرار داد؛ زيرا اين جمله براى مهياكردن و نفوذ امـر در آغـاز سـخن    »  مولى«توان آن را قرينه  نمى
بر جان و مال خود، در زمـان رسـول   » أولى به تصرّف«را  )رضي اهللا عنه(علي آمده و هيچ كس، 

بـا   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر در واقع ! نداست يا بعد از رحلتش )صلي اهللا عليه و سلم(خدا
يادآورى مقام اولويت خويش نسبت به مؤمنان، قصد تأكيد بر مطلوب و خواسته خويش داشته و 

دانيد، بـراى اطاعـت    مقصودش اين بوده كه اگر مرا أولى و سزاوارتر به خود و مطاع خويشتن مى
و از بدگويى نسبت به او دست برداريد و دوستدار و  از من، با على راه دشمنى و مخالفت نپوييد

 !ياور او باشيد و از حمايتش دريغ نكنيد
گيريد؛ زيرا  نمى»  أَولى«را به معناى »  مولى«اگر در جمله آغازين حديث، خوب توجه كنيد، 

أولى  من كنت«: فرمود چنين مقصودى داشت، پس از مقدمه مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اگر 
بـه   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر ؛ زيرا به اين ترتيب مفهوم مورد نظر »بنفسه فهذا على أولى به

در مقدمـه  »  أَولـى «شد، در حالى كه استعمال لفظ  همان وضوح و شدت مقدمه مطرح و طلب مى
مـه بـه قصـد    كه اصـوالً مقد  -» ...من كنت مواله«كالم و عدم استعمال آن در جمله اصلى، يعنى 

موجه نيست كه در اين صورت از وضوح مطلوب كاسته خواهـد   -شود  تأييد و تأكيد آن اداء مى
شـود و مقصـود و    تر مطـرح مـى   المقدمه از مقدمه به صورتى ضعيف شد و مؤكَّد از مؤكِّد، و ذى



 نقدي بر كتاب تيجاني

عليـه و   صلي اهللا(پيامبر جمله اصلى، از وضوح و شدت كمترى برخودار خواهد بود، و حاشا كه 
 !چنين كند )سلم

 :فرمايد ، اشاره به اين آيه است كه مى)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كالم آغازين 

m��̈©�ª�«�®¬��̄±°��l ]6: األحزاب[  
 )..پيامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران ايشانند(

بـر مؤمنـان، تنهـا     )عليه و سلم صلي اهللا(پيامبر و اين حاكى از اين است كه سبب اولويت 
بينيم كـه   اگر به آيه دقّت كنيم، مى.. آيد اوست و طبعاً از عدم نبوت، عدم اولويت الزم مى» نبوت«

، )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  ، بلكه به جاى نام »!محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم«: نفرموده
بنابراين، كسى كه واجـد  . ياد شده است» النبى«ان صفت و مقام نبوت ذكر گرديده و از او، به عنو

 ت بر مؤمنـان باشـد   نيست، نمى» پيامبر«مقام خاصدر كلمـه  » ال«.. تواند همچون او، واجد اولوي
و أزواجه أمهاتهم؛ «: فرمايد است؛ زيرا در ادامه آيه كه مى» الف و الم عهد«كه در آيه آمده، » النبى«

گردد و مثبِـت   برمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به خود » ه«ضمير  ،»و همسرانش مادران ايشانند
اسالم است و بس؛  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر تنها شخص » النبى«اين معنى است كه منظور از 

يافتـه و  » اولويـت «اش  هم به سبب نبـوت خاصـه   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نه كسى ديگر، و 
و هيچ يك از فرزندانش داراى آن نبوت نبـوده و در نتيجـه، از آن اولويـت     )رضي اهللا عنه(علي 

 !..نسبت به مؤمنان برخوردار نبوده و نخواهند بود

از معانى لغوى لفظ عـدول كنيـد و از    -اى خويش  به دليل عاليق فرقه -ثالثاً اگر بخواهيد 
دانيـد   ائل شـويد، همـانطور كـه مـى    ق )رضي اهللا عنه(علي ، مقام خاصى براى » مولى«طريق واژه 

بـه ذهـن، مقـام نبـوت و      )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر آشكارترين و نزديكترين شأن از شؤون 
، پيامبر و رسـول پنداشـته نشـود،    )رضي اهللا عنه(علي در اين صورت براى اينكه . رسالت اوست

ه ذهـن را از ايـن معنـى    شت كدا قيدى در جمله وجود مى - 1»روايت منزلت«همچون  -بايستى 
  !كرده و به مقام مورد نظر متوجه سازد منصرف

انـد بـراى    نتوانسـته  -رغـم كوشـش بسـيار     على -عالوه بر اين، هيچ يك از علماى شيعه 
اگـر بـه زور    -فرضـاً   -حـال  ! بتراشند... و» والى«، »امير«، »حاكم«، »امام«، »خليفه«معناى »  مولى«

صلي اهللا عليه (پيامبر معناى خليفه بگيريم، با اين مشكل مواجه خواهيم شد كه را به »  مولى«كلمه 

_________________________________________________________________________ 
منزلت تو نسبت به من، همچون منزلت ! اى على«؛ »يا على أنت منى بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبى بعدى« -1

  .. »هارون نسبت موسى است، غير از آن كه پس از من پيامبرى نخواهد بود



29  عيانات                                                                                                                                         

نيز به تحقّق  )رضي اهللا عنه(علي خليفه كسى نبود تا بخواهد آن خالفت را در مورد  )و سلم1
پيـامبر  بگيريم، اين موضوع با وجـود  » امام«را به معناى »  مولى«برساند، و يا اگر به فرض محال، 

با اعتقادات شيعى تصادم و  -كه عالوه بر نبوت، مقام امامت نيز داشت  - ) عليه و سلمصلي اهللا(
هـر امـامى در آخـرين     -مـذكور اسـت   » كافى«چنانكه در  -زيرا بنابر مذهب تشيع : منافات دارد

رهايى از اين تعارض  1و اگر براى! شود امامت نائل مى لحظه حيات امام معصوم پيش از خود، به
بعـد از   )رضي اهللا عنـه (علي رار كنيم و بگوييم مقصود از اين كالم، امامت و خالفت بالفصل اص

نيـز در حـديث ذكـر    » بعـدى؛ بعـد از مـن   «است، لزوماً بايد كلمه  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
 در! به معناى متصرّف در امور وجود نـدارد » مولى«زيرا در اسالم، هرگز در يك زمان، دو ! شد مى

أولـى بـه   «فقـط  »  مـولى «نه قيدى به كار برده كـه از لفـظ    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر حالى كه 
را ذكر كـرده  » بعدى«فهميده شود و ديگر شؤونش، بركنار بماند و نه قيد » تصرّف و امام و خليفه
 -اسـت  كـه معلّـم و هـدايتگر مسـلمانان      - )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر است، و اين كار از 

 ..پذيرفتنى نيست
چنانكه مقتضاى ارشاد و هـدايت و الزمـه    - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر شكّى نيست كه 

تمام واجبات و بلكه كوچكترين مستحبات، و حتّى آداب نشسـت و   -بالغت و فصاحت اوست 
ـ    -برخاست و خورد و نوش را به نحوى كه هر آشناى به زبان عربـى    -ب اعـم از حاضـر و غاي

بنابراين، اگر در اين موضوع مهم و يكى . بدون تكلّف، معناى مقصور را دريابد، بيان فرموده است
كالمى اين چنين بگويد كه بنا به قواعد زبان عربـى،   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ، !از اصول دين

ـ   -نتوان معنايى را كه منظور جنابعالى است، از آن استخراج كـرد   عـدم بالغـت و    -ه العيـاذ باللّ
 !!ايم اش را در تبيلغ و ارشاد اثبات كرده انگارى قصور بيانش يا سهل

به زبان عربـى آشـكار و    -دين در قرآن كه  -و حتى فروع  -از طرفى، هيچ يك از اصول 
دههـا بلكـه    زيرا در قرآن كـريم، ! م نشده استنازل گرديده، بدين صورت اعال - 2بدون اعوجاج

و بسـيارى از فـروع و   » نبـوت «و » معـاد «و » توحيـد «ناپـذير دربـاره    خـالف  صدها آيه واضح و
بدون تكيه بر حـديث و   -الاقل به اجمال  -تفصيالت ديگر موجود است و در تمامى اين موارد 

به قول شيعيان  -! »امامت«، قابل حصول است، اما چرا درباره اصل اساسى و سعادتبخش »سنّت«
! آرى!.. به جاى وضوح و صراحت، ابهـام و ايهـام را برگزيـده اسـت     اين روش متروك شده و -

شود، آياتى است كه براى قبول ارتباط آن بـا اصـل    ادعا مى -در خصوص امامت  -آياتى هم كه 
_________________________________________________________________________ 

  . 985تا983و  719تا717، روايات 274-275-381 ، كتاب الحجة، ص1 ، ج»اصول كافى«رجوع شود به  -1
  ) 1/الكهف.. (»الحمد هللا الذى أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا« -2
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، غالباً بايد از توجه به آيات قبل و بعد آن و سياق بين آنهـا، يـا خوانـدن آيـه تـا انتهـاء،       »امامت«
و !! اين آيات، بـدون ايـن احاديـث، ابـداً قابـل قبـول نيسـت       : شود فته مىو يا گ!! خوددارى شود

يـابيم و از   رويم، آنهـا را نيـز خـالى از ابهـام نمـى      تر اينكه، وقتى سراغ آن احاديث هم مى عجيب
پيامبر در حاليكه !! كم بيست و هشت معنى دارد الفاظى استفاده شده كه به اعتراف خودشان، دست

ترديـد بـراى    كه بر هدايت خلق حريص و در عربى كامالً فصيح بود، بـى  )سلمصلي اهللا عليه و (
چنين موضـوع مهـم و    -اى كه در آينده قابل توجيه نشود  به گونه -هدايت مردم و اتمام حجت 

فرمـود؛ نـه آن كـه آن را بـا اسـلوبى       ترين و ترديدناپذيرترين عبارات بيان مى اساسى را با واضح
      1!ناك بازگو كند شبهه پيچيده و رمزگونه و

 - )رضي اهللا عنه(حارثة از ماجراى زيدبن -! »امامت«يعنى  -آيا اهميت يكى از اصول دين 
از    هميت ماجراى اصحاب كهـف كـه حتّـى   آيا ا! كمتر است؟ - 2كه نامش صريحاً در قرآن آمده

 3 !ر است؟بيشت! امامت، يك اصل دينىذكر سگشان در قرآن كوتاهى نشده، از مسأله 

 4نـازل شـده،   -تـا قيامـت    -آيا كتابى كه هيچ چيز را فرونگذاشته و بـراى هـدايت مـردم    
ضوعى كه موجب تفرقه و اختالف در بين مردم، و حتّى به جنگها و منازعاتى در ميانشان منجر مو

دهد؟ آيـا پروردگـارى كـه از ذكـر      كند و موضوع گذشتگان را به تفصيل شرح مى شده، ترك مى
آيا ايـن اسـت   ! كند؟ امتناع مى 5» امامت«در كتابش شرم و ابايى ندارد از ذكر صريح مسأله » هپش«

 !..روش هدايت مردم؟

ايد كـه   اعتباركردن حديث غدير، نسبتهايى به تفسير أبوالفتوح رازى داده براى بى: ايد فرموده
 ..حقيقت ندارد

 :در صورتى كه): جواب(
تـوان   شناسى توجه داشت كه نمـى  ه اين اصل كلّى در تاريخپيرامون حادثه غدير خم، بايد ب

آن بررسـى كـرد؛ زيـرا     -شرايط جنبى  -توجه به مقدمات و مقارنات  هيچ رويداد تاريخى را، بى

_________________________________________________________________________ 
 -هسـتند  ) رضي اهللا عنـه (  كه معتقد به امامت الهى على -اين پيچيدگى به حدى است كه حتّى در روايات شيعه  -  1

طبرسى آمده كه گروهى از انصار، مقصود پيامبر را از خطبه » احتجاج«تاب نيز به آن، اعتراف شده است؛ چنانچه در ك
بفرستند تا مقصودش را دريابند و آن گونه كه ) صلي اهللا عليه و سلم(و ناچار شدند كسى را نزد پيامبر !! غدير نفهميدند

، »والـى «، »امـام «، »خليفه«قبيل حتّى در همان توضيح نيز، الفاظى از ) صلي اهللا عليه و سلم(در روايت آمده، پيامبر 
  !! را به كار نبرد... و» أولى األمر«
  ). 37/األحزاب.. (»فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها« - 2
  . در سوره كهف آمده است - 3
  ). 38/األنعام.. (»ء ما فرطنا فى الكتاب من شى« - 4
  ). 26/بقرةال. (إن اهللا ال يستحيى أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها - 5
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بر اين پايه، در حادثه غدير خم، هرگـز  .. ترديد موجب تحريف تاريخ خواهد شد اين كار، بى3
را در دسـت   )رضي اهللا عنـه (علي ما فقط كمر  -چيز  جدا از همه -اين تصور درست نيست كه 

من كنت مواله فهذا علـى  «: آورد بر پاالن شتران ببينيم كه فرياد برمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
بعد از او پى ببريم و خصوصـاً اسـتدالل كنـيم     )رضي اهللا عنه(علي و از اينجا به جانشينى » مواله
! ، جاى اين گونه دعا نيست كه اللهم وال من وااله و عاد من عـاداه در بيابان خشك و سوزان«: كه

 ..»!پس بايد موضوع جانشينى و امامت در ميان باشد
كه متأسفانه، متكلّمان شيعى قرنهاست  -شناسى تجريدى و قرون وسطايى  اين سبك تاريخ

ن به تمام حقايق تـاريخى،  برد شناسان نيست؛ زيرا براى پى مورد تأييد تاريخ -كنند  آن را دنبال مى
بايـد در  .. بايد وقايع را در ظرف زمان و مكان و مقدمات و شرايط آن ديد و علل آن را شـناخت 

 :اين حادثه به سؤاالت زير پاسخ صحيح داد تا رويداد غدير به درستى تحليل شود
 صـلي اهللا (رسـول خـدا   چرا هيچ يك از كسانى كه در آن اجتماع حضور داشته و سخن  -

ساعده و تمام دوران خالفـت   را شنيدند، از آن چنين تعبيرى نكردند و در سقيفه بنى )عليه و سلم
     1!اى به آن ننموده و بدان استناد نجستند؟ خلفاى راشدين، ذكرى و حتى اشاره

عبارت مزبور را در مكّه و در مراسم عظيم و پرشـكوه   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چرا  -
! اداء نكرد تا همه مردم مكّه و همراهان او از اين مسأله حياتى و يكى از اصـول ديـن  حجةالوداع 

آن عبـارت را در   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر چرا ! با خبر شوند و به همه اتمام حجت گردد؟
 -رساندن خليفه، نقش اول و اساسـى داشـتند    كه در به قدرت -مدينه نفرمود تا اهالى مدينه هم 

پيـامبر  چـرا  ! بيعـت كننـد؟   )رضي اهللا عنـه (علي ند و شاهد مقال باشند و پس از رحلتش با بشنو
 !تنها و تنها در همان مكان، و براى همان يكبار اين جمله را عنوان كرد؟ )صلي اهللا عليه و سلم(

كـه در قـرآن    -از مهـاجرين و انصـار    - )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا چرا صحابه  -
و بالفاصـله پـس از    2ى نگرفتنـد جد -به زعم شيعه  -آنها تجليل شده، آن خالفت را  صريحاً از

ساعده جمع شـدند و خواسـتند بـراى خـود از      در سقيفه بنى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر   فوت

_________________________________________________________________________ 
صـلي اهللا  (عقيده نبودند و اين ناشى از آن بود كه پيـامبر   اصحاب، در اينكه خليفه چه كسى است، با همديگر هم -  1

و نـه   -) رضي اهللا عنـه (و نه أبوبكر ) رضي اهللا عنه(  نه على.. فرد خاصى را به خالفت نصب نفرموده بود) عليه و سلم
  ! اى نكردند نصى بر خالفت آنها اشاره هيچ كدام به وجود -طرفدارانشان 

  . رجوع شود» )صلي اهللا عليه و سلم(اصحاب پيامبر «به فصل  - 2
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را كانديـد خالفـت كـرده و     )رضي اهللا عنه(أبوبكر چرا همگى ! طريق شورا، حاكم انتخاب كنند؟
      1از مباحثاتى با او بيعت كردند؟باالخره بعد 

كـه بـه    -هزار نفـرى  120و به قول بعضى از مورخين  -هزار نفرى  70چرا از جمعيت  -
را در غدير خـم مبنـى بـر جانشـينى      )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر قول شيعه اماميه همگى فرمان 

و حركتى در اعتراض بـه خالفـت   به حكم خدا شنيده و فهميده بودند، قيام  )رضي اهللا عنه(علي 
  2!مشاهده نشد و جمعيت مسلمانان را سكوت فراگرفت؟ )رضي اهللا عنه(أبوبكر 
مـن  : هرگـز نگفـت   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  پـس از   )رضي اهللا عنه(علي چرا  -

چـرا او و ديگـر   ! پوشـى كـنم؟   هستم و حاضر نيستم از حكم الهـى چشـم  » منصوب من عنداللّه«
دربـاره   -بـه زعـم شـيعه     -اى كه مورد احترام شيعه هستند، به اين حديث و آيـاتى كـه    صحابه

لفاى راشدين و ديگر خ )رضي اهللا عنه(أبوبكر اند، استناد نكرده و با  خالفت و امامتش نازل گشته
براى حكومت و فرمانروايى از جانب خدا تعيين شـده بـود، از چـه روى      اگر او 3!بيعت كردند؟

صـلي  (ق فرمـوده پيـامبر   طب! و ديگر خلفاء را با بيعت خويش تأييد نمود؟ )رضي اهللا عنه(أبوبكر 
، آيـا بزرگتـرين   »ترين شما على اسـت  قاضى«؛ »أقضاكم على«. 4در روايت شيعه،) اهللا عليه و سلم

گيرد و بـه   قاضى، حجتى بدينگونه قوى و قاطع را كه حقّ خدايى خودش را ثابت كند، ناديده مى
از انجـام   )رضي اهللا عنه(علي پردازد؟ چه شد كه مسلمانان و در رأس آنها خود  ل فرعى مىمسائ

_________________________________________________________________________ 
شد، هرگز در مقابل ايـن نـص    به عنوان خليفه و امام از طرف خدا و رسولش نصب مى) رضي اهللا عنه(  اگر على -  1

  .. گرفت شد و بيعتى صورت نمى صريح، شورا تشكيل نمى
و مدح و تمجيد قرآن كـريم  ) صلي اهللا عليه و سلم(حالى كه قوت ايمان اصحاب فداكار و مجاهد رسول خدا  در -  2

  .. توسط ايشان، تناقض صريح دارد) رضي اهللا عنه(  از آنها، با كتمان خالفت الهى على
ا هشـتاد و سـه روز فاصـله    ، بيش از هفتاد ي)صلي اهللا عليه و سلم(در حالى كه حادثه غديرخم تا رحلت پيامبر  - 3

را ) صلي اهللا عليه و سلم(الحجه، سال دهم هجرى واقع شد و اگر وفات پيامبر  ماجراى غدير، روز هجدهم ذى(نداشت 
 12حداكثر  -آورده » الفصول فى سيرة الرسول«كثير كه در كتابش  همچون إبن -صفر بدانيم، هفتاد روز و چنانچه 28
اند، راست باشد كه  ، اگر داستان غدير بدانگونه كه شيعيان آورده)گذشت از واقعه غديرخم مى روز83األول بدانيم،  ربيع

اى از كتـب شـيعه    كه در پاره -اى طوالنى بدان تفصيل  هزار مسلمان به حج آمده بود، خطبه120رسول خدا در ميان 
لمانان به فرمان خدا نصب كرده و از مـردم  را به عنوان خليفه و امام مس) رضي اهللا عنه(  خوانده و على -موجود است 

و از زنـان نيـز اخـذ بيعـت     ! اى از روايات، تا سه روز در آنجا توقّف نمـوده  و حتى در پاره! بدين عنوان بيعت گرفته
آنگاه بالفاصـله پـس از    -قصه قلم و دوات  -! الموت خود نيز در صدد استحكام آن بوده حتّى در مرض... و! فرموده

تمامشان به جز اندكى به تمام اين تأكيدات پشـت پـا زده و ابـداً سـخنى از     ) صلي اهللا عليه و سلم(ل خدا رحلت رسو
! و منصوبيتش در غدير و بيعت مردم با او در آنجا را نياوردند، بايد گفت كه داستانى عجيب است) رضي اهللا عنه(  على

ن اهميت را فراموش كردند و تمام عمرشان، آن را به يـاد  چگونه همگى آنها پس از گذشت كمتر از سه ماه، امرى به آ
  ! نياوردند و از آن سخنى نگفتند؟

، 62نامه  -119- 120 الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شيخ كاشف مستدرك نهج -302 الغارات ثقفى، ص - 4
دى، على بحرانى، منار اله -، چاپ نجف 121 ، ص2 اإلسالم األمالى، شيخ طوسى، ج البالغه شرح فيض نهج
  532 ، ص3 ناسخ التواريخ، ج -373 ص
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حكم الهى سرباز زدند و با مدعيان دروغين و غاصبان خالفت به مبارزه برنخاستند؟ به فرض 5
همگى از امر خدا سرپيچى كردند و مرتد شدند، چرا  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اينكه اصحاب 

كند، امر صريح و  اى كه شيعه تنها بدانها اعتراف مى و آن سه يا چهار صحابه )رضي اهللا عنه(علي 
ناديده گرفتنـد و بالفاصـله يـا بـا      )رضي اهللا عنه(علي قاطع خدا و رسولش را مبنى بر جانشينى 

      1!بيعت كردند؟ امرى كه بايد اجرا شود )رضي اهللا عنه(أبوبكر اندكى تأخير با 

_________________________________________________________________________ 
و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة إذا قضى اهللا و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعـص اهللا و رسـوله   « -  1

كننـد،   هيچ مرد و زن مؤمنى، زمانى كه خدا و رسولش به امرى حكـم «؛ »و كان أمر اهللا مفعوال... فقد ضل ضالال مبينا
و هـركس هـم از دسـتور خـدا و     ) و اراده ايشان بايد تابع اراده خدا و رسولش باشـد (اختيارى از خود در آن ندارند 

.. »و امـر و فرمـان خـدا بايـد اجـرا شـود      ... گـردد  پيامبرش سرپيچى كنـد، گرفتـار گمراهـى كـامالً آشـكارى مـى      
از روى مصـلحت بـود كـه    ) رضـي اهللا عنـه  (  على: ويندگ شيعه عموماً در پاسخ به اين سؤال مى). 36-37/األحزاب(

و يـا  ) رضـي اهللا عنـه  (  دانند چه چيزى مصلحت است يا على آيا خدا و رسولش بهتر مى: پرسيم مى! اينگونه عمل كرد
به منظور حفظ اتّحاد و اتّفاق مسلمانان از ذكر نصوصى ) رضي اهللا عنه(  توان گفت كه على هركسى ديگر؟ همچنين نمى

حكمـى الهـى را   ) رضـي اهللا عنـه  (  ه در امامت و خالفتش وارد شده، خوددارى كرده است؛ زيرا محال است كه علىك
رضـي اهللا  (  بنابراين، چون على.. كرد كتمان كند؛ آن هم زمانى كه ابراز و آشكاركردنش در آن شرايط، كامالً اقتضاء مى

بيعت كرد، پس حكم خدا و رسولش را ناديـده گرفتـه و تسـليم    ) رضي اهللا عنه(با أبوبكر  -بنابر هر توجيهى  -) عنه
خداوند و رسولش او را به عنـوان  : نيست كه گفته شود) رضي اهللا عنه(  آيا اين توهين به على! ظلم و ستم گشته است

رضـي  (بوبكر ناديده بگيرد و با أ -بنابه هر دليلى -خليفه مسلمانان انتصاب نموده، ولى او مصلحت ديد كه امرشان را 
 !و ساير خلفاء بيعت كند؟) اهللا عنه

است؛ چنانچه وقتى  كسى است كه هرگز زير بار زور نرفته و با عدالت كامل عمل كرده) رضي اهللا عنه(  در حاليكه على
ـ  ) رضي اهللا عنه(  بعد از عثمان ر به خالفت برگزيده شد، با وجود مشكالت فراوانى كه پيش آمده بود، با معاويه كـه زي

 :كرد، جنگيد و فرمود رفت و با او بيعت نمى بار حكومتش نمى
 .»رجال ادعى ما ليس به و آخر منع الذى عليه: أال و إنى أقاتل رجلين«
مردى كه ادعاى چيزى كند و از آنِ او نباشد، و ديگرى مردى كـه خـوددارى كنـد از    : جنگم من همواه با دو مرد مى«

 ).172، كالم 3البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزء نهج.. (»چيزى كه به عهده اوست
اند كه  را غصب كرده و مدعى خالفتى شده) رضي اهللا عنه(  گانه، حقّ خدايى على طبق اين فرموده، اگر واقعاً خلفاى سه

وددارى داراى چنـين حقّـى بـوده و از آن خـ    ) رضي اهللا عنه(  جنگيد و اگر واقعاً على از آنِ آنها نبوده است، با آنها مى
 !جنگيد كرده، بايستى طبق فرموده خويش با خودش مى

) رضي اهللا عنه(  بنابراين، اگر امامت به اين كيفيت كه شيعه معتقد است، وجود داشت، مقصر اصلى و نخستين، خود على
و در ايـن  نشـد   6 بوده كه در هيچ موردى از آن سخنى به ميان نياورد و مدعى منصوبيت خود از جانب خدا و رسول

اگر به راستى از طرف خدا و رسولش براى خالفت تعيين شده بـود، واجـب بـود كـه تـا      ! باره تا اين حد سستى كرد
شـود؛  ) صلي اهللا عليـه و سـلم  (مخالفت كند و مانع باالرفتن او به منبر پيامبر ) رضي اهللا عنه(سرحد شهادت با أبوبكر 

والذى فلق الحبة و برء النسمة لو عهد إلى رسول اللّه عهدا لجادلت عليه « :فرمود» بن عباد قيس«چنانكه بنا به روايت 
قسم به كسى كه دانه را بشكافت و جهانيان را خلق كـرد،  «؛ »قحافة يرقى فى درجة واحدة من منبره أبى أترك إبن و لم

گذاشـتم پسـر    شتافتم و نمى عهدى با من كرده بود، با شتاب و چابكى بر آن مى) صلي اهللا عليه و سلم(اگر رسول خدا 
 ..»!اى از منبر برآيد به پله) أبوبكر(قحافه  أبى

خورد كه حاضر نيست در هيچ شرايطى، بـه انـدازه يـك سـر      آيا اين حرفها شايسته كسى است كه به خدا سوگند مى
مبنـى بـر    در مـورد درخواسـتش  ) رضـي اهللا عنـه  ( طالـب  بن أبـى  سوزن از حق بگذرد؟ آيا رفتارش با برادرش عقيل

العملش در برابر درخواست برادر نابينايش فقط يك داستان است يا حقيقت محض؟ اگر  بيشترنمودن سهمش، و عكس
در برابر خواسته برادر نابينايش، آن عكس العمل شهره خاص و عام را نشان داد، چرا در مقابـل  ) رضي اهللا عنه(  على
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كه داراى معـانى   -»  مولى«در عبارتى كه فرمود، كلمه  )صلي اهللا عليه و سلم(يامبر پچرا  -
آيـد، مربـوط    اى كه قبل يا بعد از آن مـى  مختلف و متعددى است و فهم دقيق آن، هميشه با قرينه

چرا و قرينه آن نهاد؟ » عداوت«را در برابر » واليت«را به كار برد، و » عاد«و » وال«و افعال  -است
رضـي اهللا  ( از جانب بريـده  -پس از زمينه عداوتى كه  -به تصديق مدارك شيعه  -اين عبارت را 

پيش آمده بـود،   )رضي اهللا عنه(علي با  -و همراهانش در تصرّف پيش از موقع اموال زكات  )عنه
 فرمود؟

روشنى از  كلمات -اگر مسأله جانشينى در ميان بود  - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چرا  -
را براى بيان اين امر خطير به كار نبرد تـا بـه مقصـود    » امام«و » أولى األمر«، »امير«، »خليفه«: قبيل

آور نشود؟ چه مانعى در اين كار براى كسى  در آينده توجيه -احياناً  -رساتر باشد و براى ديگران 
      1!بود، وجود داشت؟» أفصح من نطق بالضاد«كه 

تر بنگريم و مقـدمات آن   دارد كه به حادثه غديرخم، عميق سؤاالت ما را وامىبنابراين، اين 
صلي اهللا عليـه  (پيامبر بينيم كه پيش از پايان حج و بازگشت  چون چنين كنيم، مى.. را تحقيق كنيم

به مخالفـت و دشـمنى برخاسـته     )رضي اهللا عنه(علي از مكّه به سوى مدينه، جماعتى با  )و سلم
كننـدگان در حـج    از يمن آمده و به شـركت  )رضي اهللا عنه(علي ها سپاهى بودند كه با بودند، و آن

 :گويد در كتابش مى» علّامه امينى«.. پيوسته بودند
و أما الذين حجوا فأكثر مـن ذلـك كـالمقيمين بمكـة و الـذين أتـوا مـن الـيمن مـع علـى           «

      2.»موسى أميرالمؤمنين و أبى
را به جاى آوردند، بيش از اينها بودند؛ مانند كسانى كـه مقـيم   و اما كسانى كه مراسم حج «

 ..»مكّه بودند و نيز كسانى كه با على و أبوموسى أشعرى از يمن بازگشته بودند

                                                                                                                                                                   
سكوت كرد و آن را بـه  ) صلي اهللا عليه و سلم(سفارش رسول خدا امر صريح و ! غاصبان خالفت، يكى از اصول دين

ترسيد؟ يا اينكه فقط در برابر ضعفاء، قوى و برحق، و در مسائل الهى ) رضي اهللا عنه(  ديده اغماض نگريست؟ آيا على
  ! پذير بود؟ انعطاف

، بـه  »ضـاد «و اشاره آن به حرف  برند، گويد، به كار مى مثلى عربى است كه براى كسى كه بسيار فصيح سخن مى -  1
اگر واقعاً چنين موضوعى در كار بـوده باشـد،    -! تر است خاطر اين است كه تلفّظ آن در عربى از تمام حروف سنگين

موظّف بود همانگونه كه آيات قرآن را با آن دقّت و صراحت، نوشـت و تعلـيم داد و بـه    ) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
ايـن   -به طورى كه مؤثّر هم واقع شد و كسى هـم نتوانسـت آن را انكـار كنـد      -هم تبليغ نمود طور شايسته و كمال 

يك چنين صراحت و ! شده از طرف خدا نيز كه برايش آيه نازل شده وظيفه را هم داشت كه در مورد جانشين منصوب
  .. در كار نباشدكارى به خرج دهد، تا در آينده هيچگونه توطئه و ترديد و توجيه و تعبيرى،  محكم

  . 9 ، ص1 الغدير، امينى، ج -  2



29  عيانات                                                                                                                                         

 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  ، چـون بـه   )رضي اهللا عنه(علي اين گروه مخالفان با 7
رسد و بالفاصله با شدت و شـتاب، شـكايات   رسيدند، حتّى تأمل نكردند تا مراسم حج به پايان ب

 :نويسد مى» شيخ مفيد«مطرح ساختند؛ چنانكه  )رضي اهللا عنه(علي خود را از 
: فلما دخلوا مكة كثرت شكاياهم من أميرالمؤمنين و أمر رسول اللّه مناديا فنادى فـى النـاس  «

      1.»غير مداهن فى دينهطالب فهو خشن فى ذات اللّه عز و جل  بن أبى إرفعوا ألسنتكم عن على

داخل مكّه شدند، شكاياتشان دربـاره اميرالمـؤمنين بـاال گرفـت و     ) همراهان على(همين كه «

اى را فرمان داد تا بين مردم بانـگ زنـد كـه     ندادهنده) صلي اهللا عليه و سلم(پس پيامبر . زيادتر شد

است و در ديـن او، هرگـز مداهنـه و     زبانهايتان را از على كوتاه كنيد؛ زيرا او در كار خدا سختگير

 ..»كند سستى نمى

ايشان شكايت على بـا  «: كند در تفسير خود چنين نقل مى» أبوالفتوح رازى«همين سخن را 
علـى صـواب كـرد و چـون ايشـان امسـاك       : رسول كردند از آنچه در دلشان بود، و رسول گفت

     2.»الخ... طالب بن أبى نتكم عن علىإرفعوا ألس: نكردند، رسول بر منبر آمد و خطبه كرد و گفت
: نيز در كتاب خود، دليل و موضوع شكاياتشان را چنـين آورده اسـت  » دكتر على شريعتى«

صـلي اهللا  (پيامبر در اين هنگام لشگريانى كه با على از يمن بازگشته بودند، رسيدند و از وى نزد «
ار پيامبر در مكّه و شركت بـا وى در  در بازگشت، على كه براى ديد. شكايت كردند )عليه و سلم

مراسم حج شتاب داشت، مردى را به جاى خود بر آنان گماشت تا از دنبال بيايند و خود از آنـان  
مرد كه چشم على را دور ديد، از ترس آن كه عـدل و بخشـش   . پيشى گرفت و به سرعت تاخت

هـايى   رصت را غنيمت شمرد و جامهپيامبر، آنچه را آنان از يمن آورده بودند، از دستشان بگيرد، ف
لشگريان كه رسيدند و على به سراغشان آمد، ديـد كـه   . را كه با على بود، بر لشگريان تقسيم كرد

پيش از آن كه آنها را نزد رسول خدا ببرى، از ! واى بر تو: اند، به خشم فرياد زد ها را پوشيده جامه
لشگريان از رفتارى كه على با آنـان  . بيرون آوردها را از تن يكايك آنان  سپس جامه! تن بيرون آر

از علـى  ! اى مـردم : درنگ برخاست و به آنان گفـت  پيامبر بى. كرده بود، به پيغمبر شكايت بردند
تـر از آن اسـت كـه از او     شكايت مكنيد، سوگند به خدا كه وى در ذات خدا يا در راه خدا خشن

      3.»شكايت كنند

_________________________________________________________________________ 
  . 161 اإلرشاد، شيخ مفيد، ص -  1
  . از سوره مائده» يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك«تفسير روح الجنان، أبوالفتوح رازى، ذيل آيه  -  2
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علـي  با چنين جمعيتى كه مـوج دشـمنى و مخالفـت بـا      )و سلم صلي اهللا عليه(پيامبر پس 
ساخت و در نتيجه دستاويزى براى  را ميان خود داشت، و به ديگران نيز منتقل مى )رضي اهللا عنه(

شد، از مكّه خارج شد و در فرصت مناسبى به هنگـام برپـايى نمـاز     منافقان و تفرقه مسلمانان مى
به كار بـرد   )رضي اهللا عنه(علي ى ايراد فرمود و كلماتى درباه ظهر در غدير خم، سخنرانى كوتاه

بنـابراين در چنـين   .. باشـد  از جملـه معـانى آن مـى   » دوستى و عدم عداوت«كه به اعتراف شيعه، 
و ترك دشمنى بـا او، و حمايـت و    )رضي اهللا عنه(علي جوى، با آن سوابق، جز امر به دوستى با 

صلي اهللا عليه و (پيامبر توان از كلمات  از او، چه چيزى مى )يه و سلمصلي اهللا عل(پيامبر پشتيبانى 
توان فهميد و قصد از استشهاد بـه   فهميد؟ به نظر ما هيچ چيز ديگرى نمى» مواله، وال، عاد« )سلم

گفتار علّامه امينى، شيخ مفيد، أبوالفتوح رازى و دكتر شريعتى در اين مقال، هرگز ايـن نبـوده كـه    
بلكـه  ! عقيده هسـتند  اين علماى فرقه اماميه با من و امثال بنده در تفسير غدير خم، همادعا شود، 

بـه يمـن و    )رضـي اهللا عنـه  (علـي  از سفر  -مقصود اين بوده كه نشان داده شود، مقدمات غدير 
را آنهـا نيـز نقـل     -جريان زكات و غنايم، و دشمنى شديد با او، و شكايات متعدد از او در مكّـه  

رغـم مقـدماتى كـه خـود ذكـر       اند و در اين باره مورخان سنّى تنها نيستند، منتهى آنان علـى  كرده
را از حادثـه غـدير نتيجـه گرفتـه كـه از       )رضي اهللا عنـه (علي اند، يكسره موضوع جانشينى  كرده

ـ  اند، علّتش همان وابستگيهاى فرقه اند، و اينكه چرا چنين كرده ديدگاه ما به خطا رفته س و اى و ان
هميشـه از طريـق   » عقيـده «متأسـفانه  .. اند آنهـا را رهـا كننـد    خواسته عادات روحى است كه نمى

عاليـق  «و » تلقـين «گيرد و حتّى در مورد بسـيارى از بزرگـان در نتيجـه     شكل نمى» انديشه آزاد«
 !..شود ايجاد مى» احساس دلبستگى«و » درونى

قبل از حادثه  )رضي اهللا عنه(علي اى با  ف عدهايد كه أبوالفتوح رازى از اختال تصديق داشته
اين موضوع به حادثه غدير چه ارتباطى دارد كه در زمـان و  : پرسيد غدير خم سخن گفته، ولى مى

 مكان ديگرى روى داده و أبوالفتوح نيز، آن را جداگانه نقل كرده است؟

 :الزم به تذكّر است كه): جواب(
آنها به هـم  » اتّصال«يا »  انفصال«ثه را نقل كرده، صحبت از اوالً أبوالفتوح رازى كه دو حاد

پيامبر به امر خدا بـر  «: گويد نكرده است و صرفاً نقل ماجرا نموده و اينكه در مورد حادثه دوم مى
» رأى«نتيجـه گرفتـه،    )رضي اهللا عنه(علي و بياناتش را به معنى اعالن جانشينى » منبر قرار گرفت

كه متـواتر و معتبـر    -ما به رأى و تفسير مورخ كارى نداريم، بلكه نقلش را  ..او» نقل«اوست؛ نه 
نقل أبوالفتوح رازى .. ايم استخراج كرده -با داليل كافى  -مبنا قرار داده و رأى صحيح را  -است 

 !..اند ارتباط به هم نبوده گويد كه دو حادثه بى به هيچ وجه نمى
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سا دو آيه در كنار هـم، دو موضـوع مختلـف را بيـان     ثانياً حتّى در قرآن كريم نيز چه ب9
كنند، ولى ما حق نداريم قرائنى را كه دو موضوع را به هم ربط داده، ناديده بگيـريم و آنهـا را    مى

شهر «، »أياما معدودات«، »...كتب عليكم الصيام«: فرمايد مقوالت جداگانه بپنداريم؛ چنانكه مثالً مى
توان هريك از اين آيـات را مجـرّد ديـد، ولـى قـرائن نشـان        مى.. »...رمضان الذى أنزل فيه القرآن

به ترتيبى  -آن دو حادثه نيز، چنين هستند و عوامل مختلف . دهد كه همه با همديگر مربوطند مى
، بـه دنبـال و   »دومى«ه دهند كه به هم مربوط بوده و حادث كامالً نشان مى -كه قبالً شرح داده شد 

مسلّماً حـوادث در زمانهـا و چـه بسـا در مكانهـاى مختلـف روى       .. بوده است» اولى«در تكميل 
اى در تـاريخ بـه هـم     دهند و اگر اين مطلب را مالك سنجش آنها قرار دهيم، هـيچ دو حادثـه   مى

 !..شوند مربوط نمى

در غـدير خـم    )ي اهللا عليه و سـلم صل(پيامبر چگونه بايد بر شما ثابت شود كه : ايد فرموده
: به على نفرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر على را به سمت جانشينى خود منصوب فرموده؟ آيا 

 اند؟ سنّت اين جمله را نقل نكرده ؟ و علماى اهل»أنت أخى و وصيى و خليفتى«

 ):جواب( 
علـي  جه در غديرخم دربـاره  به هيچ و )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر الزم به تذكّر است كه 

اى  ؛ جملـه »من كنت مواله فهذا على مـواله «: ، بلكه فرمود»...أنت أخى و«: نفرمود )رضي اهللا عنه(
.. شـود  از آن اسـتنباط نمـى   )رضـي اهللا عنـه  (علي ايم و ابداً حكم به جانشينى  كه شرحش را داده

در رابطه با آيه  -سنّت  ز كتب اهلبرخى ا -ايد، خبر واحدى است كه  عبارتى كه بدان اشاره كرده
 سـنّت  اما فقهاى اهل.. اند وردهآ 1 »!و خويشان نزديك خود را بترسان«؛ »و أنذر عشيرتك األقربين«

اين حديث به أبومريم كـوفى  ! اند آن را متواتر ندانسته، بلكه همگى آن را جعلى و دروغين دانسته
: گويـد  كثير مى إبن.. بودن و دروغگويى مشهورند روكگردد كه به مت بن عبدالقدوس برمى و عبداللّه

و ديگـران نيـز او را بـه     مدينى إبن.. 2 !است  أبومريم، متروك و دروغگو و شيعهالقاسم  عبدالغفاربن

ارتباط به موضـوع آيـه    بودن آن، همين بس كه بى جعل و.. 3 !اند و جعل حديث معرّفى كردهوضع 
ه و بـه  هشت ساله بوده، نازل شد )رضي اهللا عنه(علي نگامى كه زيرا آيه در دوران مكّه و ه! است
خويشان خود را جمع كن و آنان را از شـرك و  «4  دهد كه فرمان مى) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
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مطلب در صحيح بخارى و مسلم .. »!گناهانشان، انذار ده و به توحيد و عبادت خدا، دعوتشان كن
بر كوه صفا باال رفـت   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آمده كه  - )عنه رضي اهللا( عباس روايت إبن -

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  و خويشان خويش را فراخواند و آنها را به اسالم دعوت كرد و بحثـى از  
، چهـل نفـر از   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  گذشته از اين، در روايت آمده كـه  .. نيامده است

انـد، در آن زمـان تعـداد     ، در حالى كه آن گونه كه محقّقـان آورده خويشان خويش را دعوت كرد
علـي  و در همان روايت آمده كه عالوه بـر  ! رسيده است عبدالمطلب، به چهل مرد نمى نفرات بنى

رضي اهللا (علي ، حمزه و جعفر و عبيدةبن الحارث نيز جواب دادند، در حاليكه از )رضي اهللا عنه(
كـه اوايـل دعـوت    -همچنين در آن موقعيت ! اند بالغتر و مؤثّرتر بوده -در زمان نزول آيه  - )عنه

و دعوتش را كسى نپذيرفته بود تا بحث جانشينى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر هنوز خود  -بوده 
 !!او مطرح شود

 -كنيد، چرا به اين حديث مشهور  بعالوه، اگر جنابعالى به كتب سنّى در اين باره استناد مى
: كنيـد كـه   اشاره نمى -سنّت و حتّى مĤخذ شيعه نيز آمده  ر صحيح بخارى و ساير مأخذ اهلكه د

صلي اهللا (پيامبر عموى  )رضي اهللا عنه( ، عباس)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا هنگام احتضار «
بيا نزد رسول خدا برويم تا امـر حكومـت را   ! اى على: گفت )رضي اهللا عنه(علي به  )عليه و سلم

بـه او   )رضـي اهللا عنـه  (علـي  در مورد تو اعالم كند و پس از رحلتش كسى با تو اختالف نكنـد،  
بخواهيم،  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اگر ما آن را از ! همانا به خدا قسم: پاسخ منفى داد و گفت

ز ا! پـس بـه خـدا قسـم    . ممكن است مرا تعيين نكند و مردم هم بدين خاطر مرا انتخاب ننماينـد 
      1.»!كنم چنين تقاضايى نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

و اما اين حديث نيز در كتب سنّى تصريح شده و اگر به مأخذ شيعه احتجـاج فرماييـد، در   
 :فرمود )رضي اهللا عنه(علي آنجا نيز مضبوط است كه 

أو يقتـل ضـاال    و الواجب فى حكم اللّه و حكم اإلسالم على المسلمين بعد ما يموت إمـامهم «

الدم، أن ال يعموا عمال و ال يحدثوا حدثا و ال  الدم أو حرام كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حالل

_________________________________________________________________________ 
بـن   كامـل  -1321 ، ص4 طبرى، ج -15 ، ص6 صحيح بخارى، ج -132 ، ص1 الحديد، ج أبى البالغة، شرح إبن نهج - 1

م اين است كه هركس كانديد و خواستار پست و مقامى شـود، بـه او سـپرده    يكى از مميزات اسال. 400 ، ص1 أثير، ج
) صلي اهللا عليـه و سـلم  (خدمت پيامبر ) رضي اهللا عنه( شود؛ چنانچه زمانى كه دو تن از خويشان أبوموسى أشعرى نمى

و ال أحـدا حـرص    إنا واللّه ال نولى على هذا العمـل أحـدا سـأله   «: رسيدند و از او درخواست منصبى نمودند، فرمود
.. »سـپاريم  ما اين مسؤوليت را به كسى كه خود خواهان آن باشد و بر آن حـريص باشـد، نمـى   ! به خدا قسم«؛ »عليه

  ) صحيح مسلم و بخارى(
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ء قبل أن يختاروا ألنفسهم إماما عفيفـا عالمـا عارفـا بالقضـاء و      يقدموا يدا أو رجال و ال يبدءوا بشى

      1.»السنة
ب است كه چون امامشان فوت كرد يا كشته شد، در حكم خدا و اسالم، بر مسلمانان واج«

شده، مظلوم باشد يا ظالم، خونش حالل باشد يـا حـرام، هـيچ كـارى      خواه گمراه باشد يا هدايت
نكنند و دست و پاى فراپيش ننهند و شروع به هيچ عملى نكنند، مگر آن كه قبل از هركارى براى 

 ..»و سنّت باشدخود امامى انتخاب كننند كه پاك و عالم با احكام 
آب و  در صـحرايى بـى   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر آيا عقالنى است بپذيريم : ايد آورده

 !رفيق من با على رفيق است: علف، اصحاب را جمع كرد تنها براى اينكه بگويد
 :كنم كه بنده عرض مى): جواب(

در غدير خم بـه   )و سلم صلي اهللا عليه(پيامبر اند كه  حتّى هيچ يك از مورخان شيعه نگفته
خواستند نماز بخوانند و آنجا را محلّ  هنگام ظهر بود و مى! قصد سخنرانى و ايراد خطبه فرود آمد

صـلي اهللا  (پيـامبر  مناسبى براى اقامه نماز يافتند، پياده شدند و نماز خواندند و بعد از نماز، وقتى 
اى در رفـع عـداوت از    ال گرفته، چند كلمهبا )رضي اهللا عنه(علي ديد كار دشمنى با  )عليه و سلم

 !ايد مطلبى به اين روشنى را شما به كجا كشانده.. فرمود )رضي اهللا عنه(علي 
به  -آب و علف  در آن صحراى بى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و اگر غير از اين بود، چرا 

جـايى بهتـر از آنجـا يافـت      آيـا ! را براى جانشينى معرّفى نمود؟ )رضي اهللا عنه(علي  -قول شما 
 -چرا در هنگام مراسم عظيم حج در مكّه و يا هنگام بازگشت در مدينه كه همه مـردم  ! شد؟ نمى

بشـنوند و   )رضـي اهللا عنـه  (علي امر خدا و رسولش را مبنى بر جانشينى  -اعم از حجاج و غيره 
ن مكـان و تنهـا و تنهـا همـان     بعداً هيچ تأويلى در مقابل آن نداشته باشند، نفرمود؟ چرا فقط در آ

 ..يكبار و در حضور همان افراد فرمود؟
، مسأله جانشينى على را زمانى فرمود كه مسـلمانان  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر : ايد آورده

 !حضور داشته باشند -آنها كه در خالفت، طمع داشتند  -مدينه 
 ): جواب(

رضـي  (علي اگر قصد اعالم جانشينى  - )سلم صلي اهللا عليه و(پيامبر چرا : بايد سؤال كرد
صبر نكرد تا كاروان بـه مدينـه برسـد و ميـان راه، در      -را در حضور مردم مدينه داشت  )اهللا عنه

به حج  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر غدير خم آن سخنان را ابراز داشت؟ مگر مردم مدينه همه با 
_________________________________________________________________________ 
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را بشنوند؟ مگـر   - )رضي اهللا عنه(علي خبر خالفت  -آمده بودند؟ آيا الزم نبود همه حكم الهى 
پيـامبر  آيا اگر ! ؟»طمع در خالفت داشتند«: شنيدن اين خبر، مخصوص كسانى بود كه به قول شما

 !..گريختند؟ مى! »كنندگان در خالفت طمع«نمود تا به مدينه برسد،  صبر مى )صلي اهللا عليه و سلم(

همه در غدير خـم فهميدنـد كـه منظـور      )عليه و سلم صلي اهللا(پيامبر اصحاب : ايد فرموده
و تبريـك عمـر بـه     -از آن سخنان اعالن جانشينى على بوده است  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

 )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر منتهى نفع دنياشان نگذاشت از امر  -على، دليل اين موضوع است 
 )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر و مقداد و عمار، به امر  معدودى مانند سلمان و أبوذر. تبعيت كنند

 .عمل كرده تا مدتى زير بار بيعت با أبوبكر نرفتند
 ):جواب( 

صحيح -هيچ روايتى  -حتّى سلمان و أبوذر و مقداد و عمار  -اوالً از هيچ يك از اصحاب 
تمـام كسـانى كـه بـه      در دست نيست كه درباره غديرخم چنين مطالبى را دربرداشـته باشـد و   -

تأخير كردند، هرگز نگفتنـد   )رضي اهللا عنه(أبوبكر ، در بيعت با )رضي اهللا عنه(علي جانبدارى از 
صـلي اهللا عليـه و   (پيامبر جانشين منصوص  )رضي اهللا عنه(علي كه دليل امتناعشان اين است كه 

اگـر  .. در دست نيستهيچ سند تاريخى كه اين موضوع را نشان دهد، ! و برگزيده خداست )سلم
رضـي اهللا  (علـي  از حديث غدير، جانشينى بالفصل  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چنانچه منظور 

كردنـد و تحـت هـيچ شـرايطى بـا       بود، آنها هرگز فرمان خدا و رسولش را فراموش نمى مى )عنه
هـيچ يـك از   ! توان تاريخ سـاخت  با حدس و گمان نمى.. كردند بيعت نمى )رضي اهللا عنه(أبوبكر 

طبرسـى  » احتجـاج «در كتاب .. اند اصحاب، تفسير شما را از حادثه غدير در تاريخ منعكس نكرده
و لذا !! را از خطبه غدير نفهميدند )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آمده كه گروهى از انصار، مقصود 

پيـامبر  ر روايت آمده، ناچار شدند كسى را نزد او بفرستند تا مقصودش را دريابند و آن گونه كه د
را به ... و» أولى األمر«، »والى«، »امام«، »خليفه«اى از قبيل  باز هم هيچ كلمه )صلي اهللا عليه و سلم(

 !!كار نبرد
گوييد امر خدا و پيامبرش را به خاطر منافع دنيوى زير پا گذاشتند، قرآن  ثانياً كسانى كه مى

وعـده بهشـت    1  د، بدون هيچ قيد و شرطى، بـدانان اونناميده و خد» مؤمنان حقيقى«كريم آنها را 

به فرمـوده   - 2»راستين   مؤمنان«اگر آن ! خواند خدا نمى داده و ادعاى شما در مورد ايشان با كالم
در  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  را از سـخنان   )رضي اهللا عنـه (علي خالفت بالفصل  -قرآن 
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را  )رضـي اهللا عنـه  (»عبـاده  سعدبن«شورا تشكيل دادند و  غديرخم فهميده بودند، چرا متعاقبا3ً
 !كانديد خالفت كردند؟

ثالثاً هرچند اصل حديث غدير، متواتر بوده و در صـحت آن هـيچ ترديـدى نيسـت، ولـى      
در سـند  .. در آن ماجرا، خبرى واحد و جعلـى اسـت   )رضي اهللا عنه(علي حديث تبريك عمر به 
حنبل در مسند خود آورده  گردد كه امام احمدبن برمى» جدعان بن زيدبن على«اين حديث، همه به 

، »حمادبن زيد«از قبيل -1 سنّت نيز ديگر علماى اهل. »ف استضعي«: گويد و خود در موردش مى
او را غيرموثّق و ضعيف و  -» يزيدبن زريع«، »يحيى القطان«، »معين إبن«، »هعيين إبن«، »هخزيم إبن«

 !در سندها دستكارى كرده و درخور اعتنا نيست: اند گفته اند و گروهى شيعه دانسته
توانـد   بـه جانشـينى نمـى    )رضي اهللا عنـه (علي به فرض صحت خبر، ضرورتاً مؤيد نصب 

گويند و هر واقعه خوشى كه براى كسـى   باشد؛ زيرا افراد، تبريك را فقط در انتصابات به هم نمى
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  اين كـه  . انگيزد پيش آيد، تبريك دوستانش را نسبت به او برمى

خوانده و او را از تمام اتّهامات، مبرّى دانسـته و   )رضي اهللا عنه(علي همگان را به ترك دشمنى با 
دوستى و محبت خاص و حمايت ويژه خود را نسبت به او، به همـه نشـان داده و بـر همـه الزم     

برانگيزانـد و تبريـك    )رضي اهللا عنه(علي را نسبت به تواند شادباشهاى بسيارى  شمرده است، مى
بايـد از   -اگر چنانچه فرضاً راسـت بـوده باشـد     -را نيز به او در اين ماجرا  )رضي اهللا عنه(عمر 

 !..زمره آن شمرد

شود و هيچ كس در آن  امامت، امرى الهى و انتصابى است و به مردم مربوط نمى: ايد فرموده
منجر به انتخـاب خلفـاء گشـته،     -در طول تاريخ  -م شوراها و بيعتهايى كه اختيارى ندارد، و تما

دوازده نفر از خاندانش را به امامـت   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مردود و ناروا بوده است؛ زيرا 
 !مردم برگزيده بود

 ): جواب(

دهيم، تا ثابـت   مىرجوع  )رضي اهللا عنه(علي اوالً در اين مورد، شما را تنها به چند فرموده 
 :گيرد كند و با انتخاب و بيعت مردم صورت مى شود كه امامت و خالفت، با نبوت فرق مى

اى كـه بـه    در نامه -هرگز چنين سخنانى  )رضي اهللا عنه(علي اگر امامت انتصابى بود،  -1
 :فرمود نمى -معاويه نوشته بود 
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ن بعد ما يموت إمـامهم أو يقتـل ضـاال    و الواجب فى حكم اللّه و حكم اإلسالم على المسلمي«

الدم، أن ال يعموا عمال و ال يحدثوا حدثا و ال  الدم أو حرام كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حالل

ء قبل أن يختاروا ألنفسهم إماما عفيفـا عالمـا عارفـا بالقضـاء و      يقدموا يدا أو رجال و ال يبدءوا بشى

      1.»السنة
الم، بر مسلمانان واجب است كه چون امامشان فوت كرد يا كشته شد، در حكم خدا و اس«

شده، مظلوم باشد يا ظالم، خونش حالل باشد يـا حـرام، هـيچ كـارى      خواه گمراه باشد يا هدايت
نكنند و دست و پاى فراپيش ننهند و شروع به هيچ عملى نكنند، مگر آن كه قبل از هركارى براى 

 ..»پاك و عالم به احكام و سنّت باشدخود امامى انتخاب كننند كه 
، انتخاب امام را از طرف مردم، يكى از واجبات و احكام )رضي اهللا عنه(علي در اينجا خود 

داند كه بعد از وفات يا شهادت امام پيشين، واجب است هيچ اقدامى انجام ندهند تا ايـن   الهى مى
 .براى خود انتخاب كنند -در بين خود  -كه امامى را 

شود،  و باز به جاى اينكه اشاره كند، امامت مقامى است الهى كه به نصب خدا احراز مى -2
 :فرمايد مى

      2.»إنكم بايعتمونى على ما بويع عليه من كان قبلى و إنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا«
ز همانا شما بر اساس همان شرايطى كه با كسانى كه قبل از من بودند، بيعت كرديـد و جـ  «

 ..»)كه چه كسى را اختيار كنند(كردن، انتخاب با مردم است  اين نيست كه پيش از بيعت
 :فرمايد و نيز مى -3
      3.»أمركم هذا ليس ألحد حق إال من أمرتم! أيها الناس عن مالء و أذن«
حقّ هيچ كس نيست، مگر ) يعنى خالفت و امامت(اين كار شما ! اى مردم انبوه و هوشيار«
 ..»شما او را امارت دهيد كسى كه

 !داند كه مردم، او را برگزيده باشند در اينجا نيز، امامت را تنها حقّ كسى مى
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بـه عنـوان خليفـه و امـام مسـلمانان از جانـب        )رضي اهللا عنه(علي پس از آن كه  -54
شوراى مسلمانان متشكّل از مهاجرين و انصار برگزيـده شـد، معاويـه خالفـتش را بـه رسـميت       

 :به او چنين نوشت )رضي اهللا عنه(علي خت و از بيعت با او سرباز زد، كه نشنا
إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه، فلـيس للشـاهد أن   «

يختار و ال للغائب أن يرد، و إنما الشورى للمهاجرين و األنصار فإن اجتمعوا على رجل و سموه إماما 

هللا رضى فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبـى قـاتلوه    كان ذلك

      1.»...على اتباعه غير سبيل المؤمنين
همانا كسانى با من بيعت كردند كه با أبوبكر و عمر و عثمان نيز بر سر همان شرايط بيعت «

اختيار كند، و كسى ) براى خالفت(بوده، نبايد ديگرى را ) بيعت(پس كسى كه شاهد . كرده بودند
را نپذيرد و جز اين هم نيسـت كـه   ) بزرگان اصحاب شورا(كه غايب بوده، حق ندارد رأى ايشان 

بنابراين اگر بر مردى اتّفاق كرده و . كننده امام و خليفه، حقّ مهاجرين و انصار است شوراى تعيين
پس كسى كه به سبب طعـن و بـدعت از    .گردد او را امام ناميدند، اين كار موجب رضاى خدا مى

جنگند كه غير  گردانند و اگر از بازگشت خوددارى كرد، با او مى امر ايشان بيرون رفت، او را برمى
 .»...راه ديگر مؤمنان را پيروى كرده است

در گوشزد به معاويه، امامت را امرى انتخـابى و   )رضي اهللا عنه(علي بينيم،  همانطور كه مى
داند و اگر آنها كسـى را بـه عنـوان     داند و شورا را نيز، تنها حقّ مهاجرين و انصار مى مشورتى مى

آيا اگر او منصوب خداوند بود، چنين ! امام برگزيدند، اين كار موجب خوشنودى خدا خواهد شد
 - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ام و  من از جانب خدا منصوب شده: فرمود گفت؟ يا مى سخن مى

به آن سفارش كرده، ولى شما از فرمان خدا و رسولش سرپيچى كرده و با تشكيل  -و بارها بارها 
 !!ايد شورا و بيعت با ديگرى غير از من، موجب خشم و غضب خدا گشته

توانسـت   نمـى  )رضي اهللا عنه(علي اگر امامت و خالفت، منصوص عليه و قطعى بود،  -5 
 :كرد گند ياد نمىآن را صراحتاً قبول نكند و اين چنين سو

ما كانت لى فى الخالفة رغبة و ال فـى الواليـة إربـة و لكـنكم دعوتمـونى إليهـا و       ! و اللّه«

      2.»حملتمونى عليها
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من به خالفت هيچ رغبتى نداشتم و به آن نيازمند نبودم، اما شما مردم مرا به ! به خدا قسم«
 ..»سوى آن دعوت كرديد و اينكار را بر من بار نموديد

به خالفت و واليتى كه خداوند بـه او سـپرده،    )رضي اهللا عنه(علي چطور ممكن است كه 
آيا زيربار نرفتن مسؤوليت و تكليف الهى در شأن او بوده اسـت؟  ! اشتياق و رغبت نداشته باشد؟

آيا ممكن است كه خداوند امرى را به او محول كند و او تمايل به آن نشان ندهد و كنار بكشد و 
 را براى ديگران خالى نمايد؟ جا

را بـراى   )رضي اهللا عنـه (علي بزرگان اصحاب،  )رضي اهللا عنه(عثمان بعد از شهادت  -6 
 :خالفت و امامت پيشنهاد كردند، ولى او قبل از پذيرش آن فرمود

ولعلّى أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم و أنا لكم وزيرا خير ... دعونى والتمسوا غيرى«

      1.»منى أميرالكم 

اميد داشته باشيد كه من ... مرا به حال خود واگذاريد و از كس ديگرى غير از من بخواهيد«
ايد و من برايتـان وزيـر    تر از شما باشم براى كسى كه امر خود را به او سپرده شنوتر و مطيع حرف

 ..»باشم، بهتر است از اينكه اميرتان باشم
به وضوح نشـان   -ايم  ارى ديگر كه از ذكر آن خوددارى كردهو بسي -بنابراين، داليل فوق 

صـلي اهللا  (پيـامبر  و فرزندانش بعـد از   )رضي اهللا عنه(علي دهد كه در مورد امامت و خالفت  مى
اى و هـيچ   هيچ نصى وجود ندارد و در هيچ جايى، جانشـينى خـود را از هـيچ آيـه     )عليه و سلم

 !..استاى استناد نكرده  حديثى و هيچ حادثه

كه توسط خـدا منصـوب و    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ثانياً به اعتقاد جنابعالى، جانشينان 
انـد، دوازده نفـر هسـتند و بـيش از ايـن هـم        معرّفى شده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به وسيله 
بـه ايـن    پيامبرى كه دين خويش را دين خاتميت دانسته و بشريت بايستى بـراى هميشـه  ! نيستند

اسـالم ديـن هميشـگى و جـاودان     «: گويد بگرود، چطور ممكن است كه نخست مى» دينِ ناسخ«
خواهد امام و جانشين بعد از خودش را انتصاب نمايد، تنها و تنها دوازده نفر  و بعد كه مى» است

پيـدا   كند و نه بيشتر و نه براى هميشه؟ فرض كنيد، اين امـر تحقّـق   را براى مسلمانان انتخاب مى
امامـت   -! شـود  با همان اسامى و به همان ترتيبى كه ادعـا مـى   -كرد و بعد از او دوازده نسل  مى
چرا مسلمانان نخستين، داراى امام برگزيده از جانـب خـدا باشـند،    ! كردند، اما بعد از آن چه؟ مى

 !ولى متأخّرين، داراى امام برگزيده از جانب خودشان باشند؟
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گيرى كنيـد، بـه    نتيجه» حديث منزلت«را از  )رضي اهللا عنه(علي ى براى آن كه جانشين7
 !ايد دهد، استناد نموده توضيح مى )عليه السالم(  موسىرا نسبت به   آياتى از قرآن كه منزلت هارون

 ):جواب(
ايد، ذيالً مقايسه كنيم تا وضع  را با آياتى كه ذكر نموده» منزلت«اجازه بفرماييد متن حديث 

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  بـه   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر در حديث آمده كه : شن شودتطبيق رو
آيـا راضـى   «؛ »أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نبـى بعـدى      «: فرمود
شوى كه منزلت تو نسبت به من، همانند منزلت هارون به موسى باشد، غير از آن كـه پـس از    نمى

 ..»هد بودمن پيامبرى نخوا
رضـي  (علي آيد كه  در متن حديث، به دست مى» شوى؟ أما ترضى؛ آيا راضى نمى«از واژه 

كـردن او، جملـه    براى راضى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بوده و » ناراضى«از موضوعى  )اهللا عنه
 :نويسد مى» هشام إبن«فوق را بيان فرموده است؛ چنانكه در شأن همين حديث، 

خواست براى تبوك از مدينـه كـوچ كنـد،     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا ه هنگامى ك«
طالب را براى سرپرستى خانواده و عياالت خويش در مدينه گذارد و به او دسـتور داد   بن أبى على

 )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر اينكه : سرايى كرده و گفتند منافقين در اين باره ياوه. نزد آنها بماند
دانست و خواسـت   همراه خود نبرد، به خاطر اين بود كه بودن على را بر خود سنگين مى على را

على كه اين را شنيد، اسلحه خود را برداشـت و بـه دنبـال آن حضـرت     . خود را از او آسوده كند
رسانيد و به آن حضـرت   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا خود را به » جرف«حركت كرد تا در 

پندارند كه چون بودن من در اين سفر بر شما گران بـوده، مـرا در    مردم مى! خدااى رسول : گفت
انـد و مـن تـو را بـراى      دروغ گفتـه : فرمـود  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا .. اى مدينه گذارده

پس به سوى شهر برگـرد و  . ام ام، در مدينه گذارده رسيدگى به كارهاى خود و آنچه به جاى نهاده
كه مقام تو نسبت به من، ! شوى اى على آيا خوشنود نمى. من و خودت، جانشينم باشدر خانواده 

بـن   همچون مقام هارون نسبت به موسى باشد، جز آن كـه پـس از مـن پيغمبـرى نيسـت؟ علـى      
شـنيد، بـه مدينـه بازگشـت و پيغمبـر       )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر طالب كه اين سخن را از  أبى

      1.»ادامه داداسالم نيز به راه خود 
تعيـين  » اميـر مدينـه  «حتّى او را  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آيد كه  بنابراين، به دست مى

ايـن رو، مقـامى را    را به امارت مدينه گمارد؛ از )رضي اهللا عنه( »سلّمه أنصارى محمد بن«نكرد و 
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كند، مقام  ذكر مى )اهللا عنه رضي(علي براى » منزلت«حديث 1 در) صلي اهللا عليه و سلم(كه پيامبر 
جانشـين او در     چنانكـه هـارون در غيـاب موسـى    : فرمايـد  سياسى و حكومت نيست، بلكه مـى 

 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر نيز همين مقام را نسبت به  )رضي اهللا عنه(علي اش بود،  خانواده
ريك نبـوت موسـى بـود؛    شـ  -1: دو مقام داشت  دانيم، هارون نسبت به موسى دارد و چنانكه مى

 :فرمايد چنانكه مى

m�I�J���K��L�M�N�O�P�l ]53: مريم [  
 )..و ما از روى رحمت خود، برادرش هارون را براى پيامبرى به او داديم(

سرپرستى  )عليه السالم(  موسى، در غيبت )عليه السالم(  موسىبه عنوان برادر و نزديك  -2
، مقـام  »منزلـت «در مقطع حديث  )صلي اهللا عليه و سلم(امبر پي. گرفت خانواده وى را به عهده مى

مقام تو نسبت به من، همچون مقام هارون : فرمايد كند و مى نفى مى )رضي اهللا عنه(علي اول را از 
رضي (علي اما مقام دوم را براى .. است، إلّا اينكه شريك نبوت من نيستى )عليه السالم(موسي به 

، تو هم در غيبـت مـن   )عليه السالم(موسي ده كه درست مثل هارون نسبت به تأييد فرمو )اهللا عنه
 !ام هستى سرپرست خانواده

ايـد،   آورده )عليه السالم(موسي آياتى كه جنابعالى از قرآن در مورد منزلت هارون نسبت به 
نهـا را  كـه يكـى از آ  » منزلـت «دارد و با حديث  بيان مى )عليه السالم(  هارونهر دو مقام را براى 

ايد، بحث از  نمايد، قابل تطبيق نيست؛ مثالً اين آيه كه آورده نفى مى )رضي اهللا عنه(علي نسبت به 
  موسـى به علّت شركتى است كـه هـارون در نبـوت     )عليه السالم(موسي جانشينى هارون بر قوم 

 :نيز بوده است - در غيبت او - )عليه السالم(  موسىدارد و البته سرپرست خانواده  )عليه السالم(

m�r��s�t�u�v�w�x�y�z���{��|�}�~�l 

  ] 142: األعراف[
در ميان قوم من جانشين من باش و اصالحگر : موسى به برادرش هارون گفت(

 !)..باش و از راه و    روش تباهكاران و مفسدين پيروى مكن

 :كند كه ا دعا مىبه درگاه خد )عليه السالم(  موسىايد و  آورده» طه«در آياتى كه از سوره 

m�»�¼�½�¾�¿����À�Á��Â��Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�l ]29: طــه - 
32 [     
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ام يكى را وزير و معاون من فرما، برادرم هارون را، و به او پشتم  و از خانواده(9
 )..را محكم كن،    و او را در امر من شريك فرما

و رفتنش به سوى فرعـون   )المعليه الس(  موسىهمه بعد از فرمان الهى مشعر بر رسالت     
 :باشد مى

m�¡�¢���£�¤��¥�¦�l ]24: طه[   
كه او سركشى كرده ) و او را به خداى يگانه دعوت كن(برو به سوى فرعون (

 )..است

 :و موافقت الهى با اين درخواست كه

m�Ø�Ù��Ú�Û�Ü�Ý�l ]36: طه [  
 )..آنچه را كه خواستى همه را به تو عطا كرديم! اى موسى(

صـلي  (پيـامبر  است كه اين مقام را  )عليه السالم(موسي ط به شركت هارون در نبوت مربو
 .نفى فرمود )رضي اهللا عنه(علي نسبت به » منزلت«در مقطع حديث  )اهللا عليه و سلم

اگر هارون بعد از موسى حيات داشت، با توجه بـه آيـه شـريفه    «: ايد بنابراين، اينكه فرموده
تمام منزلت  )رضي اهللا عنه(علي موردى است؛ زيرا  ، سؤال بى»او بود؟ چه كسى جانشين و خليفه

مسلّماً . نداشت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ، در رابطه با )عليه السالم(موسي هارون را نسبت به 
حيات داشت، او راه برادرش  )عليه السالم(  موسىمرد و بعد از  قبالً نمى )عليه السالم(  هاروناگر 
بـود و   مى» نبوت موسى«توأم با » نبوت هارون«داد و جانشينش بود و اين امر به علّت  امه مىرا اد

» منزلـت «و حـديث   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر به  )رضي اهللا عنه(علي چه ارتباطى با نسبت 
 دارد؟

اسـت و بـدون   » غـدير «درست مانند حـديث  » منزلت«حقيقت آن است كه داستان حديث 
رضـي اهللا  (علـي  اين جمله را به  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر شرايط جنبى و زمانى كه  توجه به

در شـوراى   )رضـي اهللا عنـه  (علي چرا : بايد پرسيد.. توان به حقيقت آن پى برد فرموده، نمى )عنه
انجاميـد، بـه ايـن     )رضـي اهللا عنـه  (عثمان كه به خالفت  )رضي اهللا عنه(عمر شش نفرى بعد از 

براى خالفت خود استدالل نكرد؟ و اصوالً چرا در آن شورا شركت نمود و بـا مشـاركت   حديث 
و گروهـى كـه بـه شـوراى سـقيفه اعتـراض        )رضي اهللا عنه(علي خويش آن را تأييد نمود؟ چرا 

 -داشتند، اين حديث را در پيشبرد منظور خويش مطرح نساختند؟ چرا زمانى كـه أبـوبكر، عمـر    
استشهاد نكرد؟  -و ساير احاديث  -به خالفت پيشنهاد كرد، به اين حديث  را -رضى اللّه عنهما 
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نظر فرمـوده   از پاسخ به آنها صرف -و ديگر علماى شيعه  -اينها همه سؤاالتى است كه جنابعالى 
و  -چنانكه با آيات قرآن نيز همين رويه را داريد  -ايد  و تاريخ را به طور تجريدى در نظر گرفته

 !..ايد كه تطبيقى با واقعيت ندارد تايجى رسيدهقهراً به ن

» اإلمامـة و السياسـة  «إبـن قتيبـه دينـورى در كتـابش     «: ايـد  نامه خود فرموده 36در صفحه 
را بر مركبى سـوار كـرده و بـه     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و على شبها فاطمه دختر : نويسد مى
بـا  ! اى دختـر پيـامبر  : گفتند خواست و انصار مى ىهاى انصار برده و نصرت و يارى از آنها م خانه

طالـب پـيش از أبـوبكر بـا مـا مواجـه        بن أبى اگر على! ايم و كار گذشته است اين مرد بيعت كرده
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  آيا جايز بود، جنـازه  : كرديم و على فرمود شد، البته از او عدول نمى مى
 .»ر موضوع امارت، منازعه كنم؟را روى زمين گذاشته و با مردم د )سلم

 ):جواب( 
 :ولى -اگر چه ناصحيح و جعلى است  -واقعاً بسيار ممنون از ذكر اين مطلب 

 )رضـي اهللا عنـه  (أبوبكر رساند كه انصار همه به ميل خود و داوطلبانه با  اوالً به وضوح مى
به زور نبوده اسـت و   -ايد  برخالف ادعاى جنابعالى كه مكرّراً آورده -بيعت كردند و انتخاب او 

اگـر زودتـر آمـده بـودى، بـا تـو بيعـت        ! ديـر آمـدى  : اند گفته مى )رضي اهللا عنه(علي صريحاً به 
علـي  را دليل منصوبيت الهى ... و» منزلت«و » غدير«كند كه آنها نيز، حديث  و ثابت مى! كرديم مى
از كسانى نبودند كه از پـذيرش   -ايت طبق رو -دانستند و إلّا آنها  به خالفت نمى )رضي اهللا عنه(

 .ابايى داشته باشند )رضي اهللا عنه(علي زعامت و امامت 
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  خود را جانشـين برگزيـده    )رضي اهللا عنه(علي ثانياً اگر 

ولو آن كه من هم غايب بـودم، شـما كـه بنـا بـر      : دانست، چرا در برابر استنكاف انصار نگفت مى
چرا ! دانستيد من جانشين الهى اويم، پس چرا بر ديگرى اجتماع كرديد؟ پيامبر در غدير مى سخنان

      1:ستايد بعدها به جاى مذمت انصار، آنها را چنين مى
      2.»هم واللّه ربوا اإلسالم كما يربى الفلو مع غنائهم، بأيديهم السباط، و ألسنتهم السالط«
دستهاى باسخاوتشان و با زبانهاى تيزشان، اسالم را تربيـت   با) انصار(ايشان ! قسم به خدا«

 ..»شود شده، تربيت مى و پرورش دادند، همان گونه كه كُرّه اسب از شير گرفته
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  خـود را جانشـين الهـى     )رضـي اهللا عنـه  (علـي  ثالثاً اگر 

در  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر ر تدفين به خاط«دانست، چرا در برابر انصار استدالل كرد كه  مى
_________________________________________________________________________ 
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در آن موقع كه حـقّ خـدايى    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ؟ مگر تدفين »مراسم حاضر نشدم1
 !گشت، مهمتر بود يا امر خدا؟ شد و يكى از اصول دين، پايمال و ضايع مى او خورده مى

كنيد  رابطه معرّفى مى را بى -آن هم حوادث جعلى  -شما متأسفانه نه تنها حوادث تاريخى 
را  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر خوانيد و اصحاب  را ناقص مى )رضي اهللا عنه(علي هاى  و خطبه

كنيـد، نتـايج    نماييد، بلكه از آنچه خودتان نقـل مـى   كه قرآن و ائمه از آنها تمجيد كرده، تكفير مى
 !!گيريد صحيحى نمى

ايد  در رساله الغارات ثقفى تكيه نموده )رضي اهللا عنه(علي در همان صفحه، به اين عبارت 
فخشيت إن لم أنصر اإلسالم و أهله أن أرى فيه ثلماً و هدماً تكون مصيبة أعظم على من فوات «: كه

 .»!دواى هر دردى است«: فرماييد و مى »والية أموركم
 ):جواب( 

ترسيدم «: فرمايد مى -عنهما  رضى اللّه -على در تعليل بيعت با أبوبكر !.. دواى چه دردى؟
اگر به يارى اسالم و مسلمين نشتابم، شكاف و ويرانى بزرگى در اسالم مشاهده كنم كـه بـر مـن    

شما به اين جمله بنگريد كه نوشـته  . »دادن واليت امور و خالفت بر شما باشد بزرگتر از، از دست
رضـي  (علـي  رخالف تمام ادعاهايتان، و ب» !على از سر زور، باالجبار با أبوبكر بيعت كرد«: بوديد
 !دانسته است» اهل اسالم«به طور صريح أبوبكر و يارانش را  )اهللا عنه

 :فرمايد آوريد كه مى بعالوه، چرا جنابعالى جمالت قبلى و بعدى عبارت فوق را نمى
فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم يدعون إلى محق دين اللّـه  ... «

از ... «؛ »و إبـراهيم فخشـيت إن لـم أنصـر اإلسـالم و أهلـه      ) صـلي اهللا عليـه و سـلم   (ملّة محمـد  و 
دادن به أبوبكر و بيعت با او خوددارى كردم، اما ديدم گروهى از مردم مرتد شده و از اسالم  دست
؛ ترسـيدم  كننـد  دعوت مى )عليه السالم(  ابراهيماند و به نابودىِ دين خدا و آيين محمد و  برگشته

وقتى ديد گروهـى   )رضي اهللا عنه(علي دهد كه  ، و نشان مى»...اگر به يارى اسالم و اهلش نشتابم
و نه به خاطر زور و جبر و فشار از  -از اسالم خارج شده و در صدد محو دين خدا برآمده بودند 

و يارانش در  ) عنهرضي اهللا(أبوبكر انتظاراتش را به يكسو نهاده و به يارى  -ناحيه أبوبكر و عمر 
تكون مصيبة أعظم علـى مـن   ... «: گويد جنگ با مرتدين شتافت، و جمله بعدى آن عبارت كه مى

بكر فبايعته و  فوات والية أموركم اللتى إنما هى متاع أيام قالئل ثم يزول فمشيت عند ذلك إلى أبى

لعليـا و إن رغـم الكـافرون    نهضت معه فى تلك األحداث حتى زهق الباطل و كانت كلمة اللّه هـى ا 
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فصحبتُه مناصحاً و أطعتُه فيما أطاع اللّه جاهداً فلما احتضر بعث إلى عمـر فـواله فسـمعنا و أطعنـا و     

  1.»...بايعنا و ناصحنا
پس در همان هنگـام، بـه   ! رود واليتى كه كاالى چند روزى است كه سپس از دست مى... «

او در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميـان رفـت و   سوى أبوبكر رفتم و بيعت كردم و به همراه 
پـس بـا أبـوبكر از راه    . نام و گفتار خداوند باالتر است، هـر چنـد بـرخالف ميـل كـافران باشـد      

. برد، با كوشش تمام او را اطاعت نمـودم  خيرخواهى مصاحبت كردم و در آنچه خدا را فرمان مى
را به عمر سپرد و ما بيعت كـرديم و اطاعـت    زمانى كه به حال احتضار رسيد، واليت و حكومت

 .»...نموده و خيرخواهى نشان داديم
منصوب من عند «خود را  )رضي اهللا عنه(علي دهد كه  آيا اين جمالت به روشنى نشان نمى

 2 بخوانـد و سـپس بـا   » ارزش قليل و بـى متاعى «را » نصب الهى«دانست، و إلّا چرا بايد  نمى» اللّه
همراهـى   -و تمام امور ديگر  -اش بيعت كند و آنها را در جنگ با دشمنان  هىغاصبان خالفت ال

» دواى هـر دردى «به يارانش در مصـر،   )رضي اهللا عنه(علي كنم اين نامه  بنده تصور نمى!.. نمايد
 !..لطفاً آن را بدون تعصب بخوانيد!! هست» دواى من و شما«باشد، ولى مسلّماً 

را بـراى خالفـت    )رضي اهللا عنه(عمر رض كرده بودم كه أبوبكر، بنده در نامه قبلى خود ع
عمر نمود و إلّا چرا بايد تحقّق خالفت » تعيين«نمود، نه آن كه به سمت جانشينى خود » پيشنهاد«
آنكه به اين سـؤال بنـده پاسـخ دهيـد،      بود؟ جنابعالى بى محتاج به بيعت مردم مى )رضي اهللا عنه(

إنى اسـتخلفت  «: ايد كه سعد و تاريخ طبرى آورده از طبقات إبن )هللا عنهرضي ا(أبوبكر جمالتى از 

من عمر را بعد از خودم بر شما خليفه كـردم،  «؛ »الخطاب، فاسمعوا له و أطيعوا عليكم بعدى عمربن
بلكـه  » پيشنهاد«أبوبكر، عمر را نه : ايد ، و بر اين مبنا فرموده»شنوى و پيروى كنيد پس از او حرف

اصوالً أبوبكر چه : ايد كه و سپس ايراد گرفته! خليفه بعد از خودش تعيين كرده است به صراحت،
بـه قـول   ( )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خدا حقّى داشته حتّى عمر را پيشنهاد كند؟ چرا آنچه 

به امت واگذارده بود، أبوبكر پيشنهاد كرده است؟ مگر عمر نبود كه برخالف قرآن بعـد  ) اينجانب
وفات نكرده؟ چرا  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر فرياد برآورد كه  )صلي اهللا عليه و سلم(مبر پيااز 
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داند و در خالفت طمـع دارد و بـا    مردم بايد از كسى اطاعت كنند كه حتّى آيات قرآن را نمى3
 !كند؟ كشد و با آنها در مورد خالفت مشورت مى همدستانش قبل از ورود به سقيفه نقشه مى

 :رسانم كه در پاسخ به عرض مى): جواب(
پيشنهادش مبنى بر جانشينى عمر بعد از خودش را، زمانى بيـان   )رضي اهللا عنه(أبوبكر اوالً 

أبـوبكر  «: خوانيم اى نرسيده بودند؛ چنانكه در تواريخ مى كرد كه اصحاب بعد از مشورت به نتيجه
آنهـا چنـين    كنـد و بـه   خود جمع مـى  در بستر مرگ، مهاجرين و انصار حاضر در مدينه را به دور

دانيد و گمان ندارم كه از اين بيمارى برخيـزم و   آنچه بر سر من آمده است، شما هم مى: گويد مى
خدا ذمه شما را از بيعت من آزاد كرده و كار شما را به خودتان برگردانيـده اسـت، بنـابراين الزم    

رى خويش انتخاب نماييـد؛ چـون بهتـر    است هركس را كه دوست داريد همين حاال براى زمامدا
بـه  .. ام، زمامدارى را تعيين نماييد تا مبادا بعد از من دچار تفرقه و اختالف شويد است تا من زنده

مهاجرين و انصار برخاستند و جلسـه مشـورتى را تشـكيل دادنـد،      )رضي اهللا عنه(أبوبكر دستور 
رأى مـا اى خليفـه   : برگشـتند و گفتنـد   )نـه رضـي اهللا ع (أبوبكر اى نرسيدند و پيش  ولى به نتيجه

آيا به انتخاب من : گويد در آن هنگام به اصحاب مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر .. رأى شماست! پيامبر
كنـد، امـا    را معرّفـى مـى   -رضـى اللّـه عنهمـا     -و أبوبكر، عمر ! بلى: عموماً گفتند! راضى هستيد

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  كنند كه در اين هنگام  مىاعتراض  )رضي اهللا عنه(أبوبكر گروهى بر رأى 
شويم و از او اطاعت  اگر أبوبكر كسى غير از عمر را به خالفت برگزيند، ما راضى نمى: فرمايد مى
      1.»كنيم نمى

رضـي  (أبوبكر نمايند و سپس  موافقت مى )رضي اهللا عنه(عمر بعد از آن، همگى با خالفت 
بعـد از مـن، عمـر    «: كنـد كـه   ايد، اعالم مى قات و تاريخ طبرى آوردهعباراتى را كه از طب )اهللا عنه

سـمعنا و  «: فرمايـد  مـى  )رضي اهللا عنـه (علي كه در اين هنگام » خليفه و زمامدار شما خواهد بود
      2.»أطعنا

ايد، همه حاكى از اظهار رأى و اعالم  نقل كرده )رضي اهللا عنه(أبوبكر ثانياً جمالتى را كه از 
را از نظر خودش انتخـاب كـرده    -رضى اللّه عنهما  -ى است و هر چند أبوبكر، عمر نظر شخص

اتمام اين امر، . بخشيد مشروعيت تمام نمى )رضي اهللا عنه(عمر باشد، ولى اين انتخاب به خالفت 
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 )رضـي اهللا عنـه  (عمـر  بود و هم از اين رو،  )رضي اهللا عنه(عمر موكول به تأييد و بيعت مردم با 
را  )رضي اهللا عنـه (أبوبكر حتّى كار  )رضي اهللا عنه(علي ز خالفت، از مردم بيعت گرفت، و قبل ا

: هم درباره جانشين خود نكرد و طبق گزارش مسعودى و ديگر مĤخذ شيعه، در بستر مرگ فرمود
      1.»!دانيد شما خود بهتر مى! گويم بيعت نكنيد گويم با حسن بيعت كنيد و نه مى نه مى«

گـزينش   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر اگر .. كسى را براى پيشنهادكردن خطا نيستثالثاً 
رهبر را به مردم واگذار كرده، از اين هم كه كسى اظهار رأى نموده و فرد مناسبى را از نظر خـود  

توانـد شخصـى را بـه جانشـينى خـود       بنابراين، هر رهبرى مى.. پيشنهاد نمايد، منع نفرموده است
ادعاى اينكه چنين چيزى ممكن نيسـت، دليـل   .. يد، مشروط بر آن كه مردم موافق باشندتعيين نما

 !خواهد مى
 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پس از وفات  )رضي اهللا عنه(عمر قراراى  رابعاً در رابطه با بى

عليـه و   صـلي اهللا (پيـامبر  كه منجر شد تا وفاتش را انكار نمايد، جنابعالى توجه نداريد كه فـوت  
گشتند، چه ضربه روحـى بزرگـى    وار به دور او مى براى كسانى كه حدود بيست سال پروانه )سلم
پيـامبر نمـرده   : از شدت ناراحتى، اختيار خود را از دسـت داده و گفـت   )رضي اهللا عنه(عمر ! بود

كـه بـه     143: البقـرة  m�b�c�d�fe�lو بعدها اظهار داشـت كـه بنابـه آيـه     ! است
صلي اهللا عليـه  (رسول خدا كردم،  ، تصور مى»شما گواه باشد 2 تا پيامبر بر... «: فرمايد اب مىاصح

شود كه چه بسا بستگان متـوفّى از شـدت    امروزه نيز ديده مى! ميرد بعد از ما اصحاب مى )و سلم
عمـر  گوينـد، و إلّـا    تأثير، خود را گم كرده و در لحظات اوليه فوتش، چيزهايى بـاورنكردنى مـى  

همراه بود و قرآن و حكمت را  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر حدود بيست سال با  )رضي اهللا عنه(
 :از او آموخت

m�N�O�P�Q�R�S�T�U����V�W�X�Y�Z�[�l 

  ]  2: الجمعة[
سوادان، پيامبرى را برانگيخت و به سوى آنهـا   خدا كسى است كه از ميان بى(

گردانـد و   خواند و آنها را پاك مـى  گسيل داشت كه آيات خدا را بر ايشان مى
 )..آموزد را بديشان مى) شريعت خدا(و حكمت ) قرآن(كتاب 
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قـرآن   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بنا به شهادت آيه، او نيز همچون ساير اصحاب، از 5
توان به صرف يك اشتباه در لحظات غير عادى كه احساس و هيجان بر  را آموخته، پس چطور مى

آيا اشتباه مجتهدى در مواردى و يا خطايش در ! دانست كرده، گفت كه از قرآن چيزى نمىاو غلبه 
 !سازد كه كلّ علمش را نفى كنيم؟ شرايط غير عادى، ما را مجاز مى

و ساير خلفـاء را   )رضي اهللا عنه(عمر  -برخالف نظر جنابعالى  -نيز  )رضي اهللا عنه(علي 
 :فرمايد نانچه مىدانست؛ چ آگاهان به قرآن و سنّت مى

أن بعث محمدا إليهم فعلمهم الكتاب و الحكمة و السنة و الفرائض، و أدبهم لكيما يهتدوا، ... «

و جمعهم لكيما ال يتفرقوا، و زكاهم لكيما يتطهروا، فلما قضى من ذلك عليه قبضـه اللّـه إليـه فعليـه     

لمسلمين من بعده استخلفوا امـرأين  ثم إن ا. صلوات اللّه و سالمه و رحمته و رضوانه إنه حميد مجيد

      1.»منهم صالحين عمال بالكتاب و أحسنا السيرة و لم يتعديا السنة ثم توفاهما اللّه فرحمهما اللّه

همانا خداوند، محمد را به سويشان برانگيخت و به آنها كتاب و حكمت و سنّت و ... «
د، و آنان را جمـع كـرد تـا متفـرّق و     واجبات را ياد داد و آنها را تربيت كرد تا هدايت شون

زمانى كه رسالتش را بـه پايـان   . گروه نشوند، و آنها را پاك گردانيد تا اينكه پاك شدند گروه
رسانيد، خداوند او را ميراند كه درود و سالم و رحمت و رضوان خدا بر او باد كه به راستى 

لح را در بين خودشـان بـراى   سپس مسلمانان بعد از او دو مرد صا. خدا حميد و مجيد است
خالفت برگزيدند كه هر دو به كتاب عمل كردند و بسيار نيكـو سـيرت بودنـد و از سـنّت     

تجاوز نكردند و آنگاه خداوند هر دوى آنان را نيز ميراند كه رحمـت خـدا بـر هـر     ) پيامبر(
 ..»!دوشان باد

اسـتند تـا نـزد عثمـان     زمانى كه مردم از او خو - )رضي اهللا عنه(عثمان و طى سخنانش با 
، علـم او را بـه وى   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر عالوه بر ايمان و قرابت و مصاحبتش با  -برود 

كنـد، و اعمـال    كند و ضمن اينكه از رفتار أبوبكر و عمر، اظهـار رضـايت كامـل مـى     يادآورى مى
 !و شناخت ماستعلم و شناخت تو همچون علم : گويد شود، مى نيكشان را برايش يادآور مى
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ما أعرف شيئا تجهله، و ال أدلك على أمر ال تعرفه، إنك لتعلم ! واللّه ما أدرى ما أقول لك«

ء فنبلغكه، و قد رأيت كما رأينـا، و سـمعت    ء فنخبرك عنه، و ال خلونا بشى ما سبقنا إلى شى. ما نعلم

خطاب  قحافة و ال ابن أبى ما ابنكما صحبنا، و ) صلي اهللا عليه و سلم(كما سمعنا، و صحبت رسول اهللا 

وشيجة رحم منهما، و قدنلت ) صلي اهللا عليه و سلم(بأولى بالعمل منك، و أنت أقرب إلى رسول اهللا 

      1.»فإنك واللّه ما تبصر من عمى، و ال تعلم من جهل! فاللّه اللّه فى نفسك. من صهره ما لم يناال
اطّـالع باشـى،    مطلبى را كه تو از آن بـى ! بگويمدانم چه چيز را به تو  نمى! سوگند به خدا«

ايم كه تـو را از   ما به چيزى سبقت و پيشى نگرفته. دانى دانيم، مى تو آنچه را كه ما مى. سراغ ندارم
ايم كه آن را به تو ابالغ كنيم و همانگونه كه ما ديـديم،   آن آگاه سازيم، و چيزى را در پنهان نيافته

اى، و همانگونه كه ما مصاحب و همنشين  ه كه ما شنيديم، تو هم شنيدهاى و همانگون تو هم ديده
) عمر(و فرزند خطاب ) أبوبكر(فرزند أبوقحافه . بوديم تو نيز بودى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

!). تر از تو درآمدنـد؟  چرا آنها در امر خالفت موفّق(در انجام كارهاى نيك از تو سزاوارتر نبودند 
تـو از  . از نظر پيونـد خويشـاوندى از آن دو نزديكتـرى    )صلي اهللا عليه و سلم(ل خدا رسوتو بر 

و دوبـار  (اى كـه آن دو نرسـيدند    اى رسيده ، به مرحله)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر لحاظ دامادى 
تـو نيـاز بـه راهنمـايى و     ! قسم به خـدا ! به جان خودت رحم كن! تو را به خدا). اى داماد او شده

 ..»)دانى و همه چيز را خوب مى(ندارى  تعليم
كنيد و هرچـه را بـا    داريد، فوراً قبول مى اشكال جنابعالى اين است كه هرچه را دوست مى

 !!اين روش طالبان حقيقت نيست!.. ريزيد كند، بدون تحقيق به دور مى عقايدتان تطبيق نمى
با همدستانش براى غصب  )هللا عنهرضي ا(عمر ايد كه  خامساً و اما در مورد اينكه ادعا كرده

ايـد،   نقشه كشيده بودند، بايد عرض كنم كه در روايتـى كـه آورده   )رضي اهللا عنه(علي خالفت از 
كـه در اطـراف   » سنح«، أبوبكر در قريه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در زمان رحلت «: آمده است

خبـر مـوثّقى نداشـت و عمـر و      )سلم صلي اهللا عليه و(پيامبر مدينه است، ساكن بود و از وفات 
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر : و همين كه به او گفتند... أبوعبيده جراح در سقيفه حاضر شدند

: هركه بگويد: وفات كرده، انصار در صدد تعيين خليفه هستند، شمشيرش را كشيد و فرياد برآورد
ى كسى را دنبال أبوبكر فرستاد، أبـوبكر از  و پنهان... زنم رسول خدا مرده است، او را با شمشير مى

 .»الخ... سنح به مدينه آمد و

_________________________________________________________________________ 
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، )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر بودن اين روايت همين بس كه، در ايام بيمارى  جعلى7
! بوده و در خود مدينه سكونت داشته است )رضي اهللا عنه(أبوبكر امامت مردم در مسجد به عهده 

را  )رضـي اهللا عنـه  (أبـوبكر  سيم نداشت كه  دستگاه بى )رضي اهللا عنه(عمر و اشكال ديگر اينكه، 
السـير   كوپتر اختصاصى يا اتوموبيل سريع نيز داراى هلى )رضي اهللا عنه(أبوبكر ! سريعاً باخبر سازد
برساند و بعـد از   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خود را به مدينه و منزل » سنح«نبود كه نخست از 

عمـر  ، از مدينه به سقيفه بيايد و طبعاً تـا  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ن از رحلت حصول اطمينا
به سنح بفرستد و آمدن پيرمـردى   )رضي اهللا عنه(أبوبكر كسى را از سقيفه در پى  )رضي اهللا عنه(

پس از دريافت خبر، از سنح به مدينه و سپس از مدينـه بـه    )رضي اهللا عنه(أبوبكر به سنّ و سال 
احداث نشده بود، به ! يفه، و با توجه به اينكه هنوز بين سنح و مدينه و سقيفه اتوبان و بزرگراهسق

ساعتها وقت نياز داشت و در اين مدت طوالنى، مردمى كه در سقيفه اجتماع كرده بودنـد، منتظـر   
را داده و  )رضـي اهللا عنـه  (عمـر  گذاشـتند، بلكـه جـواب سـخن      نمانده و دست روى دست نمى

 !..يافت گرفتند و ماجراى سقيفه شكل ديگرى مى رشان را پى مىكا

را به مهاجرين و انصـار  » شورا«البالغه،  على در مكتوب ششم نهج: ايد در نامه خود فرموده
 !را» خالفت«موكول فرموده، نه 

 ):جواب(

 �m�v�w�x���y�z�lاين سخن شـما درسـت بماننـد كسـى اسـت كـه از آيـه       

جنابعالى ! كرد كه نماز در قرآن منع شده است ت اول را برداشته و ادعا مىفقط قسم ] 43: النساء[

؛ »إنمـا الشـورى للمهـاجرين و األنصـار    «نيز به همين ترتيب از نامه ششم نهج البالغه فقط بخش 

فـإن  «: فرمايـد  را گرفته و جمله بعـدى را كـه مـى   » همانا شورا تنها حقّ مهاجرين و انصار است«

 1  مردى اتّفاق كرده و او را امـام  پس اگر بر«؛ »و سموه إماما كان ذلك هللا رضى اجتمعوا على رجل
مشـخّص اسـت كـه در نامـه،     ! ايـد  را ناديده گرفته» گردد ناميدند، اين كار موجب رضاى خدا مى

عالوه بر حقّ شورا، حقّ انتخاب امام و خليفه را نيـز بـراى مهـاجرين و انصـار محفـوظ دانسـته       
 !..است

البالغه مرسل اسـت و سـند راوى    ، نهج)يعنى بنده(بنا به گفته شما  -1: كرده بوديد اشاره 
در  -3. باشـد  منظور على در اين نامه نوعى احتجاج بـر خصـم مـى    -2. متّصل به امام على ندارد

كـان لهـم   «يـا  » كان ذلك رضـى «به صورت » كان ذلك للّه رضى«البالغه عبارت  بعضى نسخ نهج

_________________________________________________________________________ 
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از نظر اعتقادات شيعه، امامت و واليت، غير از خالفت ظاهرى است، على  -4. آمده است» رضى
مشورت و بيعت آزادانـه در مـورد كـدام     -5. امام هدايت است، خواه ظاهراً خليفه باشد يا نباشد

 يك از خلفاء غير از على صورت گرفته است؟

 ):جواب(
اسـت تـا    )ي اهللا عنـه رضـ (علي اين توجيهات شما دوست عزيز در قبال جمله صريح     

 :اما پاسخ ما! رغم آن، به عقايد دلخواه خود پايبند بمانيد على
شـريف  «البالغه مرسل است، اين است كه اين كتاب را  نهج: ايم اوالً منظور ما از اينكه گفته

، از آثـار  )رضـي اهللا عنـه  (علـي  هجرى و با فاصله زمـانى زيـادى از عصـر     400در سال » رضى
البالغه اسناد مطالب  بنابراين در خود نهج.. آورده و سندهاى آن را حذف كرده استگوناگون گرد

و يا - )رضي اهللا عنه(علي توانيم بدون سند، هر سخنى را به  شود و ما هم مى و روايات ديده نمى
 در جاى» مسنداً«البالغه  اى از نهج اما چنانچه خطبه و نامه! نسبت دهيم -هر يكى از بزرگان دين 

البالغه كـه   هاى نهج ها و نامه ديگر نيز نقل شده باشد، البته از اعتبار الزم برخوردار است، و خطبه
رضـي  (علـي  نامه فوق و جمله . ماند متوقّف مى» استدالل«در كتب ديگر موجود نيست، به لحاظ 

ده و بـه روشـنى آمـ   » وقعةالصـفين «خطاب به معاويه كه مورد استناد ماسـت، در كتـاب    )اهللا عنه
 .تواند مورد استدالل قرار گيرد نيز ذكر گرديده و بنابراين مى» سندش«

إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر و عمر و عثمان على مـا  «: ثانياً اگر در نامه فقط آمده بود

همانا كسانى با من بيعت كردند كـه بـا   «؛ »بايعوهم عليه، فليس للشاهد أن يختار و ال للغائب أن يرد
) بيعـت (پس كسـى كـه شـاهد    . بوبكر و عمر و عثمان نيز بر سر همان شرايط بيعت كرده بودندأ

اختيار كند، و كسى كه غايب بوده، حـق نـدارد رأى ايشـان    ) براى خالفت(بوده، نبايد ديگرى را 
رضـي اهللا  (علـي  ، ممكن بود فرض شما صحيح بوده و قصـد  »را نپذيرد) بزرگان اصحاب شورا(

فقط به اين جمله  )رضي اهللا عنه(علي شود كه  بوده باشد، اما مالحظه مى» بر خصم احتجاج« )عنه
؛ جز ايـن  ...إنما(با افاده حصر در شروع جمله اسميه  -بالفاصله  -اكتفا نكرده، بلكه به دنبال آن 

 شورا، تنهـا حـقّ مهـاجرين و انصـار    «: دهد كه دارد و خبر مى اى را بيان مى ، اصل و قاعده)نيست
است و بس، و اگر بر مردى اجتماع كرده و او را امام خـود ناميدنـد، ايـن كـار موجـب رضـاى       

بخواهد به زبان خود  )رضي اهللا عنه(علي اين جمله ربطى به اعتقادات معاويه ندارد تا .. »خداست
تلقّى شـود، بلكـه در مقـام بيـان اصـلى در انتخـاب       » احتجاج بر خصم«او، با وى سخن گفته و 

 !ار براى جامعه اسالمى استزمامد
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البالغه، الزم است به  ثالثاً براى رفع اختالف در مورد كلمات نامه در نسخ مختلف نهج9
نصربن مزاحم كه به لحاظ نزديكى بيشتر با عصر » وقعةالصفين«در .. مأخذ اصلى نامه مراجعه كرد

در آن منعكس اسـت، جملـه   » اًمسند«البالغه معتبرتر بوده و نامه فوق  از نهج )رضي اهللا عنه(علي 
پـاريس و يـا   » لور«البالغه در موزه  اى از نهج شود، و هرچند نسخه ديده مى» كان ذلك للّه رضى«

 !!دهد فالن موزه استراليا يافت شود كه چنين نگويد، تغييرى در قضيه نمى
فـإن  «: هتصريح شـده كـ   )رضي اهللا عنه(علي رابعاً الزم به توجه است كه در جمله فوق از 
، و روشن است كه در صـدر اسـالم، كلمـه    »اجتمعوا على رجل و سموه إماما كان ذلك هللا رضى

رفتـه و خلفـاى    براى رييس و زمامدار حكومتى و امامت دينى و معنوى، توأماً به كـار مـى  » امام«
اجراى دار بودند؛ يعنى عالوه بر رتق و فتق امور جامعه و  راشدين، هردو سمت را در جامعه عهده

قوانين خدا در بين مردم، نمازهاى جمعه به امامت آنها برگزار و مردم احكام دينى خود را از آنها 
از اينكه مهـاجرين و انصـار بـر مـردى اجتمـاع       )رضي اهللا عنه(علي بنابراين منظور . پرسيدند مى

امامـت دينـى و   « نيست، بلكه اين موضوع» حاكم«خود بنامند، فقط به عنوان » امام«نموده و او را 
اگر چنانچه خلفاء تنها مقام رهبرى سياسى را داشـتند،  .. شده است جامعه را نيز شامل مى» معنوى

خواندند و پشت سر امام  ديگر پشت سرشان نماز نمى )رضي اهللا عنه(علي مردم و از جمله خود 
 !خواندند نماز مى -بود  )رضي اهللا عنه(علي كه  -دينى 

اطاعـت از   1 داند و هم دينى، و به همين خـاطر،  را هم سياسى مى» خليفهامام و «قرآن نيز 
 :آنها را نيز بر مسلمانان واجب فرموده است

m�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î��Ï�ÑÐ�l ]59: النساء[  
اطاعت ) با پيروى از سنّت(و از پيامبر ) با پيروى از قرآن(از خدا ! اى مؤمنان(

ادام كه دادگر و مجـرى احكـام خـدا    م(كنيد، و از حاكمان و زمامداران خود 
 )..فرمانبردارى نماييد) باشند

إمامان عادالن قاسطان، كانا على الحق، و «: فرمايد نيز در مورد أبوبكر و عمر مى  امام صادق

      2.»!ماتا عليه، فعليهما رحمة اللّه يوم القيامة

_________________________________________________________________________ 
مجموعه قوانين فردى، اجتماعى، سياسـى،  : از هم جدا نيستند و دين، عبارت است از »سياست«و » دين«اصوالً  - 1

كـه بـه او رأى   -األمر، كسى است كه تمام اين قوانين را در جامعه اسالمى، بين مسلمانان  و أولى... اقتصادى، تعبدى و
 . كند مى پياده -اند  امر خود پذيرفته و با او بيعت كرده داده و او را به عنوان صاحب

  . ، چاپ مصر16 ، ص1 إحقاق الحق، قاضى نوراللّه شوشترى، ج -  2
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پس رحمت خـدا  . مردندهر دو برحق بودند و بر حق هم . دو امام عادل و دادگستر بودند«
 ..»!بر هر دوشان باد -روز قيامت  -

، هـر دو مقـام سياسـى و دينـى را     »امام«به دنبال » قسط«و » عدالت«بينيم، الفاظ  چنانكه مى
 ..سازد مسجل مى» امام«براى 

 )رضي اهللا عنه(علي رغم واقعيت فوق، بنا را بر آن بگذاريم كه منظور  همچنين هرگاه، على
مورد بحث، تنها رهبرى سياسى جامعـه اسـت، در ايـن صـورت بايـد قبـول كـرد كـه         در جمله 

صـلي  (پيامبر به بعد، موكول به شورا بوده و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر زمامدارى مسلمانان از 
كسى را براى اين منظور منصوب نفرموده بود، اين مطلب به مباحثـات بسـيارى    )اهللا عليه و سلم
را به لحاظ علم و تقوا و شايستگى آموزش  )رضي اهللا عنه(علي دهد، و اگر شما  مىبين ما خاتمه 
از  -در غـدير خـم ويـا آثـار ديگـر       )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به اعتبار سخن  -دين به مردم 

تـاً  نتيج. دانيد، اين مطلب نيز مورد توافق ما قرار دارد و هيچ بحثـى در آن نـداريم   ديگران برتر مى
صلي اهللا عليـه  (پيامبر توسط  )رضي اهللا عنه(علي » نصب الهى«اثبات 1 اى كه تا كنون در ام ادلّهتم

ذكـر كـرده و از غصـب حقّـش     » به تصرّف و حكومت خالفت و سرپرستى و اولى«براى  )و سلم
 !!فرموديد اى كاش زودتر اين سخن را مى.. شود ايد، نفى مى توسط ديگران سخن به ميان آورده

بـه تـدريج    -ايـد   كه شـما نـاقص دانسـته    -مساً اجتماع و بيعت مردم با سه خليفه اول خا
بـا انـدكى    )رضي اهللا عنـه (علي حاصل شد و چه بسا در مراحل اوليه كامل نبود؛ كما اينكه خود 

رضـي  (أبـوبكر  بيعت كرد، و در آثار شيعه تصريح شده كه چـون   )رضي اهللا عنه(أبوبكر تأخير با 
» سمعنا و أطعنـا «، )رضي اهللا عنه(علي توافق كرد، موضع  )رضي اهللا عنه(عمر با خالفت  )اهللا عنه

 : بود؛ چنانچه آمده است
بكـر فبايعتـه و نهضـت معـه فـى تلـك        فمشيت عند ذلك إلى أبى... فأمسكت يدى حتى... «

ى عمر فواله فسـمعنا و  فصحبتُه مناصحاً و أطعتُه فيما أطاع اللّه جاهداً فلما احتضر بعث إل... األحداث

      2.»أطعنا و بايعنا و ناصحنا و تولى عمر األمر و كان مرضى السيرة ميمون النقيبة
پس در آن هنگام، به سـوى أبـوبكر   ... مدتى از بيعت با أبوبكر خوددارى كردم، تا اينكه... «

ز راه خيرخـواهى  پـس بـا أبـوبكر ا   ... رفتم و بيعت كردم و به همراه او در آن حوادث قيام كـردم 

_________________________________________________________________________ 
 -... چه سياسى از قبيل جنگ، و چه قضايى از قبيل صدور احكام و -مگر نه اين است كه خلفاء در بيشتر امور  - 1

 . نمودند كردند و از او نظرخواهى مى مشورت مى) رضي اهللا عنه(  با على
منـار   -119-120 الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شيخ كاشف مستدرك نهج -306-307 ، ص1 ى، جالغارات ثقف -  2

  . 532 ، ص3 خان سپهر، ج ناسخ التواريخ، ميرزاتقى -373 الهدى، على بحرانى، ص
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زمـانى  . برد، با كوشش تمام او را اطاعت نمـودم  مصاحبت كردم و در آنچه خدا را فرمان مى1
كه به حال احتضار رسيد، واليت و حكومت را به عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموده و 

سيرت او  در حالى كه) و خليفه شد(خيرخواهى نشان داديم، و عمر زمامدارى را به عهده گرفت 
 ..»پسنديده و نفس او مبارك بود

در پيشـنهاد   )رضـي اهللا عنـه  (علي ، پس از آن كه )رضي اهللا عنه(عثمان همچنين در مورد 
در عوض به آن راضـى   )رضي اهللا عنه(عثمان جواب كامل و قطعى نداد و  2 بن عوف عبدالرحمن

 -وش نداشـت، ولـى بـاالخره    هرچند به قول شما بيعت را خـ  -نيز  )رضي اهللا عنه(علي گشت، 
فبايعت عمر كما بـايعتموه فوفيـت لـه    ... فبايعت أبابكر كما بايعتموه« :فرمايد بيعت كرد؛ چنانچه مى

     1.»فبايعتم عثمان فبايعته... بيعته حتى لما قتل جعلنى سادس ستة
، بـا عمـر نيـز بيعـت كـردم     ... پس با أبوبكر بيعت كردم، همانگونه كه شما بيعت كرديـد « 

زمانى كه كشته شد، مرا يكى از شش نفر . همانگونه كه بيعت كرديد و در بيعت با او، وفادار بودم
سپس با عثمان بيعت كرديد، من هم با او بيعـت  ... قرار داد) كانديد براى خالفت بعد از خودش(

 ..»كردم
ع بـه همـه   توافق ميان امت اسالم حاصل شد و اين موضو» سرانجام«بنابراين در هر مورد، 

بخشد و إلّا در هر شورايى ممكن اسـت، اختالفـاتى پـيش آيـد و      خلفاى راشدين، مشروعيت مى
اعتبار بدانيم،  اقلّيتى از توافقها، ناراضى باشند و اگر بخواهيم به صرف اين موضوع، شورايى را بى

 !..ماند هيچ شورايى در جهان معتبر نمى

دانست، در جلسـه شـوراى شـش     و دوم را مرضى مى اگر على شيوه خليفه اول: ايد فرموده
 !شد بن عوف راضى مى نفرى به شرط عبدالرحمن

 ):جواب(
چنـين   )رضـي اهللا عنـه  (  بن عوف در جواب به شرط عبدالرحمن )رضي اهللا عنه(علي اوالً 

 :خوانيم پنداريد، نگفته است؛ چنانكه در تواريخ مى چيزى كه شما مى
صـلي اهللا  (پيـامبر  اى كه  س از ختم نماز، در حاليكه همان عمامهبن عوف پ عبدالرحمن... «

ايستاد  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا به او بخشيده بود بر سر داشت، روى منبر  )عليه و سلم
من پنهانى و آشكارا در انتخاب خليفه از شما پرسيدم تا آراى شما را بـه  : و خطاب به مردم گفت

درنگ،  دانيد و بى ما هيچ كسى را براى اين كار بهتر از على و عثمان نمىديدم كه ش.. دست آوردم

_________________________________________________________________________ 
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آيـا  : را نزد خود خواست و دستش را در دست خود گرفـت و بـه او گفـت    )رضي اهللا عنه(علي 
و سـيرت أبـوبكر و عمـر     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا كنى كه طبق كتاب و سنّت  تعهد مى

كه در تـوان دارم، عمـل   تا آنجا كه بدانم و تا حدى : جواب داد )هرضي اهللا عن(علي ! عمل كنى؟
 1 .»كنم مى

مطابق پيشنهاد عبدالرحمن جواب مثبت قطعى و صريحى نداد،  )رضي اهللا عنه(علي چون  
رضـي  (عثمان را فراخواند و دستش را گرفت و عين جمله را به او گفت،  )رضي اهللا عنه(عثمان 
نيز ) رضي اهللا عنه(علي  و لذا بيعت با او انجام گرفت و! آرى: تأملى گفتنيز بدون هيچ  )اهللا عنه

 ..بيعت نمود 2 همراه با مردم، با او
و  -رضى اللّـه عنهمـا    -در رابطه با سيرت أبوبكر و عمر  )رضي اهللا عنه(علي ثانياً سخنان 

شيوه آنهـا را مرضـى   چطور ممكن است، .. استقامتشان بر دين و اقامه قرآن و سنّت، فراوان است
 :شان تمجيد نمايد نداند و از آنها اطاعت كرده و حتّى بعدها از شيوه

فتولى أبوبكر تلك األمور فيسر و سدد، و قارب فـى األمـر و اقتصـد، فصـحبته مناصـحا و      «

 أطعته فيما أطاع اللّه فيه جاهدا، فلما احتضر بعث إلى عمر فواله سمعنا و أطعنا و ناصـحنا و بايعنـا و  

     3.»تولى عمر األمر و كان مرضى السيرة ميمون النقيبة
پس أبوبكر، زمام امور را به دست گرفت و در جاى خود، آسانى و به جاى خـود شـدت   «

پس بـا أبـوبكر   . رو بود نشان داد و امور را به خوبى پيش برد و قصد درستى و راستى كرد و ميانه
برد، با كوشش تمـام او را اطاعـت    دا را فرمان مىاز راه خيرخواهى مصاحبت كردم و در آنچه خ

زمانى كه به حال احتضار رسيد، واليت و حكومت را به عمر سپرد و ما بيعـت كـرديم و   . نمودم
در ) و خليفـه شـد  (اطاعت نموده و خيرخواهى نشان داديم، و عمر زمامدارى را به عهده گرفـت  

 ..»حالى كه سيرت او پسنديده و نفس او مبارك بود
ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا امرأين منهم صالحين عمال بالكتاب و أحسنا السيرة و لـم  «

      1.»يتعديا السنة ثم توفاهما اللّه فرحمهما اللّه

_________________________________________________________________________ 
  . 146 ، ص7 البداية و النهاية، ج -71 ، ص3 بن أثير، ج كامل - 1
 . 2082 ، ص5 تاريخ طبرى، ج -146 ، ص7 البداية و النهاية، ج -73 ، ص3 إبن أثير، ج - 2
منـار   -119-120 الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شيخ كاشف مستدرك نهج -306-307 ، ص1 الغارات ثقفى، ج -  3

، 62همچنين با كمى تفـاوت نامـه    -532 ، ص3 خان سپهر، ج ناسخ التواريخ، ميرزاتقى -373 الهدى، على بحرانى، ص
با ايـن  » الرسائل«و شيخ كلينى نيز در » المحجة كشف«طاووس، در كتاب خود  سيدبن.. اإلسالم البالغه شرح فيض نهج

رفتار عمر از ميان مردم، در نظـر عمـوم مـردم،    «؛ »و كان عمر مرضى السيرة من الناس عند الناس«: اند عبارت آورده
  .. »ب رضايت بودپسنديده و موج
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دو مـرد صـالح را در   ) )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر يعنى (سپس مسلمانان بعد از او «3
ه كتاب عمل كردند و بسيار نيكو سيرت بودند و بين خودشان براى خالفت برگزيدند كه هر دو ب

تجاوز نكردند و آنگاه خداوند هر دوى آنان را نيز ميراند كه رحمت خدا بر هـر  ) پيامبر(از سنّت 
 ..»!دوشان باد

 :كند فرستد، چنين از آن دو تجليل مى اى كه به معاويه مى و در نامه
ـ « ه و رسـوله الخليفـة الصـديق و خليفـة     و كان أفضلهم فى اإلسالم كما زعمت و أنصحهم للّ

الفاروق و لعمرى إن مكانهما فـى اإلسـالم لعظـيم و إن المصـاب بهمـا لجـرح فـى اإلسـالم شـديد          

     2.»فيرحمهما اللّه و جزاهما بأحسن ما عمال
تر، أبوبكر  از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پندارى  همانگونه كه مى -در اسالم «

كه مرتبه آن دو در اسالم بزرگ اسـت و بـا   ! هستند و به جان خودم سوگند صديق و عمر فاروق
خداوند هر دو را رحمت كند و پاداش نيـك  . وفات ايشان، به اسالم صدمه شديدى رسيده است

 ..»!به آنها دهد
 :و باز هم آمده است

      3.»فاختار المسلمون بعده رجال منهم، فقارب و سدد بحسب استطاعته على خوف و جد«

مـردى از خودشـان را برگزيدنـد كـه بـه انـدازه       ) يعنـى پيـامبر  (پس مسلمانان بعد از او «
 ..»اش، با ترس و كوشش تمام، قصد درستى و راستى كرد و امور را به درستى پيش برد توانايى
      4.»إذا أراد اللّه بالناس خيرا استجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم«

كند، همانگونـه   خداوند بخواهد به مردم نيكى كند، مردم را بر برترين فرد جمع مىهرگاه «
 ..»كه بعد از پيامبرشان بر بهترين فرد جمع نمود

، چاپ ايران الـدرجات الرفيعـة،   241 ، ص2، كتاب 3 ناسخ التواريخ، ميرزا تقى سپهر، ج -210 ، ص1 الغارات، ج -  1                                                                                                                                                                   
البحار خود، با  البالغه و نيز شيخ مجلسى در مجمع الحديد شيعى در شرح نهج أبى إبن -336 خان شوشترى، ص سيدعلى

بالكتاب والسنة و أحسنا السيرة و لم يعدوا السنة ثم توفاهما اللّه عز و جل رضـى  أميرين صالحين عمال «: كمى تفاوت
آن دو رفتـار  «؛ »أحسنا السيرة و عدال فى األمـة «: چنين آمده است 201 و در وقعة الصفين، ص.. اند آورده» اهللا عنهما

  .. »نيكو داشته و در بين امت، عدالت كردند
: در وقعةالصفين با اين تفـاوت آمـده اسـت    -، چاپ ايران 488 ، ص31بحرانى، جزء  ميثم البالغة، إبن شرح نهج -  2
مـزاحم،   وقعةالصفين، نصـربن .. (»و إن المصاب بهما لجرح فى اإلسالم شديد رحمهما اللّه و جزاهما بأحسن الجزاء...«
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مـردى از قـريش   «: كند كـه  محمد و او هم از پدرش روايت مى شيخ طوسى نيز از جعفربن
: ات گفتى چند لحظه پيش در خطبه از تو شنيدم كه: آمد و گفت -السالم  عليه -نزد اميرالمؤمنين 

منظورت ! ما را اصالح فرما به آنچه كه خلفاى راشدين را نسبت به آن اصالح فرمودى! پروردگارا
حبيباى، و عماك أبوبكر و عمر، إماما الهدى، و شيخا اإلسالم، و رجـال  «: چه كسانى هستند؟ فرمود

، مـن اقتـدى بهمـا عصـم، و مـن اتبـع       )و سلم صلي اهللا عليه(قريش، و المقتدى بهما بعد رسول اهللا 

      1.»آثارهما هدى إلى صراط مستقيم
دوستان و حبيبانم و برادران پدرت، أبوبكر و عمر، دو امام هدايت، دو شيخ اسالم، دو مرد «

مردم به آنها اقتدا كردند، و هركس  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا قريش، دو نفرى كه بعد از 
مصون و محفوظ ماند و هركس آثارشان را پيروى كرد، به ) از گمراهى و تفرقه(دا كرد، به آنها اقت

 ..»راه راست هدايت گرديد
خير هذه األمة بعد : اش فرمود در خطبه -السالم  عليه -على «: كند الهدى نيز روايت مى علم

ستند و در بعضى روايات نبيها، أبوبكر و عمر؛ بهترين اين امت بعد از پيامبرشان، أبوبكر و عمر ه
گويـد و   آمده است كه اين جمله را زمانى فرمود كه ديد مردى به أبوبكر و عمر دشنام و ناسزا مى

      2.»!سپس او را نزد خود خواند و او را مجازات و مورد عقاب قرار داد
عمـد و  للّه در عمر فقـد قـوم األود و داوى ال  «: فرمايد مى )رضي اهللا عنه(عمر و در توصيف 

أقام السنة و خلف الفتنة ذهب النقى الثوب قليل العيب أصاب خيرها و سبق شرها أدى إلى اللّه طاعته 

      3.»و اتقاه بحقه
خداوند نيكيهاى عمر را پاداش دهد كه كجيها را راست نمود و بيماريها را درمـان كـرد و   «
و تبهكاريها را پشت سر گذاشـت و در  ها  را برپاداشت و فتنه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سنّت 

نيكويى خالفت را دريافت و از شرّ آن پيشى . عيب از دنيا رفت پاك و كم. اى رخ نداد زمانش فتنه
 ..»طاعت خدا را به جاى آورد و آنچنانكه سزاوار بود از خدا ترسيد و پرهيزگارى نمود. گرفت

 !پسنديد؟ نها را نمىشيوه آ )رضي اهللا عنه(علي توان گفت كه  حال، آيا مى

_________________________________________________________________________ 
  . 428 ، ص2 تلخيص الشافى، طوسى، ج -  1
 . 428 الهدى، چاپ با تلخيص، ص كتاب الشافى، علم -  2
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مخلـوط   -با برداشتهاى صحيح و ناصـحيح   -مطالبى را از روايات صحيح و ناصحيح 5
آيا أميرالمؤمنين على، أحب خلـق نـزد رسـول    «: پرسيد نامه خود مى 28نموده و در اواخر صفحه 

اركت و خدا نبود؟ داناترين امت به احكام خدا نبود؟ باب علم نبى نبود؟ آيا چنين كسى حقّ مشـ 
 را نداشت؟) يعنى شوراى سقيفه(مشاوره و حضور در چنان امر اجتماعى مهم 

 :عرض كنم كه): جواب(
و اينكه او از افضل صحابه بوده، هـيچ بحثـى    )رضي اهللا عنه(علي اوالً بنده در مقام واالى 

رضـي  (علـي  ت و اضافه كنم كه، افضلي! ام هاى خود ذكر كرده ندارم و اين مطلب را مكرّر در نامه
بـاب علـم   «روايت .. شود كه ما هر روايتى را با هر برداشتى درباره او بپذيريم ، باعث نمى)اهللا عنه

 .ايم ، روايتى جعلى است و در نامه قبلى خود، پيرامون آن به تفصيل بحث كرده»نبى
خيلى  داشت و شايد در شوراى سقيفه حضور مى )رضي اهللا عنه(علي ثانياً مسلّماً الزم بود 

اى  غفلتها و نقايص ديگرى هم در كار آن شورا بود كه مسلمانان به خاطر اوضاع آشـفته و عجلـه  
مقدمه  كه در انتخاب رهبر داشتند، رعايت همه جوانب را نكردند؛ زيرا بيعت سقيفه ناگهانى و بى

رده بودنـد و  منصفانه به آن اقرار كـ  -رضى اهللا عنهما  -انجام گرفت؛ چنانكه عمر و حتى أبوبكر 
      1:علّتش نيز چند عامل زير بود

زياد طول نكشيد و در اين مدت نيز چندبار  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مدت بيمارى  -1
عاليم بهبودى در وجودش ديده شد و حتّى يك بار به مسـجد آورده شـد و بـا مسـلمانان نمـاز      

ض وفـات يابـد، از ايـن رو مجـالى بـراى      رفت كه با آن مر خواند؛ به طورى كه گمان جدى نمى
 !تفكّر اصحاب و مشورتهاى وسيع دست نداد

و » مسيلمه«زمانى رخ داد كه افرادى همچون  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا وفات  -2
زدنـد و اگـر در تعيـين زمامـدار جامعـه       در اطراف و اكناف مدينه كوس نبوت مى» اسود عنسى«

صلي اهللا (پيامبر رفت مدينه از طرف مرتدان كه بعد از رحلت  حتمال مىشد، ا كوتاهى و تأخير مى
رفت؛ همانگونه  اعالن جنگ كرده بودند، محاصره و تصرّف شود و اسالم از بين مى )عليه و سلم

   2.گويد اش به مردم مصر مى در نامه )رضي اهللا عنه(علي كه 

_________________________________________________________________________ 
  . 132 ، ص1 الحديد، ج البالغة، إبن أبى شرح نهج -  1
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 2»اسامةبن زيـد «رى تحت فرماندهى ، لشگ)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر هنگام بيمارى  -3
صلي اهللا عليه و (پيامبر برود، اما وفات » يرموك«از جانبش تجهيز شده بود كه مأموريت داشت به 

شـد و   آنان را بالتكليف و سرگردان نمود و تعيين تكليف آنان، با تعيين زمامدار معلوم مـى  )سلم
 .گرديد بايست هر چه زودتر تعيين مى اين تكليف مى

تعيين امام و زمامدار مسلمانان، از مهمترين واجبات شرعى است كه درنگ و سستى در  -4
آن جايز نيست، خصوصاً با آن اوضاع آشفته كه ذكر گرديد و لـذا تـأخير در آن بـه هـيچ وجـه،      

علـي  ! صالح نبود و همين امر ناگهانى و ضربتى، سبب شد كـه كارشـان عـارى از نقـص نباشـد     
اى كه براى معاويه فرستاد، به تسريع و عدم تأخير در تعيين امـام   ود نيز در نامهخ )رضي اهللا عنه(

 :تصريح فرموده و نوشته است
و الواجب فى حكم اللّه و حكم اإلسالم على المسلمين بعد ما يموت إمـامهم أو يقتـل ضـاال    «

عمال و ال يحدثوا حدثا و ال الدم، أن ال يعموا  الدم أو حرام كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حالل

ء قبل أن يختاروا ألنفسهم إماما عفيفـا عالمـا عارفـا بالقضـاء و      يقدموا يدا أو رجال و ال يبدءوا بشى

      1.»السنة
در حكم خدا و اسالم، بر مسلمانان واجب است كه چون امامشان فوت كرد يا كشته شد، «

الم، خونش حالل باشد يـا حـرام، هـيچ كـارى     شده، مظلوم باشد يا ظ خواه گمراه باشد يا هدايت
نكنند و دست و پاى 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 سنّت باشد
 )هللا عنـه رضي ا(علي بنابراين، شوراى سقيفه، اگر چه ناقص بود، ولى اساس آن حق بود و 

 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  رغم همه آن اوصاف و فضايل، جانشين الهـى   هم خود را، على
أبـوبكر  منـديهايش پـذيرفت و بـا     دانست، و بعد هم نتيجه كار شورا را با تمام نقايص و گله نمى
 !گوييم؟ سال چه مى 1400حال، من و شما بعد از .. بيعت نمود )رضي اهللا عنه(

 )رضي اهللا عنه(علي ين همه اخبار فضايل و مناقبى كه اكنون در كتابهاى شيعه درباره ثالثاً ا
شود و توجيهات و تأويالتى كه در اين باب، بـه آيـات قـرآن     و بدگويى از ساير صحابه ديده مى

بـه طـورى كـه از     -انـد   اى كه برايش ساخته اند و شخصيت مافوق بشرى و اسطوره تحميل كرده
و فاصــله  -... شــود و انگيــزى از او صــادر مــى و معجــزات و كرامــات شــگفت دانــد غيــب مــى

_________________________________________________________________________ 
، چاپ نجف مسـتدرك  161 بن قيس، ص كتاب سليم -، چاپ كمپانى 513 ، ص18 بحاراألنوار، شيخ مجلسى، ج -  1
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رسد، در آن زمان وجود نداشت  نيافتنى و عظيمى كه امروز، ميان او و ديگران به نظر مى دست7
دانسـت و كسـى معتقـد     نمـى ! »يداللّه الباسطة«و ! »عين اللّه الناظرة«و هيچ يك از اصحاب، او را 

و هنـوز  !! »كنـد  پا شود، على به پاش مى قيامت ار به! كند شود، على فناش مى جهان اگر فنا«: نبود
لذا از نظر !!.. »من اگر خداى ندانمت، متحيرم كه چه خوانمت«: با اين مشكل مواجه نشده بود كه

اگر چه بر همه آشكار و مشهود بود، اما بـه حـدى    )رضي اهللا عنه(علي صحابه، امتياز و افضليت 
به طور كامل، مانع از عرض اندام سايرين و توجه اصحاب به غير او شود و چنان ديگران  نبود كه
لذا مقيد نبودند كه حتماً او زمامدار شود و بسا كه بـه  . الشعاع قرار دهد كه به چشم نيايند را تحت

 .دادند يافته را بر جوانان فاضل و مجاهد ترجيح مى گمان خود، پيران تجربه
بـه هنگـام    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر توانيد نشان دهيد كه  ى يك مورد را مىآيا شما حتّ

را جانشين خود نموده و يا يكبار او را به امارت مكّـه و يـا هـر     )رضي اهللا عنه(علي ترك مدينه، 
: فرمـود  )رضـي اهللا عنـه  (علـي  جاى ديگر در جزيرةالعرب گمارده باشد؟ در همان روزى كه بـه  

را حـاكم   2 ، محمدبن سلّمه انصـارى »بت به من مانند منزلت هارون به موسى استمنزلت تو نس«
را بـه   - 2 بـه نـام أبودجانـه سـاعدى     -مدينه ساخت و درست قبل از حادثه غدير، كس ديگرى 

 )رضي اهللا عنه(علي اگر بنا بود برترى علم و تقواى .. عنوان حكمران و جانشين خود ابقاء فرمود
بـراى   -و بـه طـور كلّـى افضـليتش      -بـه او   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر و محبت مخصوص 

آن انتصـابات را در زمـان    )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر حكومتش بر سايرين كافى باشد، چرا 
صلي (پيامبر و امثالش به جنابعالى اشكال بگيرد كه چرا » گلدزيهر«اگر ! حيات خويش انجام داد؟

دانسـت كـه افضـل     را كه داماد و پسـرعمويش بـود و مـى    )رضي اهللا عنه(علي  ،)اهللا عليه و سلم
صحابه است و نظر داشت كه پس از او خليفه شود، حتّى يكبار هم در زمان خويش به حكـومتى  

 !گوييد و چه جوابى خواهيد داشت؟ نگمارد تا مردم به رهبرى او خو بگيرند، چه مى
رأى «خواهـد،   مى... آنكه علم و تقوا و مديريت وعالوه بر » حكومت«مسأله ! دوست عزيز

، چنين بنيانى براى بشريت بنا نهاد و اسالمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ! را نيز الزم دارد» مردم
سـال پـيش    1400سال است رسـيده،   300حدود » دموكراسى غربى«شناسم به آنچه كه  كه ما مى

خواست اقوام و خويشان خـود   نمى )ي اهللا عليه و سلمصل(رسول خدا . رسيد و آن را تجربه كرد
خواسته مردم معنويت آنهـا را بداننـد و از    جلو بيندازد و آنها را حاكم بر مردم سازد، بلكه مى 1را

_________________________________________________________________________ 
خواهم در اشتراك اين تجربه، اسالم را به دموكراسى يا دموكراسى را به اسالم نزديك سازم، بلكـه تنهـا    هرگز نمى -1

بـر اسـالم عرضـه     -!! كه در حال حاضر به نقطه اوج و كمال خود رسيده -مقصد من اين است كه اگر دموكراسى را 
 !اش را از اسالم اثر گرفته است بينيم كه بسيارى از خطوط كلّى مى -و نه اسالم را بر آن  - كنيم



 نقدي بر كتاب تيجاني

شـنوى بيشـترى    ايشان در جامعه استفاده كنند و هركس را هم كه خـود بخواهنـد و از او حـرف   
و دوستى با او از اين جهت بوده،  )رضي اهللا عنه(علي ه سفارش ب.. خواهند كرد، روى كار آورند

 ..نه آن كه او حتماً بايد رييس شود
ايد كه علـى افضـل صـحابه بـوده، آن      سال فهميده 1400چطور شما بعد از : پرسيده بوديد

 وقت صحابه همزمان او نفهميدند و به افضليتش توجه نكردند؟

 ):جواب(
پيشـوايى  ! كنيد هر افضلى ناگزير بايـد رهبـر جامعـه شـود     مثل اين كه جنابعالى تصور مى

كـه شـايد آن روز بـراى     -جامعه، غير از علم و تقوا و مجاهدت، نياز به خيلـى چيزهـاى ديگـر    
اين معيـار را بـراى افضـليت     -رضى اللّه عنهما  -دارد؛ چنانچه على و زبير  -صحابه معيار بوده 

 :دانند به خالفت مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر 
و إنا نرى أبابكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار و ثانى اثنين، و إنا لنعرف له سنه، و لقـد  «

      1.»أمره رسول اللّه بالصالة و هو حى
بينيم؛ زيرا او يار غار پيـامبر   مى) يعنى خالفت(ترين مردم به آن  همانا ما أبوبكر را شايسته«

و رسول خدا نيز بـه او  ) سفيد ماست و ريش(او سنّى گذشته  و همدمش بوده و ما مى دانيم كه از
 ..»امر كرد كه امام جماعت مردم شود، در حالى كه خود زنده بود

 :كند نيز اقرار مى -از علماى برجسته و متأخّر شيعه  -كاشف الغطاء 
راى از اين سرا، به سـ  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا أميرالمؤمنين على، زمانى كه ديد «

اش يـا اينكـه    آخرت ارتحال يافت، و ديد كه جماعتى از صحابه با او به خاطر سنّ كم و جـوانى 
مجاهـدينى   2 ول و دوم را نيـز، بعضى از قريش او را دوست نداشتند، بيعـت نكردنـد و خليفـه ا   

      3.»لذا با آنها بيعت نمود... تالشگر يافت

_________________________________________________________________________ 
  . 332 ، ص1 الحديد، ج أبى البالغة، إبن شرح نهج -1
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  . داده بودند
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را افضـل   -رضـى اللّـه عنهمـا     -عمـر   ، أبـوبكر و )رضي اهللا عنـه (علي و از اين رو، 9
و كـان أفضـلهم فـى اإلسـالم كمـا زعمـت و       « :فرمايـد  مسلمانان در گوشزد به معاويه معرّفى مى

     1.»أنصحهم للّه و رسوله الخليفة الصديق و خليفة الفاروق
تر، أبوبكر  از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پندارى  همانگونه كه مى -در اسالم «
 ..»ق و عمر فاروق هستندصدي

، )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  يعنى يار غار بـودن   -و شايد همين معيارها در آن زمان 
 - )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر جماعت بودنش به هنگام بيمارى  اش، امام سفيدى و تجربه ريش

از كجـا معلـوم كـه    !.. براى خالفت گشـته اسـت   )رضي اهللا عنه(أبوبكر بودند كه سبب افضليت 
صحابه بر اساس اين شرايط و ضريب اهميتى كه برايش در آن شرايط قايل بودنـد، بـه أبـوبكر و    

رضي (أبوبكر بينيم زمانى كه مردم با  حتّى مى! روى نياوردند؟ -رضى اللّه عنهما  -سپس به عمر 
طـور بـا أبـوبكر بيعـت     چ: آمده و گفت )رضي اهللا عنه(علي بيعت كردند، أبوسفيان نزد  )اهللا عنه

كنى در حالى كه تو از همه افضل هستى؟ و اظهار پشتيبانى كامل از او نمود تـا خالفـت را از    مى
علـي  زمام امور را بـه دسـت بگيـرد،     )رضي اهللا عنه(علي بگيرند و  )رضي اهللا عنه(أبوبكر دست 

نـداريم و اگـر أبـوبكر را    ما به سواره و پياده تو احتيـاجى  «: دهد چنين جواب مى )رضي اهللا عنه(
      2.»گذاشتيم ديديم، او را در اين امر آزاد نمى اهل و شايسته اين كار نمى

پس از گذشت سه روز  )رضي اهللا عنه(أبوبكر  -آن گونه كه در تواريخ آمده  -يا زمانى كه 
اب به مردم كه بيعت با او تمام شد، خواست كه استقاله كند و بيعتش را از مردم بردارد و لذا خط

آيا كسى هست كه از اين كار ناخوشنود باشد؟ آيا كسى با من مخالف ! بيعتم را واگذاشتم«: گفت
ال ! واللّـه «: فرمايـد  خيزد و بـرخالفش مـى   اولين كسى بود كه برمى )رضي اهللا عنه(علي ، »است؟

  3.»رك لتوجيه دنيانا؟قد قدمك رسول اللّه لتوحيد ديننا، من ذالذى يؤخّ! نقيلك و ال نستقيلك أبدا

_________________________________________________________________________ 
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! خواهيم كه تو آن را به هم بزنـى  زنيم و نه مى هرگز نه بيعت تو را به هم مى! به خدا قسم«
تو را براى امام جماعت ما كه امرى دينى است معين كـرد و پـيش    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

 ..»و به تو راضى نشود؟ شود كه تو را از كار دنيايمان عقب بيندازد انداخت، چه كسى حاضر مى
را به خالفت بعد از خود پيشـنهاد   )رضي اهللا عنه(عمر ، )رضي اهللا عنه(أبوبكر يا زمانى كه 

اگر أبـوبكر  «: فرمود 2در آن هنگام به طلحة )رضي اهللا عنه(علي كرد، گروهى اعتراض كردند كه 
     1.»كنيم طاعت نمىشويم و از او ا كسى غير از عمر را به خالفت برگزيند، ما راضى نمى

بارهـا و   -يعنى اينكه على، خلفاء را افضل مردم براى خالفت دانسـته   -اين گونه سخنان 
 ..اند گفته شده و كتب شيعه نيز، ثبت كرده )رضي اهللا عنه(علي بارها از زبان 

مالك نبوده و امامت و رهبـرى جامعـه،   » افضليت دينى و علمى«شود، فقط  پس معلوم مى
علـي  ديگرى نيز الزم داشت كه بر پايه آنهـا، در آن موقعيـت آشـفته داخلـى و خـارجى،      شرايط 

را براى ايـن كـار، افضـل دانسـته و بـا او       )رضي اهللا عنه(أبوبكر و ديگر صحابه،  )رضي اهللا عنه(
 ..بيعت كردند

در مورد مشورت رسـول خـدا از جنـگ احـد، بـراى      «: ايد نامه خود فرموده 18در صفحه 
شدن از مدينه امرى است كه رسول اكرم خود به آن فرمان داد و كريمانه به نتيجـه   يا خارجماندن 

ايد كه به امـت   شنيده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر هيچ از ) اينجانب(آيا شما . آن شور، عمل كرد
 ..»جانشين مرا شورايى همانند شوراى خليفه تعيين نمايد؟: خود فرموده باشد

 ):جواب( 
در جنگ احد، كار را به مشورت نگذارد؛ زيرا  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر وار نبود كه سزا

 :خداوند به او امر نموده بود

m�]��̂`_�l ]159: آل عمران [  
 !)..در تمام امور با يارانت مشورت كن!) اى پيامبر((

صـلي اهللا  (پيامبر ، عمران، در قضاياى جنگ احد نازل شد، بنابراين اوالً اين آيه در سوره آل
مـأمور نشـده    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اگر . مأمور به مشورت با ياران خود بود )عليه و سلم

 .داد، البته همه مطيع بودند بود، و به جاى مشورت دستور ديگرى از طرف خدا مى

_________________________________________________________________________ 
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سـكوت كـرده و نصـى     )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر ثانياً واضح است در امورى كه 1
 :رفتند بر پايه دستور الهى، سراغ مشورت مى -خواهى نخواهى  -ادر نفرموده بود، مردم ص

m�n�o�p�l ]38: الشورى [  
 )..باشد حكم و كارشان در بين خودشان، به صورت شورا مى(

تـك   تك )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر الزم نيست .. از اين گونه موارد بود» جانشين«تعيين 
، )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر سكوت ! برده، بگويد در اين امر مشورت كنيد هر موردى را نام

از طرفى چون مسلمانان آن زمان ديده بودند كـه  .. داد خود مجوز الزم براى مشورت به دست مى
كـرد، بـه تبعيـت از سـنّت رسولشـان       در امور با آنها مشـورت مـى   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

 ..مشورت كردند
فرمان  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا آيات بينات قرآن كريم به اطاعت از «: ايد فرموده 

اى  چـه بهانـه   »ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فـانتهوا «در مقابل آيه شريفه . داده است
... اجتهـاد كردنـد   )صلي اهللا عليه و سـلم (رسول خدا اما در برابر نصوص قطعى ... توان آورد؟ مى

المـال و   در بيـت  )صلي اهللا عليـه و سـلم  (رسول خدا هاى  كرده اگر قرار است، مطرودين و لعنت
 )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا مروان به خالفت راه يابند، با نص  حكومت شريك شوند و آل

به مدينـه   العاص را بن أبى تا خليفه سوم بتواند حكم... اند همان كارى كه كرده... توان كرد؟ چه مى
 !الحديد يكصدهزار درهم هم به او عطا كند أبى بازگرداند و به قول إبن

 :در مورد مطالب فوق بايد به عرضتان برسانم كه): جواب(
به هيچ وجه مورد انكار نيست،  )صلى اهللا عليه و سلم(رسول اوالً فرمان قرآن به اطاعت از 

فرمانى داده و نصى آورده باشد، نه در  )يه و سلمصلي اهللا عل(پيامبر ولى اين در موردى است كه 
صلي اهللا عليـه و  (پيامبر اينكه .. مواردى كه سكوت نموده و موضوع را به مردم واگذار كرده باشد

را به حكم خدا به سمت جانشـينى خـود تعيـين كـرده باشـد، مـورد        )رضي اهللا عنه(علي ، )سلم
وجـود   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر نصى از  گفتگوى ماست و شما بايد نشان دهيد كه چنين

بنابراين، اينكه گفتـه  . ما عقيده داريم حكومت در اسالم به رأى مردم است!! دارد، كه وجود ندارد
به مردم سپرده شده، صحيح نيسـت و از همـان ابتـدا،    ! »غيبت مهدى«شود حكومت در دوران  مى

خوشبختانه مدارك شيعه نيز در اين مورد .. سترا امرى مردمى دانسته ا» حكومت«بينش اسالمى 



 نقدي بر كتاب تيجاني

إنما «: فرمايد مى )رضي اهللا عنه(علي ايم؛ چنانكه  چنانكه قبالً چندى را برايتان ارائه داده! گوياست

      1.»الخيار للناس قبل أن يبايعوا
كـه چـه كسـى را اختيـار     (كردن، انتخاب با مـردم اسـت    جز اين نيست كه پيش از بيعت«
 ..»)كنند

      2.»أمركم هذا ليس ألحد حق إال من أمرتم! أيها الناس عن مالء و أذن«: فرمايد و نيز مى
حقّ هيچ كس نيست، مگر ) يعنى خالفت و امامت(اين كار شما ! اى مردم انبوه و هوشيار«

 ..»كسى كه شما او را امارت دهيد
كه به خالفت هيچ رغبـت  كند  كند و سوگند ياد مى البالغه تصريح مى نهج 196يا در خطبه 

از سوى خدا تعيين شده بود، چرا بـه   )رضي اهللا عنه(علي به راستى اگر خالفت !! و تمايلى ندارد
خورد كه بدان  آن رغبتى نداشت؟ چگونه مقامى را كه خدا برايش تعيين كرده، به خدا سوگند مى

ا مبنى بـر رسـالت و نبـوتش    نيز به فرمان خد )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا ميلى ندارد؟ آيا 
 خورد؟ رغبتى نداشت و بر اين امر سوگند مى

 :فرمايد خوانيم كه مى البالغه از او مى نهج 91و در خطبه 
اميد داشته باشيد كه من ... مرا به حال خود واگذاريد و از كس ديگرى غير از من بخواهيد«
ايد و من برايتـان وزيـر    ا به او سپردهتر از شما باشم براى كسى كه امر خود ر شنوتر و مطيع حرف

      3.»باشم، بهتر است از اينكه اميرتان باشم
وقتى ادا كرد كه مردم با رغبـت تمـام سـوى او آمـده و      )رضي اهللا عنه(علي اين جمله را 

بـه   -به قول جنابعالى  -كردند حكومت را بپذيرد، پس اين امتناع براى چه بود؟ و اگر  تقاضا مى
شد، پس چرا همين كه مردم بيشتر پافشـارى   تى مانع قبول حكومت از جانب او مىفرض، مصلح

كردند، قبول كرد و همان روز حكومت را به عهده گرفت؟ آيا اگـر حكومـت و خالفـتش، مقـام     
 اى از جانب خدا بود، هيچ امكان داشت چنين امتناع و قبولى پيش آيد؟ شده تعيين

ب شيعه نيز، از اين معنا بسيار سخن رفته اسـت؛ چنانكـه   البالغه، در ساير كت عالوه بر نهج
: زند، نزديكانش از او پرسـيدند  ملجم، على را ضربه مى زمانى كه إبن«: كند شيخ طوسى روايت مى
همانگونـه كـه از    -كنى؟ چه كسى امام و خليفه مردم بعد از تـو باشـد؟    آيا سفارش كسى را نمى

_________________________________________________________________________ 
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: ما أوصى رسول اللّه فأوصى، و لكن قـال «: فرمود -اند  وائل و حكيم از على روايت كرده أبى3

      1.»إن أراد اللّه خيرا فيجمعهم على خيرهم بعد نبيهم
هرگاه خداوند : كنم و آن اين كه فرمود همان سفارشى را كه رسول خدا نموده، من هم مى«

 ..»كند بخواهد به مردم نيكى كند، مردم را بعد از پيامبرشان بر برترين فرد جمع مى
 :در كتابش آورده است» الهدى علم«و مثل همين روايت را 

ما أوصى رسول اللّه فأوصى، : أال توصى؟ فقال: لما قيل له -السالم  عليه -عن أميرالمؤمنين «

      2.»و لكن إذا أراد اللّه بالناس خيرا استجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم
: كنى؟ فرمود آيا كسى را تعيين نمى: ت است هنگامى كه به او گفته شداز اميرالمؤمين رواي«

هرگاه خداوند بخواهد به «: نموده است )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كنم كه  همان سفارشى را مى
كند، همانگونه كه بعد از پيامبرشان بر بهترين فرد  مردم نيكى كند، مردم را بر برترين فرد جمع مى

 ..»جمع نمود
خـوردن در   هنگامى كه علـى پـس از ضـربت   «: گويد مسعودى شيعى نيز در تاريخ خود مى
! نـه : كنى؟ گفـت  آيا كسى را تعيين نمى! اى اميرمؤمنان: حال احتضار بود، يكى از مردم بدو گفت

آنها را به خودشان واگذاشت، من نيز به خودشـان   )صلي اهللا عليه و سلم(  پيامبر خداهمانطور كه 
السـالم   عليه-وقتى به پيشگاه خدا روى با او چه خواهى گفت؟ حضرت على : گفتند. ذارمگ وامى

داشتى، سپس مرا برگرفتـى و تـو را    تا وقتى خواستى، مرا ميان آنها نگاه! خدايا: گويم مى: گفت -
آنگـاه مـردم بـه    !... ميان آنها واگذاشتم، اگر خواستى تباهشان كن و اگر خواهى به صالحشـان آر 

بـا   -و خدا نكند نـدهيم   -اگر تو را از دست داديم ! اى امير مؤمنان: سش پيش آمدند و گفتندپر
! نـه : گـويم  آرى و نه مـى : گويم ال آمركم و ال أنهاكم و أنتم أبصر؛ نه مى: حسن بيعت كنيم؟ گفت

      3.»!دانيد شما بهتر مى
ى است كـه مـردم را بـه آن    در امور )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا بنابراين، اطاعت از 

مثل آن كه چه كسى بعد از او امام باشد  -فرمان دهد و در مواردى كه نص صريحى از او نيست 
ميان خود فيصله دهنـد و ايـن از مسـلّمات اسـالم     » شورا«مسلمانان وظيفه دارند موضوع را با  -

علي ، ولى ما نصى از او كه مورد انكار نيست )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اصل اطاعت از .. است
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امـام و  «شناسـيم و اصـوالً    را به حكم خدا، جانشين خود تعيين كرده باشد، نمـى  )رضي اهللا عنه(
حتماً از راه وحى الهى انتخاب شود؛ زيرا حكومت » رسول و پيامبر«الزم نيست همچون » زمامدار

شود و اگر مردم حـق نداشـته   » هاجرا و پياد«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 » مجرى«باشند، شخص 

شدند و بـا گذشـت زمـان و ازديـاد      باشد، تا قيام قيامت، بايد مجريان الهى از جانب او تعيين مى
 !يافت شترى مىفاصله از زمان نزول قوانين و احكام، اين امر حتّى ضرورت بي

بعالوه اگر مردم كسى را كه مسؤول اجرايى است نپسندند، با او همكارى نخواهند كـرد و  
قوانين، به خوبى اجرا نخواهند شد؛ چنانچه بعد از خالفت خلفاى راشـدين كـه ايـن انتخـاب از     
 مردم گرفته شد و خالفت، شكلى موروثى و پادشاهى به خود گرفت، چه نواقص و اشكاالتى در

 !اى پس داد كه هرگز مورد پسند اسالم نبوده و نيست اجراى قوانين الهى پديد آمد و نتيجه
دهـد و   تفاوت به رأى و سليقه مردم، اغلب نتيجه را نمى بنابراين، نصب رهبر و زمامدار بى

در  )رضـي اهللا عنـه  (علي اين بود كه .. خداوند حكيم، چنين امرى را در اسالم مقرّر نداشته است
 :اش به معاويه فرمود مهنا

و الواجب فى حكم اللّه و حكم اإلسالم على المسلمين بعد ما يموت إمـامهم أو يقتـل ضـاال    «

  1.»...كان أو مهتديا

در حكم خدا و اسالم، بر مسلمانان واجب است كه چون امامشان فوت كرد يا كشته شد، «
حالل باشد يـا حـرام، هـيچ كـارى      شده، مظلوم باشد يا ظالم، خونش خواه گمراه باشد يا هدايت

نكنند و دست و پاى 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 سنّت باشد

امـرى فراتـر از مردمـى اسـت و      )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر پس اين سخن كه خالفت 
توانيم چنين اساسى را بنا  فرضيات ماست و ما نمى انسته به مردم واگذار شود، از جمله پيشتو نمى

» تفسـير بـه رأى  «اين همـان  ! شاهد بتراشيم -با توجيه و تأويل  -نهاده، و برايش از تاريخ اسالم 
ا رسـول خـد  طرح قوانين و شرايع، با خداست و ابالغ آن بـا  !.. است كه در اسالم پذيرفته نيست

از ابتداى امر در اسالم چنين بوده ! و اجراى آن با مردم و بندگان خداست )صلي اهللا عليه و سلم(
مروان براى خود برگزيدند يا  و اگر مردم لياقت به خرج نداده و مجريان ناخلفى، چون يزيد و آل
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گـردد و   به حكومتشان تن در دادند، اين مشكل خود آنهاست و زيانش بـه خودشـان بـازمى   5
 !بگيرد» همواره«خداوند بنا ندارد كه جلوى كجرويها را 

العاص و رفتار خليفه سوم با او، بايد دانست كه مدافع هـيچ يـك    بن أبى ثانياً در مورد حكم
ولـى اينهـا   ! انـد  كرده خلفاء معصوم نبوده و چه بسا اشتباه هم مى! از صحابه به طور مطلق نيستيم
هرچنـد  ! باشـد » منصـوب مـن عنـد اللّـه    «، )رضي اهللا عنـه ( عليهيچ كدام دليل بر آن نيست كه 

ايد، نبوده  العاص نيز به آن گونه كه شما اشاره داشته بن أبى با حكم )رضي اهللا عنه(عثمان عملكرد 
تبعيد شد، ولى قرار نبود تا  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا العاص از سوى  بن أبى حكم. است

.. را اينگونه تبعيدها از احكام حكومتى و تابع زمـان و شـرايط اسـت   آخر عمر در تبعيد بماند؛ زي
تـأليف  «به گمان ندامت وى، پـس از مـدتى او را بازگردانـد و بـه عنـوان       )رضي اهللا عنه(عثمان 
وقتى قرآن كريم اجـازه  . مقدارى پول هم به او داد -به مصداق المؤلفة قلوبهم در قرآن  -» قلوب
همـين   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر و  -لب قلوبشان از زكات داده شود دهد به كفّار براى ج مى

پيامبر بـراى تـأليف قلـب، دختـرش را     «: گويد مى» استاد مطهرى«كار را با أبوسفيان كرد؛ چنانكه 
تـوان   مـى   چگونـه  - 1»القوب قرار داد همؤلف اش را مأمن قرار داد، او را در رأس تزويج كرد، خانه

در ايـن   )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  را از اين كار سرزنش كـرد؟ گيـريم كـه     ) عنهرضي اهللا(عثمان 
و باالتر از ! تشخيص به خطا افتاده باشد، ولى كدام مجتهد را سراغ داريد كه مصون از خطا باشد؟

 !مصون از اشتباه و خطا باشد؟ -جدا از دريافت و تبليغ وحى  -يابى كه  آن، آيا پيامبرى را مى
فالنى پيراهن «؛ »...لقد تقمصها فالن و إنه ليعلم« :گويد كه مى -» شقشقيه«با خطبه در رابطه 

آسـياب  ) مركـز (داند جايگاه من از خالفت همچون جايگاه قطب  خالفت پوشيد در حالى كه مى
اى به قلّه دانش من  است؛ زيرا سيل علم و حكمت از دامن كوه وجودم سرازير است و هيچ پرنده

مرسل نيست و مسند است و سند متّصل به امام هـم دارد كـه در صـفحه    : ايد فرموده -» رسد نمى
 ..مذكور است» األخبار صدوق معانى« 390

 ):جواب(
ايـد، در   را دروغگـو و نردبـاز خوانـده   » هعكرمـ «ها و سخنان خود، مكرّر  جنابعالى در نامه

!! رسـد  مـى » نردباز«دو به اين  األخبار شيخ صدوق، دو سند براى اين خطبه ذكر شده كه هر معانى
عبـاس   مولى إبن عباس است كه روايت را نيـز بـه إبـن    هراوى خطبه شقشقيه، همين عكرم! آرى

رضـي اهللا  (علـي  بر مذهب خوارج بود و با  -بنا به گواهى علماى شيعه  -عكرمه . دهد نسبت مى

_________________________________________________________________________ 
 . 124 ، ص3 حماسه حسينى، مرتضى مطهرى، ج - 1



 نقدي بر كتاب تيجاني

او بر مذهب ما و «: اند فتهخصومت شديد داشت؛ چنانچه علّامه ممقانى و حلّى درباره وى گ )عنه
عكرمـه  «: چنـين آورده اسـت  » كافى«  شيخ كلينى نيز در. 1»ثيق نشده استاصحاب ما نيست و تو

ممقانى در آخر، بعد از ارائه چند روايـت و آراى علمـاى   ! »مرد در حالى كه بر عقيده خوارج بود
عباس، چنانكـه   مه غالم إبنبه هر حال منحرف بودن عكر«: كند گيرى مى بزرگ شيعه، چنين نتيجه

  2.»سيدبن طاووس توجه داده است، از شدت وضوح، نيازمند برهان نيست
اند، روايـت كـرده كـه     بنابراين، چنين شخصى در محيطى كه خلفاء مورد احترام مردم بوده

همچون اينكـه اسـتخوان در گلـو    !... فالنى پيراهن خالفت را پوشيد: فرموده )رضي اهللا عنه(علي 
تـوان   مى )رضي اهللا عنه(علي آيا به گفته دشمن !! جنگيدم من تنها بودم و گرنه با خلفاء مى... دارم

رضـي اهللا  (علـي  ساختن  چه بسا عكرمه براى ضايع: توان گفت اعتماد كرد؟ لذا از ديدگاه شما مى
علـي  خواسـته   ىاو مـ : يا بايد گفت! ساخته باشد  عباس نزد سنّيان، اين حديث را از قول إبن )عنه
بـه او   -گذارنـد   كه به خلفاء احترام مـى  -را دشمن خلفاء معرّفى كند و مردم را  )رضي اهللا عنه(

توز بنمايـد كـه از روى تقيـه، از     را شخصيتى دوچهره و كينه )رضي اهللا عنه(علي و ! بدبين سازد
پذيرد و  با آنان را مىخواند و خويشاوندى  كند و پشت سرشان نماز مى يك سو با خلفاء بيعت مى
 !!پروراند شود و از سوى ديگر، انديشه جنگ با خلفاء را در سر مى در غيابشان، جانشينشان مى

علـي  شـود؛ زيـرا    قبالً نيز گفتيم كه به فرض صحت اين خبر، هيچ چيزى عايد شـما نمـى  
صلي (پيامبر الفصل ابداً نفرموده كه من از جانب خدا به عنوان خليفه و جانشين ب )رضي اهللا عنه(

 !!گانه اين حقّ مرا غصب كردند تعيين شدم و خلفاى سه )اهللا عليه و سلم
آورده بـودم  » تعريف از خود«را » شقشقيه«بودن خطبه  ام، يكى از داليل جعلى در نامه قبلى

» عجـب نفـس  «، »تعريف از خود آمده«آنچه از على در خطبه شقشقيه بر سبيل : ايد و شما فرموده
 !ست، بلكه معرّفى خويشتن استني

 :كنم كه حضور عالى عرض مى): جواب
فالن كار از من سـاخته اسـت؛   : آن است كه شخص به زبان ساده بگويد» معرّفى خويشتن«

  : كه به عزيز مصر فرمود  مانند يوسف

m�j����k�l�m�l ]55: يوسف [  
 ..»كرده و در اين كار، وارد و آگاه هستم حفظ المال را من بيت«

_________________________________________________________________________ 
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ينحـدر  «: اما اگر شخص زبان به توصيف بگشايد و با تمجيد از خود سخن بگويد كـه 7

اى به اوج پرواز من  ريزد و هيچ پرنده سيل دانش از من فرو مى«؛ »عنى السيل و ال يرقى إلى الطير
نيست، بلكه همان » معرّفى خود« -اند  در خطبه آورده )رضي اهللا عنه(علي چنانكه از  -» رسد نمى

او خـود  ! بـه دور اسـت   )رضـي اهللا عنـه  (علـي  تعريف از خويشتن است كه از ساحت بافضيلت 
  : فرمايد مى

   1؛»نهى اللّه عنه من تزكية المرء نفسه«
 ..»نهى فرموده است  از تعريف خويشتن و از خودستايى خداوند«

بارهـا در   بارهـا و  -يعنـى خطبـه شقشـقيه     - 3اميرالمؤمنين، عالوه بـر خطبـه   : ايد فرموده
هاى مختلفى از خلفاى پيشين خود، به خاطر غصب خالفتش، شكايت كـرده و بنـده را بـه     خطبه
 ..ايد البالغه ارجاع داده نهج 208، 188، 161، 72، 66، 26هاى  خطبه

 ):جواب( 
 :ايد، بنده يك به يك نگاه كردم هايى را كه فرموده خطبه

و » اى اسـت كـه نـيمش چنـين اسـت      بهخط«: گويد ، شريف رضى مى26در مورد خطبه  -
از اينكه به حكومت نرسيده بود، ناراحت بود و تتمه خطبه كه  )رضي اهللا عنه(علي اشاره دارد كه 

مربوط به عمروبن عاص است كه با معاويه بيعت » بيعت نكرد، مگر آن كه بهايى بگيرد«: گويد مى
پس .. )حتى شرط أن يؤتيه على البيعة ثمنا ولم يبايع(بدهد نكرد، مگر آن كه حكومت مصر را به او 

در اصل، مربوط به عمروبن عاص و معاويه است؛ نه عمر و  -! اگر چنانچه صحيح باشد -خطبه 
بـه آن رجـوع   .. كنـد  الحديد ذيل همين خطبه تصـريح مـى   أبى ؛ چنانكه إبن)رضي اهللا عنه(أبوبكر 
 ..كنيد

خواستند، اميرى از جانب خودشـان و   ه مىدهد كه انصار در سقيف ، نشان مى66در خطبه  -
 )رضي اهللا عنـه (علي كه  »منا األمير و منكم األمير«: اميرى از سوى مهاجرين تعيين شود و گفتند

پس از شنيدن اين خبر، از مهـاجرين دربـاره سـخنان انصـار پرسـيد و سـپس در تأييـد موضـع         
بـا نيكوكـاران   «كه فرمـوده   )عليه و سلم صلي اهللا(پيامبر چرا با آنان، به سفارش : مهاجرين فرمود

اگـر  : ، احتجاج نكرديـد؟ و نيـز فرمـود   »انصار به نيكى رفتار كنيد و از جرم بدكارانشان درگذريد
 .فرمود در مورد رفتار با آنان سفارش نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر امامت در ميان آنان بود، 
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اجرين جانبدارى كـرد و آنگـاه پرسـيد كـه بـه      نيز از مه )رضي اهللا عنه(علي بدين ترتيب، 
بـه شـجره احتجـاج    : علـى فرمـود  ! ما از شجره پيامبريم: انصار چه گفتيد؟ جواب دادند كه گفتيم

 !كنار گذاشتند) كه من باشم(كردند، ولى ثمره آن را 
پيامبر اگر خود را جانشين منتخب  )رضي اهللا عنه(علي شود،  چنانكه به وضوح مالحظه مى

حكومت نـه از آنِ انصـار و نـه از    «: فرمود دانست، همينجا تصريح مى مى )اهللا عليه و سلم صلي(
مـرا بـه    )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  زيرا ! مهاجرين است، بلكه تنها و تنها مختص من است

چرا در جايى كه كامالً واجب بـود بـه منصـوبيت و منصوصـيت     .. »!جانشينى خود برگزيده است
شايستگى خود را  )رضي اهللا عنه(علي تناد كند، اشاره نكرد؟ هيچ باوركردنى نيست كه خويش اس

گذشـته  ! گذاشتن امر الهى را ذكر نكند اما متروك -اگر چنين بوده باشد  -براى خالفت بيان كند 
آنها را شـجره نبـوت خوانـده، غاصـب و كـافر       )رضي اهللا عنه(علي از اين، شيعيان كسانى را كه 

 !انندد مى
رضـي اهللا  (علـي  عزم كردند،  )رضي اهللا عنه(عثمان آمده كه وقتى بر بيعت  72در خطبه  -

دانستيد كه من از ديگران سزاوارترم، بـا وجـود   «؛ »...لقد علمتم أنى أحق بها من غيرى: گفت )عنه
كـنم   ىكار را وقتى امور مسلمين در سالمت باشد و جز بر من ستم نرود، رها م! اين، به خدا قسم

 !»طلبم و اجرش را از خدا مى
حقّ  -! اگر چنانچه درست باشد؛ زيرا با برخى از خطب ديگر، تناقض صريح دارد -يعنى 

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  اگر خالفت، حقّ خدايى براى ! پوشى است شخصى قابل گذشت و چشم
هيچ يك .. كرد ل نمىشمرد و ستم بر خود را قبو اش را قابل اغماض نمى بود، البته كه حقّ خدايى

 !!در تأييد عقايدتان نيست -جعلى يا درست  -ها  از اين خطبه
رضـي اهللا  (علـي  يكى از اصحاب از  -بازهم اگر راست باشد  -: گويد مى 162در خطبه  -

علـي  چگونه قومتان شما را از خالفت دفع كردند، در حـالى كـه سـزاوارتر بوديـد؟     : پرسيد )عنه
آنها خود را به اين مقام ترجيح دادند؛ زيرا قومى بخل ورزيدنـد و  : دهد مىپاسخ  )رضي اهللا عنه(

علـي  آيا اگـر  ).. شحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرين(قومى سخاوت نشان دادند 
داد  حكم خدايى را براى خالفتش قائل بود، بايد در مورد آن سخاوت به خرج مى )رضي اهللا عنه(

توان حقّى را كه خدا تعيين كرده با سخاوت به ديگرى  نمود؟ آيا مى مى و دو دستى تقديم بخيالن
 !اش ساخت؟ واگذاشت و اين چنين ضايع



33  عيانات                                                                                                                                         

سلونى قبل أن تفقدونى، فألنا بطرق السماء أعلم منى بطـرق  : فرمايد مى 189در خطبه  -9

آسـمان  از من بپرسيد قبل از آن كه مرا از دست بدهيد كـه مـن بـه راههـاى     ! اى مردم«؛ »األرض
 ..»داناترم تا راههاى زمين

مرز بين ديـن و دنيـا را ترسـيم     )رضي اهللا عنه(علي  -! اگر فرضاً صحيح باشد -در اينجا 
و افضليت دينـى همـواره شـرط كـافى بـراى احـراز       ! كند و هيچ ربطى به خالفت الهى ندارد مى

 .حكومت نيست، و به مقبوليت و آراى عامه نيز بستگى دارد
مرا در ! به خدا قسم«؛ »...ما كانت لى فى الخالفة رغبة و! واللّه«: فرمايد مى 205ه در خطب -

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 چطـور   مىنقض  -كه حاكى از گاليه است  -اين روايت، تمام روايات پيشين را 
در جايى بـر خالفـت حـريص باشـد و بـه خـاطر ضـعف يـا          )رضي اهللا عنه(علي ممكن است، 

اى كه از شدت غم و غصه، انگـار   به گونه -سخاوتش و يا از روى مصلحت، به ديگران واگذارد 
 !ميلى نمايد اما در اينجا نسبت به آن اظهار بى -استخوانى در گلويش مانده باشد 

گذشته از صحت و سقم اين روايات كه غالباً مرسـل و بـدون    -شود  براين، مشاهده مىبنا
عايـد   )رضـي اهللا عنـه  (علي اى از آنها در اثبات حقّ الهى براى خالفت  هيچ نتيجه -سند هستند 

حداكثر درد دلى است كه به من توجه ! لعن و نفرين و تكفير خلفاء نيز در ميان نيست.. گردد نمى
و اگر اين مطالب را بـا ديگـر   ! كنار نهادند -كه از امور دينى بسيار آگاهتر هستم  -ند و مرا نكرد

آيد كه  اى جز اين به دست نمى همراه سازيم، نتيجه... موارد كتاب وقعة الصفين و الغارات ثقفى و
خلفـاى  ديده، ولى چون مالحظه كرده كه  تر مى خود را براى خالفت شايسته )رضي اهللا عنه(علي 
گانه نيز بدخواه اسالم و مسلمانان نيستند و در راه اجراى قوانين اسالم و گسترش آن تالش و  سه

دهد، با آنها بيعت نمود و پشت سرشان نماز خواند و وزير و مشاورشان گشـت   كوشش نشان مى
ن موقّتـاً  و نام فرزندانش را به نامهايشان نامگذارى كرد و با آنها خويشاوندى نمـود و در غيابشـا  

و .. اسـت  )رضـي اهللا عنـه  (علي چنانكه شايسته شخصيت وااليى چون ... حكومت را اداره كرد و
اى هـم از خلفـاء    گله -فرضاً اين مطالب را صحيح بپنداريم و احتمال را بر آن بگذاريم كه  -اگر 

د بداند و آنها داشته، گله دوست با دوست بوده، نه آنكه آنان را غاصب و خائن و جنايتكار و مرت
در پيش گيرد و در اصـول  » تشيع«لعن نمايد، و آيينى جز آيين آنها به نام  -همچون شيعيان  -را 

 !..و فروع، با سواد اعظم مسلمانان مخالفت ورزد
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سـنّت نيـز، آن را انكـار     اعتقاد به ظهور مهـدى، از اخبـار متـواتر اسـت و اهـل     : ايد فرموده
 .اند اى درباره مهدى نوشته ، كتابهاى جداگانهاند و گروهى از ايشان نكرده

 ):جواب(
در  -آن گونه كه در روايات و اعتقادات شيعه آمده  -ماندن مهدى  اوالً نظريه غيبت و زنده

 !اسالم مردود است؛ زيرا با نص صريح قرآن مخالف است و واقعيت ندارد
 :فرمايد خداوند مى

m�À�Á�Â������Ã�Ä��ÆÅ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î��ÐÏ�l 

  ] 35 - 34: األنبياء[
ما براى هيچ بشرى پيش از تو عمر جاويد و ابدى قرار نـداديم، آيـا پـس اگـر تـو      (

 )..چشد ، مزه مرگ را مى)كه به دنيا آمده باشد(مانند؟ هركس  بميرى، آنان زنده مى

است كه كسى » امام«و غيبتش امكان ندارد؛ زيرا  -به عنوان امام  -ماندن مهدى  بقاء و زنده
آور و  و به راستى بسـيار خنـده  .. هستند -به عنوان أولوااألمر  -مردم به او احتياج دارند و تابعش 

اين خبر از !! دارد تا در آخرالزمان، دجال خرسوار را بكشد مسخره است كه خدا كسى را زنده نگه
و از جهـت  ! تخبر از عصر فضا و جنگ ستارگان اسـ  كند و گوينده آن بى عصر حجر تجاوز نمى

دارد و غايب گرداند و  لهو و لعب نيست كه يك شخص را زنده نگه -معاذ اللّه  -ديگر، كار خدا 
 !بعد از هزاران سال، او را ظاهر گرداند تا خر دجال را بكشد

صلي (پيامبر همچنين اگر قرار است كسى در آخرالزمان مردم را به دين اسالم دعوت كند، 
و او ! تر بود به اينكه باقى بماند و دينش را تـرويج كنـد   د از هركسى شايستهخو )اهللا عليه و سلم

 :نيست» حجتى«در زمين است و بعد از او هيچ » حجت خدا«آخرين 

m�A�B����C��D���E������F�G��H�I�J�LK��l ]163: النساء [  
ما به تو وحى كرديم، همانگونه كه پـيش از تـو بـه نـوح و بـه      !) اى پيامبر((
  )مبران بعد از او وحى كرديمپيا

m�n�o�p�q�r��s�t�u�v�w�yx�l ]165: النساء[  
رسـان و ترسـاننده باشـند و بعـد از آمـدن       پيامبرانى را فرستاديم تا مـژده ...  

 )..پيامبران، حجت و دليلى بر خداوند، براى مردمان باقى نماند

بر عقيده واحد گرد آورد و  ماندن مهدى براى اين است تا مردم را طبق روايات شيعه، زنده
 :به اسالم دعوت كند، در حالى كه -با زور شمشير  -همه را 
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1
m�W���X���Y���Z���[����\���]����̂���_��̀��a�����b�c�d���e���f�

gl ]99: يونس [  
خواست، تمام كسانى كه بر روى زمين هستند، بـه طـور    اگر پروردگارت مى(

خواهى مردمان را مجبور سازى كه ايمـان   آيا تو مى! آوردند جملگى ايمان مى
 )..بياورند؟

ها و آيـات آخرالزمـان هسـتند، در     از نشانه -به زعم شيعه  -ظهور مهدى و خروج دجال 
هاى قيامت ظاهر گرديد، از هيچ كس ايمان و  حاليكه طبق آيات صريح قرآن، هرگاه يكى از نشانه

 !حتّى توبه هم پذيرفته نخواهد شد

m�A�B�C��D�E�F�G�H�I�J�K��L�M�ON�P�Q�R�S�T�

U�V�W�X�������Y�Z�[�\�]�̂�_���������̀a���cb�d�e������f�g�h�l 

  ]158: األنعام[
بـراى  (آيا انتظار دارند كـه فرشـتگان   ) آورند؟ پس چرا اين مردم ايمان نمى((

؟ يـا اينكـه   )و آن موقـع ايمـان بياورنـد   (به سراغشان بيايند ) قبض روحشان
هـا و آيـات    اى از نشـانه  به سويشان بيايـد؟ يـا پـاره   ) ودشخ(پروردگارت، 
برايشان نمودار شود؟ روزى كه ) كه دالّ بر شروع قيامت هستند(پروردگارت 

شـوند كـه    و آنگاه آنها وادار مى(رسد  هاى پروردگارت فرامى اى از نشانه پاره
اند،  ان نياوردهايم) آيات(آوردن افرادى كه قبل از آن  ، اما ايمان!)ايمان بياورند

اند، هـيچ سـودى بـه حالشـان      يا اينكه با وجود داشتن ايمان، خيرى نيندوخته
 !)..منتظر باشيد، ما نيز منتظر خواهيم بود: بگو! نخواهد داشت

ثانياً گذشته از اينكه، داليل شيعه در زمينه بقاء و غيبت و ظهور مهدى، خالف قرآن كـريم  
فى و متناقضاتى است كه هركدام يكـديگر را نقـض و ابطـال    است، تماماً يك مشت روايات خرا

اگر به كتب شيعه در ايـن  .. اى در اين مورد داده است نمايد؛ به طوريكه هركس تفسير و نظريه مى
شيعيان،  -از على گرفته تا يازده فرزندش  -بينيم كه پس از فوت هر امامى  زمينه رجوع كنيم، مى

در ضـمن خـود روايـات شـيعه، بعضـى      ! اند انتظار ظهورش بوده همو را مهدى قائم دانسته و در
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دهند كه  اى از روايات، نشان مى ، اوهامى بيش نيست و حتّى پاره»مهدى«اعتراف دارند كه وجود 
 1 !!يامده استهرگز به دنيا ن» مهدى موهوم«

ثبـوت  «از اند كه چگونه وجود او و والدتش را قبل  اى كه علماى شيعه متحير مانده به گونه
؛ »أن أباه مات و لم ير له أثر و لم يعرف له ولد ظـاهر «: در روايتى آمده است! ثابت كنند» امامتش

ظـاهر    ى نگذاشت و هيچ فرزندى برايش كـه پدرش وفات نمود، در حاليكه اثرى از خود بر جا«
 2 ..»!!باشد، شناخته نشد

اش از او حامله گرديـد،   جاريه -امام يازدهم شيعه  -گروهى نيز برآنند كه حسن عسكرى 
از أحمـدبن   -در روايتـى بلنـد    -چنانچـه شـيخ كلينـى    ! اما بعدها سقط گرديد و از بـين رفـت  

زمانى كه امام حسن عسكرى وفات يافت، فرياد شـيون  «: بن خاقان روايت كرده كه گفت عبيداللّه
اش فرستاد و بـر   به خانه اش برخاست و سلطان، كسانى را براى تفتيش و بازرسى و زارى از خانه

تمام آنچه كه در خانه بود، مهر زدند و از اهل خانه اثرى از فرزندش را خواستند و زنانى را كه به 
هايش نگاه كردند و گفتند كه اين جاريه، حامله  حاملگى زنان آشنا بودند، آوردند و به تمام جاريه

ن را بر در آن گماشـتند، و آن قـدر ماندنـد تـا     پس او را به اتاقى بردند و آن افراد و آن زنا! است
      3.»!!اش باطل بوده و صحت نداشته است اينكه فهميدند حاملگى

و  4!ت حسـن عسـكرى فرزنـدى بـه دنيـا آمـد      هشت ماه پس از وفا: گويند گروهى نيز مى
      5!بعضى نيز معتقدند كه مهدى دو سال قبل از وفاتش به دنيا آمده است

 -هجرى  255در نيمه شعبان سال  -آنند كه پنج سال قبل از وفات پدرش گروهى ديگر بر
    6!بوده است 256تولّد او در سال : گويند بعضى نيز مى! به دنيا آمده است

: گوينـد  اى كه از او به دنيا آمده نيز، اختالف دارند؛ چنانچه گروهـى مـى   حتّى در نام جاريه
و گروهـى ديگـر    7  !اسـت  صقيل يـا صـيقل بـوده   نامش : گويند و بعضى مى! نامش نرجس است

      8.الخ... و! نامش حكيمة بوده است: گويند مى

_________________________________________________________________________ 
  . ايم و چگونگى پديدآمدن اين نظريه، در فصل آخر سخن گفته» مهدى موعود«در مورد  - 1
 118-119 فرق الشيعة، نوبختى، ص - 2
  . 126 ، ص1 اصول كافى، كتاب الحجة، ج -  3
 . 126 فرق الشيعة، نوبختى، ص - 4
  . 227 ، ص3 كشف الغمة فى معرفة األئمة، أربلى، ج -  5
 . 419 أعالم الورى، طبرسى، ص -346 اإلرشاد، شيخ مفيد، ص - 6
 .1198 منتهى اآلمال، شيخ عباس قمى، ص - 
 .346 اإلرشاد، ص - 7
  . همان -. 227 ، ص3 كشف الغمة، ج -  8
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دليـل صـحت هـر    ! سنّت، مطلبى را تأييد كنند، دليل صـحت آن نيسـت   ثالثاً اينكه اهل3
جنابعالى .. جست )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر قطعى » سنّت«و » قرآن كريم«موضوعى را بايد در 

و وجـود آن داريـد، ارائـه بفرماييـد، همگـى      » مهدى موعود«اين دو مأخذ، دليلى بر اثبات اگر از 
 !شنونده و مطيع خواهيم بود
و گروهـى برآننـد كـه تمـام     ! سنّت نيز، موضوع مـورد اخـتالف اسـت    رابعاً ميان خود اهل

گروهى هم 1و! طور كلّى جعلى و دروغين هستندرواياتى را كه درباره مهدى و مهدويت آمده، به 
نيستند كه از ديده مردم » مهدى موعود و موهوم«معتقدند، اما به هيچ وجه معتقد به » مهدويت«به 

صـلي  (پيامبر بلكه معتقد به آمدن شخصى از نسل ! غايب شده و در آخرالزمان ظهور خواهد كرد
عى نبـوده كـه   هستند و هيچ كـس مـد   - )رضي اهللا عنه(علي بن  آن هم حسن - )اهللا عليه و سلم

چنـدهزار سـال، ظهـور     -دانـد   خـدا مـى   -فرزند خردسال حسن عسكرى غايب شده و پس از 
در هيچ يك از كتب صحاح !.. اگر سنّيان چنين مطلبى را گفته بودند، البته شيعه بودند! خواهد كرد

 !شود سنّت، خبرى از مهدويت پسر حسن عسكرى ديده نمى اهل
    
  

 »يت پيامبرب روايت ثقلين و اهل«

  
آورده كه دو مأخذ اصلى اسـالم، عبـارت از    -آنگاه هدايت شدم  -تيجانى در كتاب خود 

همان چهارده معصوم نزد شيعه، يعنى پيامبر و على و فاطمه و يـازده   -» بيت پيامبر اهل«و » قرآن«
 :رده استاستناد ك -مشهور است » روايت ثقلين«كه به  -باشند و به اين حديث  مى -فرزندشان 
  ؛ »...كتاب اللّه و عترت أهل بيتى: إنى تارك فيكم الثقلين«
يكـى كتـاب خـدا و ديگـرى     : همانا من در ميان شما دو چيز گرانبها را به جاى گذاشـتم «

 )251ص .. (»...بيتم را اهل
دانـد و   را همسنگ با كتاب خـدا مـى   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بيت  به همين دليل، اهل

، تنها دو مرجعـى هسـتند كـه رافـع مشـكالت و اختالفـات بـين        »ائمه«و » قرآن«است كه معتقد 
بودن را دارد، ملـزم بـه اطاعـت محـض از ائمـه و       لذا هركس ادعاى مسلمان.. باشند مسلمانان مى

باشد، در غير اين صورت، قطعاً گمراه و كافر است؛ زيـرا   مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر عترت 
 !رساند ائمه، انسان را به سعادت دو جهان مى تمسك به

_________________________________________________________________________ 
 . 644تا607 ، ص1 خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادى، ج نگاه شود به مقدمه إبن - 1
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به تمام جهانيان  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا در حاليكه اسالم، دينى است كه توسط 
صلي اهللا عليه و (پيامبر سنّت «و سپس در » قرآن كريم«عرضه گشته و محتواى آن، در درجه اول، 

منعكس است، و غير از ايـن دو مرجـع،    -شده  امورى كه خارج از قرآن به او وحى مى -» )سلم
هرآنچه به نام اسالم گفته شود، يا به آن چسبانده شود، حجيـت نـدارد و بايـد بـراى ارزيـابى و      

 ..صحت و سقم آن، ابتدا به قرآن و سپس به سنّت ارائه شود
مـل،  مسلمانان را در وحـدت كلمـه و هـدايت كا    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر از اين رو، 

آنها را به  -چه در قرآن و چه خارج از آن  -بدرود گفته و با تبيين و تشريح اوامر و احكام الهى 
پيـامبر  گرفتن به كتـاب خـدا و سـنّت     تمسك به كتاب خدا و سنّت خود، توصيه فرموده و دست

چـه  را ضامن سعادت و بقاى عظمت و عزّت مسلمانان دانسته است؛ چنان )صلي اهللا عليه و سلم(
الوداع در اواخر عمر مباركش فرموده در حج: 
      1.»تركت فيكم ما إن  تمسكم به لن تضلّوا بعدى أبدا كتاب اللّه و سنّتى«

در ميان شما چيزى را به جاى گذاشتم كه اگر بدان چنگ زنيد و تمسـك جوييـد، هرگـز    «
 ..»كتاب خدا و سنّت من: بعد از من گمراه نخواهيد شد

*  *  * 

 :در اين مورد )رضي اهللا عنه(علي ظر قرآن و سخنان ن -
گوينـد، ثابـت    برگرديم، خالف آنچه شيعيان مى )رضي اهللا عنه(علي اگر به قرآن و سخنان 

 :فرمايد خداوند مى.. شود مى

m�Ò�Ó��Ô�Õ�Ö�×������Ø�Ù�l ]59: النساء [  
يعنـى  (و رسـول  ) يعنى قرآن(هرگاه در چيزى اختالف كرديد، آن را به خدا (

 )..بازگردانيد) سنّت

m�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ��Ç�È l]10: الشورى� [  
 )..هرچه در آن اختالف كنيد، حكمش به سوى خداست(

نيز، قوام حكومت اسـالمى و سـعادت انسـان را در تمسـك بـه       )رضي اهللا عنه(علي خود 
چـه پـس از   داند؛ چنان مى -كند  كه دو ستون و دو چراغ معرّفى مى -كتاب خدا و سنّت رسولش 

 :فرمود -قبل از شهادتش -خوردن  ضربت

_________________________________________________________________________ 
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فـال تضـيعوا سـنته    ) صلي اهللا عليه و سـلم (أما وصيتى فاللّه ال تشركوا به شيئا و محمد «5

      1.»أقيموا هذين العمودين و أوقدوا هذين المصباحين و خالكم ذم مالم تشردوا
دا قـرار ندهيـد و بـه    وصيت من به شما اين است كه هيچگونه شريك و انبازى بـراى خـ  «

ايـن  . را از دست ندهيد و تباه نسـازيد  )صلي اهللا عليه و سلم(محمد فرمان او عمل كنيد و سنّت 
ديگـر، هـيچ   . داريـد  دو ستون محكم و برافراشته را بر پاى داريد و اين دو چـراغ را روشـن نگـه   

 ..»ايد ايرادى بر شما نيست مادامى كه دست از اين دو چيز برنداشته
 :فرمايد از مىو ب
      2.»و لكم علينا العمل بكتاب اللّه تعالى و سيرة رسول اللّه و القيام بحقه و النعش لسنته«

رسـول  اين حق برماست كه به كتاب خدايتعالى و سنّت و سيرت ) مسلمانان(و براى شما «
اختيـار غاسـل و    اى كه در عمل كنيم و در مقابل سنّت او، مانند مرده )صلي اهللا عليه و سلم(خدا 
 ..»شور است، تسليم محض باشيم مرده

 :فرمايد سوره نساء مى 54در تفسير آيه  )رضي اهللا عنه(علي 
واردد إلى اللّه و رسوله ما يضلعك من الخطوب و يشتبه عليك من األمـور فقـد قـال اللّـه     «

عوا الرسول و أولـى األمـر   يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه و أطي: سبحانه و تعالى لقوم أحب إرشادهم

ء فردوه إلى اللّه و الرسول، فالرد إلى اللّه األخذ بمحكم كتابه و الـرد إلـى    منكم فإن تنازعتم فى شى

      3.»الرسول األخذ بسنته الجامعة غير المفرقة
در كارهاى مشكل كه درمانده شوى و تمام امورى كه بر تو مشتبه گردد، آنها را به كتـاب  «

ت رسولش بازگردان كه خداوند سبحان و بلندمرتبه براى گروهى كه خواسته هـدايتش  خدا و سنّ
امرتان پيروى كنيد، پس  از خدا و رسولش و از صاحب! ايد اى كسانى كه ايمان آورده: كند، فرمود

رجوع به خدا، گرفتنِ محكم . اگر در حكمى اختالف پيدا كرديد، به خدا و رسولش رجوع نماييد
 ..»سازد رجوع به رسولش، گرفتن سنّت جامع اوست كه پراكنده نمى از كتابش، و

توانند مشكالت مـردم را   شايد در اينجا سؤال شود كه كتاب و سنّت به خودى خود نمى   
حل نمايند و بايد كسى باشد كه مفاد آن را اجرا و تنفيذ نمايد، جواب ايـن اسـت كـه در كتـاب     

در اسـالم،  .. يين شده كه بهترين نظـام حكـومتى اسـت   خدا، سيستم حكومت، سيستم شورايى تع

_________________________________________________________________________ 
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ريز زندگى و قانونگذار و شارع دين، تنها و تنهـا خداسـت كـه در قـرآن و گـاهى       طرّاح و برنامه
نيـز اولـين مجـرى و     )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر خارج از قرآن براى انسانها فرو فرستاده و 

 ..هايش است مفسر فرموده كننده قوانين خدا و اولين شارح و پياده
پيـامبر  ايم، بايد به همان ترتيـب، سـنّت قطعـى و جـامع      پس همانگونه كه قرآن را پذيرفته

و از آنجـا كـه قـرآن    .. قبول كنيم و گردن نهيم -كم و كاست  بى -را نيز  )صلي اهللا عليه و سلم(
كرده، بنابراين كمتـرين شـك و   امر  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كريم، مسلمانان را به پيروى از 

 :فرمايد ماند؛ چنانچه مى ترديدى در پيروى از سنّتش باقى نمى

m�¬�®��̄�°�����±�²�³��́µ���¶��̧¹�����º�»�¼�

½��¾�¿�À�Á��l ]65: النساء[   
آيند تا زمانى كـه تـو را در    آنان مؤمن به شمار نمى! به پروردگارت قسم! نه(

رى نطلبنـد، آنگـاه در درون خودشـان هـيچ     اختالفات خود به حكميت و داو
چـون و چـرا تسـليم     اى نيابند، و بـى  ناراحتى و ماللى از آنچه تو حكم كرده

 )..فرمانت گردند

m�p�q�r�s�t��u���v�xw�l ]7: الحشر[   
هرچه پيامبر به شما داد، بگيريد و از هرچه شـما را منـع فرمـود، اجتنـاب و     (

 )..دورى كنيد

m��̂_�̀������������a�b��c�d��e�f�g���ih�j�k�l��m�n��o��p��

q�r�s�t�u��v�w�x��y�z�l ]32 - 31: آل عمران[  
و سـنّت  (داريد، از من پيروى كنيـد   اگر خدا را دوست مى: بگو!) اى پيامبر((

تا خداوند نيز شما را دوست بدارد و گناهانتـان را ببخشـايد و   ) پا داريد مرا به
از خـدا و رسـول اطاعـت كنيـد و اگـر      : گـو ب. خداوند آمرزنده مهربان است

 )..، خداوند كافران را دوست ندارد)و مرتد شويد(سرپيچى كنيد 

 -نعوذ باللّـه  -البته اطاعت از رسول، نبايد اين ذهنيت را ايجاد كند كه او نيز همچون خدا 
، اطاعـت از  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ريز زندگى است، بلكه اطاعت از  حاكم و شارع و برنامه

 :فرمايد اند؛ چنانچه مى قوانين و احكام الهى است كه توسط او تشريح و تطبيق شده

m�A�B�C�D�E�GF�l ]80: النساء [  
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 )..هركس از رسول پيروى كند، پس از خدا پيروى كرده است(7

آيـد كـه از سـنّت     اعتراف به اينكه قرآن كتاب خدا و محمد رسول اوست، بر مـا الزم مـى  
بدون ترديد پيروى كنيم و هراندازه در بررسى آن پيش بـرويم، بـه    )صلي اهللا عليه و سلم(ر پيامب

پيـامبر  رسد، و اين است كه  آن، به صالح و هدايت نمى يابيم كه هيچ انسانى بى تعاليمى دست مى
و  تركت فيكم ما إن تمسكم به لن تضلّوا بعدى أبدا كتاب اللّه«: فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(

 ..»سنّتى
 )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر بنابراين، دو مرجع اصلى مسلمانان، ابتدا قرآن و سپس سنّت 

البالغه مضـبوط   كه در نهج )رضي اهللا عنه(علي هاى  است، و چنانكه ديديم، آيات قرآن و فرموده
و  )ليـه و سـلم  صـلي اهللا ع (پيـامبر  است، به اين حقيقت تأكيد فراوان دارند و اگر چنانچه عترت 

بـود، قطعـاً خداونـد در     گانه مرجع مسلمانان در اختالفات و چراغ هدايت مـردم مـى   ائمه دوازده
رضـي اهللا  (علـي  فرمود و يـا خـود    اى مى تأكيد و يا اشاره -كه كتاب هدايت است  -كتاب خود 

و !.. نمـود  اى مـى  داد و يا بدان اشاره هايش، خود و فرزندانش را مورد تأكيد قرار مى در گفته )عنه
 :ايم ها مفصالً آورده شود، در جواب نامه و اينكه شامل چه كسانى مى» بيت اهل«اما درباره واژه 

*  *  * 

 :»)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بيت  روايت ثقلين و اهل«ها در رابطه با  جواب نامه -
مسـند احمـد، صـحيح     در صـحيح ترمـذى،  ) كتاب اللّه و عترتى(حديث ثقلين : ايد فرموده

 ..سنّت نقل و ثبت گرديده است مسلم و همچنين در امهات كتب اهل
 ):جواب(

سنّت آمده، ولى هيچ يك از علماى اهل سـنّت آن را غيـر    حديث مزبور در منابع اهل! آرى
آمـده از زيـدبن   » صـحيح مسـلم  «روايت صحيحى كـه در  .. اند ندانسته» صحيح«از روايت مسلم، 

امام أحمدبن حنبل نيز در مسند خـود، هفـت روايـت را    .. روايت شده است ) عنهرضي اهللا(أرقم
است كه بـا روايـت مسـلم توافـق دارد و چهـار       )رضي اهللا عنه( نقل كرده كه يكى از زيدبن أرقم

رضـي اهللا  ( و دو روايت نيـز از زيـدبن ثابـت    )رضي اهللا عنه(  سعيد الخدرى أبىروايت از آنها، از 
 ..اند نقل شده )عنه

ـ «اند، در طريق آن،  نقل شده )رضي اهللا عنه( سعيد خدرى تمام چهار روايتى كه از أبى  هعطي
انـد و بـراى    شود كه تمامى علماى حديث، او را ضعيف و جاعل حديث دانسته ديده مى» العوفى
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دكتر «تأليف » حديث الثقلين و فقهه«  1»ميزان اإلعتدال«انيد به كتاب تو ديدن داليل ضعف آن، مى
نقل شده، هـر دو   )رضي اهللا عنه( و دو روايتى كه از زيدبن ثابت. نگاه كنيد 2»على أحمد السالوس

بـراى  .. انـد  سـته اند كه علماى حديث، او را نيز ضعيف دان روايت شده» بن حسان قاسم«از طريق 
      4.بودن آن، به همان كتاب رجوع كنيد جعلى3ديدن داليل ضعف و
رضـي اهللا  ( خود دو روايت را ذكر كرده كه يكـى از زيـدبن األرقـم   » حصحي«ترمذى نيز در 

، همـان  )رضـي اهللا عنـه  (زيـد در روايت .. است )رضي اهللا عنه( و ديگرى از جابربن عبداللّه )عنه
، زيدبن الحسن األنماطى )رضي اهللا عنه(از او بحث شد و در روايت جابر 5  شود كه عطيه ديده مى

باز هم .. اند دانسته حديث، او را نيز به طور محكم ضعيف و منكرالحديثشود كه علماى  ديده مى
تمام اين روايتها ضعيف هستند، غيـر    7.داليل ضعف او، به همان كتاب مراجعه شود6  براى ديدن

كـه مـورد وثـوق اهـل      -» يزيدبن حيـان «كه از طريق » صحيح مسلم«در   از روايت زيدبن األرقم
 :چنين استنقل شده و  -حديث است 

يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بـين  ) صلي اهللا عليه و سلم(قام رسول اهللا : عن زيدبن األرقم«

فإنمـا أنـا بشـر    ! أما بعـد أيهـا النـاس   : مكة و المدينة فحمد اللّه و أثنى عليه و وعظ و ذكر ثم قال

لّه فيـه الهـدى و النـور    أولهما كتاب ال: يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب و أنا تارك فيكم الثقلين

_________________________________________________________________________ 
كتـاب اللّـه   : إنى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من اآلخـر «: چنين است -با تفاوتهايى  -متن چهار حديث  -و   1

مـن دو چيـز   «؛ »حبل ممدود من السماء إلى األرض، و عترتى أهل بيتى، و إنهما لن يفترقا حتى يـردا علـى الحـوض   
كتاب خدا كه ريسمانى است كشيده از آسـمان  : ام كه يكى از ديگرى بزرگتر است گرانبها را در بين شما به جا گذاشته

، 3 مسند امام أحمد، ج.. (»شوند تا اينكه در حوض به من برسند بيتم را، و آن دو از هم جدا نمى به زمين، و عترت اهل
 14-17-26 ص
  .362 ، ص3 ميزان اإلعتدال، امام ذهبى، ج - 
  . 18 على أحمد السالوس، ص حديث الثقلين، دكتر -  2
كتاب اللّه و أهل بيتى و إنهمـا لـن   : إنى تارك فيكم خليفتين«: بدين شكل است -با تفاوتهايى  -متن دو حديث  - 3

بيتم  كتاب خدا و اهل: گذارم من دو خليفه و جانشين را در بين شما به جا مى«؛ »يفترقا حتى يردا على الحوض جميعا
 181-189 ، ص5 مسند أحمد، ج.. (»رسند شوند تا اينكه در حوض به من مى نمى را و آن دو از هم جدا

  . 22 حديث الثقلين و فقهه، دكتر على أحمد السالوس، ص -  4
تفاوتهـاى   -كه خود با هم متفاوت بودنـد   -روايت عطيه در صحيح ترمذى با روايتهاى ديگرش در مسند أحمد  - 5

  !! چشمگيرى دارد
را در حجةالوداع ديدم، روز عرفه در حـالى كـه بـر روى    ) صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا : گويد ىاين روايت م - 6

؛ »كتاب اللّه و عترتى أهل بيتى: قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا! يا أيها الناس«: گويد شترش بود، ديدم كه مى
كتـاب خـدا و   : انها متوسل شويد، هرگز گمراه نخواهيد شدام كه اگر بد در بين شما دو چيز را به جاى نهاده! اى مردم«

 .. »بيتم را اهل
 . 180 ، ص3 ، طبرانى، ج»المعجم الكبير«همچنين  -24 حديث الثقلين، دكتر أحمد السالوس، ص -  7
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و أهل بيتى  أذكركم : فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به، فحث على كتاب اللّه و رغب فيه ثم قال9

و مـن أهـل   : فقال له حصـين . اللّه فى أهل بيتى، أذكركم اللّه فى أهل بيتى، أذكركم اللّه فى أهل بيتى

هل بيته و لكن أهل بيتـه مـن حـرم الصـدقة     نساؤه من أ: بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال

: قال. كل هؤالء حرم الصدقة: قال.. عباس جعفر و آل عقيل و آل على و آل هم آل: وهم؟ قال: قال. بعده

     1.»!نعم
 )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا روزى : روايت شده كه )رضي اهللا عنه( از زيدبن األرقم« 

و در بين مكّه و مدينه واقع است، برخاست و خطبه خوانـد و   شود در كنار آبى كه خم ناميده مى
به راستى كه مـن  ! اما بعد اى مردم: پس از حمد و ثناى خدا و موعظه و يادآورى به مردم، فرمود
به سراغ من بيايد و ) الموت يعنى ملك(هم بشر هستم و احتمال دارد هر روزى فرستاده پروردگار 

اولـى كتـاب   : گـذارم  من دو چيز گرانبها را در بين شما به جا مـى  من هم حاضر باشم، در حاليكه
پـس در ايـن   .. خداست كه در آن هدايت و نور است، پس آن را برگيريد و بدان تمسك جوييـد 

بيتم به ياد شـما   بيتم؛ خدا را درباره اهل و اما اهل: مورد بسيار تأكيد و تشويق نمود و آنگاه فرمود
بيـت چـه كسـانى     اهل! اى زيد: پس حصين به زيد گفت).. بار تكرار فرمود و اين را سه(آورم  مى

زنـانش نيـز از   ! آرى: جزو آنها هستند؟ زيد گفـت  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر هستند؟ آيا زنان 
حصـين   2 ..بيـتش اسـت   باشد، اهل هالصدق ماحربيت هستند، و ليكن هركس كه بعد از او نيز  اهل
حصين .. عباس هستند جعفر و آل عقيل، آل على، آل آنها، آل: ى هستند؟ گفتو آنها چه كسان: گفت
 ..»!آرى: هستند؟ زيد گفت هالصدق ماتمام اينها از حر: گفت

به هنگامى ايراد گرديد كه دشمنى و كدورتى بين  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اين سخنان 
ايجاد شده بود، و مردم  -مكّه آمده بودند  كه از يمن با او به -و همراهانش  )رضي اهللا عنه(على 

در درجه » بيت اهل«بيت خود سفارش فرمود، و طورى كه در روايت آمده،  را اين چنين درباه اهل
هايش نيـز در معنـى    هستند و سپس فرزندانش، عموهايش و عموزاده» همسران پيامبر«اول همان 

 ..شوند آن داخل مى
 : مده استامام مالك نيز آ» الموطّأ«در 
     3.»كتاب اللّه و سنّت نبيه: تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما«

_________________________________________________________________________ 
  . 36طالب، حديث شماره  بن أبى صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل على -  1
زكـات  ) صـلي اهللا عليـه و سـلم   (در اسالم، خويشـان پيـامبر   .. كات بدانان در اسالم حرام استكسانى كه دادن ز - 2

  . گرفت گرفتند، بلكه خمس غنايم بدانها تعلّق مى نمى
  . الموطأ امام مالك، كتاب النهى عن القول بالقدر -   3
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: در بين شما دو امر را واگذاشتم كه مادام به آن دو تمسك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد«
 ..»كتاب خدا و سنّت پيامبرش

حجةالوداع را به تفصيل در  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نيز كه خطبه » هشام إبن«در سيره 
 :آورده، اين قول نيز مندرج است

      1.»و قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب اللّه و سنة نبيه«
ام كه اگر به آن اعتصام جوييد، هرگز گمراه نخواهيد  در بين شما چيزى را به جاى گذاشته«

 ..»كتاب خدا و سنت پيامبرش را: شد
بحـث  .. اين حـديث اسـت  » ارزشگذارى«و به قول خودتان در » داللت«بنابراين، سخن در 

اصلى اين نيست كه حديث ثقلين را چند راوى و يا كتب سنّى يا شيعه نقل كرده باشـند، سـخن   
وجـه مـورد ترديـد     متواتر و منطبق بـا قـرآن و بـه هـيچ    » كتاب اللّه و سنّتى«اينجاست كه روايت 

آن قوت و اعتبار را » كتاب اللّه و عترتى«اما روايت .. و شما نيز، آن را قبول داريمباشد و من  نمى
اى از  ندارد و هم از اين روى، مورد اختالف قرار گرفته است و گذشته از ضعف آن، هيچ نتيجـه 

 !آيد آن به دست نمى
ثابت  )سلم صلي اهللا عليه و(پيامبر بيت  اهل» عصمت«اگر نظر اين است كه از اين حديث، 

 2 ت بفرماييد كه بنا به مفاد حـديث، خواهيد اثبا و اگر مى.. شود، اين سخن مخالف قرآن است مى
گرفـت و نـه از    )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  احكام و تفصيالت دين را، بايد فقط از خاندان 

ذر و مقـداد  و نه حتّى از كسانى چون سلمان و أبو - )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا اصحاب 
 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مگر نه اين است كه .. اين مطلب نيز برخالف اسالم است -و عمار 

فرسـتاد؟ و   شده مـى  براى درك قرآن و حديث، اصحاب خود را به قبايل و شهرهاى تازه مسلمان
امشان را از مگر نه اين است كه مردم در دوران خلفاى راشدين به صحابه كبار رجوع كرده و احك

 ..نيز هرگز با اين كار مخالفت نشان نداد؟ )رضي اهللا عنه(علي كردند و  آنها دريافت مى
و درخور توجه است كه اخذ روايات از عترت نيز، موجب رفع اختالفـات بـين مسـلمانان    
ـ    ى نشده است؛ زيرا بسيارى از روايات ائمه، به قول اكابر فقهاى شيعه در تقيه صـادر گشـته و حتّ

كه شيعه اماميه  -گانه  به طورى كه ائمه دوازده!! مايه اختالف در فقه شيعه را نيز فراهم آوره است
به تصديق تاريخ و به اعتراف علمايشان، هركـدام   -شان هستند  قائل به عصمت و واليت تكوينى

ه اعمال مخصوص به خودشان داشته كه با عمل امام ديگر آشكارا مخـالف بـوده و علمـاى شـيع    
_________________________________________________________________________ 

  . 427 شناسى، شريعتى، ص نقل از اسالم -  1
  . تصاص داردفصل بعدى، به همين موضوع اخ - 2
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بـا   )رضـي اهللا عنـه  (علي اند آن اعمال را توجيه و با يكديگر وفق دهند؛ مانند جنگ  نتوانسته1
  حسـين حسـين بـا او، و جنـگ      1و بيعت حسن و) رضي اهللا عنه(  ه و صلح پسرش حسنمعاوي

با يزيدبن معاويه، و سكوت و اعتزال ائمه ديگر در برابر خلفاى اموى و عباسى و  )رضي اهللا عنه(
گانه، نامـه و كتـاب    اند كه هريك از امامان دوازده ت با ايشان، ناچار به احاديثى دستاويز گشتهبيع

خاصى از جانب خدا داشته و مأمور بودند، طبق مندرجات آن كتاب رفتار نمايند؛ يعنى آنان خود 

_________________________________________________________________________ 
: شود ايم و در اينجا به عنوان نمونه به برخى ديگر اشاره مى قبالً در فصل اول، برخى از اين اختالفات را ذكر كرده - 1

ميان «: كه شيخ مجلسى آن را چنين گزارش كرده است -رضى اللّه عنهما  -از جمله اختالف على با همسرش فاطمه 
و دست على را گرفت و بر ران خـود گذاشـت و   ... وارد شد) صلي اهللا عليه و سلم( على و فاطمه اختالفى بود، پيامبر

دست فاطمه را گرفت و بر ران خود گذاشت و همچنان نگه داشت تـا ميـان آن دو را اصـالح فرمـود، آنگـاه بيـرون       
 )، تحقيق و تعليق محمدباقر بهبودى146 ، ص43 رجوع شود به بحاراألنوار، ج.. (»...آمد
اسـت؛   -رضـى اللّـه عنهمـا     -اختالف على با پسـرش حسـن    -اند  چنانكه علماى شيعه ذكر كرده -مونه ديگر ن    

به سوى او رفـت و   -عليهما السالم  -بن على  چون اميرالمؤمنين از نماز فارغ شد، فرزندش حسن«: اند چنانچه آورده
! اى پـدر : و گفـت ... اش ادامـه داد  يم و به گريـه توانم با تو سخن بگو من نمى: كنار او نشست، سپس گريست و گفت

هنگامى كه عثمان كشته شد و مردم صبحگاهان به سوى تو آمده و از تو تقاضا كردند كه خالفت را به عهـده بگيـرى،   
من به تو اشاره كردم كه نپذيرى تا همه مردم در تمام آفاق از تو اطاعت كنند و نيز هنگامى كه خبر خـروج طلحـه و   

و ! ات بنشينى و با آنها به جنگ نپـردازى  ه سوى بصره به تو رسيد، اشاره كردم كه به مدينه بازگردى و در خانهزبير ب
.. هنگامى كه عثمان محاصره شد، به تو اشاره كردم كه از مدينه خارج شوى تا اگر او كشته شود، تو در مدينـه نباشـى  

اما درباره اينكه منتظر بمانم تـا  : پاسخ داد -السالم  عليه -على  !اما تو در هيچ يك از اين امور رأى مرا قبول نكردى
همه مردم در تمام آفاق اطاعتم كنند، بيعت حق كسانى است از مهاجرين و انصار كه در مكّه و مدينه حضور دارنـد و  

انـه و نشسـتن در   چون آنها راضى و تسليم شدند، بر همه مردم واجب است، راضى و تسليم شوند و اما بازگشتم به خ
ت    خانه، اگر اين كار را انجام مى ت نيرنگ و مكر كرده بودم و از اينكه تفرقه بيفتد و وحدت ايـن امـدادم، درباه اين ام

اما خروجم از مدينه هنگامى كه عثمان محاصره شده بود، چگونـه بـرايم   . خاطر نبودم به پراكندگى تبديل شود، آسوده
خـود را از  ! پـس اى پسـرجان  ! نيز مانند عثمان مورد احاطه مردم قـرار گرفتـه بـودم؟    امكان داشت در حالى كه من

بحـاراألنوار،   -145 أخبارالطوال، أبوحنيفه دينورى، ص.. (»!گفتن درباره امرى كه من از تو به آن داناترم، بازدار سخن
 )..32 ، ص2األمالى، شيخ طوسى، جزء -103-104 ، ص32 مجلسى، ج

بر سر صلح بـا معاويـه نيـز، مشـهور اسـت؛ چنانچـه تـواريخ         -رضى اللّه عنهما  -برادرش حسين اختالف حسن با 
داشت؛ به طورى كه ) رضي اهللا عنه( در موضوع مصالحه با معاويه، نظرى غير از حسين) رضي اهللا عنه( حسن: اند آورده
بـرخالف  ) رضي اهللا عنه( دانيم حسن چنانكه مى او را سوگند داد كه صلح با معاويه را نپذيرد، اما) رضي اهللا عنه( حسين

طبرى نيز آن  -186 ، ص2خلدون، جزء تاريخ إبن -267 ، ص13 عساكر، ج تاريخ إبن!.. (نظر برادرش با او صلح نمود
 )را ذكر كرده است

اند يكى از آنها  ديگر از اينگونه اختالفات، آثار متناقضى است كه در كتب فقهى از ائمه نقل شده، به طورى كه نتوانسته
را بر تقيه حمل كنند؛ زيرا چيزى نبوده كه مايه بيم و هراس و تقيه از مخالفان باشد؛ مانند اخبار متناقضى كـه از امـام   

وقتى شـما بـه زيـارت    : فرمود -السالم  عليه -امام صادق «: صادق و فرزندش كاظم نقل شده است؛ در خبر است كه
ا در روايـت   .. »!شـوند  گيرند و چون از آنها غايب شديد، دلتنـگ مـى   ا با شما انس مىرويد، آنه مى) مؤمنان(قبور  امـ
الم   عليه -امام كاظم «: بن جعفر آمده است موسى چـون از زيـارت مـؤمنين بازگشـتيد، آنهـا دلتنـگ       : فرمـود  -السـ
 )878 ، ص2 وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملى، ج.. (»!شوند نمى

اند و طبعاً دو رأى  رسانند كه ائمه آراى گوناگون و متضادى داشته مجموعاً مى -يارند كه بس - اين قبيل روايات 
  !!گرداند نياز نمى توانند صحيح باشند و خواننده را هرگز از حق بى متفاوت و متضاد، نمى
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كه  -آن حال اگر رفتار آنان را با قر!! وظايف خاصى داشتند و تابع كتاب و سنّتى مخصوص بودند
 -عدم حكم به مقتضاى آن، مايه كفر و ظلم و فسق است و در اين مورد هيچ كس استثناء نشـده  

تطبيـق نشـود، كسـى را جـاى      )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خـدا  متواتر  1ا سنّت قطعى ويا ب
اعتراض نيست؛ زيرا آنان به گفته شيعيان، خود كتابى مخصوص غير از كتاب و سنّت معروف بين 

 !!سلمانان دارندم
هرگاه چنين اصلى را بپذيريم، وقوع هر امر و هر عملى كه بـرخالف حكـم صـريح قـرآن     

رود و تعيين امامانى با چنين اختياراتى براى رهبرى مسلمانان، كشيدن قلم  باشد، از ائمه انتظار مى
نيسـت و بـا كفـر    بر احكام قرآن است و اين مدعى با هيچ ميزانى صـحيح   -العياذ باللّه  -بطالن 

 !..اى ندارد هيچ فاصله

اين حديث از متواترات و مسـلّمات غيـر قابـل انكـار     : ايد در رابطه با حديث ثقلين فرموده
» كتاب اللّه و سـنّتى «يا » كتاب اللّه«تاريخ اسالم است و تواتر و صحت آن، قابل قياس با حديث 

 .نيست
 :عرض و دعاى بنده آن كه): جواب(

ا از تعلّق و مأنوسات آباء و اجدادى، به سوى راه مسـتقيم و حقيقـت ديـنش    خداوند، ما ر
همانگونه كه قـبالً عـرض كـردم، اعتبـار نخسـتين و اساسـى هـر        ! دوست عزيز!.. رهنمون گردد

آيـد موافـق قـرآن و سـنّت      باشد كه الزم مى حديث، به سندش نيست، بلكه به محتوا و متنش مى
پذيرنـد؛   را همه مـى » كتاب اللّه و سنّتى«حديث .. باشد )و سلم صلي اهللا عليه(رسول خدا قطعى 

محفـوف  «چون موافق با قرآن است و اگر يك سند هم داشته باشد، مورد قبول خواهد بود؛ زيـرا  
، كتاب و سنّت را به )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پذيريد كه  است، و شما هم مى» به قرينه قطعيه

به آن دو متمسك شود، اهل نجات است و آن دو از يكديگر جدايى  - حقّاً -جاى نهاد و هركس 
دهند، ولى اينكـه بخـواهيم    توضيح مى -مكمالً  -هم رفته عقايد و شرايع اسالم را  ندارند و روى

به نظر .. مرجع قانونگذارى در اسالم معرّفى كنيم، مورد اختالف است» سنّت«را به جاى » عترت«
لين پيروان قرآن و سنّت هستندما، عترت خود از او! 

_________________________________________________________________________ 
؛ »هـم الفاسـقون  ... «، »هم الظـالمون ... «، »و من لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون«: فرمايد خداوند مى - 1
 44-45-47/المائدة.. (»هركس به آنچه كه خدا نازل فرموده، حكم نكند، آنان كافر و ظالم و فاسقند«
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، مسـلمانان را بـه   »مراجع قـانونى «در مقام ذكر  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بنابراين، 3
كتـاب اللّـه و   «با حديث  -و قرآنى  -خود سفارش فرموده و اين واقعيت عينى » سنّت«و » قرآن«

 ..»كتاب اللّه و عترتى«شود تا  بهتر تطبيق مى» سنّتى
در  2 بـه گـزارش زيـدبن األرقـم    » كتـاب اللّـه و عترتـى   «، خودتان در اثبات حديث بعالوه

 :گويد ايد كه مى استناد كرده» صحيح مسلم«
أولهما كتاب اللّه فيه الهدى و النور فخذوا بكتاب اللّـه واستمسـكوا   : أنا تارك فيكم الثقلين«

     1.»م اللّه فى أهل بيتىو أهل بيتى أذكرك: به، فحث على كتاب اللّه و رغب فيه ثم قال

اولى كتاب خداست كه در آن هدايت : گذارم من دو چيز گرانبها را در بين شما به جا مى« 
پس در اين مورد بسيار تأكيـد و تشـويق   .. و نور است، پس آن را برگيريد و بدان تمسك جوييد

بـار   و ايـن را سـه  (آورم  اد شما مـى بيتم به ي بيتم؛ خدا را درباره اهل و اما اهل: نمود و آنگاه فرمود
 ..»)تكرار فرمود

نيـز مرجـع قانونگـذارى اسـت و بايـد      » عترت«توان نتيجه گرفت كه  آيا از اين حديث مى
منحصراً دين را از طريق ايشان فهميد؟ آيا محور حديث بر تأكيد به قرآن و گرايش مردم به سوى 

 آن نيست؟

ايد كه قرآن و عترت،  نتيجه گرفته» اب اللّه و عترتىكت«در حديث » ثقلين«جنابعالى از واژه 
» ثقل اكبـر «در حديث آمده كه قرآن  -به فرض صحت حديث  -در حاليكه ! همسنگ يكديگرند

 :البالغه نيز مذكور است است؛ چنانچه در نهج» ثقل اصغر«و عترت، 
      2.»ألم أعمل فيكم بالثقل األكبر و أترك فيكم الثقل األصغر«

را ميـان  ) بيـت  اهـل (در ميان شما عمل نكردم، و آيا ثقل اصغر ) قرآن(من به ثقل اكبر آيا «
 ..»شما وانگذاشتم؟
كه شما از  -» حديث  ثقلين«دانيم روايات، مفسر و مكمل همديگرند و در برابر  چنانكه مى

ص اين احاديث نيز هست كه حـديث ثقلـين را توضـيح داده و مشـخّ     -ايد  كتب گوناگون آورده
البته اگر چنانچه بنا را بر صـحت آنهـا   .. ، دو مرجع همسنگ نيستند»عترت«و » قرآن«سازد كه  مى

 !!بگذاريم

_________________________________________________________________________ 
  . 36طالب، حديث شماره  بن أبى صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل على -  1
  . 86 ، كالم1اإلسالم، جزء البالغة، شرح فيض نهج -  2
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بيت، همان چهارده معصـوم هسـتند و    منظور آيه از اهل -1: ايد در رابطه با آيه تطهير آورده
سـيوطى در كتـاب    الـدين  كه جـالل  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سلمه همسر  به دو روايت از ام

سلمه  ام 1:ايد كه اد كرده و گفتهاستن -و به حديث كساء معروف است  -آورده » الدر المنثور«خود 
صلي اهللا عليه و (پيامبر اگر چنانچه منظور زنان  -2. دانست خود را داخل مصاديق آيه تطهير نمى

و ) عـنكنّ (ر مؤنّـث  آمـده و ضـمي  ) يطهـركم (و ) عـنكم (بود، چرا ضـمير جمـع مـذكّر     مى )سلم
بـه  » يطهـركم «و » عـنكم «ضمير جمع مذكّر در دو كلمه : ايد نيامده است؟ و ادعا كرده) يطهركنّ(

 گردد؟ همان معصومين برمى

 ):جواب( 
شود كه در امـرى   بايد گفت كه اصوالً در قرآن به جمعى گفته مى» اهل«اوالً در مورد واژه 
كـه در  » اهـل اسـالم  «در داشتن كتاب اشتراك دارند، يـا   كه» اهل كتاب«مشترك باشند؛ همچون 

كار رفته، اعم از همسران  2 ن، واژه اهل در مصاديق مختلف بهبنابراي.. اسالم، اشتراك عقيده دارند
، افراد خانواده و كسانى كه اشتراك عقيدتى دارند، و لذا بـراى درك  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

شود و بايد به قبـل و بعـد آيـه     ر هر مورد، به وجود قرائن موكول مىمعنى و مصداق واقعى آن د
 .را در آن آيه يافت» اهل«نگريست تا معنى مورد نظر 

در صدر مطلب، و ضماير جمع مؤنّث تا انتهاى آيه » يا نساء النبى«در آيه تطهير، بنابه قرينه 
باشـد؛   مـى  )صلي اهللا عليـه و سـلم  (بر پيام، همان زنان »اهل«و آيه بعد از تطهير نيز، مراد از واژه 

 :بينيم چنانچه مى

m�Q�R���S�T�U�WV�X�Y�Z�[�\��]��̂_��̀a�
b���c���d�e�f������g�h����i�j���k�l���nm�o��p�
q���r���s���t���vu�w�������x�y�z�����{��|������}�~�
_����`���a���b���c�d��e���f�����g��h�i���kj�l���m�
n��������o�p�q��l ]34 - 32: ألحزابا [  
خواهيد متّقى و  شما مثل هيچ يك از زنان ديگر نيستيد، اگر مى! اى زنان پيامبر(

و بـا نـاز و   (نرم و نازك نكنيد ) انگيز به گونه هوس(پرهيزكار باشيد، صدا را 
_________________________________________________________________________ 

، فاطمه و على و حسن و حسين را زير عباى خـود فراخوانـد و   )صلي اهللا عليه و سلم(ه كه پيامبر در روايت آمد - 1
 ! بيت من هستند، پس هرگونه پليدى را از آنهابردار و كامالً پاكشان گردان اينان اهل! پروردگارا: فرمود

ترسيدم اگر اسالم و اهلش «؛ »...و أهله فخشيت إن لم أنصر اإلسالم«: فرمايد در رساله الغارات مى  چنانچه على -   2
 .  »...را يارى نكنم
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كه بيماردالن چشم طمع به شـما بدوزنـد و بلكـه بـه     ) كرشمه سخن نگوييد5
و به جـز  (هاى خود بمانيد  وييد، و در خانهصورت شايسته و برازنده سخن بگ

و همچـون  ) هايتـان بيـرون نرويـد    كارهايى كه خدا بدان اجازه داده، از خانه
و (جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمـايى و آرايـش نكنيـد    

و نماز را برپا داريد و زكـات را  ) خود را در معرض تماشاى مردم قرار ندهيد
خواهـد   ز خدا و رسولش اطاعت نماييد؛ زيرا قطعـاً خداونـد مـى   بپردازيد و ا

دور كند و شما را پاك سازد و آيات خـدا  ) پيامبر(پليدى را از شما اهل بيت 
بياموزيـد و بـراى   (شود  هايتان خوانده مى آميز را كه در خانه و سخنان حكمت

 )..اه استدقيق و آگ) از تمام كارهايتان(بيگمان خداوند . ياد كنيد) ديگران

پيـامبر  طـرف خطـاب، همسـران     -قبل و بعـد آن   -شود كه در سرتاسر آيات  مالحظه مى
.. اى از آيات را برداشـت و سـياق آن را شكسـت    توان قطعه هستند و نمى )صلي اهللا عليه و سلم(

باشـد و منظـور از    به طـور خصـوص مـى   » همسران پيامبر«در آيه، همان » اهل«بنابراين منظور از 
باشـد؛ چنانچـه در    هاى همسرانش مـى  و حجره )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ، همان خانه »يتالب«

واذكـرن مـا يتلـى    ... ليذهب عنكم الرجس أهل البيت... و قرن فى بيوتكن«: فرمايد همان آيات مى
�: فرمايد مى -در همان سوره  -يا در جايى ديگر .. »فى بيوتكن �

m�e�f�g�h�i�j�k�l���m��n�o�l ]53: األحزاب [  
هاى پيامبر وارد نشويد، مگر اين كه بـه شـما اجـازه داده     به خانه! اى مؤمنان«

  .. »شود
، »كلبـى «، »عطـاء «، »هعكرمـ «، »عباس إبن«شوكانى نيز در تفسير خود، روايتهاى متعددى از 

صـلي  (ر پيامبآورده كه مقصود آيه، همان همسران  -رضى اللّه عنهم  -» سعيدبن جبير«و » مقاتل«
      1.باشد به طور خصوص مى )اهللا عليه و سلم

ا دو روايت منسوب به امسـيوطى  » الـدر المنثـور  «كـه از   -رضـى اللّـه عنهـا     -سلمه  و ام
اند؛ چنانچه در طرق آن دو روايـت،   سنّت آن را جعلى و مردود دانسته ايد، تمام علماى اهل آورده

_________________________________________________________________________ 
 . ، چاپ مصر278 ، ص4 القدير، شوكانى، ج فتح -  1
  



 نقدي بر كتاب تيجاني

ديـده  » بن عبدالقدوس عبداللّه«و » العوفى هعطي«و  »بن مرزوق الكوفى فضيل«و » شهربن حوشب«
 1 !يع و تدلّس و دروغگويى مشهورندشوند كه همگى آنها به تش مى

گويـد كـه از مصـاديق آيـه      مـى  -رضى اللّه عنها  -سلمه  بعالوه، اگر روايت منسوب به ام
ـ      تطهير نيست، قرآن نشان مى ول مجعـول از  دهد كه هست و ما مـتن صـريح قـرآن را در برابـر ق

كنيم سلمه رها نمى ام! 
، برخالف ساير ضماير جمع مؤنـث كـه   »يطهركم«و » عنكم«ثانياً و اما اينكه چرا دو ضمير 

باشد كه هر دو ضـمير بـه    مى» اهل«در آيات آمده، به صورت جمع مذكّر ذكر شده، به خاطر لفظ 
فراوان است كه بـه چنـد    -م است كه أفصح كال -نظير اين مورد، در قرآن كريم .. گردند آن برمى

 :شود نمونه اشاره مى

m�b�c�d�e�f�g�h�i���kj�l ]78: األنعام[  
اين است پروردگـار  : پس وقتى كه خورشيد را درخشان و تابناك ديد، گفت(
 !)..ز ماه و ستاره استااين بزرگتر ! من

مؤنّـث ذكـر   به صـورت   -بازغة  -مؤنّث لفظى است و صفت آن نيز » الشمس«در حاليكه 
به آن اشاره » هذا«مشاراليه است، با ضمير مذكّر » رب«اما در جمله بعدى، چون لفظ .. شده است

» هذه«باشد، ذكر شده؛ نه  مى» هذا«كه مشاراليه » الشمس«براى » أكبر«شده و صفت تفصيلى مذكّر 
م اشـاره و ضـمير   پـس ذكـر اسـ   . شدند ذكر مى» الشمس«بايست براى  كه قاعدتاً مى»  كبرى«و نه 

است؛ چنانكه ضمير جمع مذكّر در آيـه  » رب«به اعتبار » الشمس«تفصيلى مذكّر در اين آيه براى 
، »بيـوتكنّ «، »قـرن «، »قلـن «، »فالتخضـعن «، »إتقيتنّ«، »لستنّ«: تطهير بعد از آن همه ضماير مؤنث

و !.. ، معنى ديگـرى نـدارد  باشد و جز اين مى» أهل«، به اعتبار »أطعن«و » آتين«، »أقمن«، »تبرجن«
 :تر هايى واضح اما نمونه

m�Í���Î����Ï���Ð���Ñ�������Ò���Ó��Ô������Õ�Ö��A���B���C�D�

E��F���G��H�I��J���K��������L����M�N��O����P�����Q����R�S��T��U���V��

W�X�Y�[Z�\���]��̂_�l ]73 - 71: هود[   
از اين خبر كه آنهـا فرشـتگان   ( ايستاده بود) ساره كه در آنجا(همسر ابراهيم (

هستند و براى نجات برادرزاده ابراهيم، يعنى لوط و ساير مؤمنان از دست كفّار 
_________________________________________________________________________ 

تعليق شيخ معلّمى  -81 ، ص4 تيمية، ج السنة، إبن منهاج -457 ، ص2 ، ج362 ، ص3 ميزان اإلعتدال، امام ذهبى، ج - 1
  . 353 يمانى بر الفوائد، ص
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اسـحاق و بـه   ) تولّـد (بدو مـژده  ) توسط همان فرشتگان(خنديد، ما ) اند آمده7
آيا من كه پيرزنى ! اى واى: گفت. را داديم) از اسحاق(يعقوب ) تولّد(دنبالش 

اين ! زايم؟ باشد، فرزندى مى شوهرم كه پيرمردى مى) ابراهيم( هستم و اين هم
بيـت   هلااى ! كنى؟ آيا از كار خدا شگفت مى: گفتند! چيز بسيار شگفتى است

گمـان خداونـد سـتوده     بـى . رحمت و بركات خدا شامل شماسـت )! ابراهيم(
 )..بزرگوار است

در  -اسـت زمـانى كـه او را     )عليـه السـالم  (  ابـراهيم اين گفتگوى مالئكه با سارة، همسـر  
 -را » أهل البيت«بينيم خداوند لفظ  به اسحاق بشارت دادند و چنانچه مى -حاليكه نازا و پير بود 

برد؛ نه ديگـرى و ضـمير جمـع مـذكّر      به كار مى )عليه السالم(  ابراهيمبراى زن  -با زبان مالئكة 
چنانچه علماء و مفسران شيعه .. گردد رمىب» اهل«به همان  -آمده » عليكنّ«كه به جاى  -» عليكم«

سـاره،    ابراهيم و؛ زيرا 1اند را تنها ساره دانسته» البيت اهل«اند و منظور از  نيز، به آن اعتراف داشته
 !در آن موقع هنوز داراى فرزندى نشده بودند و تنها مخاطب مالئكه نيز، همو بوده است

m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J��K��L�M�N�O�P���Q�

R�S�T��U�V�������W��X���Y�Z����[�\��]�l ]29: القصص [     

را بـه پايـان رسـانيد و    ) قرارداد بين خود و شعيب(هنگامى كه موسى مدت (
يعنى زنش، دختر شعيب از مدين به سـوى مصـر حركـت    (اش  همراه خانواده

ى بايستيد، من آتش: اش گفت ، در كنار كوه طور، آتشى را ديد، به خانواده)كرد
اى از آتش برايتان بياورم تا خويشتن را  بينم، شايد از آنجا خبرى يا شعله را مى

 !)..بدان گرم كنيد

اسـت كـه بـه     - 7 دختـر شـعيب   -و همسـرش   )عليه السالم(  موسىدر اينجا نيز بحث از 
ه كسـى  تمام مفسران شيعه نيز، به اين موضوع اعتراف دارند ك.. رفتند تنهايى از مدينه به سيناء مى

 2  پس چرا ضماير به صورت تأنيـث . ستبا او حضور نداشته ا )عليه السالم(  موسىبه جز همسر 
 نيامده است؟ -أمكثى، آتيك، لعلك، تصطلين -

_________________________________________________________________________ 
، چاپ 493 ، ص4 الصادقين، ملّافيض كاشانى، ج منهج -، چاپ بيروت 180 ، ص3 شيخ طبرسى، جالبيان،  مجمع - 1

 .تهران
، 7 الصادقين، فيض كاشانى، ج منهاج -)سوره القصص( 250 و ص) سوره النمل( 211 ، ص4 البيان، طبرسى، ج مجمع - 2

، چاپ 139 ، ص2 ، ج)ترين آنها معروف است كه به امام مفسرين شيعه و قديمى(تفسير قمى، أبوالحسن قمى  - 95 ص
 . ، چاپ قم126 ، ص4 نورالثقلين، عروسى حويزى، ج -نجف 
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m�É�Ê�Ë�Ì�����Í�Î�Ï�ÑÐ�Ò�Ó�Ô�Õ��l ]ــران : آل عمـ
121 [  
ى زمانى كه سحرگاهان از ميان خانواده خود بيرون رفت) به ياد آور! اى پيامبر((

 )..و پايگاههاى جنگ را براى مسلمانان آماده كردى و خداوند شنوا و داناست

و آن گونه كـه در   -از نزد همسران خود  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و اين زمانى بود كه 
اش را پوشيد، خـارج   براى جنگ احد، بعد از اينكه زره -روايات و تفاسير آمده، از حجره عايشه 

      1.شد
زمـانى كـه بـه حجـره زنـانش وارد       )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر حاديث نيز آمده كه در ا

      2.»السالم عليكم أهل البيت و رحمة اللّه و بركاته«: فرمود شد، مى مى

 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر  -تهمت ناروايى كه به عايشه زده شد  -» إفك«يا در جريان 
او  هم أهلك و ال أعلم إال خيرا؛«: گفت  د نظرخواهى كرد، أسامهدر مورد همسرش از أسامةبن زي

جمـع مـذكّر ذكـر     رو به صـورت ضـمي  .. 3»دانم ز آن نمىاهل و خانواده توست و من جز خوبى ا
 ..ها فراوانند اينگونه نمونه!.. كند مى

ا مطـرح  ر -» تطهير تكوينى«نه  -» طهارت تشريعى«ثالثاً و اما در مورد معصومين، آيه،     
اطاعت از خدا و «و » پرداخت زكات«، »اقامه نماز«، »گزينى عفّت«، »پرهيزكارى«ساخته كه افراد با 

ولكـن يريـد   «: شوند و اين مطلب را در حقّ عموم مسلمانان نيز فرمـوده اسـت   پاك مى» رسولش

 4 :فرمايد يا مى.. »را پاك گرداند خواهد شما وليكن خدا مى«؛ »ليطهركم

m�j�k�l�m�n�o�p�l ]103: التوبة [  
  ..  »از اموالشان زكات بگير تا پاكشان گردانى«

، علـى و  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر : گويد البته احاديث صحيحى موجود هست كه مى 
فرمود، و معنى اين كار، اين اسـت كـه    كرد و آيه تطهير را قرائت مى فاطمه را براى نماز بيدار مى

تواننـد بـا عمـل بـه      مى -و هركس ديگر  -وه بر زنان، فرزند و دامادش نيز آيه تعميم دارد و عال

_________________________________________________________________________ 
، 1 الكشـاف، زمخشـرى، ج   -408 ، ص1 فى ظالل القرآن، شهيد سـيدقطب، ج  - 175 شناسى، شريعتى، ص اسالم -  1

  . 408 ص
  . 429 ، ص8 فتح البارى، شرح صحيح بخارى، ج -  2
 . 25 ، ص1 بن جوزى، ج صفوةالصفوة، عبدالرجمن - 234 ، شريعتى، صشناسى اسالم - 3
  ). 6/المائدة( - 4
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عصـمت  «و » تطهيـر تكـوينى  «اش، پاك شوند؛ نـه آن كـه    دستورات خدا و اجتناب از نواهى9
 !را در حقّشان اعالم نمايد» ذاتى

همان  اول 1  در درجه» بيت اهل« -نيز آمده  همانگونه كه در روايت زيدبن األرقم -بنابراين 
هايش نيـز در معنـى آن داخـل     هستند و سپس فرزندانش، عموهايش و عموزاده» همسران پيامبر«

دانند و بقيـه   مى -على و فاطمه و حسن و حسين  -عبا  آل -اما شيعيان، تنها چهار نفر .. شوند مى
كلثـوم   ب و امزينـ - )رضي اهللا عنه(علي تر آن كه، تمام فرزندان  و جالب! سازند را از آنها جدا مى

، محمدبن حنفية، أبـوبكر، عمـر، عثمـان، عبـاس، جعفـر، عبداللّـه،       ))رضي اهللا عنه(عمر همسر (
رضـي اهللا  (  حسـين را غير از حسن و حسين، و نه فرزندان حسن و نه فرزندان  -عبيداللّه، يحيى 

الـخ را از  ...نه فرزنـدان او  العابدين غير از باقر را، و العابدين را، و نه فرزندان زين غير از زين )عنه
را غيـر از فاطمـه    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر همچنين ديگر دختران ! سازند اين حق محروم مى

و ) بـن ربيـع   العـاص  همسر أبـى (از اين حق محروم ساخته و زينب ) )رضي اهللا عنه(علي همسر (
آورند به حساب نمىرا جزو آنها ) )رضي اهللا عنه(عثمان دو همسر (كلثوم  رقيه و ام! 

است، اهل بيت  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ، به خاطر اينكه داماد )رضي اهللا عنه(علي اگر 
.. باشـد  مـى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر داماد مضاعف  )رضي اهللا عنه(عثمان شود،  محسوب مى

باشد، چرا جعفر و عقيل  مى اش و اگر به خاطر اينكه عموزاده.. بن ربيع نيز داماد اوست العاص أبى
صلي اهللا (پيامبر اند؟ چرا عموهاى  از اين حق محروم شده - )رضي اهللا عنه(علي برادران ديگر  -

 !اند؟ از اين حق محروم گشته  عباس و فرزندانش از جمله عبداللّه: از جمله )عليه و سلم
همراه  )صلي اهللا عليه و سلم( پيامبربيت  اگر بپذيريم اهل«: ايد كه به عرض بنده اشاره داشته

 !»با او فقط محدود به پنج نفر بوده، بايد پنج امامى شويم، نه دوازده امامى
 ):جواب(

را بپذيريم، » اهل الكساء«و » كتاب اللّه و عترتى«منظور بنده اين است كه اگر حديث ! آرى
، نه آنان كه تا آن زمـان پـا بـه    بوده» موجود«بيت  اهل )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مسلّماً منظور 

_________________________________________________________________________ 
نساؤه من أهل بيته و لكن أهل بيته من : و من أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: فقال له حصين...« - 1

: قـال . كل هؤالء حـرم الصـدقة  : قال.. باسع جعفر و آل عقيل و آل على و آل هم آل: وهم؟ قال: قال. حرم الصدقة بعده
جـزو  ) صلي اهللا عليه و سلم(بيت چه كسانى هستند؟ آيا زنان پيامبر  اهل! اى زيد: پس حصين به زيد گفت... «؛ »!نعم

الصـدقة باشـد،    بيت هستند، و ليكن هركس كه بعـد از او نيـز از حـرم    زنانش نيز از اهل! آرى: آنها هستند؟ زيد گفت
.. عبـاس هسـتند   جعفـر و آل  عقيل، آل على، آل آنها، آل: و آنها چه كسانى هستند؟ گفت: حصين گفت.. ستبيتش ا اهل

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضـائل  .. (»!آرى: الصدقة هستند؟ زيد گفت تمام اينها از حرم: حصين گفت
  ). 36طالب، حديث شماره  بن أبى على
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به قول جنابعالى و بنا به حـديث   -بيت موجود در آن زمان،  و اهل!.. عرصه حيات نگذاشته بودند
، سـفارش  »ثقلـين «توان از حديث  اند، و نمى على و فاطمه و حسن و حسين بوده -مجعول كساء 

 ..گانه را اثبات كرد درباره ائمه دوازده
سالم و كدام توحيد بر خلق خداونـد، حجـت اسـت؟ اسـالم أبوحنيفـه؟      كدام ا: ايد فرموده

 اسالم مالك؟ اسالم شافعى؟ اسالم أحمدبن حنبل؟ يا اسالم عترت طاهره رسول؟

 :بايد به عرض جنابعالى برسانم كه): جواب( 
اوالً اسالم دينى است كه به لحاظ انتساب اصلى، آن را فقط به يك نفر بايد نسبت داد و او 

صـلي اهللا عليـه و   ( ما معتقد به اسالمى هستيم كه محمـدبن عبداللّـه  .. سى جز آورنده آن نيستك
محتـواى ايـن   .. حدود چهارده قرن پيش در جزيرةالعرب آورد و بـه جهانيـان عرضـه كـرد     )سلم

مـنعكس   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خـدا  اسالم، در مرحله اول در قرآن و سپس در سنّت 
دو مأخذ، هرآنچه به نام اسالم گفته شود، حجيت ندارد و بايد براى ارزيابى، ابتدا  جز اين.. است

 .به قرآن و سپس به سنّت ارائه شود
از اين جهت ما در فقه، به فقه مقارن پايبنديم و معتقديم بايد همه اقـوال فقهـاء را بررسـى    

اى را حجت  ت؛ نه آن كه فرقهكرد و هر قولى را كه دليل محكمترى از كتاب و سنّت دارد، پذيرف
 !گويد، قبول كرد دانست و بعد، هر آنچه آن فرقه مى

توانند رافع اختالفات باشند؛ چنانكـه فرمـوده    كتاب و سنّت، مستقالً قابل فهم هستند و مى
 :است

m�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø��Ù�Ú�Û l]64: النحل� [  
در هرآنچه در آن ) وسيله آنبه (ايم، مگر اينكه  و ما اين كتاب را بر تو نازل نكرده(

 )..اختالف    كنند، برايشان بيان كنى

m�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ��Ç�ÉÈ�l ]10: الشورى [  
 )..هرچه در آن اختالف كنيد، حكمش به سوى خداست(

جز  1 -البالغه نيز آمده  همانطورى كه در نهج -بنابراين، مرجع فهم دين و رافع اختالفات 
سى بگويد، ممكن است در اين دو نيـز كسـانى اخـتالف پيـدا     قرآن و سنّت چيزى نيست و اگرك

بايد پيروان هـر  ! كنند، جواب اين است كه در هر چيز ديگرى نيز ممكن است، اختالف پيدا كنند
سـليم  در حلّ و فصـل اختالفـات بپذيرنـد و در برابـر آن ت    » مطلق«طرزفكر، مرجعى را به عنوان 

_________________________________________________________________________ 
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قرآن ايمـان داشـته باشـند، همـان      1 مسلمانان، واقعاً بهاگر .. رسندباشند تا بتوانند به وحدت ب1
رضـي اهللا  (علـي  قرآن و سنّت براى رفع اختالفاتشان كافى است و اگر منصف نباشند، در سخن 

اثر » مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة«چنانكه كتاب ! و فرزندانش نيز، اختالف خواهند كرد )عنه
 )رضـي اهللا عنـه  (علي فقهايى است كه همه خود را شيعه  علّامه حلّى، سراپا منعكس آراء مختلف

 !اند و فرزندانش رسيده، اختالف كرده )رضي اهللا عنه(علي دانند، ولى در اخبارى كه از  مى
با ساير صحابه و تابعين چه تفاوتى داشته است؟ هيچ  )رضي اهللا عنه(علي ثانياً مگر توحيد 

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  اگر : پرسيم ه است، ولى ما مىرا رد نكرد )رضي اهللا عنه(علي كس توحيد 
 -البالغه مذكور است  كه در نهج -هاى پرشور توحيدى را  شد و آن خطبه قبل از آن كه خليفه مى

صـلي  (پيـامبر  ماند؟ آيا قـرآن و   رفت، آيا دين اسالم و توحيدش ناقص مى خواند و از دنيا مى مى
حيح و كامل به مردم نرسانيده بودند؟ به نظر ما، دين اسالم ، توحيد را به طور ص)اهللا عليه و سلم

و ساير ائمه رسـيده،   )رضي اهللا عنه(علي توان در فهمش از آثار صحيحى كه از  در عين آن كه مى
استفاده كرد، ولى وابسته به آن نيست، و چه بسا در مواردى، صحت و سقم آن آثار را بايد از راه 

 ..ين دو مأخذ اصلى در اسالم بررسى كردتطبيق با قرآن و سنّت، ا
� :به دنبال طرح مطلب از سوى اينجانب كه برپايه آيه �

m�¿�À�Á�Â����������Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È����l ]122: التوبة [  
   )ين آشنا گردنداى بروند تا به علوم د اى، عده بايد كه از هر قوم و قبيله(

ى به مدينه كوچ كرده و در دين تفقّه كننـد تـا   ا اى از مسلمين، عده بود از هر طايفه  الزم... 
صلي اهللا عليه (رسول خدا هنگام بازگشت به قوم خود، به آنها منتقل سازند و اينان همه از عترت 

شدند،  پس اگر دو صحابى در حكمى از احكام خدا، دچار اختالف مى: ايد نبودند، فرموده )و سلم
 تكليف چه بود؟

 :كه كنم بنده عرض مى): جواب( 
 :تكليف را در اين شرايط، قرآن معين كرده كه

m�Ò�Ó��Ô�Õ�Ö�×������Ø�Ù�l����]59: النساء [  

_________________________________________________________________________ 
و «؛ »و لكم علينا العمل بكتاب اللّه تعالى و سيرة رسول اللّه و القيام بحقه و النعش لسنته«: فرمايد نانچه على مىچ - 1

) صـلي اهللا عليـه و سـلم   (اين حق برماست كه به كتاب خدايتعالى و سنّت و سيرت رسول خـدا  ) مسلمانان(براى شما 
البالغه،  نهج.. (»شور است، تسليم محض باشيم در اختيار غاسل و مردهاى كه  عمل كنيم و در مقابل سنّت او، مانند مرده

 ) 168، كالم 3شرح فيض، جزء
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يعنـى  (و رسـول  ) يعنى قرآن(هرگاه در چيزى اختالف كرديد، آن را به خدا (
 )..بازگردانيد) سنّت

صـلي  (پيامبر مسلّماً آن دو صحابى به  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا بنابراين در زمان 
.. كردنـد  مراجعـه مـى   -بـه آثـارش    )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر و بعد از  - )اهللا عليه و سلم

بايد براى رفع اختالفات به ائمه  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا جنابعالى ادعا داريد كه پس از 
اگر خود ائمه با هـم  : پرسم گانه و بعد از آنها به آثار و رواياتشان مراجعه كرد، اينجانب مى دوازده

تكليـف ديگـران چـه     -انـد   كه بنا بر روايات متعدد داشـته -در مسائل گوناگون اختالف داشتند 
دچار  -كه به اعتراف علماى شيعه خود اختالف بسيارى دارند -يا اگر در احاديث ائمه ! شود؟ مى

راجع شيعى، متّكى بـه  اختالف شديم، چه كار بايد كرد و تكليف چه خواهد بود؟ چنانكه امروز م
صـلي  (پيـامبر  حقيقت آن است كه در قرآن و سنّت قطعى ! همان احاديث، فتاواى گوناگون دارند

و ميسر نيست تا در اينجا بـا شـرح آنهـا وارد مباحـث فقهـى       -، قواعدى هست )اهللا عليه و سلم
 ..شود ع اختالف مىكه هرگاه افراد، قواعد مزبور را رعايت كرده، انصاف نشان دهند، رف -شويم 

ما براى رفع اختالف، محتاج آن نيستيم كه مراجع اضافى درست كنيم، و منصفان را همـان  
البالغـه و نامـه    نهج 149در خطبه  )رضي اهللا عنه(علي بس است؛ چنانچه خود » سنّت«و » قرآن«

 ..فرمايد از عهدنامه به مالك اشتر نخعى، همين موضوع را تصريح مى 53
لطفـاً بفرماييـد مـا هـم بشناسـيم آن      : ايـد  در كالم آخر خود در اين مورد فرموده و باالخره

من دين خدا را بدون احتيـاج بـه   «: دانشمندى را كه فقط ادعا كند و در ادعايش راستگو باشد كه
آن چنانكه خدا فرموده و رسولش ابالغ نمـوده، فهميـده و    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بيت  اهل

 .»!ام ى دريافتهبه درست
 :كنم كه در پاسخ عرض مى): جواب( 

جز يـك سلسـله روايـات ضـد و      -منظورم در اينجا، ائمه است  -بيت  از اهل! برادر عزيز
نقيض در فقه چيزى باقى نمانده كه به عنوان نمونه، بسـيارى از آنهـا را شـيخ طوسـى در كتـاب      

و به قول خودش، بسيارى از اين روايـات در   گرد آورده» اإلستبصار فيما اختلف فيه من األخبار«
و  -آيا شما شرط آشنايى با دين خدا را خوانـدن و فهميـدن ايـن كتـاب     ! تقيه صادر گشته است

دانيد؟ در رابطه با قرآن نيز كه اساس اسالم است، هيچ تفسـيرى از ائمـه وجـود     را مى -امثال آن 
ادعا شده كه علماى بزرگ شيعه ماننـد علّامـه     يك تفسير به نام امام حسن عسكرىو تنها  1ندارد

_________________________________________________________________________ 
 ! اند حال بماند از آن روايتهايى كه از ائمه مبنى بر تحريف قرآن آورده - 1
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مقـدارى  ! آرى! انـد  حلّى، ممقانى، و شوشترى در كتاب رجال خود، آن را سـاختگى دانسـته  3
در  )رضـي اهللا عنـه  (علـي  هـاى توحيـدى از    روايات صحيح در اخالق و احكام و ادعيه و خطبه

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  سـنّت از   اهل تر از آنها، در كتب البالغه هست كه نظاير آنها و عالى نهج
 !نقل شده است )سلم

با وجود اين، ما منكر فضايل و يا سخنان صحيح ائمـه نيسـتيم و آنهـا را قابـل اسـتفاده و      
دانيم، اما اين سخن به هيچ وجه بدان معنى نيست كه هركس آن كلمـات را نديـده،    گيرى مى بهره

براى درك بهتر اسالم، الزم است به كتـب تفسـير و سـيره و    بلكه .. اساساً اسالم را نشناخته است
بيت، كتـب زيديـه را نيـز     سنّت مراجعه كرد و براى آشنايى بيشتر با فقه اهل مغازى و حديث اهل

، ولى غالباً موافق با آراء )رضي اهللا عنه(علي مورد نظر قرار داد كه آثار فقهى در مĤخذشان از قول 
 ..سند امام زيد مراجعه كنيدبه م.. سنّت آمده است اهل

 

 »عصمت«

  
ايـن صـفت   .. عصمت به معنى مصونيت از گناه و عصيان است كه باالتر از درجه تقواست

اختصاص داشته؛ زيرا دائماً با وحى در ارتباط بوده و هرگاه لغزش و اشتباهى : تنها به انبياى الهى
تند و لذا عصمتشـان، عصـمت ذاتـى و    گش شدند و برمى كردند، بالفاصله توسط وحى آگاه مى مى

 ..تكوينى نبوده، بلكه در پرتو وحى بوده است
اما تيجانى به همراه شيعيان، معتقدند كه ائمه و پيامبران معصوم بالذات بوده و از خطاهـا و  
گناهان كوچك و بزرگ و پنهان و آشكار، و از هرگونه فراموشى و نسيان مصون هستند؛ چنانچـه  

 :آورد ، چنين مى»همراه با راستگويان«از كتاب  »عصمت«در فصل 
چه آنها كه ظـاهر و چـه آنهـا كـه      -امام مانند پيامبر، بايد معصوم از تمام بديها و گناهان «

از آغاز كودكى تا روز وفات، عمداً و سهواً باشد و همچنين بايد معصـوم   -پوشيده و پنهان است 
زيرا امامان، حافظان و نگهبانان شريعتند و برپادارندگان از هر خطا، اشتباه، سهو و فراموشى باشد؛ 

سازد به عصـمت پيـامبر    احكام، و موضع آنان موضع پيامبر است، و همان دليل كه ما را ناچار مى
.. معتقد شويم، خود كافى است كه ما را به عصمت امامان برساند، بدون هيچ فرقى در اين زمينـه 

ت، آيا در آن چيزى مخالف قـرآن و سـنّت وجـود دارد؟ يـا     اين نظر شيعيان است در مورد عصم
رساند؟ يا قـدر و منزلـت    داند؟ يا اينكه اين عقيده به اسالم ضرر و زيانى مى عقل آن را محال مى

 )301ص .. (»آورد؟ پيامبر و امام را پايين مى
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اهللا  صـلي (پيـامبر  اين عقيده مخالف قرآن كريم و سنّت ! آرى: گوييم در جواب تيجانى مى
و بـه اسـالم هـم ضـرر     ! تواند آن را بپذيرد عقل نمى! و مسلّمات تاريخ اسالم است )عليه و سلم

و امامان را نيز از آنى كـه هسـت، پـايين     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر رساند و قدر و منزلت  مى
 !!آورد مى

ا شـريك خـدا   آنچنان غلـو كردنـد كـه او ر    )عليه السالم(  عيسىچنانچه مسيحيان در حقّ 
يهوديان نيز همينطور و در دين خود غلو كردند و آن را از آنى كه بود، منحرف و تغييـر  .. ساختند

دادند و لذا هرگونه غلوى در بزرگان اسالم، مايه ضرر و زيان براى اسالم خواهـد بـود؛ چنانچـه    
 :دارد را از اين كار برحذر مى -و ساير مردم  -كتاب  قرآن، اهل

m�A�B�C�D�E�F�G�H�I��J�K�L�M�N�O�P�

Q�R��S�T�U�V�W�X�l ]77: المائدة [  
به ناحق در دين خـود غلـو نكنيـد و از اهـواء و اميـال      ! اى اهل كتاب: بگو(

انـد و از راه   اند و بسيارى را گمـراه كـرده   گروهى كه پيش از اين گمراه شده
 )..اند، پيروى ننماييد راست منحرف گشته

بن  ال تطرونى كما أطرت النصارى عيسى«: فرمايد نيز مى )ه و سلمصلي اهللا علي(رسول خدا 

نستاييد، همانگونـه كـه   مرا بيش اندازه از روى غلو «؛ »مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبداللّه و رسـوله 
. اى هسـتم  اند، من تنها بنـده  روى غلو، عيسى پسر مريم را بيجا بيش از اندازه ستوده 1زمسيحيان ا
 ..»نده خدا و فرستاده خداب: پس بگوييد

خداوند انسان را از روح و جسمى خلق كرده و عناصرى در وجودش نهاده كه با جهـل و  
خطا و گناه و عصيان و فراموشى و دوستى شهوات، سرشته شده و هيچ كس را مسـتثنى ننمـوده   

 :فرمايد است؛ چنانچه مى

m�p�q�r�s�l٢ ..m�T��U�WV�l3 ..m�¡�¢���£�¤�¥�l4 ..

m�F�G�H�I�l5 ..m�u�v�w�x�l.6..  m�À�Á��������Â�Ã�Äl1..m�H�I�

_________________________________________________________________________ 
 .صحيح بخارى و مسلم - 1
  )14/عمران آل.. (»براى مردم، حب و دوستى شهوات زينت داده شده است« 2
  )128/النساء.. (»اند نسانها با بخل شديد، سرشته شدها« 3
  ). 8/العاديات.. (»انسان عالقه شديدى به دارايى و اموال دارد« 4
  ).53/يوسف.. (»كند همانا نفس انسان به بديها بسيار امر مى« 5
  ).100/اإلسراء.. (»و انسان بسيار بخيل است« 6
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5
J��K���L���M���ON�P��Q�R���S�T�U��V��W��X�Y�Z���[����\�]�l2..m�

p�q���r�s��l  3... m�k�l�����m�n��o�l4... m�K��L�M��N�O�Pl5 ..

mU�V�W�X�l6...m�e���f�g�h�i�j���k��l�l 7   
خداوند  8 سازند كه لّم را ثابت مىاين حقيقت مس -ر و آيات بسيارى ديگ -تمام اين آيات 

در خطـا و   -پيداسـت 9 »انسـان «همانگونه كـه از اسـم    -اً اى خلق كرده كه دائم انسان را به گونه
فراموشى است و اشتباه و گناه در سرشت و نهادش همچون خون در رگهايش جريان دارد، و لذا 

توانيـد،   تا آنجـا كـه مـى   : خته است، بلكه فرمودههيچ كس را به عصمت و پاكى مطلق مكلّف نسا
 !گناه نكنيد و خود را برحذر داريد

m�§��̈�©�ª�«�®¬�l ]286: البقرة [    

 )..خداوند هيچ نفسى را مكلّف نساخته مگر به اندازه طاقتش(

m�w�x�y�z��l ]16: التغابن [  
 )..توانيد، از خدا بترسيد و متّقى باشيد تا آنجا كه مى(

ترين فرد، نزد خدا با تقواترين است؛ كسى كه بسيار پرهيزكار است و دائمـاًدر   گرامىو لذا 
 :حال بررسى اعمال خويش است تا به گناه و عصيان كشيده نشود

m�q���r�s�t�vu�l ]13: الحجرات [  
 )..ترين شما نزد خدا، با تقواترين شماست به راستى گرامى(

گناهى هم مرتكب شد و يا خطايى را انجام داد،  - بنابر اقتضاى فطرتش -ولى اگر چنانچه 
 :كند گردد و از خدا طلب بخشش مى بالفاصله برمى

  ).72/األحزاب.. (»تبه راستى انسان بسيار ستمگر و نادان اس« 1                                                                                                                                                                   
چيزى را دوست نداشته باشيد، اما آن چيز برايتان خوب باشد و چه بسا چيزى را دوست ) شما انسانها(چه بسا « 2

  ).216/البقرة.. (»دانيد داند و شما نمى داشته باشيد، اما آن چيز برايتان بد باشد، و خدا مى
 ).11/راءاإلس.. (»انسان هميشه شتابگر و عجول بوده است« 3
  ).19/المعارج.. (»طاقت و ناشكيبا آفريده شده است همانا انسان كم« 4
  ).54/الكهف.. (»پردازد انسان بيش از هرچيز به بحث و مجادله مى« 5
  ).28/النساء.. (»و انسان بسيار ضعيف و ناتوان خلق شده است« 6
  ).7و6/العلق.. (»ياز ببيندن كند، اگر خود را دارا و بى قطعاً انسان، سركشى و طغيان مى« 7
هر دو از » اسالم و آزادى«، همچنين كتاب »اسالم و توهمات«از كتاب » حقيقت انسان«در اين مورد به فصل  - 8

 .مؤلّف مراجعه شود
  !آيد انسان از نسيان و فراموشى مى - 9
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m�]��̂�������_��̀a�b�c�d�e�f���g�h�i�

j�k�l�l ]135: آل عمران [  
بر خـود سـتم   ) با گناه كوچك(و كسانى هستند كه چون دچار گناه شدند يا (

شوند و به جز  اهانشان را خواستار مىافتند و آمرزش گن مى كردند، به ياد خدا
 )..خدا كيست كه گناهان را بيامرزد؟

برگردد و توبـه   -شود  كه مى -در واقع، كمال انسانى در آن است كه اگر مرتكب گناه شد 
 :فرمايد اين خود كمال پاكى است؛ چنانچه مى.. كند

m�ª�«�¬�®�̄��°����±��l ]222: البقرة [  
 )..دارد ان و پاكان را دوست مىكار همانا خداوند توبه(

 :كند را نيز چنين ستايش مى )عليه السالم(  سليمانو پيامبران خدا از جمله 

m�p�rq�s����t��u�l ]30: ص [  
 )..كار بود او بنده بسيار خوبى بود؛ زيرا بسيار توبه(

تا آنجـا  : دهپس خداوند انسان را مكلّف نساخته كه حتماً نبايد گناه و اشتباه كند، بلكه فرمو
توانيد پرهيز كنيد و در عوض او را مكلّف ساخته كه در صورت ارتكاب جـرم و گنـاه، يـا     كه مى

بالفاصله برگردد و توبه كند، و همانگونـه   -بنابر اقتضاى سرشت و طبيعتش  -فراموشى و اشتباه 
هيچ كـس  .. شود اش نيز با توبه پاك مى شود، آلودگى روحى اش با آب پاك مى كه آلودگى جسمى

شود و به آب احتياج ندارد، و به همان شكل روحش به  تواند ادعا كند كه جسمش كثيف نمى نمى
 !توبه

ذاتاً معصوم نيست و از لحظه تولّد تا  -اگر چه پيامبر خدا هم باشد  -بنابراين، هيچ انسانى 
كننـد و   يده را تأييد مـى آيات فراوانى هستند كه اين عق.. مرگش، دائماً در معرض اشتباه قرار دارد

اند كه خداوند به واسطه وحى،  دهند كه پيامبران الهى نيز، مرتكب خطاها و گناهانى شده نشان مى
آنها را از آن خطا و گناه بيرون آورده و سپس امر به توبه نموده و آنها نيز توبه كـرده و بخشـيده   

وحـى اشـتباه و   » تبليـغ «و » دريافـت «در : ىالبته ناگفته نماند كه هيچ يك از انبياى الهـ !.. اند شده
اند؛ نه بدين معنى كه اين صفت در ذات آنهـا بـوده، بلكـه بـدين معنـى كـه        گناهى مرتكب نشده
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داده  خداوند هميشه و در همه حال مراقبشان بـوده و از طريـق وحـى، ايشـان را جهـت مـى      7
قـرآن و سـنّت را شـاهد مثـال      هايى از ناچاريم نمونه 1در اينجا براى اثبات نظريه خويش،.. است

 :بياوريم
    *  *  * 

 :هايى از قرآن و سنّت نمونه - 
 :و خوردنش از درخت )عليه السالم(  آدم - 

دانـيم كـه آدم و    جريان خلقت آدم و همسرش و نهى از خوردن آن درخـت را، اكثـراً مـى   
و به دلخواه ابلـيس  كردند » فراموش«همسرش با سوگندهاى ابليس فريب خوردند و عهد خدا را 

 :و نافرمانى كردند» عصيان«عمل نمودند و اين چنين از فرمان خدا  -كه خوردن از درخت بود  -

m�¢�£�¤�¥�¦��l ]121: طه [  
 )..و آدم از فرمان خدا سرپيچى كرد و گمراه شد(

 :لذا خداوند كلماتى را به آدم ياد داد تا با آن توبه كند

m�º�»�l ]36: البقرة [  
  )...شيطان موجب لغزش آن دو شدپس (

m�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô��������Õ�×Ö�Ø�Ù�Ú�Û��Ü��l ]37: البقرة  

و با گفتن آنهـا توبـه   (سپس آدم از پروردگار خود كلماتى را دريافت داشت 
 )..پذير و مهربان است خداوند بسيار توبه. و خداوند توبه او را پذيرفت) كرد

 :و آن كلمات اينها بودند

m�A�B�C�D�E�F��G�H�I�J�K��L�M�l ]23: األعراف [  
ايم و اگر  بر خويشتن ستم كرده) با نافرمانى از تو(ما ! پروردگارا: هر دو گفتند(

 )..ما را نبخشى وبر ما رحم نكنى، از زيانكاران خواهيم بود

*  *  * 

_________________________________________________________________________ 
قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه و «: فرمايد خداوند به رسولش مى - 1

؛ زيرا گردآوردن )و عجوالنه تكرار مكن(شتابگرانه زبان به خواندن آن تكان مده ) به هنگام وحى قرآن(«؛ »علينا بيانه
خوانديم، تو خواندن آن را پيگيـرى و  ) بر تو(لذا هرگاه قرآن را !). پس نگران مباش(قرآن و خواندنش، وظيفه ماست 

.. »بيـان و توضـيح آن برماسـت   ) در صورتى كه بعد از نزول آيات، مشكلى پيـدا كـردى  (گذشته از اينها، ! كنپيروى 
 ). 16-19/القيامة(
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 :و قضاوتش )عليه السالم(داود  -
ه طور ناگهانى بـر او وارد شـدند تـا    آنجا كه دو نفر شاكى ب )عليه السالم(داود يا در مورد 

 :فرمايد بينشان قضاوت كند، چنين مى

m�d���e���f���g���h���i���j������k���l�m���n����o��p��q��sr�t���u�wv��
x�y�z�{�|�}�~�_�̀�a����b���c�����d�e����f�g�h�i�j�k�����
l���m�����n���o������p���q�����r����s���t�����u�v�w����x������y�����z���{���|��
}��~���¡��������������¢�£���¤����¥����¦�§����̈©���ª�«���¬����®���̄�±°�²�
³�́�µ�¶�̧������¹��º���»��¼�½�¾�¿�ÁÀ�l ]25 - 21: ص[   
آيا داستان شاكيانى به تو رسيده آن هنگام كه از ديوار عبادتگـاه  !) اى پيامبر((

: شدند و او از آنها ترسيد، بدو گفتند باال رفتند؟  آنگاه كه ناگهان بر داود وارد
تـو در  . ما دو نفر شاكى هستيم و يكى از ما بر ديگرى ستم كرده است! مترس

ميان ما به حقّ و عدل داورى كن و ستم روا مـدار، و مـا را بـه راسـتاى راه     
گوسفند دارد  99اين برادر من است و او :) يكى از آن دو گفت! (رهنمود فرما

تـا آن  (آن را به من واگـذار  : گويد مى) به من(گوسفند دارم و و من تنها يك 
و او بر من در سـخن  !) يكى هم از آنِ من باشد؛ زيرا هيچى از يكى بهتر است

چون زبان چربترى از من دارد و مرا مغلوب خود سـاخته و  (چيره شده است 
! ته استورزد، مرا خسته و درمانده ساخ نيز با اصرار زيادى كه در اين باره مى

مسلّماً او با درخواست يگانه گوسفند تـو بـراى افـزودن آن بـه     : گفت) داود
اصالً بسيارى از آميزگاران و كسانى كـه  . كند گوسفندهاى خود، به تو ستم مى

دارند، مگـر آنهـايى    با يكديگر سر و كار دارند، نسبت به همديگر ستم روا مى
هند، ولى چنين كسانى هم بسـيار  د كه ايمان دارند و كارهاى شايسته انجام مى

و اندازه هراس او از ديگران، و (ايم  داود فهميد كه ما او را آزموده! كم هستند
، پـس از پروردگـار خـويش    )ايم نيز نحوه قضاوتش را به محك آزمايش زده

كنان فروافتاد و توبه كرد، پس ما نيـز آن   آمرزش خواست و خاشعانه و كرنش
 )..را از او بخشيديم
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دو نفر به عنـوان دادخـواهى از ديـوار    : شود اين است كه نچه از اين آيات فهميده مىآ9
دفعه مقابل ديـدگانش ظـاهر شـدند كـه ايـن باعـث        باال رفتند و يك )عليه السالم(داود عبادتگاه 
دهد كه برادرش،  سپس به شكايت يكى از آن دو گوش فرا مى! گشت )عليه السالم(داود وحشت 

گوسـفند از صـاحب يـك گوسـفند      99صـاحب  .. ش تنها يك گوسـفند دارد گوسفند و خود99
داود . مطرح ساخت )عليه السالم(داود خواسته كه آن يكى را هم بدو بدهد و اين شكايت را نزد 

امـا خـودش   ! پيش از آن كه از طرف مقابل توضيحى بخواهد، حق را به شـاكى داد  )عليه السالم(
از شتاب و دستپاچگى كه در صدور حكـم بـه خـرج داد، توبـه     بالفاصله متوجه اشتباهش شد و 

 :كند كه خداوند بالفاصله به داود يادآورى مى.. اش را پذيرفت نمود كه خداوند نيز توبه

m�É�Ê����Ë�Ì�Í�Î���Ï�Ð�Ñ����Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�ÚÙ�l 

  ] 26: ص[
به حق  پس در ميان مردم. ايم ساخته) خود(ما تو را در زمين، نماينده ! اى داود

داورى كن و از هواى نفـس پيـروى مكـن كـه تـو را از راه خـدا منحـرف        
 )..سازد مى

*  *  * 

 :و قضاوتش )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -
دچار اشتباهات و لغزشـهايى   -بنا به اقتضاى بشريتش  -نيز  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

اما او نيـز بـا   ! را به كارهايش نسبت داده است »ذنب؛ گناه«شده كه در بعضى موارد، خداوند لفظ 
توجيه و هدايت وحى، پس از توبيخ و سرزنش از طـرف خـدا، مـورد عفـو و آمـرزش او قـرار       

اى كـه پـيش آمـده بـود، در قضـاوتش دچـار اشـتباه         بينيم در جريـان دزدى  گيرد؛ چنانچه مى مى
 :جريان از اين قرار است!.. شود مى

زمانى كه بـراى قضـاوت نـزد    .. زرهى دزديده بود» طعمةبن أبيرق«م يكى از مسلمانان به نا
اش قسم خوردند كه او ندزديده، بلكـه   آورده شد، او همراه با طايفه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

در هنگـام   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر ! دزديده است -كه فردى يهودى بود  -» زيدبن سمير«
ا، به خاطر بدبينى كه نسبت بـه يهوديـان داشـت، سـوگند مسـلمانان را      قضاوت و داورى بين آنه

و لـذا  ! نمايد در حاليكه فرد مسلمان، خطاكار بود پذيرد و شخص يهودى را به دزدى متّهم مى مى



 نقدي بر كتاب تيجاني

اش از گناهكاران مسلمان و اشتباه در قضاوتش، اين چنين مورد سرزنش خـدا   به سبب جانبدارى
      1:گيرد قرار مى

m�̧��¹����º�����»�����¼��½���¾���¿���À��������Á�ÃÂ�Ä�Å���Æ��Ç�

È��A�CB�D��E�F�������G�H�I�J�K��L��M�N�PO�Q�R�

S�T�U�V���������������W�X�Y�l ]107 - 105: النساء [  
ايم تا بين مردم بر اساس آنچه خدا  را به حق بر تو نازل كرده) قرآن(ما كتاب (

ى و مدافع خائنان مبـاش و از خـدا آمـرزش    به تو نشان داده است، داورى كن
كـه بـا   (اسـت، و از كسـانى دفـاع مكـن      بخواه كه او بس آمرزنده و مهربان

گمـان خداونـد    كننـد؛ بـى   بـه خـود خيانـت مـى    ) ارتكاب جرايم در اصـل 
 )..دارد پيشه را دوست نمى كنندگان گناه خيانت

*  *  * 

 :ش از اسراى بدرگرفتن و فديه )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -
خواستن از اسراى بـدر نيـز، شـديداً مـورد عتـاب خداونـد قـرار         همچنين در جريان فديه

 :جريان از اين قرار بود!.. گيرد مى
پيـامبر  . شـوند  در غزوه بدر، هفتاد نفر از سران كفر و يارانشان به دست مسلمانان اسير مـى 

دهد و  اى مشورتى با ياران خود تشكيل مى هبراى تعيين تكليف آنها، جلس )صلي اهللا عليه و سلم(
أبـوبكر  كند كه  نظرخواهى مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر اند، ابتدا از  چنانكه مفسران و مورخان آورده

اين اسيران، پسرعموها و برادران و خويشان تو هستند، ! اى رسول خدا«: گويد مى )رضي اهللا عنه(
بـر مشـركين    2 ا از رهگذر آن، تجهيز قـوا كنـيم و  كنى ت رأى من اين است كه از آنان فديه قبول

رضي (عمر سپس به .. »شايد خداوند آنان را هدايت كند و آنان نيز به ما ملحق شوند. غلبه نماييم
! نظر من برخالف أبوبكر است«: گويد مى )رضي اهللا عنه(عمر رأى تو چيست؟ : گويد مى )اهللا عنه

دهيد و امر كنيد كه گردن يكى از نزديكانم را بزنم، ايـن كـار را   اگر به من اجازه ! به خدا سوگند
. خواهم كرد، و اگر به على امكان دهيد و امر نماييد تا گردن عقيل را بزند، اين كار را خواهد كرد

كنـد تـا    اگر به حمزه دستور دهيد كه گردن برادرش عباس را بزند، از ايـن كـار خـوددارى نمـى    
_________________________________________________________________________ 

البيان، شيخ طبرسى، سوره نساء،  تفسير مجمع -204-205 شأن نزول آيات، ترجمه دكتر محمدجعفر اسالمى، ص -  1
  . 107تا105آيات 

، عقيل )رضي اهللا عنه( و برادر حمزه) صلي اهللا عليه و سلم(از جمله عباس عموى پيامبر نزديكان بيشتر مهاجرين  -  2
  .، جزو اسيران بودند6ر و پسرعموى پيامب) رضي اهللا عنه(  برادر على
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اى ما مسلمانان، دوستى با مشـركين نيسـت و جـايى بـراى دوسـتى      خداوند بداند كه در دله1
اين اسيران، همـه بزرگـان و رهبـران مشـركين     ! مشركين حتّى اگر نزديكان ما باشند، وجود ندارد

اى رسـول  ! تو را تكذيب كردند و به جنگ با تو برخاستند و از شهر خود بيرونت كردنـد ! هستند
 .»!ه اسالم نيرومند شود و مشركان خوار شوندگردنشان را بزن تا بدين وسيل! خدا

بعد از مشورت با ديگر اصحاب خود، به نرمترين نظريه يعنى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
امروز شما مردمـى محتـاج و   «: گويد دهد، و به آنها مى تمايل نشان مى )رضي اهللا عنه(أبوبكر نظر 

   1.»!يد، مگر آن كه فديه بگيريد يا گردنش را بزنيـد هيچ يك از اين اسيران را از دست نده! فقيريد
كـردن   و آن دسته از يارانش را كـه بـه قبـول    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در اين هنگام خداوند، 

هاى زودگذر مادى  كند كه چرا بهره فديه تمايل نشان دادند، با نزول اين آيات، شديداً سرزنش مى
دهند؛ آن هم در نخستين نبرد اسالم بـا مشـركين كـه قبـل از آن،      را به يارى دين خدا ترجيح مى

مسلمانان خودى از خود نشان نداده بودند، و پس از آن نيز، آن عظمت و تفـوقى را كـه در ايـن    
 :العاده شديد است و به همين جهت است كه عتاب، فوق.. جنگ كسب كردند، ديگر بازنيافتند

m�«�¬����������®��̄�°��±�²�³��́µ�¸¶�¹�º�»��¼�½�
¿¾�À�Á�Â�Ã�Ä�Å������������Æ���Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�
Ð����Ñ�Ò�ÔÓ�Õ�×Ö�Ø��Ù�Ú�Û�Ü��l ]69 - 67: األنفال [  
مگر آنگاه كه خونشان  هيچ پيامبرى حق ندارد كه اسيران جنگى داشته باشد،(

ت و كامالً بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه، سـيطره و قـدر  (بريزد  را بر زمين
خواهيد، در صورتى كه خداوند آخـرت را   را مى شما متاع ناپايدار دنيا). بديا
اگر حكم سابق خداوند . خواهد و خداوند عزيز و حكيم است مى) براى شما(

عـذاب بزرگـى در   ) كه بدون ابالغ و اتمام حجت، امتى را كيفر ندهـد (نبود 
!    رسـيد  ، به شـما مـى  ايد گرفته) به عنوان فديه از اسيران بدر(مقابل چيزى كه 

ايد، حالل و پاكيزه بخوريـد   به دست آورده) از اسيران(اكنون از آن چيزى كه 
كه خداونـد  ) و توبه كنيد(از خدا بترسيد ) و در همه كارهايتان از اين به بعد(

 )..بسيار آمرزنده و مهربان است

_________________________________________________________________________ 
دجعفر اسـالمى، ص   -  1 3 البدايـة و النهايـة، ج   -990 ، ص3 طبـرى، ج  -288-289 شأن نزول آيات، ترجمه محمـ ،

 . 377 حمد، حسنين هيكل، ترجمه أبوالقاسم پاينده، صحياة م -257 ص
  



 نقدي بر كتاب تيجاني

و اصحابش گريه  )يه و سلمصلي اهللا عل(پيامبر اند، بعد از نزول اين آيات،  و چنانكه آورده
-به واسطه طمع در مال دنيا، عذاب آنچنان نزديك شده بود كه از اين درخـت  «: كردند و فرمود

      1.»!نزديكتر بود -در مكانى كه نشسته بودند، درختى وجود داشت كه منظورش همان است 
را تأييـد   )عنـه  رضـي اهللا (عمـر  ناگفته نماند كه خداوند با نزول اين آيـات، رأى قاطعانـه   

 !..فرمايد مى

*  *  * 

 :و اجازه معافيت به منافقين در تبوك )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -
گيـرد؛   نيز به خاطر بعضى از تصرّفاتش مورد سرزش خداوند قرار مى» تبوك«يا در جريان 

 :اند چنانكه آورده
كند  بسيج مى -عموماً  -گى جنگ تمام يارانش را براى آماد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر «

به بعضى از افراد  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در اين هنگام، .. تا با روميان متجاوز تبوك بجنگند
دادنـد، اجـازه    هايى براى نيامدن به جنـگ ارائـه مـى    كه بهانه -از جمله منافقين دورو و رياكار  -

يـك راسـت    قرار گرفت، قبل از آن كه بداند كداممعافيت از جنگ داد، و تحت تأثير سخنان آنان 
    2.يك دروغ گويد و كدام مى

_________________________________________________________________________ 
  . همان مĤخذ -  1
كند؛ زيرا سفر، بسيار دور و دراز و در گرماى شديد تابستان بـود و   ياد مى» ساعة العسرة«قرآن آن لحظه را، به  -   2

و از ! اورزى نيز بودآب حركت كنند و زمان برداشت محصوالت كش بايستى براى پيمودن راه، از صحراى خشك و بى
و ! شـدند  بر آنها دست نيافتند، رو به رو مى» مؤته«همه مهمتر با دشمنى بسيار قوى و نيرومند كه مسلمانان در جنگ 

! اى رسول خدا: لذا در اين موقع، منافقان براى نيامدن به اين جنگ سخت، عذرها تراشيدند؛ مثالً بعضى از آنان گفتند
دانند كه هيچ كس به اندازه ما دلباخته زنان نيست  كسان ما مى! مدينه بمانيم و ما را به فتنه ميندازبه ما اجازه بده تا در 

: كه اين آيه نازل گشت» !ترسيم بياييم و در آنجا زنان سفيدروى رومى را ببينيم و اختيار خود را از دست بدهيم و مى
: گويند بعضى از منافقان مى«؛ »ا و أن جهنم لمحيطة بالكافرينو منهم من يقول ائذن لى و ال تفتنى أال فى الفتنة سقطو«

ايشـان  ! هان! مساز) زيبارويان رومى(و ما را دچار فتنه و فساد ) تا در جنگ با روميان شركت نكنيم(به ما اجازه بده 
 ).49/التوبة.. (»گيرد اند و به راستى آتش دوزخ كافران را فرامى اينك به خود فتنه و فساد افتاده هم
كردند و  به حركت افتاد، منافقان جمع شدند و مسلمانان را مسخره مى» جيش العسرة؛ سپاه سختى«و زمانى كه     

: كه اين آيه نازل گشت.. »!در اين گرماى سخت حركت نكنيد و به جنگ نرويد«: گفتند خنديدند و به مردم مى مى
يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل اهللا و قالوا ال تنفروا فى فرح المخلفون بمقعدهم خالف رسول اهللا و كرهوا أن «

منافقان «؛ »الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليال و ليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
مال و جان خود اند، شادمانند و نخواستند با  از رسول خدا واپس كشيده) پيامبر را گول زده و(نشين از اينكه  خانه

اگر : بگو!) اى پيامبر! (حركت نكنيد) به طرف تبوك(در گرماى سوزان : گفتند در راه خدا جهاد كنند، و مى
اين جزاى كارهايى ! پس بايد كم بخندند و بسيار گريه كنند! دانستيد، آتش جهنم بسيار گرمتر و سوزانتر است مى

 ).82و  81/التوبة.. (»كنند است كه مى
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كنـد و بـه او گوشـزد     به همين جهت خداوند او را به خاطر اين كارش سـرزنش مـى  3
دادى تـا دروغگـو از    دادى، بلكه بايستى اجازه نمى نمايد كه نبايد به هركس اجازه معافيت مى مى

براى كارهايى همچون نماز و زكات و  -هميشه همين طور بوده  -راستگو شناخته شود؛ منافقين 
دارند، در حاليكه تنبـل   پا مى نماز را به«: حاضرند كه شركت كنند، هرچند طبق آيه قرآن... انفاق و
، ولى هرگز بـه جهـاد در راه خـدا    »پردازند، در حاليكه اكراه دارند ميل هستند و زكات را مى و بى
مرگ و زندگى در ميان است و چطور خود را  1 بحث -به قول خودشان  -بار اين  زيرا! روند نمى

چـه اجـازه    )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر و لذا ! براى كسى به كشتن دهند كه بدو ايمان ندارند؟
كردند يـا اگـر شـده،     خوددارى مى -كه شده 2  به هر نحوى -داد، آنها از جنگ  داد و چه نمى مى

 )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر و در واقع ! گشتند كه اين كار راه هم كردند برمىحتّى در وسط راه 
شان پنهان بماند و اين بود كه  دروغگويى و رياكارى 3، به منافقين كمك كرد تا همچنان،با اين كار

 :خداوند او را چنين توبيخ كرد

m�k�l�m�n�o�p�q�r�s�t��u�v�w�x�l 

  ] 43: التوبة[
چرا قبل از آن كه راستگويان برايت آشكار شـوند و  ! ببخشايدخداوند تو را (

 )..دادى؟) نيامدن به جنگ را(را بشناسى، به ايشان اجازه ) منافق(دروغگويان 

از رفـتن بـه جنـگ     -بدون اينكه عذرى داشته باشند  -در آن بين گروهى از مسلمانان نيز 
و هـم   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه هم كند  خوددارى كردند كه قرآن آنها را سه نفر اعالم مى

 :پذيرد شان را مى كنند و خداوند نيز توبه توبه مى -كه تخلّف كرده بودند -آن سه نفر 

m�©�ª�«�¬��®...  �Ç��������A�B�C�D� ... W�X�Y�[Z�\����]�

�̂_���̀�a�l ]118 - 117: التوبة [  
نفرى كه از جنگ تخلّـف كردنـد،   و توبه آن سه ... خداوند توبه پيامبر را پذيرفت(

شان را پذيرفت و بخشيد؛ زيـرا خداونـد    سپس خداوند توبه همگى... نيز پذيرفت
 )..پذير مهربان است همان توبه

_________________________________________________________________________ 
 ).54/التوبة.. (»ال يأتون الصلوة إال و هم كسالى و ال ينفقون إال و هم كارهونو « - 1
و اگر ما «؛ »و لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه«: فرمايد خداوند در موردشان مى - 2

به كشتن دهيد، و يا اينكه ) ا رفتن به جهاددر راه خدا در معرض تلف قرار داده و ب(بر آنان واجب كنيم كه خودشان را 
 ). 66/النساء.. (»!دهند بيرون برويد، اين كار را انجام نمى) براى جنگ(خود ) و خانه و كاشانه(از سرزمين ) حد اقل(
 . عمران و توبه مطالعه شود در اين مورد، سوره آل - 3
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*  *  * 

 :و استغفار براى نزديكانش )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -
راى مادرش نيز كه ب -بنا به روايتى ديگر  -يا زمانى كه خواست براى عمويش أبوطالب و 

.. كند با شرك از دنيا رفته بودند، طلب آمرزش كند، خداوند او را به خاطر اين كارش سرزنش مى
مسلمانان .. خداوند به او اجازه نداد كه براى مشركين، هرچند نزديكانش هم باشند، استغفار نمايد

بـراى پـدران و نزديكـان خـود     پس ما نيز : گفتند )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نيز با ديدن عمل 
طلـب   -كـه مشـرك بـود     -نيز براى پدر خود  )عليه السالم(  ابراهيمكنيم؛ زيرا  طلب آمرزش مى

 :مغفرت نمود و محمد نيز براى عمو و مادرش استدعاى مغفرت كرد كه اين آيات نازل شد

m�S�����T���������U�����V������W�X������Y�����Z�����[������\����]�̂���_�`�����a�
b�c���d���e��f�g�h���i�������������j�k������l�m�������n���o�
p�q����������r�s�t�u�v�w�x�zy�{�|���������}��~���_�l ]ــة  - 113: التوبـ
114 [  
براى پيامبر و مؤمنان شايسته نيست كه براى مشـركين، حتّـى اگـر خويشـان     (
با شـرك  (شان ثابت شود كه باشند، طلب آمرزش كنند، هنگامى كه براي) آنها(

استغفار ابراهيم براى پدرش . مشركين اهل دوزخند) اند و بدانيد كه از دنيا رفته
اى بود كه به او داده بود، ولى هنگامى كه براى او روشـن شـد    به خاطر وعده

) و ديگر برايش استغفار نكرد(كه پدرش دشمن خداست، از او بيزارى جست 
 )..دعا و فروتن و شكيبا بود مهربان و دست بهو واقعاً ابراهيم بسيار 

*  *  * 

 :و ازدواج با زينب دختر عمه خود )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -
نيـز   -رضى اللّه عنها  -بنت جحش  همچنين در جريان ازدواجش با دختر عمه خود، زينب

 :اند گيرد؛ چنانكه آورده مورد عتاب خداوند قرار مى
به علّت ناسازگارى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پسرخوانده  )رضي اهللا عنه( هزيدبن حارث

مجبور به طالق شد كـه خداونـد در    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دختر عمه » زينب«با همسرش 
زينـب   -ات  غالم آزادشده و پسـرخوانده  -آن هنگام از طريق وحى به پيامبرش خبر داد كه زيد 

ايـن   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر ! دهد و تو بايد او را به همسرى بگيرى همسرش را طالق مى
از ايـن كـه    -خبر را مدتى در دل پنهان داشت و از آشكاركردن آن به خاطر ترس از حرف مردم 
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اش را طالق داد تا خودش با او ازدواج كند؛ آن هم عروسـش   پيامبر، زن پسرخوانده: بگويند5
دار و طالق مـده   همسر خود را نگه«: گفت )رضي اهللا عنه(زيداز اين رو به  ..خوددارى كرد -!! را

نزول اين آيات، پيامبرش خداوند با  1 ..، و بدين صورت امر خدا را آشكار نكرد»!و با هم بسازيد
 :كند سرزنش مى  را چنين

m�[����\����]������̂����_��̀����a�����b������c�����d���e������f��g����h��i�
j�k�l��m�n��o�p���q�r���ts�u�v�w��x���y�z�
{��|�}���~���_�����̀a������b���c����d�e�f��hg���i�j�k���l����
ml ]37: األحزاب[  
بدو ) دادنش به اسالم با هدايت(كه خداوند ) به نام زيد(و زمانى كه به كسى (

بدو ) با آزادنمودنش از بردگى و قبولش به پسرخواندگى(نعمت داده و تو نيز 
را نگه دار و از خـدا  ) زينب(همسرت !) اى زيد: (گفتى لطف كرده بودى، مى

داشـتى كـه خداونـد آن را     در حاليكه تو چيـزى را در دل پنهـان مـى   ! بترس
كند و از مردم ترسيدى، در حاليكه خداوند سزاوارتر است  آشكار مى) اكنون(

و بر اثـر  (به پايان برد  پس هنگامى كه زيد نياز خود را از او. كه از او بترسى
، ما او )سنگدلى و ناسازگارى زينب، مجبور به طالق گرديد و وى را رها كرد

را به همسرى تو درآورديم تا مشكلى بـراى مؤمنـان در ازدواج بـا همسـران     
خود نباشد، زمانى كه نياز خود را نسبت به ) و غالمان آزادشده(پسرخواندگان 

 )..و فرمان خدا بايد اجرا شود) شان دهندو طالق(آنان به پايان ببرند 

بايستى اجرا  -چون و چرا  بى -كند كه امر خدا  در اين آيه، خداوند به پيامبرش گوشزد مى
و اراده خود را از ايـن كـار   ! سازد آشكار مى -چه آن را پنهان كنى و چه نكنى  -شود و خداوند 

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  فهماند كـه   چنين مى -و ساير مردم  - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به 
يكى اينكه در جاهليـت،  : بايستى او را به همسرى بگيرد تا دو سنّت جاهليت شكسته شوند )سلم

_________________________________________________________________________ 
امام رضا در تفسير اين آيه، «: كند كه بويه از امام رضا روايت مىبا إبن: اند اما ببينيد كه شيعيان چگونه روايت كرده - 1

حارثـه   قصد خانه زيـدبن  )صلي اهللا عليه و سلم( رسول خدا: گويد چنين مى...) و إذ تقول للذى أنعم اللّه عليه و(يعنى 
ـ : خواست، نمود كه در آن هنگام چشمش به زينب همسر زيد افتـاد، پـس بـه او گفـت     در امرى كه مى بحان الـذى  س

سلمان رشـدى نيـز، همـين روايـت خبيـث را      ).. 113 بابويه، ص عيون أخبار الرضا، أبوجعفر الصدوق إبن!! (»خلقك
آورده كه در آن هنگام بدن و موهاى زينب، كامالً نمايان بوده  -اضافه بر آن  -مستمسك خود قرار داده و در كتابش 

 !! است
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دوم اينكه ازدواج بـا همسـر   .. حرام بود -برابر عرف محيط  -ازدواج با همسر مطلّقه پسرخوانده 
از ايـن رو در جاهليـت، همسـران    ! آمد ه حساب مىمطلّقه يك غالم و برده آزادشده، كسر شأن ب

پـس از  .. ها و افراد سرشـناس ازدواج كننـد   توانستند با پدرخوانده ها بعد از طالق نمى پسرخوانده
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  همانطور كه  -با زينب ازدواج كرد  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اينكه 
آيـا همسـر پسـرت را بـه زنـى      : زدن نمودند و گفتنـد  ه طعنهمنافقين شروع ب -كرد  فكر مى )سلم
كه بعد از همـين آيـه قـرار     -و به او نسبت گناه دادند كه خداوند با نزول آياتى ديگر ! اى؟ گرفته
 :كند دهد و از پيامبرش چنين دفاع مى اى به آنها مى جواب كوبنده -دارند 

m�n�o��������p�q�����r���s���t�u��v�����xw��y���z�����{�����|���}�~������¡��¢��£�¤�����¥�
¦�§�¨���©��ª��«�¬�®���̄°��±���³²�́���µ�¶��̧

¹�º���������»�¼��½�¾����¿�À��Á���Â�Ã��ÅÄ�Æ�Ç��È��É�Ê�
Ël ]40 - 38: األحزاب [  
هيچگونه گناه و تقصيرى بر پيامبر در انجام چيزى كه خدا بر او واجب كرده (

كه در مورد پيامبران پيشين نيز جارى بوده است و اين سنّت الهى است . نيست
كسانى . فرمان خدا همواره روى  حساب و برنامه دقيق است و بايد اجرا شود

ترسند و از هـيچ   كنند و تنها از خدا مى ابالغ مى) به مردم(كه رساالت خدا را 
. اسـت ) شـان  همه(هراسند، و همين بس كه خدا حسابگر   كسى غير از او نمى

تـا ازدواج بـا   (نبوده ) نه زيد و نه ديگرى(د، پدر هيچ يك از مردان شما محم
و بلكه فرستاده خدا و آخـرين پيـامبران   ) زينب يا زنان ديگر بر او حرام باشد

 )..است

 -گفتگـو   بـى  -كند كه امر خـدا بايـد    و البته همزمان با دفاع از او، مجدداً به او گوشزد مى
ساير پيامبران كه امر خدا را بدون ترس از مردم و تنهـا بـا تـرس از     اجرا شود و تو بايد همچون

خدا ابالغ كردند، ابالغ كنى و از هيچ كس جز خدا نترسى و در اجـراى امـر خـدا، هـيچ تـأملى      
 !ننمايى

*  *  * 

  
 :و كنيزش ماريه قبطى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -
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نيز مورد سرزنش خدا  - )لي اهللا عليه و سلمص(پيامبر كنيز  -يا در جريان ماريه قبطى 7
خصوصاً زمانى  - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بين زنان : جريان از اين قرار است!.. گيرد قرار مى

رضـي  (   عبـاس  إبن.. رقابت و جوشش شدت يافت -كه پسرش ابراهيم از ماريه قبطى متولّد شد 
در . رفته بود )رضي اهللا عنه(  عمربن خطابنه پدرش روزى حفصه به خا: كند روايت مى )اهللا عنه

بـا   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر نبود،  -رضى اللّه عنها  -آن لحظه كه كسى در حجره حفصه 
زمانى كه حفصه برگشت و آنها را با هم در حجره خـود ديـد،   .. ماريه در آنجا مدتى با هم بودند

رفـت و   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه ماريه بيرون آمد، نزد آنگاه .. انتظار كشيد تا بيرون بيايند
به  -آن روز طبق روايت، نوبت عايشه بوده است -اين موضوع را به عايشه خواهم گفت «: گفت

صلي اهللا عليه (پيامبر .. »!كردى اگر من در نظرت خوار نبودم، چنين نمى! خدا به من توهين كردى
در نتيجه رقابـت، آنچـه ديـده بـه عايشـه و سـاير        -اللّه عنها  رضى -دانست كه حفصه  )و سلم

خواهد گفت، بدين جهت در صدد آمد كه حفصه را راضى كنـد   -رضى اللّه عنهنّ  -همسرانش 
تا ساكت باشد و لذا قسم خورد كه ديگر با ماريه نزديكى نكند و ماريه، از اين به بعد بر او حرام 

رضـى   -حفصـه  ! و ديگر همسران چيزى در اين مورد نگويدو در عوض او هم به عايشه ! باشد
را بـه آنهـا نگويـد، امـا      )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر وعده داد كه ساكت بماند و راز  -اللّه عنها 

حس رقابت، او را به زحمت انداخت و نتوانست آنچه را كه ديده بود، پنهان دارد و لـذا آن را بـا   
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  خداوند از طريق وحى به ! در ميان گذاشت -رضى اللّه عنها  -عايشه 
خواست كه آنها را تنبيه كند و سوگند ياد  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خبر داد؛ از اين رو  )سلم

اگر تنبيه شدند، كه چه بهتـر و إلّـا حقّشـان را    ! كرد تا زمانى كه متنبه نشوند، با آنها نزديكى نكند
 !و طالقشان دهد بپردازد

يك ماه تمام از زنان خود دورى گزيد و بيشـتر   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بدين ترتيب، 
صـلي اهللا  (پيـامبر  آيـا  .. شـود  همگى مضطرب بودند كه چه مى! برد اوقات را در انبارى به سر مى

عمـر  .. شـوند  ن مىدر اين مدت زنانش نيز پشيما! زنانش را طالق خواهد داد يا نه؟ )عليه و سلم
! كار زنان را بر خود سخت مگير«: رفت و گفت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نزد  )رضي اهللا عنه(

كه پدر عايشه  -و أبوبكر  -كه پدر حفصه بود  -اى، خدا و فرشتگان و من  اگر آنان را طالق داده
فرمـود كـه زنـانش را طـالق      )مصلي اهللا عليه و سـل (پيامبر .. »!و ديگر مؤمنان با تو هستيم -بود 

را به خاطر امر حاللى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نداده است و سپس اين آيات نازل گشت كه 
كه بر خود حرام نموده تا ديگر همسرانش را از خود راضى كند، اين  -يعنى نزديكى با كنيزش  -

 :دهد چنين مورد عتاب قرار مى
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چرا چيزى را كه خداوند بر تو حالل كرده است، به خاطر راضى و ! اى پيامبر(
كنى؟ خداوند آمرزگـار مهربـان    خوشنود ساختن همسرانت، بر خود حرام مى

خداونـد راه گشـودن سـوگندهايتان را    ). بخشد و تو و همسرانت را مى(است 
خداونـد يـاور   ) دهيد ين نحو كه كفّاره قسم را مىبد(دارد  براى شما مقرّر مى

شماست و او بس آگاه و كار بجا و حكيم است، و هنگامى را به ياد آور كـه  
رازى را در ميان نهـاد، و او آن  ) هبه نام حفص(پيامبر با يكى از همسران خود 

آگـاه  ) افشـاى سـرّ  (خبر داد و خداوند پيامبرش را از ايـن  ) هبه عايش(راز را 
بازگو كرد و از برخى ) براى حفصة(را ) رازگويى(پيامبر برخى از آن . ختسا

چـه  : هنگامى كه همسرش را از آن مطّلع كرد، او گفـت . ديگر خوددارى كرد
خداونـد علـيم و   : آگاه كرده است؟ پيامبر گفـت ) موضوع(كسى تو را از اين 

خدا برگرديـد  به سوى ) يعنى تو و عايشه(اگر شما . آگاه مرا باخبر كرده است
زيرا دلهايتان منحرف گشته است و اگر ) بخشد خداوند شما را مى(و توبه كنيد 

، خداوند و همچنين جبرئيل و )و بر آزارش بكوشيد(بر ضد او همدست شويد 
. 1مؤمنان خوب و شايسته ياور او هستند و بعد از آن نيز مالئكه پشتيبان اوينـد 

ا پروردگارش به جاى شما، همسـرانى را  اگر پيامبر شما را طالق دهد، چه بس
كار،  نصيب او گرداند كه بهتر از شما باشند؛ زنان مسلمان، باايمان، فروتن، توبه

 )..، هم دوشيزه و هم غيردوشيزه)و پرتحرّك(عابد، گردنده 

_________________________________________________________________________ 
اى، خـدا و   اگـر آنـان را طـالق داده   ! كار زنان را بر خـود سـخت مگيـر   «: باشد كه گفت اشاره به سخن عمر مى - 1

 .. »!و ديگر مؤمنان با تو هستيم -كه پدر عايشه بود  -و أبوبكر  -كه پدر حفصه بود  -فرشتگان و من 



37  عيانات                                                                                                                                         

اى  به خاطر سوگندى كه خورده بود، بـرده  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بدين ترتيب، 9
از غفلت به خود  -يعنى حفصه و عايشه  -پردازد و زنانش نيز  كفّاره قسمش را مى كند و آزاد مى

شـود و آرامـش    گردد و قضيه تمـام مـى   نيز نزدشان برمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آيند و  مى
 ..شود شان تجديد مى خانوادگى

*  *  * 

 :نابيناى فقير )رضي اهللا عنه(  مكتوم بن أم و عبداللّه )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -
نيز بـه شـدت تـوبيخ     )رضي اهللا عنه(  مكتوم بن أم در جريان آن صحابى نابينا، يعنى عبداللّه

 :شود مى
ـ «و  3»بن هشـام  حكم«، 2»هبيعبن ره عتب«، 1 »هوليدبن مغير«زمانى كه  ، كـه  4»خلـف  بـن ه أمي

نزد او  وارد شدند و) صلي اهللا عليه و سلم(ش بودند، بر پيامبر همگى از بزرگان و ثروتمندان قري
آوردن سـران قـريش    از فرصت استفاده نمود؛ زيرا بر ايمـان  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر آمدند، 

بسيار حريص و اميدوار بود كه دعوتش را بپذيرند و با اسالمِ ايشان، افراد زيادى كه تحـت نفـوذ   
شدت تمام و تالش فراوان سـرگرم وعـظ و شـرح     به همين جهت، با! آنها بودند، مسلمان شوند

آن لحظه، لحظه حرص بشرى «: گويد رسالت خويش گرديد و همانگونه كه شهيد سيد قطب؛ مى
او طمع داشت كه خداونـد، وليـد را   ! چيره شده بود )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا بود كه بر 

كه  )رضي اهللا عنه(مكتوم أم  بن نگام، عبداللّهدر اين ه.. 5»به اسالم هدايت كند و مشغول كار او بود
گشت تـا   مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مسلمانى نابينا و فقير، اما بسيار خداترس بود، و در پى 

را در مسـجد يافـت، پـس     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سؤالى را از او بپرسد و از آن آگاه شود، 
صـلي اهللا  (پيـامبر  گفتن است، لذا با صدايى بلند،  مشغول سخن نزد او آمد و صدايش را شنيد كه

چـون بـه    )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر را صدا زد و سؤالش را مطرح ساخت، اما  )عليه و سلم
شدن اين شخصيتهاى  آورند و با مسلمان شدت مشغول آنها بود و اميدوار بود كه اين بار ايمان مى

رضي ( دادن به عبداللّه شود، از پاسخ سالم گسترش يافته و قدرتمند مىسرشناس و ثروتمند مكّه، ا
چون نابينا بود  )رضي اهللا عنه(م مكتو بن أم عبداللّه! خوددارى كرد و به سخنانش ادامه داد )اهللا عنه

_________________________________________________________________________ 
 ). رضي اهللا عنه(پدر خالد - 1
 .شود كشته مى) رضي اهللا عنه(پدر هند، زن أبوسفيان كه در جنگ بدر توسط حمزة 2
 .كشته شد) رضي اهللا عنه(بن مسعود نهاد و در جنگ بدر توسط عبداللّه» أبوجهل«پيامبر لقب او را  3
او را از وى خريد و خود نيز در جنگ بدر، ) رضي اهللا عنه(بود كه أبوبكر ) رضي اهللا عنه(»بالل«مالك و صاحب  - 4

 . توسط بالل به قتل رسيد
 . ، چاپ دارالشروق41 إلسالم، شهيد سيد قطب، صالعدالة اإلجتماعية فى ا - 5
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گويد، لذا پشـت سـرهم او    با چه كسانى سخن مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دانست كه  و نمى
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  و سؤالش را تكرار نمود، اين بود كه خشم در چهره  را صدا زد

 !پديدار گشت و بدون اينكه به او پاسخى دهد، به او پشت نمود و روى خوش به او نشان نداد
دانست كه اين سنّت الهى در جوامع بشـرى اسـت    نمى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 

و طرفداران انبياء، همـواره بايـد مسـتمندان و تـوده ضـعيف و متوسـط        كه نخستين گروه پيروان
در اين هنگام بود كه اين آيات ! جامعه باشند؛ نه سران و بزرگان ثروتمند و خوشگذران و ستمگر

 :كند كند، به شدت توبيخ مى شوند و او را به خاطر استقبال بدى كه از آن نابيناى فقير مى نازل مى

m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M��N�O�P��Q�R�S�T�����

U�V�W�X��Y��Z�[�\�]�����̂_��̀a�b�c�d�e���f�g��h�i�j�k���

l�������m������n�o�p�q�r�l ]12 - 1: عبس [  
تـو چـه   . آمـد  چهره در هم كشيد و روى برتافت، از اينكه نابينايى پـيش او (
سازد يا اينكه پند خود را پاك و آراسته ) تو بهره بگيرد و از(دانى شايد او  مى

) از تـو و دعوتـت  (آن كس كه خود را  و اندرز به او سود برساند؟ اما بگيرد
آورى و بـه   تو به او روى مـى ) كند و به ثروت خود بسنده مى(داند  نياز مى بى

پاك  خود را) ايمان نياورد و(اگر او  چه گناهى بر توست! پردازى؟ كار او مى
آيد و از خـدا   كه شتابان و مشتاقانه به پيش تو مىو پاكيزه نگرداند؟ اما كسى 

هرگـز نبايـد   )! كنـى  و به او توجه نمـى (شوى  ترسان است، تو از او غافل مى
اين آيات، يادآورى و گوشزد اسـت، پـس   !). و ديگر تكرار نشود(چنين باشد 

 )..هركس كه بخواهد پند گيرد و به خاطر بسپارد

بعد از نزول ايـن آيـات،   ! مام دعوتگران اسالمى گرديداين پيشامد، درسى جاودانى براى ت
: فرمود داشت و مى ديد، گرامى مى را مى  مكتوم بن أم هر وقت عبداللّه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

درود بر كسى كه پروردگارم به خاطر او مرا مورد عتاب خويش قـرار   مرحبا بمن عاتبنى به ربى؛«
      1.»!داد

*  *  * 

_________________________________________________________________________ 
  . البيان، طبرسى، سوره عبس تفسير مجمع -555-556 شناسى، شريعتى، ص اسالم -  1
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كه بـاالتر از هـر كـس ديگـرى      -دهد پيامبران  شواهدى از قرآن بود كه نشان مى اينها1
معصوم بالذات نيستند، بلكه عصمت آنها به واسطه وحى بوده و اگر وحـى را از ايشـان    -هستند 

: بنـابراين، هرگـاه پيـامبران   ! ساقط كنيم، چه بسا همچون ساير انسانها، دچار اشتباه و گنـاه شـوند  
اما اين درجه بـراى هـيچ   .. ساخت شدند، بالفاصله وحى آنها را از آن آگاه مى مىمرتكب خطايى 

انـد كـه آيـات فـوق را      حال گروهى از مفسرين سعى كـرده .. كس غير از ايشان ثابت نشده است
كنـد؛ زيـرا پيـامبران لغزشـى را انجـام       با گناه عـوام فـرق مـى   : چنين توجيه كنند كه گناه پيامبران

، خوب را برگزيده و انجـام  »خوبترين«و » خوب«يعنى از بين ! اند كه ترك أولى نمودهاند، بل نداده
كارهـاى خـوب نيكوكـاران، گنـاه مقرّبـان       حسنات األبرابر سـيئات المقـربين؛  «: اند و گفته! اند داده

مطـرح  » عفـو «و گناهى مطرح نباشد، » ذنب«، در حاليكه ناگفته پيداست كه تا »!شود محسوب مى
و گناهى صورت » ذنب«شود كه  و طلب بخشش نيز وقتى مطرح مى» مغفرت«همچنين .. شود نمى

صـلي اهللا  (پيـامبر  اين مطلب با صراحت كامل در آيات ديگر آمده است؛ چنانكه به .. گرفته باشد
 :فرمايد مى )عليه و سلم

m�U�V���W�l ]51: غافر[  
  )...كنيم ما قطعاً پيامبران خود را يارى و پيروز مى(

m�{���|���}��~����_��`�����a��b��c��d����e������f�

gl ]55: غافر [  
و (صـبر كـن   ) هايشـان  تا زمان پيروزى، بر اذيت و آزار كافران و طعنه(پس (

) شـان  در كمك به پيامبرانش و پيروزى(؛ زيرا وعده خدا !)شتاب به خرج مده
سـپاس و   بـه   حق است و آمرزش گناهت را بخواه و بامـدادان و شـامگاهان  

  1 )..ستايش پروردگارت بپرداز

_________________________________________________________________________ 
از آزار ) صلي اهللا عليه و سـلم (شود، اين است كه رسول خدا  آنچه كه از اين آيات و ديگر آيات قرآنى فهميده مى - 1

منـد   آوردنشان، بسيار حريص و عالقـه  شد و بر ايمان هايشان، ناراحت و غمگين مى و اذيت مشركين و سخنان و طعنه
هـاى   آوردند، بلكـه او را مـورد طعنـه    كرد، نه تنها ايمان نمى بود، اما زمانى كه آنها را با كمال عالقه و اميد دعوت مى

دهـد   همچنين نشان مـى !.. شدند مى) سلمصلي اهللا عليه و (دادند و با اين كار، باعث دلگيرشدن پيامبر  خويش قرار مى
كرد، و لذا خداوند به  يافتن به پيروزى نهايى و فتح مبين، شتاب و عجله مى براى دست) صلي اهللا عليه و سلم(كه پيامبر 
و بدان كـه وعـده   ! و تا زمان پيروزى صبر پيشه كن! نياوردن كفّار تأسف مخور كند كه در ايمان گوشزد مى 6 پيامبرش

و بـه  ! حق است و همانگونه كه به ساير پيامبران وعده داد و آنها نيز تا زمان پيروزى صبر كردند، تو نيز صبر كنخدا 
جاى دلگيرشدن، به تسبيح و عبادت پروردگارت بپرداز كه برايت مايه آرامش خواهد بود؛ اين همان استنباطى اسـت  

 :شود كه از اين آيات فهميده مى
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m�Ü�Ý����Þ����ß��à��á�â�ã������ä�æå�l ]19: محمد [  
پس بدان كه قطعاً هيچ معبودى جز خدا وجود ندارد و براى گناهان خودت و (

 )..همينطور مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه

m�A�����B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M��N�O�P�Q�R�l ]1: الفتح 
- 2 [  

                                                                                                                                                                   
و لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا و أوذوا حى أتاهم نصـرنا و ال  ... لذى يقولونقد نعلم إنه ليحزنك ا«

و إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى األرض أو سلما فى السـماء فتـأتيهم   ... مبدل لكلمات اهللا
گويند،  مى) مشركين(دانيم كه آنچه  ما مى!) پيامبراى («؛ »بĤية و لو شاء اهللا لجمعهم على الهدى فال تكونن من الجاهلين

اند  اند و در برابر تكذيبها صبر و شكيبايى نموده پيامبرانى پيش از تو نيز تكذيب شده) بدان كه... (سازد تو را غمگين مى
و اگـر  ... دسخنان خداوند را دگرگـون سـاز  ) وعده و(تواند  تا يارى و پيروزى، ايشان را دريافته است و هيچ چيز نمى

توانى نقبى در زمين بزنى و يا نردبـانى   عناد و رويگردانى و عدم ايمانشان، برايت سخت و گران است، پس چنانكه مى
چنـين كـن، ولـى ايمـان     (و دليلى برايشان بيـاورى،  ) و زمين را بكنى و باالى آسمان بروى(به سوى آسمان بگذارى 

.. »!كـرد، پـس از جـاهالن مبـاش     همـه را بـر هـدايت جمـع مـى     ) جبـراً قهراً و (خواست،  و اگر خدا مى) آورند نمى
 ).33-35/األنعام(
توانى هدايت كنى كسـى را   همان تو نمى«؛ »إنك ال تهدى من أحببت و لكن اهللا يهدى من يشاء و هو أعلم بالمهتدين«

دانـد كـه چـه كسـى هـدايت       كند و او بهتر مى دارى، و ليكن اين خداست كه هركه را بخواهد هدايت مى كه دوست مى
 ).56/القصص.. (»شود مى
پس خودت را با غم و غصه آنـان هـالك مكـن؛ زيـرا     «؛ »فال تذهب نفسك عليهم حسرات إن اهللا عليم بما يصنعون«

 ).8/الفاطر.. (»كنند، كامالً آگاه است خداوند از كارهايى كه مى
آوردنشـان   آورند، هرچند كه نسبت به ايمـان  ايمان نمى) وبه ت(بيشتر مردم «؛ »و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين«

 ).103/يوسف.. (»مند باشى حريص و عالقه
و صبر كن، و شكيبايى تـو جـز در   «؛ »واصبر و ما صبرك إال باهللا و ال تحزن عليهم و ال تك فى ضيق مما يمكرون«

ها و مكرهايشان نگران و دلگيـر   برابر توطئهناراحت مباش و در ) عدم ايمانشان(پرتو توفيق خداوند ميسر نيست و بر 
 ).127/النحل.. (»مشو

پس صبر كن و همچون يونس صاحب مـاهى نبـاش كـه    «؛ »فاصبر و ال تكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم«
 )از قوم خود به خاطر عدم ايمان و تكذيبشـان (به فرياد خواند در حاليكه ) كردن كارشان براى يكسره(پروردگارش را 

 ).48/القلم.. (»بسيار خشمگين و پركينه بود
پس صبر و شكيبايى كـن، هماگونـه كـه سـاير پيـامبران      «؛ »فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل و ال تستعجل لهم«

و پيـروزى در  (كردن كارشـان   اولوالعزم كه داراى اراده استوار و پايدارى بودند، صبر و شكيبايى كردند و براى يكسره
 ).35/األحقاف.. (»شتاب مكن) انبرابرش

صـبرش   و نهايتاً زمانى كه وعده خدا به تحقّق رسيد و فتح مبين و پيروزى نهايى به وقع پيوست، او را به خـاطر عـدم  
إذا جاء نصر اهللا و الفتح و رأيت الناس يدخلون فى دين اهللا أفواجا فسبح بحمد ربك و استغفره إنه «: كند چنين امر مى

همانگونـه كـه آرزو   (دسـته   فرا رسيد، و مردم را ديدى كـه دسـته  ) نهايى(زمانى كه يارى خدا و پيروزى « ؛»كان توابا
شوند، پس پروردگار خود را ستايش و تسبيح كـن و از   داخل دين خدا مى) نمودى كردى و در وقوع آن شتاب مى مى

 ).1-3/النصر.. (»پذير است او آمرزش بخواه؛ زيرا او بسيار توبه
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك و «: دهد و در جايى ديگر، به همين كارش نسبت گناه مى    

همانا براى تو فتح و پيروزى آشكارى را فراهم ساختيم تا خداوند گناهان گذشته و آينده تو را «؛ »ما تأخر
 ).2و1/الفتح.. (»ببخشايد
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همانا براى تو فتح و پيروزى آشكارى را فراهم ساختيم تـا خداونـد گناهـان    (3
ات را ببخشايد و نعمت خود را بر تو تمام نمايد و تو را به راه  گذشته و آينده

 )..راست هدايت فرمايد

شوند و معتقدند كه ائمه  گانه عصمت ذاتى قائل مى پس اينكه شيعه اماميه براى ائمه دوازده
معصوم هسـتند و   -عمداً يا سهواً  -از هرگونه فراموشى و اشتباه كوچك و بزرگ  -امبران و پي -

دانند، به هيچ وجه با قـرآن و واقعيـت تـاريخى و     حتّى عصمت را از شروط صحت امامتشان مى
بشرى تطابق ندارد؛ زيرا بنابر آيات قرآنى و عقل انسانى، احتمال لغزش و خطا و فراموشى بـراى  

وجود دارد؛ اين تنها  -شده وحى الهى است  حتّى اگر پيامبر خدا هم باشد كه تربيت -سانى هر ان
 :فرمايد مى )عليه السالم(  موسىخداست كه خطا و فراموشى ندارد؛ چنانچه از زبان 

m�H�I�J�K�L�M��l ]52: طه [  
 )..كند شود و نه فراموش مى پروردگار من نه گمراه مى(

 :فرمايد مى )السالم عليه(  آدمو درباره 

m�U�V��W�X�Y�Z�[�\�]��̂_��̀l ]115: طه[  
، امـا او فرامـوش   )كه از درخت نخورد(در آغاز كار، ما به آدم فرمان داديم (

 )..و از او تصميم درستى و اراده استوارى نديديم) و از آن خورد(كرد 

 :فرمايد مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و به 

m�w�x��y�z�l ]24: كهفال [  
 )..و پروردگارت را به ياد بياور هرگاه كه فراموش كردى(

m�¥��¦�§��̈©��ª�«�®¬�l ]7 - 6: األعلى[  
فرامـوش نخـواهى   ) به اذن خـدا (خواهد خواند و تو ) قرآن را(و خدا بر تو (

 )..نكرد، مگر آنچه    را كه خدا بخواهد

صبر نكرد و بـه قـول و وعـده خـود      كه در برابر آن عبد صالح -نيز  )عليه السالم(  موسى
 :فرمايد مى -عمل ننمود

�m��Ñ��Ð��Ï��Î��Íl ]73: الكهف[  
 )..مرا مؤاخذه نكن به خاطر آنچه كه فراموش كردم(
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و ساير تـابعينى كـه بعـد از ايشـان      -اش  و صحابه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و از زبان 
 :مايدفر مى -آمده و به نيكى از آنها تبعيت نموده 

�m��q������p��on��m��l���k���j��i��h��gl ]285: البقرة[  
پيامبر و مؤمنان به آنچه كه از سوى پروردگـارش بـدو نـازل گشـته، ايمـان      (

  ...)همگى ايمان دارند. اند آورده

�m��¡����~��}l ]285: البقرة[  
  ...)شنيديم و اطاعت كرديم: گويند مى(

�m��®¬��«��ª��©���¨��§l ]286 :البقرة[  
  ...)اش مكلّف نساخته است خداوند هيچ نفسى را مگر به اندازه توانايى(

�m��¾½��¼��»����º��¹��¸��¶l ]286: البقرة[  
 )..ما را مؤاخذه نكن هرگاه كه فراموش كرديم يا خطا نموديم! پروردگارا:) گويند مى(

ا خواسته در صـورت  خداوند انسانها را مكلّف نساخته كه معصوم باشند، بلكه از آنه! آرى
صـلي  (رسول خـدا  اين، همان كمال انسانيت است؛ چنانكه .. لغزش و گناه، توبه كنند و برگردند

  : فرمايد مى )اهللا عليه و سلم

  1»آدم خطّاء و خير الخطّائين التوابون كل بنى«

كننـدگان   گردد، و بهترين خطاكاران و گناهكاران، توبه هر انسانى دچارخطا و گناه مى«
 ..»ستنده

  : فرمايد همچنين مى
والذى نفسى بيده لو لم تذنبون لذهب اللّه بكم و جاء بقـوم يـذنبون فيسـتغفرون اللّـه فيغفـر      «

  ؛ 2»لهم

كرديد، خداوند شما را  نمى  اگر هرگز گناه! قسم به كسى كه نفس من در دست اوست«
د و از خدا طلب مغفرت شدن داد كه مرتكب گناه مى برداشته و قومى را به جاى شما قرار مى

 ..»بخشيد كردند و خداوند آنها را مى مى

_________________________________________________________________________ 
 . ماجه ود و إبنمسند امام أحمد و سنن أبودا - 1
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5
 �m°���¯��®��¬��«��ªl«در روايت شيعه نيز از امام باقر در تفسير آيـه  

 :آمده است
طلبيد و خدا مردم را  كنيد و از خدا استغفار مى وليكن تقدير چنين است كه گناه مى... «

بدانيد كه مؤمن، ! يند و خداوند هم آنها را ببخشدخلق كرده تا گناه كنند و سپس استغفار نما
ايـد سـخن خداونـد را آنجـا كـه       مگر نشـنيده ! دايماً در حال آزمايش و همچنين توبه است

إستغفروا ربكم ثم توبوا : فرمايد و نيز مى.. إن اهللا يحب التوابين و يحب المتطهرين: فرمايد مى
      1.»إليه

ء و ال آمـن ذلـك    فإنى لست فى نفسى أن أخطـى «: فرمايد نيز مى )رضي اهللا عنه(علي خود 

      2!!»دانم كه خطا نكنم و كارم نيز از خطا در امان نيست من خودم را باالتر از آن نمى«؛ »من فعلى
بـه نقـل از    - )رضي اهللا عنـه (علي به بعضى از اشتباهات » تيجانى و كتابش«در فصل اول 
صـلي اهللا عليـه و   (پيامبر ايم و در اينجا به برخى از اشتباهات  اشاره كرده -روايات شيعه و سنّى 

 : شود اشاره مى -از طريق روايات متواتر و معتبر  - )سلم
*  *  * 

 :و اشتباهش در نماز) صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -
يجانى هرچند ت! اند در نماز را شيعه و سنّى روايت كرده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اشتباه 

 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سنّت هستند كه  در كتابش همراه با راستگويان ادعا دارد كه تنها اهل
 :گويد كنند و مى را به فراموشى و سهو در نماز متّهم مى

كه در نمازش فراموشى به او دست داد و ) سنّت است منظور اهل(كنند  همچنين روايت مى«
 )62ص .. (»ستنفهميد چند ركعت خوانده ا

بوده و چه بسا اشتباه » بشر« )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا سنّت معتقدند كه  اهل! آرى
و ايـن هـم   ! نبوده كه هرگز خطا نكنـد و فراموشـى نداشـته باشـد    » خدا«كرده است و  و خطا مى

 :بعضى از روايات شيعه در اين مورد
اى فرزنـد رسـول   : گفـتم  -السـالم   يهعل -به امام رضا : روايت شده كه گفت» هروى«از  -

: پس فرمـود . كنند پيامبر هرگز در نماز سهو نكرده است در كوفه گروهى هستند كه فكر مى! خدا

_________________________________________________________________________ 
  . 215 ، ص1 البرهان فى تفسير القرآن، بحرانى، ج -109 ، ص1 تفسير العياشى، ج -1
همانا «؛ »ء فإنى لست آمن أن أخطى«: در اصول كافى چنين آمده است -216اإلسالم، كالم  البالغة، شرح فيض نهج -2
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 نقدي بر كتاب تيجاني

آنها را لعنت  خداوند! گويند دروغ مى«؛ 1»إن الذى ال يسهو هو اللّه ال إله إال هو! كذبوا لعنهم اللّه«
 .»!همان خداوند است كه هيچ خدايى جز او نيستكند،  همانا كسى كه سهو و اشتباه نمى! كند

و اين لعنت و نفرين خداست كه از طرف امام معصوم نزد شيعه، متوجه تيجانى و امثال او 
 !!پس بر آنها گوارا باد!.. شود مى

صـلي اهللا عليـه و   (إن رسـول اهللا  ... «: عبداللّه جعفر الصادق روايت است كه فرمود از أبى -

اشتباه كرد و بعد از دو  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا همانا ... «؛ »فى ركعتـين سها فسلم ) سلم
      2.»!ركعت بود كه سالم داد

بـا   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «: روايت است كه فرمود )رضي اهللا عنه(علي و از  -
ـ ! اى رسول خـدا : ما نماز ظهر گزارد و پنج ركعت خواند، بعضى به او گفتند ا در نمـاز چيـزى   آي

: گويـد  على مـى ! با ما پنج ركعت خواندى: گفتند! مگر چه شده است؟: فرمود! اضافه شده است؟
      3.»پس رو به قبله نمود و تكبير گفت، در حاليكه نشسته بود و آنگاه دو سجده برد

     4..و روايات بسيارى ديگر... 
*  *  * 

 ):روايت گردافشانى(درختان خرما  و تلقيح )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا  -
ايـم كـه    را نيز كـم وبـيش شـنيده    -» گردافشانى«يعنى خبر  -ماجراى تلقيح درختان خرما 

 :شهرت فراوان دارد
اى را ديـد كـه از    عـده . گذشـت  از نخلستانى مى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا روزى 

اينـان چـه   «: پرسـيد . جـام كـار هسـتند   درختان خرما باال رفته و بر سر درختان خرمـا مشـغول ان  
هاى درخت خرمـاى   ؛ يعنى شاخه»كنند درختان خرما را تلقيح و گردافشانى مى«: گفتند. »كنند؟ مى

صلي اهللا عليه و (رسول خدا .. گذارند تا بارور شوند هاى درخت خرماى ماده مى نر را روى شاخه
صـلي  (پيـامبر  مردم به گمان اينكه به .. »!شد؟اى داشته با كنم اين كار فايده فكر نمى«: فرمود )سلم

وحى شده است، دسـت از تلقـيح درختـان كشـيدند و لـذا آن سـال، محصـول         )اهللا عليه و سلم
رفتنـد و موضـوع را بـه عـرض او      )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر خرمايشان كاهش يافت و نزد 

انسـتيد ايـن كـار فايـده دارد، ادامـه      د اگـر مـى  «: فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر رساندند كه 

_________________________________________________________________________ 
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  . 233 ، ص8 وسائل الشيعة، ج -377 ، ص1 اإلستبصار، طوسى، ج -349 ، ص2 م، جتهذيب األحكا -3
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! من فقط گمان و پندار خودم را در اين رابطه بيان كردم، پس مرا بازخواست نكنيـد ! داديد مى7
هرگاه من از جانب خداوند مطلبى را برايتان بيان كردم، بدون چون و چرا به آن عمل كنيد؛ زيـرا  

  : رمود، و طبق روايت ديگر ف»كنم ىمن هرگز به دروغ، سخنى را از خداوند عزّو جلّ نقل نم
 1؛ »أنتم أعلم بأمور دنياكم«

 ..»!شما در امور دنيوى از من آگاهتريد« 
بـا قاطعيـت هرچـه تمـامتر،      )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  كنيم كه چگونه  مالحظه مى

سـمانى و  هاى انسانى و دنيوى و احتمالى و غيرقطعى خويش را از دريافتهاى پيامبرانـه و آ  تجربه
كند، و از يارانش انتظار دارد كـه او را بازخواسـت نكننـد و بـر او سـخت       قطعى خويش جدا مى

چون و چرا از وحى الهى است، و چنين اظهـار   نگيرند، و خواهان اطاعت بدون قيد و شرط و بى
يـا   گويد، حتّى اندكى كم و زياد بگويد، دارد كه امكان ندارد وقتى از جانب خداوند سخن مى مى

 :بندد سخنى به دروغ بازگويد، و هرگز به خداوند افترا نمى

�m���h���g�����f��e��d�������c��b���a��`��_��~��}��|��{�����z�������y��x��w���v

��k��j�����il ]47 - 44: الحاقة[   
اى از سخنان را به دروغ بر ما ببنـدد، مـا دسـت راسـت او را      اگر پيامبر پاره(
ايـن  (توانست مـانع   زديم و كسى از شما نمى گردنش را مى گرفتيم، سپس مى

 )..او شود) كار ما با

اين حقيقت را بارها در گفتار و رفتـار خـويش آشـكار     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 
 :فرمايد در جايى ديگر مى.. ساخته است

ـ  : إنما أنا بشر مثلكم، و إن الظن يخطى و يصيب، و لكن ما قلت لكم« فلـن أكـذب   ! هقـال اللّ

      2.»على اللّه

آيـد و گـاهى هـم     من هم بشرى مثل شما هستم و گمان انسان گاهى درسـت درمـى  «
و مطلبى را از جانب خداوند برايتان بازگو كـردم، قطعـاً   ! قال اللّه: اما هرگاه گفتم. نادرست
 ..»بندم گويم و من هرگز به خدا دروغ نمى راست مى

  : فرمايد در جايى ديگر مى

_________________________________________________________________________ 
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 نقدي بر كتاب تيجاني

إنما أنا بشر، و إنكم تختصمون إلى، و لعلّ أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى لـه علـى   «

      1.»نحو ما أسمع، فمن قطعت من حقّ أخيه شيئا فال يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار

آوريد؛ ممكن است يكى از طـرفين   شما دعاوى خود را نزد من مى. من هم بشر هستم«
چربترى داشته باشد و سخنانش را با قيافه حق به جانبش بيان كند، و من نيز برابر دعوا زبان 
بنابراين هركس دريافت كه من از حقّ برادرش چيزى گرفتـه و  . ام، قضاوت كنم آنچه شنيده
ام، به حكم من ترتيب اثر ندهد و حقّ ديگران را نگيرد، كه اگر بگيـرد، جـز ايـن     به او داده

 ..»!از آتش جهنّم را به توصيه من تصاحب كرده استنيست كه يك قطعه 
خبر است، و وقتـى   فرمايد بر اينكه از انديشه طرفين دعوا بى بينيم كه تأكيد مى در اينجا مى

گـذرد، حتّـى اگـر از     داند كه در ذهن آنـان چـه مـى    كنند، نمى مردم براى داورى به او مراجعه مى
همان حادثه سرقت زره كه قبالً بحث آن گذشـت، يـك   مگر در .. همشهريان و نزديكان او باشند

مگـر آن دو  !.. مـتّهم نكـرد؟   -كه برى بـود   -طرف از دعاوى، او را فريب نداد و فرد يهودى را 
وارد شدند و دعاوى خود را نـزد او بردنـد، او را دچـار اشـتباه و      )عليه السالم(داود نفرى كه بر 

 !لغزش نكردند؟
*  *  * 

 :»بئر معونة«و » رجيع«و حادثه  )اهللا عليه و سلم صلي(رسول خدا  -
مگـر گروهـى او را فريـب     -كه در تمام تواريخ آمده  -» هبئر معون«و » رجيع«يا در حادثه 

 :چنانچه آمده است! اش نشد؟ شدن تعداد زيادى از صحابه ندادند و اشتباهش منجر به كشته
اى  ين مكّه دست به توطئه ناجوانمردانهبه تحريك مشرك» سفيان«قبيله هذيل به انتقام خون 

آمدنـد و گفتنـد كـه مـا اسـالم       )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نمايندگان عضل و قاره پيش . زدند
صـلي اهللا  (پيـامبر  .. پس كسانى را از ياران خود با ما بفرست تا قرآن را به ما تعليم دهد! ايم آورده

مند بود، بدون اينكـه صـحت و سـقم     راد حريص و عالقهآوردن اف كه دائماً در ايمان )عليه و سلم
 )رضي اهللا عنـه ( »مرثد غنوى مرثدبن أبى«سخنانشان را بسنجد، شش نفر از يارانش را به رياست 

كه متعلّق به قبيله هذيل بـود، رسـيدند، ناگهـان    » رجيع«زمانى كه بر سر آب .. همراهشان فرستاد
صره كرده و سه نفر از آنها را به شهادت رساندند و سه گروهى شمشير به دست، مسلمانان را محا

در بين راه، يكى ديگر را نيز به شهادت رساندند و دو نفـر  ! نفر ديگر را به مكّه بردند تا بفروشند

_________________________________________________________________________ 
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كـه در   -» بن خلفه أمي«آنها را به انتقام پدرش » هبن أمي صفوان«ديگر را به مكّه رساندند كه 9
 .و در حضور قريش، هر دو را به طور فجيعانه به شهادت رسانيدخريد  -جنگ بدر كشته شد 

از اين حيله طايفه هذيل سخت خشمگين و غمناك گرديد و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
در همـان روزهـا،   .. بيم داشت كه اين قبيل حوادث تكرار شود و ابهت مسلمانان را از بـين ببـرد  

 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر به مدينه نزد  -رشيدى بود  كه مرد پرنفوذ و -» أبوبراءبن مالك«
او را به اسالم خواند، آن را نپذيرفت، ولى با آن اظهار دشـمنى   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر . آمد

اگر گروهى از ياران خود را پيش مردم نجد بفرستى، به احتمال زياد دعوت تو را «: نكرد و گفت
كـه چهـارده روز از    -» رجيع«به خاطر تجربه تلخ حادثه  )اهللا عليه و سلمصلي (پيامبر ، »بپذيرند
بدين .. »!دهم، پس آنها را بفرست من آنها را پناه مى«: نپذيرفت، ولى أبوبراء گفت -گذشت  آن مى
را بـه سرپرسـتى    -و بنا به روايتـى هفتـاد نفـر     -چهل نفر   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ترتيب 

ـ  «هيـأت بـه   .. به سوى نجـد فرسـتاد   )رضي اهللا عنه( »ومنذربن عمر« چـاهى ميـان    -» هبئـر معون
اى  را بـا نامـه   )رضي اهللا عنه( »بن ملحان حرام«مسلمانان .. رسيدند -سليم  عامر و بنى سرزمين بنى

! اش را نخوانـده، او را كُشـت   فرسـتادند، امـا هنـوز نامـه     -عـامر   بزرگ بنى-» عامربن طفيل«نزد 
سـليم   ، امـا قبايـل بنـى   »!كنـيم  ما عهد أبوبراء را نقض نمى«: ر از او اطاعت نكردند و گفتندعام بنى

 »بـن زيـد   كعب«همراه او آمدند و بر مسلمانان تاختند و آنان نيز مردانه دفاع كردند تا همگى جز 
د و كه رمقى داشت، از ميان كشتگان، خود را نجات دا  كعب.. به شهادت رسيدند )رضي اهللا عنه(

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  .. شـهيد گرديـد   -احزاب  -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، بـه شـدت    )سلم

عواقب آن  من اصالً دوست نداشتم و از! اين كار را أبوبراء كرد«: اندوهگين شد و به درد ناليد كه
      1.»!ترسيدم مى

بـه حكـم بشـريت فريـب      -همچون تمام انسـانها   -بينيم، پيامبر خدا هم  همانگونه كه مى
 !!پردازد مى -آنگونه كه ديديم  -خورد و تاوان فريبش را  مى

 :پردازيم كه به همين موضوع اختصاص دارد، مى» ها جواب نامه«اكنون به 
*  *  * 

 :»عصمت«ابطه با ها در ر جواب نامه -

_________________________________________________________________________ 
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ايـد و   به دفاع از خـائنين مـتّهم كـرده    -سهواً  -رسول خدا را ) يعنى بنده(شما : ايد فرموده
خوب بود توجه داشتيد كه نهى از كارى دليل وقوع آن نيست و چنـين اتّهـامى بـر رسـول خـدا      

�m��Å��Ä��Æكه اسوه مـؤمنين قلمـداد شـده، ناسزاسـت و در آيـه      ) صلي اهللا عليه و سلم(

��Çl  ت اسـت؛ نـه تـوبيخ و سـرزنش     »ائنين مباشمدافع خ«؛منظور هشدار و انذار به ام ،
�: فرمايد چنانكه وقتى مى.. پيامبر �

m��¨��§��¦��¥��¤���£l ]24: اإلسراء[  
   )فرو آور) پدر و مادر(بر آن دو  و بال فروتنى را(

باشد؛  ظور ساير مسلمين مىاست، ولى من) صلي اهللا عليه و سلم(ظاهر آيه خطاب به پيامبر 
 .در زمان نزول آيه، پدر و مادر نداشت) صلي اهللا عليه و سلم(زيرا پيامبر 

 ):جواب(
صلي اهللا (پيامبر اوالً در رابطه با مطلب فوق، بايد در نظر داشت كه اينجانب، هيچ نسبتى به 

 ..»!ائنين مباشمدافع خ«: فرمايد ام، بلكه اين خداست كه به او مى نداده )عليه و سلم
سازى او، كج و كوله كنيم و آن مقام  نيستيم تا قول خدا را در جهت مطلق» پيامبرپرست«ما 

صـلى  (  رسولشاگر سخن خداوند به ! را حتّى باالتر آن بدانيم كه خداوند نتواند بازخواستش كند
ن را بـا كـالم الهـى    بر ما گران است، بايد افكار خود را اصالح نماييم و خويشت )اهللا عليه و سلم

 !..تطبيق دهيم؛ نه آن كه آيه قرآن را به سطح مأنوسات خود بياوريم

هميشه نهى از عمل، دليل ! ، آرى»دادن آن نيست نهى از عملى، انجام«: ايد ثانياً اينكه فرموده
رد اى از موارد، دليل انجام آن است و مورد فوق يكى از آن مـوا  دادن آن نيست، ولى در پاره انجام
واستغفر اهللا إن اهللا كان غفورا «: فرمايد باشد؛ زيرا خداوند در همان آيه، بالفاصله به پيامبرش مى مى

دهـد   به خوبى نشان مـى » استغفار«واژه .. »؛ از خدا آمرزش بطلب كه او غفور و رحيم استرحيما
ت نپذيرفته، چـه الزم  در ميان بوده، و إلّا چرا براى عملى كه صور -سهواً  -» دفاع از خائنين«كه 
 )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر آيه، عالوه بر آن كه تذكّرى به : و اگر بگوييم! است؟» استغفار«به 

در قبال خطايى كه پيش آمده بود، تذكّرى به همه مسلمانان نيز هسـت كـه مراقـب بـوده مـدافع      
خدا استغفار بطلبند، البته كسـى  خائنان نباشند و هرگاه اشتباهى پيش آمد، فوراً جبران نموده و از 

 !مخالف اين نظر نيست

  �m��Ç��Æ��Å��Älبـا آيـه    m¨��§��¦��¥��¤���£lثالثاً اما آيـه  
 :فرمايد قابل قياس نيست؛ زيرا در رأس آيه اخير مى
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1
�m��ÃÂ��Á���������À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸l ]105: النساء [  
ايم تا بين مردم بر اساس آنچه خدا  زل كردهرا به حق بر تو نا) قرآن(ما كتاب (

 )..به تو نشان داده است، داورى كنى

دهد كه مطلب، خطاب به پيامبر است؛ چون كه كتاب فقط بـر او   اين آيه به خوبى نشان مى
و هم كليه مسلمانان موظّفند، طبق آن حكم كننـد و   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نازل شده و هم 

جـداى از ايـن مطلـب بـوده و منظـور، سـاير        )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر كه  توان گفت نمى
 !مسلمانهاست

پيـامبر   ...)واخفض لهمـا جنـاح الـذل   (سوره إسراء  24قياس آن كه چون به هنگام نزول آيه 
سـوره   105شـود، بـا آيـه     ، پدر و مادر نداشته و لذا مفاد آيه شامل او نمى)صلي اهللا عليه و سلم(

نازل شده  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه تصريح دارد قرآن به  )و ال تكن للخائنينن خصيما(نساء 
و نسبت بدان موظّف است و بايد بر طبق محتوياتش حكم كند و هرگز مـدافع خـائنين نباشـد و    

 ..الفارق است براى اشتباه خود در اين مورد از خدا آمرزش طلبد، قياس مع
الأقل نسبت بـه رعايـت بـديهيات منطـق      -ايد  نامه خويش فرمودهچنانكه خود در  -و ما 

كه حتّى در كتـب   »و ال تكن للخائنين خصيما«ملتزم هستيم، شگفتا كه جنابعالى به شأن نزول آيه 
صـلي  (رسول خدا : اند ايد كه نوشته طبرسى آمده، توجه نفرموده» مجمع البيان«شيعه، مانند تفسير 

ر حسن نيتى كه نسبت به مسلمانان و بدبينى كه نسبت به يهود داشت، گمـان  بناب )اهللا عليه و سلم
زرهى دزيده بود » بن أبيرقه طعم«يكى از مسلمانان به نام  -كرد كه در سرقتى كه پيش آمده بود 

بوده است، و در حكميـت بينشـان، از مـرد مسـلمان     » زيدبن سمير«خطاكار مرد يهودى به نام  -
خواست كه مرد يهودى را مورد عتاب و عقاب قرار دهد، كه آيه نازل شد و  ىكند و م حمايت مى

 !را از اشتباهش بيرون آورد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
در قضـاوت اشـتباه كنـد و سـپس      )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر ممكن بود كه ! رابعاً آرى

صـلي اهللا عليـه و   (پيامبر اسالم براى غير وحى الهى، او را از اشتباه بيرون آورد، ولى اين مقام در 
بـودن  »اسـوه «و قبول اين مطلب، خللى بر ! توان ائمه را مشمول آن شمرد ثابت نشده و نمى )سلم

با توجه به هدايت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سازد؛ زيرا  وارد نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
افـراد بـزرگ و    -ا سازيم، مانند بسيارى از افراد بشر بود و اگر وحى را از وى جد» اسوه«وحى، 
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» وحـى «بنـا بـه    )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر عبارت ديگر،   به 1 !شد تباه مىدچار اش -مقام  عالى
و سرمشق مسلّم بـراى  » هحسن هأسو«داشت و به اين دليل » عصمت ذاتى«معصوم بود و نه اينكه 

را تصحيح نموده و وى را در حفاظ خود قرار داده بود، و  هايش مسلمانان است كه وحى، انديشه
 :فرمايد مى.. توان تفسير كرد؟ إلّا اولين آيه از سوره تحريم را چگونه مى

�m��Q����P����O���N��ML��K����J��IH��G��F��E��D����C��B��Al ]1: التحريم[       

به خاطر راضى و  چرا چيزى را كه خداوند بر تو حالل كرده است،! اى پيامبر(
كنى؟ خداوند آمرزگـار مهربـان    خوشنود ساختن همسرانت، بر خود حرام مى

 ))..بخشد و تو را مى(است 

اشتباه كرده بود و خداونـد   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا توان گفت كه  آيا جز اين مى
ه حقّانيت قرآن و اصالت از افتخارات و مميزات اسالم و واقعيتى ك! راه صحيح را به او نشان داد؟

دهد، اين است كه انتقادات خدا بـر پيـامبرش در قـرآن     را نشان مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
دهنـد و خطـا و لغزشـش را يـاد      اى كه تعداد آياتى كه او را مورد سرزنش قرار مى آمده، به گونه

همچـون كتـاب ضـالّه مسـيحيان و     كتـاب مـا،   !.. ستايد كنند، بيشتر از آياتى است كه او را مى مى
يهوديان و بهائيان كه مملو از ستايش در باب و بهاء و عيسى و موسى و ديگران در حقّ خودشان 

خود، بخواهيم انتقـادات   -ناصحيح  -حقيقتاً ما را نسزد كه با توجيهات و تأويالت ! است، نيست
كه در اين مـورد، يگانـه و ممتـاز     -خدا از پيامبرش را از قرآن حذف كنيم و از افتخارات اسالم 

 !..بكاهيم -است 

آنچه از سوره تحريم مورد استناد اينجانب قرار گرفت، امرى ميان خدا و رسول : ايد فرموده
 !بوده است؛ نه ابالغ رسول و اطاعت خلق

 :كنم كه متقابالً عرض مى): جواب( 

ين خدا و رسـولش بـود،   فقط ب �mL��K����J��IH��G��F��E��D����C��B��A �lاگر آيه 
آمـده  » ذكر للعالمين«و » هدى للمتقين«و » هدى للناس«: چرا در كتاب هدايت عمومى كه فرموده

 !است؟ چرا خدا، آن را خارج از كتاب و به صورت خصوصى به پيامبرش وحى نفرمود؟
 ف است اگر ما برخى از آيات قرآن را فقط خاصـ  (پيامبر بسيار مايه تأس ه و صـلي اهللا علي

صلي اهللا عليـه  (رسول خدا مطلب آن است كه . و زنانش و به دور از هدايت عمومى بدانيم )سلم
_________________________________________________________________________ 

جز اين نيست كه من هم بشـرى مثـل   : بگو«؛ »قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى«: فرمايد پيامبرش مىخداوند به  - 1
 ). 110/الكهف.. (»شود كه به من وحى مى) تنها با اين تفاوت(شما هستم، 
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جهت بـر خـود همچـون     بود و اگر امرى را بى» اسوه«در امر دين و كردار اجتماعى،  )و سلم3
بـه خـاطر زنـانش     -بـود   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه كنيز مصرى  -نزديكى با ماريه قبطى 

كردند و در بسيارى از امور، به خاطر بعضى چيزها،  نمود، چه بسا ديگران به او تأسى مى م مىحرا
 .كردند و از اين رو خداوند الزم دانست كه كار او را تصحيح نمايد حاللى را بر خود حرام مى

كـه بـه    -و يا ال أقـل يـك بعـد آن     -فلسفه ذكر مطالب ديگر نيز، در ابتداى سوره تحريم 
با زنانش اشـاره دارد، جـز ايـن نيسـت كـه همگـان ببيننـد،         )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ئل مسا

رو  ممكن است با چنين مشكالتى در درون خانواده خـود روبـه   -و لو پيامبر هم باشد  -هركسى 
شود و چگونه بايد در برابر آنها اتّخاذ روش كند؟ چه انذارها براى زنانى كه خالف ميل شوهران 

يابند، مطرح است؟ و صفات زن خوب چيست كه خداوند اتّصاف  هايى مى وسيرتشان، وسوسهنيك
و به جهـت همـين    -خواهد؟ از اين رو  نيز مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به آن را از همسران 

و  )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر بالفاصله پس از تكميل تذكّرات به  -بعد هدايت عمومى آيات 
 :فرمايد ش در آيه بعد مىزنان

�m���º��¹��¸��¶��µ���´��³��²���±���°��¯��®��¬��«
��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»l ]6: التحريم[  

و ) ايمان بى(خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزمش، مردم ! اى مؤمنين(
انـد كـه خشـن و     فرشتگانى بر آن گمارده شـده . سنگها هستند، محفوظ داريد

كنند و  هرچه خدا بديشان دستور دهد، نافرمانى نمى. و زورمند هستندسختگير 
 )..اند دهند كه بدان مأمور شده همان چيزى را انجام مى

به دور است كه رمزگونه سخن بگويد و مطلب غيـر قابـل   » كتاب هدايت«از ساحت ! آرى
آيـاتش خـاص كسـانى     فهم داشته باشد كه مردم نتوانند به وسيله آن هدايت شوند، و يا برخى از

 !بوده و قابل استفاده براى ديگران نباشد
شان بپرهيزند  شود تا مردم از غلو درباره در كتابشان، باعث مى: بعالوه ذكر خطاهاى پيامبران

و آنان را شخصيتهاى فوق بشرى در نظر نگيرند و بـه جـاى هـدفى كـه بـه سـويش برانگيختـه        
 !..نگردند» هدف«اند، خود  شده

خبـر  : ام ايـد كـه چـرا گفتـه     ابتدا به اينجانب ايراد گرفته 42-43مه خود، در صفحات در نا
ايـد كـه    اند، و خاطرنشـان سـاخته   آورده» صحيح مسلم«را همه مورخين و از جمله » گردافشانى«

: در كتـابش آورده » هيكـل «اينكـه  : ايد سپس فرموده! اند حتّى ربع مورخين نيز، اين خبر را نياورده
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داد، صحيح نيست؛ چراكه هرگـز   هيچ كارى را به تنهايى انجام نمى )صلي اهللا عليه و سلم(ر پيامب
با كسـى مشـورت نكـرد و     -شد  هنگامى كه از مدينه خارج مى -آن حضرت در تعيين جانشين 

نسـبت   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (رسول خدا آيا منظور از استناد به خبرى كه در آن به : ايد پرسيده
، آن است كـه  »أنتم أعلم بأمور دنياكم؛ شما نسبت به امور دنياى خود آگاهتريد«: د كه فرمودان داده

و مجرى حدود الهى و معلّم اسالمى، از امور دنيوى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر تعيين جانشين 
ت متعـددى  هستند؟ آنگاه آيا )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر است كه تازه مردم نيز به آن آگاهتر از 

چون و چرا از  ايد كه سياق اين آيات مبنى بر اطاعت عام و بى از قرآن كريم آورده و مطرح ساخته
منظور فقط اطاعـت  : ام ام كه گفته رسول خداست و اينجانب خصوص اين عموم را از كجا آورده

مقصود شما از  كنيد؟ را كجا ترسيم مى» دين و دنيا«خطّ بين : ايد دينى از رسول خداست؟ و گفته
 استناد به خبر گردافشانى و اين آيات چه بوده است؟

 :رسانم كه در رابطه با مطالب فوق به عرض مى): جواب( 
در ابتـدا همـين اخبـار و    .. اوالً همه تواريخ در قرن اول و دوم هجرى تدوين نشده بودنـد 

و مورخين از آنها در تـدوين  و امثال او بود كه مبناى نگارش تواريخ قرار گرفت » مسلم«روايات 
و » كافى«در ابتدا فقط كتب .. آثارشان استفاده كردند؛ كما اينكه در شيعه نيز همين پديده روى داد

 ..امثال آن بود كه سايرين از آنها نقل مطلب نموده و موضوعات از اين طريق به شهرت رسيد
است؛ هرچند » مشهورى«كه خبر  نيز، منظور اينجانب اين بود» گردافشانى«در رابطه با خبر 

شهرتش از ناحيه مسلم و روات و مشايخ او باشد، ولى به هرحال ميـان اهـل اثـر، نشـر يافتـه و      
 .شهرت پيدا كرده است

فرمـان   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خـدا  ثانياً هرگاه ما از آيات قرآن كه به اطاعت از 
صـلي اهللا  (پيامبر و تام از جميع اقوال و افعال  دهد، چنين برداشتى كنيم كه منظور اطاعت عام مى

هـم  ... باشد، حتّى در بنّايى و كفّاشى و باغبانى و طرز لباس و غذا و بهداشـت و  مى )عليه و سلم
 !بايد، پيرو او بود

امـر و   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (رسول خدا مسلّماً هرجا كه .. است» امر«در برابر » اطاعت«
ولـى آنجـا كـه نصـى نيـاورده و       1مطيعش باشند، -زن و مرد  -د مسلمانان نصى آورده باشد، باي

_________________________________________________________________________ 
هيچ «؛ »رهمو ما كان لمؤمن و ال مؤمنة إذا قضى اهللا و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أم«: فرمايد چنانچه مى - 1

). 36/األحـزاب .. (»مرد و زن مؤمنى، هرگاه كه خدا و رسولش به امرى حكم كنند، اختيـارى از خـود در آن ندارنـد   
، مسـلمانان ملـزم   »هرگاه امرى باشد«دهد كه  نشان مى -كه از ادات شرط است  -» إذا«جمله، جمله شرطى است و 
 .. به اطاعت از پيامبر هستند
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سليقه شخصى را در موردى به كار برده و يا اساساً سـكوت فرمـوده و فرمـانى نـداده،      اًصرف5
از  -» علّامه دهلـوى «اتّخاذ روش كنند؛ چنانكه  -بر پايه تعاليم اسالم  -مسلمانان آزادند كه خود 

صلي اهللا عليـه  (پيامبر كليه اقوالى كه از «: آورده »حجة البالغة«ر كتاب خود د -علماى بزرگ هند 
را » سـنّت «و » كتـاب «اقوال و آراى دينى كـه   -1: صادر شده، از سه بخش بيرون نيست )و سلم

آرايى كه در رابطه با مسائل محيط بنا به افكار و تجربيات شخصى خود ابراز  -2دهند  تشكيل مى
تـرين آراى پزشـكى زمـان     انند روايات نبوى در زمينه مطالب طبى كه طى آن، معقولداشته؛ م مى

در  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  سخنانى كـه   -3منعكس است  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
اش  داشته؛ مانند سليقه ها و احوال شخصى خويش به نزديكان و همسرانش ابراز مى رابطه با سليقه

صـلي  (پيـامبر  بنا به آيات روشن قرآن و اخبار رسيده از : گويد دهلوى مى.. »و پوشاك در امر غذا
ملزمند و در شؤون ديگر آزاد بوده » كتاب و سنّت«، مسلمانان فقط در اطاعت از )اهللا عليه و سلم

بروند و يا در غذا و پوشـاك و طـرز   » طب النبى«و مجبور نيستند اگر دچار بيمارى شدند، سراغ 
 !از او تبعيت كنند... زدن و اكمسو

و از «؛  ]4 - 2: الـنجم [ �m��U��T���S����R��Q��P��O��N��M���L��K��Jlدر مـورد آيـه   
گويد، مگر اينكه همان وحى و پيامى اسـت كـه بـدو وحـى      سخن نمى  روى هوى و هوس

رش از جانب وحـى  تمام گفتار و كردا )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر : ايد ، كه استناد كرده»شود مى
در ايـن مـورد بسـنده     -از علمـاى بـزرگ هنـد     -» محمد منظور نعمـانى «به نظرات ! بوده است

بعضى از مردم، اغلب در مفهوم ايـن آيـه دچـار اشـتباه     «: كنيم، آنجا كه در كتابش آورده است مى
! وحى بوده است آورده، بر زبان مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر پندارند كه هرچه  شده، چنين مى

  رسـول اكـرم  منظور از اين آيه، اين است كه هرآنچـه را  .. در صورتى كه اين پندار درست نيست
به خداوند نسبت داده يا به عنـوان دسـتور و شـريعت ارشـاد فرمـوده، از       )صلي اهللا عليه و سلم(

بـا   )عليه و سلم صلي اهللا(پيامبر مسلّم است كه گفتار . طرف خود نگفته، بلكه حكم وحى را دارد
تـوان جـزء وحـى بـه حسـاب       اش يا سخنانش با صحابه كرام، در مورد امور دنيا را نمـى  خانواده
      1.»آورد

احكـام  «.. »موضـوعات «و » احكـام «: رو هسـتيم  اصوالً ما به لحاظ دينى، با دو مبحث روبه
و مبـانى و شـؤون   عبارت از مجموعه فرامين و نواهى الهى است كه درباره حالل و حـرام  » دين

.. گيرد امورى است كه احكام به آنها تعلّق مى» موضوعات دين«حق و ناحق صادر گشته است، و 

_________________________________________________________________________ 
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در رابطه با احكام، مسلمان موظّف به اطاعت محض است، ولى موضوعات را خود مردم و اركان 
 .كنند اجتماعى آنها تعيين مى

ندارد، ولى در اين كه آيا شامل فالن  چيست، هيچ بحثى وجود» زناكار«مثالً در اينكه حكم 
است كه بايد از راه مراجعه به شهود كافى، و بحـث  » موضوعى«شود، مطلب  شود يا نمى كس مى

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  حتّى در زمان .. و تحقيق در سازمانهاى رسيدگى جامعه مشخّص گردد
دانستند؛ اينكـه آيـا آن    تر از او مىدانست و ديگران به را نمى» موضوعات«چه بسا خود او،  )سلم

صلي (پيامبر دانستند كه شاهدش بودند؛ نه  عرب بيابانى سرقت يا زنا كرده بود، اعراب ديگرى مى
توان گفت كه چطور زناى زناكارى را چنـد عـرب    نمى!.. كه بر جريان ناظر نبود )اهللا عليه و سلم

و بـر همـين اصـل هـم نبايـد      ! دانست نمى )سلم صلي اهللا عليه و(پيامبر دانستند و  نشين مى باديه
به خود اجازه  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا اند تا در برابر نص  پس اين سخن را گفته: گفت

 !!اجتهاد دهند
بـراى تشـخيص زناكـار داده،     -كه چهار نفر اسـت   -قرآن كه فرمان رجوع به شهود الزم 

مسـأله  .. دانسـت  را نمـى » موضوعات«همه  )ليه و سلمصلي اهللا ع(پيامبر دهد كه  خود گواهى مى
شـروط الزم را بـراى مـديريت جامعـه      )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر .. جانشينى نيز چنين است

و ايـن شـروط تـا قيـام قيامـت بـراى        -كه در قرآن و سنّتش منعكس است  -تشريح نموده بود 
مان، مردم بايد تعيـين كننـد و بايـد از راه    انتخاب رهبرى باقى است، ولى مصاديق آن را در هر ز

شخص مربوطه را بيابنـد و   -چنانكه در قرآن كريم در كليه امور فرمان داده  -» تحقيق«و » تفكّر«
اگـر  . نسبت به او اظهـار تمايـل نماينـد    -همانگونه كه در قرآن منعكس است  -» شورا«از طريق 
دخالت نمايد، الزم بود براى هميشـه  » موضوع«ين خواست در ا مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

، )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  اين كار را انجام دهد؛ به ويژه كه با فاصله و گذشت زمـانى از  
روند و تعيين مقام رهبـرى بـه مشـكالت     شود و مدعيان آن، رو به فزونى مى اختالفات زيادتر مى

چنـين   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا انجامد، ولى  مى -بينيم  همانگونه كه امروز مى -زيادتر 
را بـه  » موضـوع «كارى را نكرد و تعيين زمامدار را از ابتدا به عهده خود مردم سپرد و تشـخيص  

 !است» امور دنيوى«از » امور دينى«و اين فصل جدايى .. عهده مكلّفين نهاد
ايـد،   آورده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر  ثالثاً بنابراين، تمام آياتى كه جنابعالى در اطاعت از

 )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا از » نصى«مسلّماً مورد قبول است، ولى شامل امورى است كه 
صـلي اهللا  (رسـول خـدا   شود؛ و برعكس اگر در امورى كه نصى از  در مورد آن وجود ندارد، نمى

صـلي اهللا  (پيـامبر  اهيم به عنوان اطاعـت از  نيست، ما خود قانونى وضع كنيم و بخو )عليه و سلم
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پيروى از آياتى كه ذكـر  ! ايم به اسالم اضافه نماييم، خالف آيات فوق رفتار كرده )عليه و سلم7
را در هر مورد بيـابيم و   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ايد، به معناى آن است كه حكم واقعى  كرده

روزهـاى آخـر    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چون : د بگويندتوانن پيروى كنيم، و إلّا سنّيان نيز مى
فرسـتد و   را به جاى خود به مسـجد مـى   )رضي اهللا عنه(أبوبكر  -كه مريض بود  -عمر مباركش 

راضى بود كه او امام جماعت مسلمين به جاى خودش باشد، يا مسلمانان را به سرپرسـتى او بـه   
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خدا آيات بينات قرآن از ، همگان بايد بر پايه ...فرستد و حج مى

: و چنـين اسـتدالل كننـد كـه    ! بدانند )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اطاعت نموده و او را جانشين 
براى كار دينى تعيين كرد، چگونه ما براى كـار دنيامـان    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كسى را كه 

فيقـوم علـى فـى أول    «: فرمـود كـه   -رضى اللّه عنهما  -به أبوبكر  اى كه على تعيين نكينم؟ جمله

قد قدمك رسول اللّـه لتوحيـد ديننـا، مـن ذالـذى      ! ال نقيلك و ال نستقيلك أبدا! واللّه: الناس فيقول

هرگـز نـه   ! به خدا قسـم : اولين كسى كه برخاست، على بود و فرمود«    1.»يؤخّرك لتوجيه دنيانا؟
 )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر ! خواهيم كه تو آن را به هم بزنى زنيم و نه مى مىبيعت تو را به هم 

تو را براى امام جماعت ما كه امرى دينى است معين كـرد و پـيش انـداخت، چـه كسـى حاضـر       
 ..»شود كه تو را از كار دنيايمان عقب بيندازد و به تو راضى نشود؟ مى

گماشت كه خـائن از   اشخاصى را به كارى برمى )و سلمصلي اهللا عليه (پيامبر رابعاً چه بسا 
كـه مسـلمان    -مصـطلق   را به سوى قوم بنـى » معيط بن أبىه وليدبن عقب«چنانكه ! آمدند آب درمى

پيامبر فرستاد تا از آنها زكات بگيرد و همين كه آن قوم به استقبال نماينده و فرستاده  -شده بودند 
معيط با آنها اخـتالف   بن أبىه چون در زمان جاهليت وليدبن عقبشتافتند،  )صلي اهللا عليه و سلم(

بازگشـت و   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا داشت، روى برتافت و در نيمه راه برگشت و نزد 
مصطلق از دادن زكـات خـوددارى كردنـد و مـرا راه ندادنـد و مهيـاى جنـگ بـا          قوم بنى«: گفت

پيـامبر  از ايـن رو،  .. بود و آنها حتّى به استقبالش آمده بودند، در حاليكه چنين ن»!مسلمانان هستند
 :فرمان بسيج داد و آماده كارزار شد كه آيه نازل گشت )صلي اهللا عليه و سلم(

�m��^��]��\��[�����Z��Y��X��W���V��U��T��S�����R��Q��P��O
���`��_l ]6: الحجرات[  

_________________________________________________________________________ 
و » و إبـن عسـاكر  » سـيوطى «و » تـاريخ طبـرى  «اين روايت در  -16 قتيبه دينورى، ص اإلمامة و السياسة، إبن -  1
  .. نيز آمده است» دارقطنى«
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. تحقيـق كنيـد  ) از هرچيز قبل(اگر فاسقى براى شما خبرى آورد، ! اى مؤمنان(
 )..مبادا از سر ناآگاهى به قومى صدمه بزنيد و بر كار خويش پشيمان شويد

دهـد،   اند كه نشان مى مفسرين شيعه و سنّى، شأن نزول فوق را براى اين آيه، گزارش كرده
يـل آن  كـرد، دل  شخصى را به عنوان نماينده در امرى انتخاب مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اگر 

هفتـاد نفـر    )عليه السالم(  موسىمگر .. نيست كه شخص مزبور از خطا و طغيان مصون بوده باشد
شـرعى و     ، هـيچ مـانع  بنـابراين  1از زبدگان اصحابش را انتخاب ننمود و خائن از كار درنيامدند؟

و چه بـراى  چه براى جانشينى  -در انتخاب افراد  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر عقلى براى اينكه 
 !خورد با كسانى مشورت كرده باشد، به چشم نمى -امور ديگر 
انتخـاب  » فـارس «را به سمت فرماندهى » منذربن جارود عبدى«، )رضي اهللا عنه(علي مگر 

آن   و مگر نه 2بعد به معاويه پيوست؟ المال را دزديد و نكرد، با اينكه او خيانت كرده و اموال بيت
در تعيين بعضى از نمايندگان و ولّات خود با مالك اشتر نخعى مشـورت   )رضي اهللا عنه(علي كه 
پيـامبر  كرد؟ پس چه ايرادى در مشورت با مردم وجود دارد؟ چه سندى در دسـت اسـت كـه     مى
با كسـى   -شد  هنگامى كه از مدينه خارج مى -هيچگاه در تعيين جانشين  )صلي اهللا عليه و سلم(

مشـورت نكنـد؟ آيـات    » موضوعى«در مسائل  )اهللا عليه و سلمصلي (پيامبر مشورت نكرد؟ چرا 

m_��^��] �l  و�m��p��o��nl  كجا بايد اطاعت شود؟ 

كـرد، ولـى در    با كسى مشـورت نمـى   )صلي اهللا عليه و سلم(  پيامبر خدا، »احكام«در ! آرى
باشـند، مـا   فرمود و به فرض اين كه تواريخ نيز آن را ذكر نكرده  مسلّماً مشورت مى» موضوعات«

 ..توانيم منكر اصول كلّى شويم نمى
در  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر اين صحيح نيست كه : ايد در صفحه بعد متعاقباً فرموده

و «؛ 36]: اإلسراء [�m���ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Álبا وجود آيه  -1: كرد؛ زيرا امور دنيوى اشتباه مى
 )صلي اهللا عليه و سـلم (رسول خدا دور از ساحت  ،»!علم ندارى پيروى مكن  از چيزى كه بدان

آخر اين چه دينى است كه رسولش ندانسـته   -2. بود تا به كارى كه در آن علم ندارد، فرمان دهد
اند تا در  ايد كه خبر گردافشانى مسلّماً جعلى است و آن را ساخته گويد؟ و مطرح ساخته سخن مى
 اجتهاد كنند )مصلي اهللا عليه و سل(رسول خدا برابر نص! 

_________________________________________________________________________ 
.. »...يعادگاه برگزيدو موسى هفتاد مرد را از ميان قوم خود براى م«؛ »...واختار موسى قومه سبعين رجال لميقاتنا« -  1

  ).155/األعراف(
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 :عرض بنده اين است كه): جواب(9
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر اوالً سخن جنابعالى در حقيقت ناشى از اين باور است كه 

اإلجـرا بـود، در    نمـود، الزم  اى كه به هركس مى كرد و هر توصيه هيچگاه در هيچ امرى اشتباه نمى
به شهادت آيات قرآن كه مكـرّر   ) عليه و سلمصلي اهللا(پيامبر صورتى كه آن فرض غلط است و 

... و  �m��p��o��n��m��l��kl  ،»��mH��G��F��E��D����C �l ،m��B��Al -ايــم  نشــان داده
 .. شد دچار اشتباه مى -نه در دريافت و ابالغ وحى و احكام الهى  -در امور عادى زندگى  -

بـه عنـوان حكـم خـدا و شـرع تلقّـى        داد، آن را بنابراين، هرگاه در امور عرفى نظـرى مـى  
انـد، هشـدار    نتيجتاً جا داشت به كسانى كه اظهار نظر عادى او را در رديف وحى آورده. كرد نمى

�m������Ù��Øاز .. است )صلي اهللا عليه و سلم(  بر راستينمدهد و حتّى آنها را مذمت كند، اين كردار پيا

��Ü��Û��Úl ]و  »شـود  ما هستم كه به من وحى مىمن بشرى مثل ش«؛  ]110: الكهفm���ª

��¯��®������¬��«l ]سـتاده  كه از جانب خـدا فر ) مثل شما(آيا من به جز بشرى «؛ ]93: اإلسراء
با مبـدأ عـالم در     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر شود كه از يكسو  مى ، همين مستفاد»شده، نيستم؟

و از سوى ديگـر   -اين جهت، كامالً معصوم است و از -رساند  ارتباط  بوده و پيامدهاى او را مى
ممكن بود به حكم بشريت، مثالً درباره شترى به خطا، اظهارنظرى كند و شتربانى بيشـتر از او در  

مگر در جريان هجرت او وأبوبكر به مدينه، شخص بلدى را اجير نكرد تـا راه را  !.. آن مورد بداند
 !اشتباه نكنند؟

داند، ولـى اطّالعـاتش    كند مطلبى را مى شود كه آدمى گمان مى ناشى مى ثانياً اشتباه از اينجا
» و ال تقـف مـا لـيس لـك بـه علـم      «بنابراين، موضـوع شـامل   .. برخالف گمانش، درست نيست

كـرد كـه    گويد و تصور مـى  دانست كه اشتباه مى نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر شود؛ زيرا  نمى
 !در نظر گرفته استهمه اطراف و جوانب موضوع را 

ممكـن اسـت صـحيح نباشـد، ولـى مسـتندات جنابعـالى آن را رد        » خبر گردافشـانى «ثالثاً 
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر براى » عصمت خارج از وحى«توان با در نظرگيرى  نمى. كند نمى

ا رد و اگـر قـرار باشـد خبـر ر     -چون اين نظريه، خود باطل اسـت   -خبر مزبور را مردود شمرد 
كنيم، بايد بر پايه شواهد و آثار ديگـرى باشـد و مسـلّماً ايـن خبـر باعـث نشـده كـه منحرفـان،          

» اجتهاد در برابر نص«داشته باشند؛ زيرا  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا مستمسك نافرمانى از 
و » رفـى ع«گويـد و از امـور    در رابطه با امور دينى است و حديث فوق در اين مقوله، سخن نمـى 

 .آورد سخن به ميان مى» موضوعى«
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نداشت و » عصمت ذاتى« )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر دهد  كه نشان مى -خبر گردافشانى 
پيـامبر  كـه   -» هيكـل «و يـا سـخن امثـال     -شد  چه بسا در مسائل خارج از دين، دچار اشتباه مى

، »حجر إبن«دام باعث نشده كه هيچ ك -نمود  مشورت مى» موضوعات«در  )صلي اهللا عليه و سلم(
زيـرا مجـراى خبـر    !! معرفـى كنـد  » معذور«ملجم را  ، إبن»حزم إبن«و يا» مجتهد مأجور«معاويه را 

بعـالوه،  .. كوشـد  مزبور، مجراى موضوعات است؛ نه احكام دينى كه مجتهـد در اسـتنباط آن مـى   
و مسـلّماً قـول قـرآن و    هسـت   -هـر دو   -گويى بين فقهاى شيعه و سنّى  اجتهاد و ضد و نقيض

برماسـت كـه اگـر    ! تواند موافق با آراى همـه مجتهـدين باشـد    نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
كـردن شخصـيتها و نظـرات شخصـى افـراد در       جوياى حق و اهل انصاف هستيم، به دنبال مطرح

 )ليـه و سـلم  صـلي اهللا ع (رسول خدا اى از قرآن و سنّت قطعى  موضوعات نباشيم و در هر زمينه
كردن يا دفاع از آنها، بحث، توسعه يافته و به جايى  شاهد آوريم، و إلّا با طرح شخصيتها و محكوم

كـه از   -آن دو انسانهايى بيش نبودنـد  .. »حزم إبن«هستيم و نه » هتيمي إبن«ما نه مدافع !.. رسد نمى
 !هم سخن صحيح دارند و چه بسا هم سخن غلط -لحاظ علمى 
 )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا اگر منظور شما از تكذيب اين خبر، آن است كه رابعاً و 

هرگـز دچـار سـهو و اشـتباه و      -پيش از آن كه وحى الهى بيايد و او را از ماجرايى آگاه سازد  -
خالف قرآن است؛ زيرا حتّى در امورى كـه از   -همانگونه كه گفتيم  -شد، اين مطلب  لغزش نمى

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  تر و بيشتر سروكار داشـت،   تر و با مسائل دينى، آميختهگردافشانى مهم
 !شد دچار اشتباه مى -بنابه قرآن  - )سلم

بـراى رويـارويى بـا     -در يك بسيج عمومى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در جنگ تبوك، 
گونـاگونى آورده بودنـد و   هـاى   به منافقين و رياكاران كه عذرها و بهانـه  -روميان متجاوز تبوك 

خواستند در جنگ شركت كنند، تحت تأثير سخنانشان، اجازه معافيت از جهاد را به آنـان داد،   نمى
 :كه در اين مورد آيه آمده است! گويند يا دروغ؟ قبل از آن كه تحقيق كند كه آيا راست مى

�m��w��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k

��xl ]43: التوبة[  
چرا قبل از آن كه راستگويان برايت آشكار شـوند و  ! داوند تو را ببخشايدخ(

 )..دادى؟) نيامدن به جنگ را(را بشناسى، به ايشان اجازه ) منافق(دروغگويان 

 :اش را پذيرفت و خداوند نيز توبه

�m��®���¬��«��ª��©l ]117: التوبة[  
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 )..خداوند توبه پيامبر را پذيرفت(

 - )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  دهـد،   از قرآن است كه نشان مىاين هم شاهد ديگرى 
شد و بر ما سزاوار نيست كه اين واقعيت را منكر شويم تا مبـادا   دچار اشتباه مى -خارج از وحى 

پيـامبر  و نـص  ! اجتهاد كننـد  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا منحرفان در برابر نصوص قطعى 
را به بوته فراموشـى بسـپارند و    )رضي اهللا عنه(علي در مورد جانشينى  را )صلي اهللا عليه و سلم(

 !!روى آورند )رضي اهللا عنه(أبوبكر به 
صلي (رسول خدا اى خيالى از  با اين انحراف بايد در جاى خود مقابله كرد؛ نه آن كه چهره

ـ ارائه داد كه واقعيت ندارد و البته اين تنها منحصر بـه   )اهللا عليه و سلم صـلي اهللا عليـه و   (امبر پي
اند كـه خداونـد    شان اشتباهاتى داشته اند و همگى پيامبران پيشين نيز اين چنين بوده.. نيست )سلم

 :فرمايد مى )عليه السالم(  موسىدر قرآن بعضى از آنهارا بازگو فرموده است؛ مثالً در مورد 

�m���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S��R��Q��P��O��N��M

��^]���o���n��m��l��kj��i����h��g��f��e��d��c��b��a��`��_

������c�����b������a��`_�����~��}������|��{��z������y��x��w��v������u��t��s��r��qp

��e��dl ]16 - 15: القصص[  
بدون اينكه اهالى شهر مطّلـع شـوند،   ) از كاخ فرعون رهسپار شهر شد و(موسى (

جنگنـد كـه يكـى از قـوم او      مى) با هم(د كه دو مرد در شهر دي. وارد آنجا گرديد
يعنى از قبطيها و از (بود و ديگرى از دشمنان او ) اسرائيل يعنى از سبطيها و از بنى(

فردى كه از قبيله    او بود، عليـه كسـى كـه از دشـمنانش بـود، از      . بود) فرعونيان
! ا كُشـت مشـتى بـه او زد و او ر  ) كمكش كـرد و (موسى كمك خواست و موسى 

اين از عمل شيطان بود : گفت) بالفاصله فهميد كه چه كار اشتباهى كرده و(موسى 
، )و او بود كه مرا وسوسه كرد و مرا به خشم آورد تا اين عمـل را مرتكـب شـوم   (

موسى پشيمان گشت و براى آمـرزش  ! (كننده آشكارى است واقعاً او دشمن گمراه
با ارتكاب (من بر خويشتن ! پروردگارا: گفت) از لغزش خود، دست به دعا نمود و

خداوند او را بخشيد؛ زيرا او ! و مرا ببخش) به فريادم برس(ستم كردم، پس ) قتل
 )..بسيار غفور و رحيم است

 -خشـمگين شـد    )عليـه السـالم  (  هـارون جهت از برادرش  زمانى كه بى -باز در مورد او 
 :فرمايد مى
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�m��A��B����C����E��D��������F��G������H��I����J�����L��K����QP��O��N��M
��YX��W��V����U��T��S��R��[��Z������]��\����^����_�����`����a

��b���c��������d��e������g��f�������k��j���i��h��l����m��������n��o�����p
v��u��ts���r��q�����x��wl ]151 - 150: األعراف[    

قـوم خـود خشـمگين و انـدوهناك      به پيش) از مناجات(هنگامى كه موسى (
آيـا بـر   ! چه بد جانشينى مرا انجام داديـد ) پس از رفتن من: (بازگشت، گفت

كه با خود از كوه طـور  (فرمان پروردگارتان شتاب ورزيديد؟ موسى الواح را 
را گرفت و آن را به ) هارون(بر زمين انداخت و موى سر برادرش ) آورده بود

اين مردمـان مـرا درمانـده و    ! اى پسر مادرم: گفت) هارون! (سوى خود كشيد
مـن، شـاد   ) مؤاخذه(ناتوان كردند و نزديك بود مرا بكشند، پس دشمنان را با 

هنگامى كه موسى فهميد، در حقّ هارون ! (مكن و مرا از زمره ظالمان قرار مده
و از كارى كه در حقّ (بر من و برادرم ببخشاى ! پروردگارا: گفت) اشتباه كرده

و ما !) پوشى كن نمودم، و از كوتاهى احتمالى او در امر جانشينى من، چشماو 
 !)..را به رحمت خود داخل فرما كه تو از همه مهربانان، مهربانترى

كه بر دعوت خود در برابر قوم مشركش صبرنكرد و بدون  )عليه السالم(  يا در مورد يونس
تـا  ... ترك كرد و به عذاب الهى بيم داد و -ه خشمگينانه و خودسران -اجازه پروردگارش، آنها را 

 :فرمايد آنجا كه در شكم ماهى به اشتباه خود پى برد و توبه نمود، مى

�m��j���i��h���g��f��e��d���c��b��a��`��_��~����}��|��{

��k���l���p��o��n��m���r���q�������s��t�����v��u���x��w���y�����z�����{

���|l�]144 - 139: الصافات[  
در قوم خـود صـبر   (زمانى كه او . و به راستى يونس هم از زمره پيامبران بود(

از كـاال و  (بدون اجازه مالك و پروردگارش به سوى كشتى كـه پـر   ) نكرد و
بايست بر طبـق قرعـه،    كشتى دچار سانحه شد و مى. (بود، گريخت) مسافرين

كشى شـركت   ر قرعهپس يونس د). افرادى از سرنشينان به دريا انداخته شوند
). و به دريا انداخته شـد (كرد و از جمله كسانى شد كه قرعه به نام او درآمد 

و (پس ماهى او را بلعيـد، در حـالى كـه مسـتحق مالمـت و سـرزنش بـود        
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بايست در برابر كارى كه كرده بود، در تاريكى دريا و شكم ماهى زنـدانى   مى3
بود، او در شكم ماهى تـا   دگان نمىاگر او قبالً از پرستشگران و دعاكنن!). شود

 !)..ماند روز رستاخيز مى

 :اش را چنين قبول كرد و خداوند توبه

�m��o�����n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`���_��~

��{z���y���x��w��v��u��t��s��r�������q��pl] األنبياء :
87 - 88[  
ن هنگام كه خشمگينانه بيرون صاحب ماهى را در آ) ياد كن داستان يونس(و (

گيـريم و او را مـورد مؤاخـذه قـرار      رفت و گمان برد كه ما بر او سخت نمى
در تاريكى دريا و شكم نهنـگ، خـدايش را   (پس در ميان تاريكيها . دهيم نمى

بـه  ! فرياد برآورد كه پروردگارى جز تو نيست و تو پاك و منزهـى ) خواند و
پـس دعـاى او را   !). و مـرا دريـاب  (ام  راستى من از جمله سـتمكاران شـده  
 )..پذيرفتيم و وى را از غم رها كرديم

كند كه او نيز مواظـب باشـد تـا     چنين گوشزد مى )صلى اهللا عليه و سلم( و به پيامبر اسالم
 :رفتار نكند )عليه السالم( مثل يونس

�m�}��|���{��z�����y������x��w���v����u����������t��s��r��q�����p���o�����c��b��a��`���_�����~

��e���dl ]49 - 48: القلم[  
صاحب ماهى مباش كه بـا  ) يونس(در برابر فرمان پروردگارت شكيبا باش و همچون (

اگـر نعمـت   ! بـه فريـاد خوانـد   ) براى تعجيل در عذاب قومش(دلى پركينه و اندوه، خدا را 
بيـرون  ) از شـكم مـاهى  (حتماً اش نشتافته بود و به دادش نرسيده بود،  پروردگارش به يارى

 )..گرديد شده در بيابان برهوت، رها مى شد، در حاليكه نكوهيده و سرزنش افكنده مى

را كه از خدا تقاضا نمود، تا پسرش را به او برگرداند و نجـات دهـد،   ) عليه السالم(  يا نوح
 :كند چنين سرزنش مى

�m�Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Þ��Ý��A
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��l��k���j���i��hg�����f��e��d��c��b��a���`��_�������^��]��\���[��Z��Y
��p��o��n��ml ]47 - 45: هود[  

و تو ( پسرم از خاندان من است،: نوح پروردگارش را به فرياد خواند و گفت(
هنگامى كه به من دستور دادى خاندانم را سوار كشتى كنم، وعده محافظت از 

اى : فرمـود ! و وعده تو راست است و تو داورترين داورانى) خاندانم را دادى
هـركس  . (عمل ناشايست است) عين(پسرت از خاندانت نيست؛ زيرا او ! نوح

ا از آن آگاه نيستى، از مـن  بنابراين آنچه ر). به تو ايمان آورده، او اهل توست
و بدان كه در آيين خدا، (كنم كه از نادانان نباشى  من تو را نصيحت مى! مخواه

از ! پروردگـارا : نـوح گفـت  !). پيوند بر اساس عقيده است؛ نه گوشت و خون
از تو بخواهم كه بدان آگاه نباشم، خويشـتن را  ) از اين به بعد(اينكه چيزى را 
خواهم كـه مـرا از چنـين لغزشـهايى بـه دور       و از تو مى(دارم  در پناه تو مى

اگر بر من نبخشايى و به من رحم نكنى، به تحقيق از زيانكاران خواهم ). دارى
 !)..بود

 ..و بسيارى از آيات ديگر كه در قرآن فراوانند... 
رجوع در  محلّ» سنّت«و » قرآن«ايد،  شما كه به استناد قرآن كريم پذيرفته: ايد متعاقباً فرموده
 !كرد؟ آوريد كه آن بزرگوار اشتباه مى باشد، پس چطور دليل مى اى مى هر اختالف و منازعه

 ):جواب(
صـلي  (پيامبر «: گويم ايد كه گفته بودم و باز هم مى جنابعالى به اين سخن بنده توجه ننموده

مالً معصوم بوده است؛ در دريافت و ابالغ وحى كه در قرآن و سنّت گرد آمده، كا )اهللا عليه و سلم
را بـه  » سنّت«رسد كه جنابعالى، معنى  و به نظر مى.. »البته نه معصوم بالذات، بلكه به واسطه وحى

رسـول  ايد؛ معنى سنّت عبارت از جميع اقوال و احوال و افعال و افكـار   درستى مشخّص نساخته
موعه قوانينى كه خـارج از  مج«: عبارت است از» سنّت«نيست، بلكه  )صلي اهللا عليه و سلم(خدا 

، و در ايـن  »وحى شده و آنها را به مردم ابالغ فرموده است )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر قرآن به 
كرد و هر فرمانى كه از او صادر شده باشـد   اشتباه نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر امور، البته كه 

بئـر  «مثـل قضـيه    -» موضـوعى «ى در مسـائل  اإلتباع است، ول و واجب هاإلطاع الزم -گفتگو  بى-
آيا جنابعالى معتقديد كـه  ! كرد اشتباه مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر چه بسا  -» رجيع«و » همعون
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عمـداً و   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اشتباهى رخ نداد و » بئر معونة«و » رجيع«در دو حادثه 5
 !.. ر آنها را بكشند؟با دستور خدا، اصحابش را فرستاد تا كفّا

  
  

 »توسل«
  

.. جستن، وسيله قراردادن، دست به دامن شدن توسل، يعنى به وسيله چيزى به كسى نزديكى
.. سـازد  اى است كـه انسـان را بـه خـدا نزديـك مـى       كه در اينجا، منظور ما از توسل همان وسيله
بجوينـد؛  » اى وسـيله «دهد كه  ر مىجستن به او دستو خداوند نيز، مؤمنان را براى نزديكى و تقرّب

 :فرمايد چنانچه مى

�m��«���ª��©��¨��§���¦��¥��¤��£���¢��¡���

��®��¬l ]35: المائدة[ 
تقوا پيشه سازيد و براى تقرّب به خدا، وسيله بجوييد و در راه او ! اى مؤمنين(

 )..رستگار شويد) از اين طريق(جهاد كنيد تا  

برخى از آنها و از جمله شيعه .. ر آيه فوق با هم اختالف دارندد» وسيله«مسلمانان در تعبير 
انـد؛ يعنـى مؤمنـان بـراى      بـين انسـان و خـدا تعبيـر كـرده     » وساطت«را به » وسيله«اماميه، كلمه 

را واسـطه   -همچون انبياء و ائمـه   -جستن به خدا، بايد كه اولياء و بندگان خاص خداوند  تقرّب
 !كند اين عمل براى نزديكى به خداوند كفايت مى آنها معتقدند كه. قرار دهند

*  *  * 

 :پاسخى مفصل به تيجانى و صدر -
بـاقر  «در مـاجراى گفتگـويش بـا آقـاى      -آنگاه هدايت شدم  -چنانچه تيجانى در كتابش 

 :آورد چنين مى» صدر
ر نظ! جستن به آنان، شرك به خداست دست بر قبر كشيدن و توسل«: پرسد تيجانى از او مى

 )92ص .. (»!شما چيست؟
جستن به اين نيت باشد  اگر دست بر قبر كشيدن، و توسل«: دهد آقاى صدر چنين پاسخ مى

رسانند، اين بـدون ترديـد شـرك اسـت، ولـى مسـلمانان كـه         دهند و آنها زيان مى كه آنها نفع مى
سوى خداست و دانند خداوند خودش ضار و نافع است؛ يعنى ضرر و نفع فقط از  موحدند و مى

نزد خدا باشند، و اين هرگـز  » اى وسيله«كنند، به اين خاطر است كه  اينكه اولياء و ائمه را دعا مى
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از زمان حضرت رسول تا امروز، بـر ايـن امـر     -چه سنّى و چه شيعه  -شرك نيست و مسلمانان 
 )92ص .. (»اتّفاق عقيده دارند

سـبت بـه قـرآن و حقيقـت اسـالم      چنين پاسخى از طرف آقـاى صـدر، نشـانه جهـالتش ن    
خواهيم شخصيت علمى ايشان را زير سؤال ببريم، بلكه اين تيجـانى اسـت    البته ما نمى!.. باشد مى

به هرحال، گفته ايشان با قرآن كريم !.. از زبانش آورده است -راست يا دروغ  -كه اين مطالب را 
از قبيل انبياء و ائمه باشند، بلكـه توسـل   تواند افراد صالح  هرگز نمى» وسيله«منافات كامل دارد و 

بايد به خدا صورت بگيرد كه جز تقوا يعنى ايمان بـه خـدا و    -آوريم  بنا به داليلى كه مى -فقط 
 :عمل صالح ميسر نخواهد بود؛ زيرا

دانـد؛ زيـرا    شدن به غير خدا، يكى از موضوعاتى است كه اسالم آن را شرك مى متوسل -1
خدا، خارج از قيد زمان و مكان نيست، و قدرتى غيبى نـدارد كـه بتوانـد     هيچ موجودى همچون

بـه او   -در هر مكان و زمانى  -همه جا حاضر و ناظر و قاهر و محيط بر همه چيز باشد كه مردم 
اگر چنانچه موجودى در جهـان داراى چنـين   ! دسترسى داشته و هر وقت بخواهند، متوسل شوند

صـحيح نيسـت و كفـر و     -و فقـط اسـالم   -ى خدا بوده كه در اسالم صفاتى باشد، در واقع همتا
 .باشد شركى آشكار مى

انسان بايستى به موجودى متوسل شود كه مقيد به مكان و زمان نباشد و خود خالق مكان و 
زمان و همه چيز، همه جا حاضر و ناظر، آگاه به همه كارهـا و امـور، همـه چيـز در دسـت او، و      

است و بس، و اگر كسى ايـن   -سبحان  -باشد كه اين هم، تنها مختص خداى  مالك نفع و زيان
 !صفات را به موجودى غير از خدا نسبت دهد، مشرك است

كند كه توسل به غير خـدا، يـك نـوع انحـراف عقيـدتى و فكـرى از صـراط         قرآن بيان مى
 :فرمايد باشد؛ چنانچه مى مى -متعال  -مستقيم، و شرك به خداوند 

m�K�L�M�N�O�P������Q�R�S��l ]101: آل عمران[   
به خدا متوسل شـود، بيگمـان بـه راه راسـت و     ) در تمام كارها(و هر كس (

 )..مستقيم رهنمود شده است

m���¯��������°������±��������²���������³���������´���������µ���������¶���������̧������¹��������º���

»�l ]146: النساء[  
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ى كه توبه كنند و برگردند و به اصالح خويش بپردازند و بـه خـدا   مگر كسان(7
و فقط و فقـط او را  (متوسل شوند و آيين خويش را خالصانه از آن خدا كنند 

 )..، پس آنان از زمره مؤمنان خواهند بود)بپرستند و به فرياد خوانند

m�¾����¿����À����Á���Â���Ã������Ä�������Å�Æ����Ç�È���É���Ê��

Ë�Ì�Í��l ]175: النساء[  
كسانى كه به خدا ايمان بياورند و به او متوسل شوند، ايشان را به رحمـت و  (

فضل عظيم وارد خواهد ساخت، و در راه راست و مستقيمى بـه سـوى خـود    
 )..رهنمودشان خواهد كرد

m�½�¾�¿�ÁÀ�Â�Ã����Ä��Å��Æ��l ]78: الحج[  
ور شماست، و چه سـرور و يـاور   و به خدا متوسل شويد كه او تنها يار و يا(

 !)..كننده خوبى است نيك و چه كمك

خواهد راه راست و مسـتقيم را بپيمايـد و ديـن     پس با توجه به اين حقايق، هر كس كه مى
خود را براى خدا خالص گرداند و تنها او را عبادت كند و خـود را در رحمـتش داخـل نمايـد و     

در غيـر  ! ايد كه فقط به او متوسل شود و از غير او دل ببـرد خدا را تنها مولى و ياور خود بداند، ب
تراشـيده و   -سـبحان  -اين صورت، از راه راست و مستقيم منحرف شده و همتايى براى خداوند 

 !..به عبارت واضحتر مشرك گشته است

دهند كه نزديكى به  اند و نشان مى سوره مائده را تفسير كرده 36بعضى آيات ديگر، آيه  -2
كه موجب رضـايت خـدا و تقـرّب بـدو      -وند، جز با ايمان به او و اعمال پاكيزه و پسنديده خدا
 -هراندازه هم متّقى و به خدا نزديـك باشـد    -آيد و وساطت هيچ كس  به دست نمى -گردد  مى

 :اش، دخالت ندارد در تقرّب به خدا و رستگارى

m�e����f���g������h��������i������j���k���l���m������n�
o�p�q��r�s�t�u�wv�l ]78 - 77: الحج[  

و (ركـوع و سـجده كنيـد    ) تنها براى خالق خـويش ! (ايد اى كسانى كه ايمان آورده(
پرسـتش نماييـد و   ) به تنهايى(و پروردگار خويش را ) تعظيم و كرنش بريد و به خاك افتيد

 )..كارهاى نيك انجام دهيد تا رستگار شويد، و در راه خدا جهاد كنيد

m�Æ�Ç�È�É��l ]19: العلق [  
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 !)..نزديك شو) بدين وسيله به او(سجده ببر و ) در برابر پروردگارت(و (

 :فرمايد قرآن كريم همچنين در نفى وساطت بين خدا و بندگانش چنين مى

m�à�á�â��äã�å�æ�èç�é�ê�ë�ì�í��l ]46: فصلت [  
دى انجام دهد، هر كس كار نيكى انجام دهد، براى خودش كرده و هر كس كار ب(

به    زيان خود كرده است و پروردگارت كوچكترين ظلمى نسبت به بندگان خود 
 )..دارد روا نمى

سازد كه عمـل انسـان، اگـر نيكـو و      اين آيه، مسؤوليت فردى را مشخّص و خاطرنشان مى
سندى سازد و همين عمل، اگر در جهت شرارت و ناپ پسنديده باشد، البته او را به خدا نزديك مى
پس نزديكى به خداوند، جز با ايمان به خـدا و  . دارد انجام گيرد، او را از تقرّب به درگاهش بازمى

توانـد   آيد و وساطت كسى در تقرّب به خدا، نمى روز آخرت و انجام اعمال شايسته به دست نمى
 :مؤثر باشد

m�Ø�Ù��Ú�Û��Ü�Ý��Þ�ß�à�á������â�l ]75: طه [  
مل نيكو و شايسته به پيش پروردگارش بـرود، چنـين   و هر كس با ايمان و ع(

 )..كسانى داراى مراتب باال و درجات وااليى هستند

گرفتـه   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر از شخص  -طبق همان آيه، خداوند همه مؤمنان  -3
: دهد را مورد خطاب قرار مى -كه اولين مؤمن بوده تا تمام اولياء و بندگان صالح و برگزيده خدا 

همين انبياء و  -به زعم تيجانى و صدر  -در صورتى كه اگر چنانچه وسيله .. »!يا أيها الذين آمنوا«
به دنبال واسطه باشند؛ چون آنها نيز مجبور و مأمورند  -بنابه آيه  -ائمه باشند، آنها خود نيز بايد 
، »وسيله«د ايشان باشد؛ زيرا تواند خو پس، وسيله نمى! اى را بجويند براى نزديكى به خدا،  وسيله

اى ديگـر در تفسـير همـين آيـه بـه طـور شـفّاف         چنانچه آيـه ! جويد ديگر نمى» اى وسيله«هرگز 
 :فرمايد مى

m�§���¨�����©����ª����«�¬����®��¯���°�������������±������²�����³���´��µ��¶�����̧���

¹�º�»�¼�½�¾�¿�À��Á�Â�ÄÃ�l ]اإلســراء :
56 - 57 [  
به فرياد ) به هنگام بال(كسانى را كه به جز خدا : بگو) به مشركان! امبراى پي((
نه توانايى دفع زيان و رفع بال از شما را دارند و ) خواهيد ديد كه(خوانيد،  مى
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... و ناخوشـيها را بـه خوشـيها و بـرعكس    (توانند آن را دگرگون سازند  نه مى9
به (هر كدام از آنان كه از همه خوانند،  آن كسانى كه به فرياد مى). تبديل كنند
جويند  نزديكتر است، خود براى تقرّب به پروردگارشان، وسيله مى) درگاه خدا

آنها هم به رحمـت خـدا اميـدوار و از عـذاب او هراسـناك       ) با اين حال(و 
 )..هستند

 :فرمايد يا مى

m��̄°�±�²�³����́�µ���¸¶���¹���º���»���¼��������½���
¾�¿�l ]194: األعراف [  

خوانيد، بندگانى مثـل خودتـان    همانا كسانى را كه به غير از خدا به فرياد مى(
 !)..گوييد بايد به شما پاسخ دهند پس آنها را بخوانيد، اگر راست مى. هستند

 :فرمايد مى» وسيله«نيز، در مورد  )رضي اهللا عنه(علي خود 
اإليمان به و برسوله و الجهـاد فـى    إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى اهللا سبحانه و تعالى«

و صـلة  ... و حـج البيـت و اعتمـاره   ... و صوم شهر رمضان... و إيتاء الزكوة... و إقام الصلوة... سبيله

      1.»و صنائع المعروف... و صدقة العالنية... و صدقة السر... الرحم
ن به او، ايمـان بـه   براى متوسلي -سبحان و متعال  -برترين وسيله تقرّب به سوى خداوند «

حـج و  ... روزه مـاه رمضـان  ... دادن زكـات ... برپاداشتن نماز... جهاد در راهش... او و به رسولش
و ... دادن بـه صـورت آشـكار    صـدقه ... دادن به صورت پنهان صدقه... صله رحم... عمره خانه خدا

 ..»انجام ديگر كارهاى نيك و شايسته است
ز ايمان به خدا و اعمال شايسته بـراى خوشـنودى خـدا،    بنابراين، هيچ كس و هيچ چيز، ج

 :شود اش نمى سازد و باعث رستگارى انسان را به او نزديك نمى

m�}�~���¡�¢�£��¤����¥�¦�§�̈�©�ª�«�¬���®�
�̄�°�±�²�³��́µ�¶�l ]37: سبأ [  

، چيزهايى نيستند )و نه هيچ كس و هيچ چيز ديگرى(نه اموال و نه اوالد شما (
به ما    نزديك و مقرّب سازند، بلكه كسانى كـه ايمـان بياورنـد و    كه شما را 

و در برابر اعمالى كه انجـام  ) مقرّب درگاه ما بوده(اعمال شايسته انجام دهند 
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دهند، پاداش مضاعفى دارنـد و ايشـان در طبقـات بـاال و برتـرين منـازل        مى
 )..برند در امن و امان به سر مى) بهشت(

m�Ø�Ù��Ú�Û��Ü�Ý��Þ�ß�à�á������â�l ]75: طه[ 
و هر كس با ايمان و عمل نيكو و شايسته به پيش پروردگارش برود، چنـين  ( 

 )..كسانى داراى مراتب باال و درجات وااليى هستند

خواننـد، خـود نيـز شـرك اسـت؛ زيـرا دعـا و         اينكه انبياء و ائمه و اولياء را در دعا مى -4
همچـون  -كردن از هـر كسـى غيـر از خـدا      و طلب نجات بردن طلبيدن، پناه فريادخواندن، يارى به

مثل برآوردن حاجات، شـفادادن مـريض، اعطـاى فرزنـد،      -مردگان و صاحبان ضرايح و مقامات 
از شركهاى ديگرى است كه بر توده مردم پوشيده ... گشودن مشكالت، طلب پيروزى بر دشمن و

عاذه و استعانت را عبادت ندانسته و فقط مانده است؛ چون كه به تصور خود، دعا و استغاثه و است
دانند، در حاليكه مفهـوم و معنـى عبـادت، همـه      آن را در نماز و روزه و زكات و حج منحصر مى

 :فرمايد چنانكه مى! اعمال و نيتهاى فوق را دربردارد

m�M���N����O����P���RQ��S����T�����U����V�����W�������X���Y���
Z�[�l ]60: غافر [  

كسانى كه خـود را بزرگتـر از   . مرا بخوانيد تا اجابت كنم: گويد ردگار شما مىپرو(
 )..دانند    كه مرا عبادت كنند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند شد آن مى

m�²�³�����́��µ�¶����̧��¹�º���»���¼�½�¾���¿������À���Á�Â��Ã�Ä�Å�
Æ�Ç�È��l ]66: غافر [  
خوانيد  دانى را كه شما به جز خدا فرياد مىام از اينكه معبو من نهى شده: بگو(
عبادت كـنم، از آن زمـانى كـه آيـات     ) سازيد و دعاهايتان را متوجه آنان مى(

روشن و داليل آشكارى از جانب پروردگارم برايم آمده است و به من فرمـان  
 )..داده كه خاشعانه و خاضعانه تسليم پروردگار جهانيان گردم

m�́�µ�¶�̧�¹�º�»�¼�½��¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�

Å�Æ�Ç����È�É�Ê�Ë�Ì�Í�l ]49 - 48: مريم [  
كنم و   گيرى مى خوانيد، كناره من از شما و از آنچه به جز خدا به فرياد مى:) ابراهيم فرمود((

. پاسخ نماند اميد است كه دعاى من در پيشگاه پروردگارم بى. خوانم تنها پروردگارم را به فرياد مى
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و از (گيـرى كـرد    كردنـد، كنـاره   چيزهايى كه به جز خدا عبادت مـى  هنگامى كه از آنان و آن1
 )..، ما اسحاق را به او بخشيديم)ميانشان هجرت نمود

m�½���¾���¿���À���Á�Â�Ã���Ä��Å���Æ��Ç�È�É�����Ê�Ë���Ì�Í���Î�Ï��

A�B��C�����D���������E�F�G�H�I�����������J�l ]6 - 5: األحقاف [  
تـا  ) اگـر (ن است كه افرادى را به فرياد بخواند كه و چه كسى گمراهتر از آ(

و نـه تنهـا جـواب    (گوينـد   پاسخش نمى) هم ايشان را صدا بزند(روز قيامت 
و اصـالً از دعايشـان غافـل و    ) شـنوند  دهند، بلكه سخنانش را هـم نمـى   نمى
شـوند، همـين بـه     جمـع مـى  ) در روز قيامـت (و هنگامى كه مردم ! خبرند بى

و از آنـان بيـزارى   (شوند  ن، دشمنان به فريادخواهندگان مىشدگا فريادخواسته
 )..كنند و عبادتشان را انكار مى) جويند مى

دانسته است، چنانچـه  » عبادت«را همان » دعا«شود،  همانگونه كه در اين آيات مالحظه مى
دهد و بـه همـين جهـت اسـت كـه       و به فرياد خواندن نشان مى» دعا«را همان » عبادت«هدف از 

      1..»دعا همان عبادت است«؛ »الدعاء هو العبادة«: فرمايد مى )صلي اهللا عليه و سلم(سول خدا ر
را بـه فريـاد    -يا همـراه بـا او    -پس خواندن غير خدا شرك است و كسى كه غير از خدا 

 :فرمايد بخواند، در واقع او را به خدايى گرفته و عبادتش نموده است؛ چنانچه به وضوح مى

m�p�q�r�s�ut�v��w�x�y�z�{�|��}�~�_��
`���a���b������c�d�����e�������f����g���h���i��j���k���l�����m��n�o�

p�q������r��s�l ]14 - 13: فاطر[  
از آنِ اوسـت و  ) مطلـق (آن است خداوند كه پروردگار شماست و مالكيـت  (

خرمـايى   خوانيد، حتّى مالك پوسته نازك كسانى را كه به جز خدا به فرياد مى
شنوند  اگر آنها را به فرياد بخوانيد، هرگز دعا و صداى شما را نمى! هم نيستند

و ! اگر هم بشنوند، قدرت پاسخگويى و اجابت به شما را ندارند) به فرض(و 
كنند، و هيچ كس همچون خداوند  ورزى شما را انكار مى در روز قيامت، شرك
 )..سازد آگاه، تو را باخبر نمى

m�{�|��������}�~�_�����̀�a�b�c�l ]20: الجن [  
_________________________________________________________________________ 

  . صحيح ترمذى -  1
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شـريك  ) در خوانـدن (خوانم و كسى را با او  من تنها پروردگارم را مى: بگو(
 )..سازم نمى

m�j�k�l�m�n�o�l ]18: الجن [  
 !)..پس همراه با خدا، كسى را به فرياد مخوانيد(

يعنى اگر خدا را به داند؛  مى» عبادت«، »دعا«طلبيدن را نيز همچون  و يارى» استعانت«قرآن 
ايم و اگر كسى غير از او يـا همـراه بـا او را بـه كمـك       كمك طلبيديم، در واقع او را عبادت كرده

 :فرمايد چنانچه مى! ايم شريك تراشيده -نعوذ باللّه  -طلبيديم، قطعاً براى خدا 

m�R�S�T�U�V�l ]5: الفاتحة [  
 )..طلبيم انت مىپرستيم و تنها از تو يارى و استع تنها تو را مى(

آورده و يكى دانسته اسـت؛ يعنـى هرگـاه    » عبادت«را همراه با » استعانت«بينيم،  چنانچه مى
آيـا بـه   .. تقاضا و حاجتى داشتيم، تنها از او بخواهيم و هرگاه طلب يارى كرديم، از او طلب كنيم

او طلـب يـارى    آور نيست كه از كسانى كمك بگيريم كه آنان خود براى خودشان از راستى خنده
اى طلب كسب خير و دفع  و به كسانى متوسل شويم كه خود براى خويش از هر وسيله! كنند؟ مى

ايـن همـان معنـايى اسـت كـه      ! كنند و خود قادر به جلب خير و دفع شرّ از خود نيستند؟ شرّ مى
 :فرمود  بن عباس به عبداللّه )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 

واعلم أن األمة لو اجتمعت علـى أن ينفعـوك   . ، و إذا استعنت فاستعن باهللاإذا سألت فسئل اهللا«

ء لـم   ء قد كتبه اهللا و اعلم أن األمة لـو اجتمعـت علـى أن يضـروك بشـى      ء لم ينفعوك إال بشى بشى

      1.»ء قد كتبه اهللا عليك يضروك إال بشى

و اسـتعانت طلبيـدى، از   هر گاه طلب و درخواستى داشتى، از خدا بخواه، و هر گاه يارى «
خدا بجوى، و بدان كه اگر تمام مردم براى رساندن نفعى به تو جمع شوند، جـز نفعـى كـه خـدا     
برايت مقرّر فرموده، نصيبت نخواهد شد، و بدان كه اگر تمام مردم بـراى رسـاندن زيـانى بـه تـو      

 ..»اتّفاق نمايند، جز زيانى كه خداوند برايت نوشته است، به تو نخواهد رسيد
كند كه مقصود از  قرآن به روشنى بيان مى.. است» عبادت«بردن نيز،  و التجاء و پناه» استعاذه«

 :باشد خواستن نيز مى عبادت، عالوه بر دعا و استغاثه و استعانت و التماس، التجاء و استعاذه و پناه

_________________________________________________________________________ 
 . صحيح ترمذى -  1
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3
m�S���T��������U�WV�X�Y�Z�[�l ]41: سبأ [  
 )..اند اند، و اكثرشان بديشان ايمان داشته يدهپرست بلكه ايشان جنّيان را مى(

 :كند اى ديگر چنين تصريح مى كردند، آيه و اينكه چگونه جنّيان را عبادت مى

m�w�x�������y�z�{����|�}������~�_���̀a�b�l ]6: الجن [  
آوردنـد، و بـدين وسـيله بـر      و كسانى از انسانها به كسانى از جنّيان پناه مى(

 )..افزودند ى ايشان مىگمراهيها و سركش

كند كه پناهندگى جز به درگاه خـدا نبايـد صـورت بگيـرد؛ زيـرا هـيچ        قرآن كريم، بيان مى
 :موجودى غير از خداوند، حى و قيوم، حاضر و ناظر، شنوا و ملجأ و منجى نيست

m�Ä������Å������Æ����������Ç�����È�����É������Ê�����Ë�����Ì����Í����Î����Ï�������Ð������������Ñ���Ò�
Ó�ÕÔ�l ]89 - 88: المؤمنون [  

چه كسى فرماندهى بزرگ همه چيز را در دست دارد و او كسـى باشـد   : بگو(
او پنـاه داد اگـر   ) عـذاب (از ) توان هم نمى(پناه دهد و كسى را ) به همه(كه 

 )..از آن خداست: گوييد؟ خواهند گفت چنانچه راست مى

m�_��̀a����b�c�ed�l ]27: يونس [  
 )..خدا پناه دهد) عذاب(تواند آنان را از  هيچ كس و هيچ چيزى نمى(

m�Õ�Ö���Ø×�l ]50: الذاريات [  
 ))..و تنها به او پناه ببريد(پس به سوى خدا بگريزيد (

m�T�U�V�W�X�Y�Z��[�\�]�l ]2 - 1: الفلق [  
 )..استدم، از شرّ هر آنچه كه خلق كرده  برم به پروردگار سپيده پناه مى: بگو(

m�m�n��o�p�q�r�s����t�u�v�w�x�y�l ]22: الجن [  
دهد و مـن هـيچ پناهگـاهى جـز او      هيچ كس مرا در برابر خدا پناه نمى: بگو(

 )..يابم نمى

 :دهد رسد و نجات مى و باالخره تنها اوست كه به فريادها مى

m�z�{�|�}��~�_�̀�a�b�c�d�e�f�g���h�i�j�

k�l�m�n�o�p�q����r�������������s�t�u�v�w�l ]65 - 63: األنعام [  
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بخشـد، در   چه كسى شما را از اهوال و شدايد خشكى و دريا رهايى مى: بگو(
او را ) كننـد و  دشواريها و گرفتاريهاى بـزرگ بـه شـما رو مـى    (آن حال كه 

اگر خدا :) گوييد و مى(خوانيد  فروتنانه و خاضعانه، آشكار و پنهان به فرياد مى
خوريم كه از سپاسگزاران باشيم؟  وال و بالها برهاند، سوگند مىما را از اين اه

سـپس شـما   . رهاند و از هر غم و اندوهى مى) شدايد(خدا شما را از آن : بگو
 !)..سازيد شريك و انباز مى) با اين وجود براى او(

m��̈©�ª������«�¬����®�̄�l ]62: النمل [  
رسد و  فرياد درمانده و مضطرّ مىيا كسى كه به ) آيا معبودان دروغين بهترند((

   )...كند، هر گاه كه او را به فرياد بخواند بال و گرفتارى را برطرف مى

m�Ë�Ì�ÎÍ�l ]63: النمل[  
 !)..آيا معبود ديگرى با خداست؟(

.. بعالوه خداوند از هركس و هر چيزى به انسان نزديكتر است و به واسطه نيـاز نـدارد   -5
اش نتواند در هـر زمـان و مكـانى او را بـه      مان و مكان نيست كه بندهخداوند دور و محدود به ز

فرياد بخواند، بلكه از خود بنده به او نزديكتر است؛ زيرا خالق و مالكش هموست و از هر كسـى  
 :به درون و حوايجش آگاهتر است

m�L��M�N�O�P��Q�R����S�l ]14: الملك [  
 )..بين و دقيق و آگاه استداند و او ريز كند، مى كسى كه خلق مى! هان(

m�¿�À���������Á�Â���Ã�Ä��l ]17: المؤمنون [  
 )..ايم خبر و غافل نبوده ها، بى و ما هرگز از حال آفريده(

m�b�c�d�e�f�g�h��l ]19: غافر [  
 )..داند ها پنهان است، مى خيانت چشمها و آنچه را در سينه(

احوال و نياتش بـاخبر اسـت و از رگ    آيا به راستى خدايى كه خالق انسان است و از همه
 !گردن به او نزديكتر است، نيازى به واسطه دارد؟

m�A�B�C�D�E�F�G�IH�J�K�L�������M�N�O�P�l ]16: ق [  
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اى  گذرد و چه انديشه دانيم كه به خاطرش چه مى ايم و مى ما انسانها را آفريده(5
 )..در سر دارد، و ما از شاهرگ گردن به او نزديكتريم

m�»�¼��½�¾�¿�ÁÀ�Â�Ã�Ä�Å�ÇÆ��l ]186: البقرة [  
و هر گاه بندگانم از تو بپرسند، پس من نزديكم و دعاى دعاكننده را هنگامى (

 )..كنم كه مرا بخواند، اجابت مى

ديد كه جمعـى از اصـحابش بـا     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا بار  روايت شده كه يك
 :ودكنند، به آنها فرم صداى بلند دعا مى

      1.»إربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم و ال غائبا و لكن تدعون سميعا قريبا«

خوانيـد،   شما كه يك موجود ناشنوا و غايب و دوردسـت را نمـى  ! چه خبرتان است؟«
 ..»خوانيد كه شنوا و نزديك است بلكه داريد كسى را مى

خدا را به انسـان بيـان كـرده؛ بـه     قرآن كريم اين چنين نزديكى انسان را به خدا و نزديكى 
! ها و دالّالن را در هـم شكسـته اسـت    آور، افسانه واسطه طورى كه اين نزديكى عجيب و شگفت

انـد و خـدا    سوداگرانى كه خودشان را حاجب و دربان درهاى رحمت واسعه خدا قلمـداد كـرده  
 !داند كه آنان دروغگويانند مى

m�d�e�gf��h�i�j�k�ml�l ]115: البقرة [  
 )..مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر طرف رو كنيد، خدا آنجاست(

m��̂_��̀a�cb�l ]4: الحديد [  
 )..و او با شماست هر كجا كه باشيد(

m�Ø���Ù�Ú�Û���Ü�l ]61: هود [  
 )..است) دعاها(كننده  نزديك و اجابت) به بندگانش(گمان پروردگارم  بى(

و نفرموده كه برويد واسطه بياوريد تا » !كنم اجابت مى مرا بخوانيد،«: فرمايد خداوند مى -6
با من كسى را نخوانيد كه دليل و برهانى بر خـدابودنش نداريـد و از   : بلكه فرموده! شما را بپذيرم

 :ايد روى خياالت و اوهام، صفات خدايى برايش قائل شده

m�M�N�O�P�RQ��l ]60: غافر [  

_________________________________________________________________________ 
 . 173، دكتر يوسف القرضاوى، ترجمه محمد خرقانى، صفحه »العبادة فى اإلسالم«نقل از  -  1
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 )..كنم اجابت مى مرا بخوانيد،: و پرودگار شما فرموده(

m�¶�̧�¹�º�»��¼�½�¾�¿����À�l ]117: المؤمنون [  
هر كس با خدا، معبود ديگرى را به فرياد بخواند، مسلّماً هيچ دليلى بـر خـدابودن آن   (
 )..ندارد

دانند، در واقع او را با خداوند مسـاوى و برابـر قـرار     كسانى كه غير خدا را مدعو غيبى مى
شـنود و پاسـخ    كنند كه همچون خدا محدود به زمان و مكـان نيسـت، مـى    اند؛ زيرا خيال مى داده
شود، به اشـتباه   اما وقتى كه قيامت برپا مى... سازد و گويد، مشكالت و گرفتاريها را برطرف مى مى

ايـم؛ چـرا    خورند كه ما آشكارا در اشتباه و گمراهى بوده برند و همين افراد سوگند مى خود پى مى
 :ايم خالق مساوى قرار داده كه مخلوقى را با

m�m�n�o���������p���q�r�s�t�u�v�w�x�l ]98 - 97: الشعراء[ 
مـا در  ! به خدا سـوگند :) گويند مشركين در روز قيامت به معبودان خود مى(( 

در عبادت (آن زمان كه شما را با پروردگار جهانيان . ايم گمراهى آشكارى بوده
 )..دانستيم برابر مى) و اطاعت

كسى كه موجودى را در ذات يا صفات با خداوند برابر بداند، مشرك است؛ اگر چـه  ! ىآر
ولى همين اندازه كه در درون معتقد باشد كه در هر زمـان و مكـانى،   ! اين عقيده را بر زبان نياورد

كند، براى خدا شـريك   شنود و اجابتش مى اش را مى كسى ديگر نيز همراه خدا، صدا و نداى قلبى
 :فرمايد خوانند، چنين مى قرآن خطاب به آنهايى كه همنوعان خود را به فرياد مى!.. ه استتراشيد

m��̄°�±�²�³��́�µ�¸¶�¹�º�»�¼������½���
¾�¿�l ]194: األعراف [  

خوانيد، بندگانى مثـل خودتـان    همانا كسانى را كه به غير از خدا به فرياد مى(
 !)..يد بايد به شما پاسخ دهندگوي پس آنها را بخوانيد، اگر راست مى. هستند

خوانيد، بندگانى مثل خودتان فقير و محتاج،  مى» مدعو غيبى«يعنى كسانى كه شما به عنوان 
چيـز اسـت،    كه مانند خودش نيازمند و بى» اى بنده«به » بنده«و مالك هيچ چيزى نيستند، و هرگز 

خـداى صـمدى كـه تنهـا      به سـوى  بلكه فقط بايد 1 !كند نمى شود و التجاء و التماس متوكّل نمى

_________________________________________________________________________ 
  :   شاعر مي گويد-  1

  هركه منظور خودازغيرخدا مي طلبد              اوگدايي است كه حاجت زگدامي طلبد    
  زهراست عطاي خلق هرچندكه دواباشد         حاجت زكه مي خواهي آنجاكه خداباشد    
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واسطه به درگاهش  رو كند و حاجاتش را بى -مستقيماً  -برآورنده حاجات و نيازمنديهاست 7
 :عرض نمايد

m�½�����¾����¿����À����Á����Â�Ã���Ä��Å������Æ�����Ç����È����É������Ê����Ë���Ì���Í���Î�

Ïl ]5: األحقاف[ 
تـا  ) اگـر (ى را به فرياد بخواند كه و چه كسى گمراهتر از آن است كه افراد(

و نـه تنهـا جـواب    (گوينـد   پاسخش نمى) هم ايشان را صدا بزند(روز قيامت 
و اصـالً از دعايشـان غافـل و    ) شـنوند  دهند، بلكه سخنانش را هـم نمـى   نمى
 !)..خبرند بى

تشـخيص   -كه مخلـوق اسـت    -و غير خدا را  -كه خالق است  -آيا نبايد فرق بين خدا 
 !دهيم؟

m�S�T�U����������V�XW�l ]17: النحل [  
 !)..كند؟ كند، مانند كسى است كه خلق نمى آيا كسى كه خلق مى(

توان خالق را با مخلوق قياس كرد، در حـالى كـه هـيچ چيـز و هـيچ كسـى مثـل او         آيا مى
 !نيست؟

m�Q�R�������TS��U����V�W�X�l ]11: الشورى [  
 )..شنوا و بيناست هيچ كس و هيچ چيزى مثل او نيست و او(

m�Q�R�S�UT��V���W�X��Y�Z��[�\�l ]74: النحل [  
و بـا قياسـهاى فاسـد و تشـبيهات نـاروا،      (پس براى خدا شبيه و همانند قرار ندهيد (

 )..دانيد داند و شما نمى همانا خدا مى). عبادت بتها و معبودان دروغين را تعبير و توجيه نكنيد

صفاتش يكتـا  در ذات و 1، چيز در جهان هستى است مهوقتى كه خداوند، خالق و مالك ه
همـه چيـز را در برگرفتـه     انسان نزديكتر است، رحمتش وسيع واز رگ گردن به  2و يگانه است،

چرا غير او را بخوانيم  4بندگانش كافى است، ندگانش لطف فراوان دارد، و براىنسبت به ب 3است،
_________________________________________________________________________ 

 ). 189/رانعم آل.. (»و هللا ملك السموات و األرض«). 102/األنعام.. (»ء فاعبدوه خالق كل شى« - 1
 ). 1/اإلخالص.. (»قل هو اهللا أحد« - 2
 ).16/ق.. (»و نحن أقرب إليه من حبل الوريد« - 
 ). 156/األعراف.. (»ء و رحمتى وسعت كل شى« - 3
  ).19/الشورى.. (»اهللا لطيف بعباده« -  
 ).36/الزمر.. (»أليس اهللا بكاف عبده« - 4
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اصالً روح يكتاپرستى در توجه مستقيم به ! تراشيم؟برايش ب  اى به غيرش متوسل شويم و واسطهو 
است و دعا و به فريادخواندنش، خود عبادتى بزرگ است، و كسى كه مردم را  -متعال  -خداوند 

 :گردد به خواندن خود يا غير خدا دعوت كند، اين چنين شخصى از ريشه باطل مى

m�x�y�z�{�|�}�~���¡�����¢�£�¤�l ]62: الحج[ 
خاطر است كه فقط خدا حـق اسـت و هـر آنچـه كـه غيـر از او       اين بدين (
 )..خوانند، باطل هستند مى

هر چه و هر كـس باشـد، شـرك و باطـل اسـت و      » من دون اهللا«بنابراين به فرياد خواندن 
شايسته نيست در دعا، كسى را همراه با خدا يا در كنار خدا، مورد توجه قرار داد؛ زيـرا خداونـد   

 !رقيب ندارد

m�j�k�l�m�n�o�l ]18: الجن [  
 )..پس همراه خدا، كس ديگرى را نخوانيد(

اگـر دسـت بـر    «: گريديم به سخنان آقاى صدر در پاسخ به سؤال تيجانى كه گفت برمى -7
رسانند، اين بدون  دهند و آنها زيان مى جستن به اين نيت باشد كه آنها نفع مى قبر كشيدن، و توسل

دانند خداوند خودش ضار و نافع است؛ يعنى  ان كه موحدند و مىترديد شرك است، ولى مسلمان
كنند، به اين خـاطر اسـت كـه     ضرر و نفع، فقط از سوى خداست و اينكه اولياء و ائمه را دعا مى

 )92ص .. (»...نزد خدا باشند، و اين هرگز شرك نيست و» اى وسيله«
ندگان صالح خدا نيسـتند، بلكـه تنهـا    انبياء و ائمه و ساير ب» وسيله«تاكنون ثابت كرديم كه 

نيست، و از طرفى دعا و » خواندنى«همچنين وسيله نزديكى به خدا، . است» ايمان و عمل صالح«
شوند و بايستى در انجام آن، تنها و تنها خداوند مـورد   محسوب مى» عبادت«استعانت و استعاذه، 
 .الخ... توجه قرار گيرد و

مـا  «: گويـد  كنـيم كـه مـى    صدر در جمالت نخستش توجـه مـى   اما در اينجا به منطق آقاى
خوانيم تا آنهـا نـزد خـدا برايمـان      دانيم كه تنها خدا ضار و نافع است، و ما اولياء و ائمه را مى مى

 ..»!واسطه و وسيله باشند
است؛ زيرا آنهـا   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اين منطق، درست همان منطق مشركين زمان 

خدا ايمان داشتند و معتقد بودند كه او همان پروردگار جهانيان، معبود برتر، خـالق، مالـك،   نيز به 
تحـت   -حتّـى بتهايشـان    -پديدآورنده عالم و گرداننده و چرخاننده آسمانها و زمين است؛ همه 
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باراند و رزق و روزى در  سلطه و قدرت نهايى او قرار دارند؛ هموست كه از آسمان باران مى9
 :فرمايد چنانكه مى... وست ودست ا

m�}��~���¡�¢�£�¤��������¥�¦��§�©¨�l ]61: العنكبوت [  
چه كسى آسمانها و زمين را آفريده و خورشـيد و مـاه را   : اگر از آنان بپرسى(

 !)..خدا: مسخّر نموده، به تحقيق خواهند گفت

m�Â�Ã�Ä�Å��Æ�ÈÇ�l ]87: الزخرف [  
 !)..خدا: گويند ا آفريده، قطعاً مىچه كسى آنها ر: اگر از آنان بپرسى(

m�¿�À��Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë��Ì�ÎÍ�l 

  ] 63: العنكبوت[
باراند و زمين را به وسـيله   چه كسى از آسمان آب را مى: اگر از آنان بپرسى(

 !)..خدا: گرداند؟ قطعاً خواهند گفت آن بعد از مردنش زنده مى

m�ª�«�¬�����®��̄°�±�²�³��́µ�¶����̧¹�º�»�
¼�½�¾�¿�À����ÂÁ��Ã�ÅÄ�l ]31: يونس[ 

رساند؟ چـه كسـى بـر گـوش و      چه كسى از آسمان به شما روزى مى: بگو(
آورد؟  چشمها تواناست؟ چه كسى زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مى

 !)..خدا: كند؟ قطعاً خواهند گفت چه كسى امور را تدبير مى

m�¢�£�¤���¥�¦�§�����̈©�ª��«�®¬�̄�°�±��²�³�
�́µ�¶���̧�¹�º�»���¼�½��¿¾�À�Á��Â���Ã�Ä�
Å�Æ������Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï����Ð���������Ñ�Ò�Ó�ÕÔ�
Ö�×�Ø�Ù��l ]89 - 84: المؤمنون [  
دانيـد؟   زمين و تمام كسانى كه در آن هسـتند، از آن كيسـتند اگـر مـى    : بگو(

ى مالك چه كس: بگو! انديشيد؟ پس چرا نمى: بگو! از آن خدايند: خواهند گفت
از آنِ : آسمانهاى هفتگانه و صاحب عرش عظيم است؟ بالفاصله خواهند گفت

چه كسـى فرمانـدهى   : بگو! ترسيد؟ نمى) تنها از خدا(بگو پس چرا ! خداست
پنـاه دهـد و   ) به همـه (بزرگ همه چيز را در دست دارد و او كسى باشد كه 
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گوييـد؟      راست مـى  او پناه داد اگر چنانچه) عذاب(از ) توان هم نمى(كسى را 
خوريـد و   پس چگونه گول و فريـب مـى  : بگو! از آن خداست: خواهند گفت
 !)..شويد؟ جادو مى

اعراب جاهلى عالوه بر اين، حتّى در مواقع گرفتاريها و بالهاى سخت و دشوار، خصوصـاً  
ر از خدا شدند، تمام چيزهايى را كه به غي هنگامى كه در درياها دچار طوفان و امواج سهمگين مى

... خواندنـد  كردند و تنها و تنها او را به فرياد مـى  پرستيدند، فراموش مى طلبيدند و مى به كمك مى
 :فرمايد چنانچه مى

m�A�B�C���D�E���F�G�H�I��KJ�l ]67: اإلسراء[ 
رسد، جز خدا همه كسـانى   و هنگامى كه ناراحتى و بال در درياها به شما مى(

 )..شوند د، از نظرتان ناپديد و گم مىخواندي را كه به فرياد مى

m�a�b�c��d�e�f�g�h�i�l ]32: لقمان[ 
گيرد، خالصـانه خـدا را بـه     هنگامى كه موجهايى همچون كوه آنها را فرا مى(

 )..دانند خوانند و عبادت و دين را تنها خاص او مى فرياد مى

m�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�l ]53: النحل[ 
 )..خوانيد د، او را با ناله و زارى به فرياد مىرس هنگامى كه زيانى به شما مى(

m���¡������¢�£�¤��¥�¦����§��̈©�ª�«�¬�l ]41: األنعام [  
طلبيد و او اگر خواست آن  خوانيد و به يارى مى بلكه تنها خدا را به فرياد مى(

خوانيد و تمام چيزهـايى   سازد كه او را براى رفع آن به فرياد مى را برطرف مى
 )..كنيد سازيد، فراموش مى خدا مى را كه شريك

كردند و مراسم حج  گذاشتند؛ چنانكه طواف مى آنها حتّى به كعبه و خانه خدا نيز احترام مى
آوردند؛ هر چند امورى خارجى و انحرافى را در اين مراسم وارد كرده بودنـد   و عمره به جاى مى

كردنـد و   ر و گوسفند قربانى مىشت و 1 !ه بودكه در اصل وجود نداشت و بسيار مضحك و مسخر
 - )عليـه السـالم  (  ابـراهيم از زمـان   -در حج و عمره، هنوز در بينشان  -گويى  لبيك -حتّى تلبيه 

: در حديث است كه تلبيه اعراب جاهلى به هنگام مناسك حج چنين بـوده اسـت  .. باقى مانده بود

_________________________________________________________________________ 
د   ! (شدند ز مردان و زنانشان لخت و برهنه مىمثالً به هنگام اداى مناسك حج، بعضى ا - 1 ت قرن بيسـتم، محمـجاهلي

 ). 71 قطب، ترجمه صدرالدين بالغى، ص
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بـه درگـاه تـو    ! پروردگـارا «؛ 1»لبيك ال شريك لك لبيك إال شريكا هو لك تملكه و ما ملك«1
شريكى كه تو مالك او و چيزهايى كه   تو را هيچ شريكى نيست، مگر همان. ام حاضر و آماده شده

 ..»!او مالك آن است، هستى
خدا را فراموش نكرده بودنـد و   -در آن روز  -با توجه به اين حقايق، پيداست كه اعراب 

دانستند، ولى گمراهـى و انحرافشـان    ق، و رب همه چيز مىاو را همچنان، خالق، مالك، مدبر، راز
انـد و چنـان كـه سـزاوار ايمـان و       شـناخته  اين بوده كه خدا را چنان كه شرط معرفت است، نمى
 :كردند عبادت است، به او ايمان نداشته و او را عبادت نمى

m�a�b�c�d�fe�l ]74: الحج [  
 .).اند آنان، خدا را چنان كه بايد نشناخته(

كه هر دو را  -» اعتقاد به بتها«و » ايمان به خدا«كردند كه ميان  به همين جهت آنها سعى مى
دعاهـا بـه   : گفتنـد  اى برقرار سازند، و از همين رهگذر بود كـه مـى   جمع و رابطه -با هم داشتند 

نند عـالم  كردند كه عالم باال، هما آنها فكر مى! شوند روند ولى بدون واسطه پذيرفته نمى آسمان مى
... شان است؛ همانند دستگاههاى قدرت روزشان كه بدون رشـوه، واسـطه، تملّـق و    پايين و مادى

 !!شود حرف كسى پذيرفته نمى
در اثر اين اشتباه، به فكر واسطه بين خدا و خلق افتادند تا بتوانند بـه وسـيله آن، دعاهـا و    

قـرآن كـريم، همـين    .. قـرار دهنـد   حوايج خود را به خدا برسانند و آنان را شـريك دعـاى خـود   
ما اين بتها را از نظر ذات و «: گفتند كند، و بهانه ايشان را كه مى شان را به شدت نكوهش مى عقيده

پرستيم كه ما را به خـداى بـزرگ و برتـر     كنيم، بلكه بدين جهت آنها را مى گوهرشان عبادت نمى
ان ما، و مالـك همـه چيـز و همـه كـس      نزديك سازند؛ خدايى كه هم خالق ما و هم خالق معبود

 :شمارد ، به طور قاطع مردود مى»!است

m�v��w�x�zy�{�|�}�~�_����̀a�b�c��d����e�f�g�
h�i�j��k�l�m�n�po�q����r�s��t�u�v��w�����������������x�y�z�{�|�
}�~���¡�¢��£�¤�¦¥�¨§�©�ª�«�¬���®��l ]3: الزمر 
- 4 [  

_________________________________________________________________________ 
 . صحيح ترمذى - 1
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كسانى . براى خداست و بس) شائبه از شرك و بى(تنها عبادت خالصانه ! هان(
و بـدانان تقـرّب و توسـل    (گيرنـد   كه جز خدا، يـار    و يـاورانى را برمـى   

كنيم، مگر بدان خاطر كه مـا را   ما آنان را عبادت    نمى:) گويند جويند، مى مى
دربـاره  ) و مؤمنـان (خداوند در روز قيامـت ميانشـان   . به خدا نزديك گردانند

خداونـد، دروغگـوى   . آن اختالف دارنـد، داورى خواهـد كـرد   چيزى كه در 
خواست فرزندى داشـته باشـد،    اگر خدا مى. كند كفرپيشه را اصالً هدايت نمى

. آفريند كسـى يـا چيـزى را برگزينـد     بايست از ميان چيزهايى كه خود مى مى
و او خداوند يگانه پيروز . است) از همه نقصها و    عيبها(خداوند پاك و منزّه 
 )..چيره و برتر است

m��r��s���t���u��v���w���x���y�z�����{���|���}����~�

¡��¢���£���¤���¥�¦�§���̈�©���ª����«�®¬�̄�°�±�²�

³�l ]18: يونس[ 
رسـانند و   پرستند كه نه اصالً بديشان زيان مى آنها غير از خدا چيزهايى را مى(

: بگو! هاى ما نزد خدايند هاينها واسط: گويند سازند و مى نه سودى عايدشان مى
سازيد كه خداوند در آسمانها و زمـين   آيا خدا را از وجود چيزهايى باخبر مى

هـاى خـود در    ها و واسـطه  چگونه خداوند از نماينده! (سراغى از آنها ندارد؟
و فراتـر از آن  ) از هر گونه شركى(خداوند پاك و منزّه !) خبر است؟ زمين بى

 )..دانند انبازشان مى چيزهايى است كه مشركان

بنابراين، تمام توجيهاتى كه آقاى صدر در جواب به سؤال تيجانى آورده يا تيجانى از زبـان  
 !..شود او ذكر نموده، رد مى

و اما تيجانى سؤال ديگرى را از آقاى صدر در رابطه با تزيين قبـور، بـدين ترتيـب مطـرح     
كننـد و ايـن در اسـالم     ود را مزين به طال و نقره مـى چرا شيعيان قبر اولياء و امامان خ«: نموده كه

 )92ص (» !حرام است
مورد نقـد   -» تيجانى و كتابش« -و ما قبالً جواب آقاى صدر را به اين سؤال در فصل اول 

اين امر منحصر به شـيعه نيسـت و هـيچ حرمتـى در آن     «: و بررسى قرار داديم كه چنين گفته بود



42  عيانات                                                                                                                                         

سنّت نيز در عراق و چه در مصر يا تركيه يـا كشـورهاى اسـالمى     باشد؛ زيرا مساجد اهل نمى3
 )92ص .. (»اند مزين به طال و نقره

سـنّت بـه عـدم حرمـت      جهت و بدون دليل از طرف اهـل  و ثابت كرديم كه آقاى صدر بى
 -و اين نشانه عدم اطّالعش از كتب فقهى سنّى و شـيعه اسـت؛ زيـرا    ! تزيين قبور فتوا داده است

بـودن تـزيين    داليل قطعى در كتب هر دو گروه موجود است كه حرام -ه كه نشان داديم همانگون
تنهـا بـه    -به خاطر اطاله كـالم   -و لذا در اينجا .. نمايد قبور و ساختن گنبد و بارگاه را اثبات مى

 :كنيم ايم، بسنده مى هايى كه در اين رابطه با دوستان شيعى رد و بدل كرده موضوعات نامه
  **  * 

 :»توسل«ها در رابطه با  جواب نامه -
شرك آن است كه براى افراد و اشياء، تأثير يا سببيت ذاتى و مستقل قائل شويم؛ : ايد فرموده

كننـد،   نه مطلق تأثير و سببيت؛ همچنان كه همگان براى شفاى از بيمارى به پزشـك مراجعـه مـى   
شـوند، مـا    كردن آتش به آب متوسل مى وشآورند، و براى خام شدن به آب روى مى براى سيراب

هم به عنوان واسطه فيض از خدا، به حرمت و آبرو و قربت و يا دعاى يكى از اولياء و صـالحان  
 :ايدكه آوريم، و داليلى در توجيه اين عقيده آورده روى مى
 مگر واسطه فيض وحى، جبرئيل و واسطه رزق، ميكائيل نيست؟ -1

��¦�¥�¤�£��¢�¡���m: فرمايــد مــىمگــر خداونــد در قــرآن ن   -2

§l ل به غير خدا نيست؟بر جواز توس ؟ آيا اين نص 

مگر از شخص نبى اكرم در خبر نيامده كه آن حضرت مشاهد و اماكن مشـرّفه كعبـه را    -3
 بوسيد؟ مى

�����¦�¥�¤�£�¢�¡����~�{�|�}�mمگر در آيـه   -4

§��̈©�ª�«�l ]داشتند  ى كه در حقّ خود روان به جاى ستمو اگر آنا«؛  ]64: النساء
خواستند و پيامبر هم برايشان آمرزش طلبيـد، خـدا را    سوى تو آمده و از خداى خود آمرزش مى

بـه عنـوان وسـيله و واسـطه      )صلي اهللا عليـه و سـلم  (  پيامبر خدا، از »يافتند آمرزنده و مهربان مى
 خواهى از خدا ياد نشده است؟ استغفار و آمرزش

�]�m�W��X�Y�Z: از او نخواستند  ده قرآن كريم، فرزندان يعقوبمگر به فرمو -5

\�]����������̂�_�l ]برايمان درباره گناهانمان آمرزش بخواه كه ما خطاكار ! اى پدر(؛  ]97: يوسف
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برايتـان از  (؛ ]98: يوسـف [ m�a���b���c�ed�l: و آن پيامبر در جوابشان نفرمـود  )!ايم بوده
 دهد؟ ؟ آيا اين، توسل را نشان نمى)ردخداوند طلب آمرزش خواهم ك

آل النبـى  «: ايـد كـه   حجر از امام شافعى نقل كرده است، نشنيده مگر اين شعر را كه إبن -6
 ؟»و هم إليه وسيلتى -ذريعتى 
ال ترفـع  ! يـا أميرالمـؤمنين  «: بن أنس به منصور خليفه در مسجد النبى نگفت مگر مالك -7

إن ... ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى و:... عالى أدب قوما فقالصوتك فى هذا المسجد فإن اهللا ت
اى اميـر  «؛ »هو وسيلتك و وسيلة أبيـك آدم ! و قال يا أباعبداهللا... الذين ينادونك من وراء الحجرات

صدايتان را ! اى مؤمنين: صدايت را در اين مسجد بلند مكن؛ زيرا خداوند در قرآن فرموده! مؤمنان
ها تو را صـدا   همانا كسانى كه از پشت خانه... نبريد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اى باالتر از صد

اين پيامبر، وسيله تو و وسيله پدرت آدم ! اى أباعبداهللا: و گفت... كنند زنند، بيشترشان فكر نمى مى
 ..؟»!است

 :كنم كه در پاسخ به اين مطالب، عرض مى): جواب(
كردن از اشياى مادى  استفاده! ا كسى و يا چيز ديگرى قياس كردتوان ب اوالً هرچيزى را نمى

دانند كه  شود؛ چون همه مردم مى به هيچ وجه شرك محسوب نمى -كه شهود است  -اين جهان 
كنـد و   آب رفع تشـنگى مـى  .. سوزاند خاصيت اين اشياء در اختيار خود آنها نيست؛ مثالً آتش مى

ايـن چيزهـا و خاصـيتهاى    .. دهـد  د، گرما و و روشنايى مـى خورشي.. كند آتش را نيز خاموش مى
اوست كه اين اشـياء را در اختيـار مـا انسـانها     .. هستند -متعال  -موجود در آنها، آفريده خداوند 

قرار داده و آنها را براى ما مسخّر گردانيده است؛ لذا استفاده از اين چيزها بـه هـيچ وجـه شـرك     
ند خدمتگزاران و وسايل كمك ما هستند و كـارگرفتن و اسـتفاده از   اين اشياء، در واقع مان! نيست

گيـريم؛   كـار مـى  ... آنها، مثل اين است كه از حيواناتى همچون اسب و االغ و گـاو و گوسـفند و  
      1.چنانچه در آيات زيادى به همين موارد اشاره شده است

كننـد، مـا    ما كمـك مـى  كه به ... همينطور بندگان متخصص و ماهرى مانند پزشك، وكيل و
در اختيارشـان   -مافوق بشرى  -هيچ چيزى .. يقين داريم كه مالك هيچ گونه نيروى غيبى نيستند

البته خداوند در اين جهان مادى و شـهود، بـه آنهـا    . و همچون ما محتاج و نيازمندند.. قرار ندارد
شـرك زمـانى   ! نيز، شـرك نيسـت  توانيم از آنها كار بگيريم و اين  نيرو و صالحيتى داده كه ما مى

يابد كه كسى يا چيزى را در ذات و صفات و افعال و عبادت، به طور كلّى در الوهيت و  تحقّق مى

_________________________________________________________________________ 
  . توانيد، آيات اوليه سوره نحل را تماشا كنيد براى مثال مى -  1
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مقام خدا، خـارج از اسـباب    ربوبيت با خدا شريك بدانيم، و يا اينكه انسان، موجودى را قائم5
و متصرّف و بـا   -و غيرمطلق چه مستقل و چه مطلق  -ظاهرى و طبيعى قرار دهد و او را مختار 

اراده، تصور نمايد و بر مبناى همين عقيـده، حاجتهـاى خـود را از او بخواهـد و او را بـه فريـاد       
 !انجام دهد... اش، خشوع و تضرّع، و طواف و نذر و قربانى و بخواند و براى خوشنودى
 :فرمايد از طرفى خداوند مى

m�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�ÈÇ��l ]36: اإلسراء[ 
 !)..يزى كه علم بدان ندارى، پيروى مكناز چ(

دهـد كـه از    اى به دست مسـلمانان مـى   قاعده -و ساير آيات ديگر در اين مورد  -اين آيه 
ما قوانين محسوس طبيعت را، بـا  ! چيزى كه برايش ثابت نشده و علم به آن را ندارد، تبعيت نكند

همچـون   -را از مسائل مخفى طبيعت  كشف علم. پذيريم يابيم، مى اطمينانى كه از احساسمان مى
كـه خـود   » خداونـد «كنيم و به  قبول مى -نيروى جاذبه زمين و امثال آن كه آثار خارجى نيز دارد 

همه جـا   -ها و آياتى براى خردمندان و صاحبان يقين است  كه نشانه -است، ولى آثارش » غيب«
آوريـم، امـا    ايمـان مـى   -يل دينى احكام اص -هست، و به دستورات و نواهى صادره از جانب او 

غيبهايى جز  اين را كه هيچ مطلبى در موردشان اثبات نشده، چـرا و چگونـه بپـذيريم؟ خداونـد     
 :فرمايد مى

m�p�q�r��s�t�u�v�w�yx�z�{�|����}�~�_�

�̀ba�c�d�e���f�g�h�i�j�k�l ]66: يونس[ 
كسانى . داستآگاه باشيد هر كس كه در آسمانها و زمين است، از آن خ! هان(

كنند مگر از گمانها، و  خوانند، پيروى نمى كه جز خدا، معبودانى را به فرياد مى
زدن و  رونـد و كارشـان جـز تخمـين     ايشان جز به دنبال وهـم و خيـال نمـى   

 )..بستن نيست دروغ

دانيم كه روح فالن بزرگوار كجا و امكاناتش چيست؟ چه وقـت حاضـر و قابـل     ما چه مى
 اصوالً چگونه به او توسل بجوييم؟دسترسى است؟ و 

m�À�Á�ÃÂ�Ä�Å�Æ�Ç�È��É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�l ]اإلســراء :
85 [  
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: بگـو ) شود؟ رود و چه مى كه چيست و كجا مى(پرسند  از تو درباره روح مى(
و ) و ما هيچ علمى نسبت بدان نـداريم (خداست ) مربوط به(روح از كارهاى 

 !)..استداده نشده  به شما مگر مقدار كمى از علم

جويى از ارواح انبياء و اوليـاء بماننـد توسـل بـه فـالن       توسل و بركت: ايد لذا اينكه فرموده
غيب به شهود  -» شاهد«به » غايب«است كه در دسترس ماست، قياس ... قوايى مثل آب و آتش و

و شـود   پذيرد و از همين جاست كه خرافات وارد دين مـى  است، و هيچ عقل سالمى آن را نمى -
دهـد   كند كه نه علم، نه كتب آسمانى و نه تجربه نشانشان نمى ذهن انسانها را چيزهايى اشغال مى

      1!سازد و باورهايى بر پايه جهل براى مردم مى
در محضـر   )عليه السالم(  عيسىايد كه در قيامت،  ثانياً مگر جنابعالى در قرآن كريم نخوانده

 :پرسد الهى پس از  اينكه خداوند از او مى

m�r�s�t�u������v�w�x�y�{z�l ]116: المائدة [  
اى كه به جز خدا، من و مادرم را نيز به دو خـداى ديگـر    آيا تو به مردم گفته(

 )..؟)و ما را    هم با خدا، عبادت كنيد(بگيريد 

 :دهد كه چنين شهادت مى

m�|�}�l ]116: المائدة [  
  ...)!تو پاك و منزّهى: گويد مى) عيسى((

m�}��~���¡�¢�£�¤��¥�¦�§��̈ª©�«���¬�®��̄°�²±�³��́

µ�����¶��̧����º¹�»�¼�½����������¾�¿�À�l ]117: المائدة [  
و (اى،  ام مگر آنچه را كه مرا به گفتن آن فرمـان داده  من به آنان چيزى نگفته(
من تـا  زمـانى   . اينكه جز خداوند را نپرستيد كه پروردگار من و شماست) آن

زمـانى  ) اما(ان بودم، از وضع ايشان اطّالع داشتم و گواه بودم و كه در ميان آن

_________________________________________________________________________ 
بر حقّانيت (كه خداوند دليل و برهانى اند  چيزهايى را شريك خدا ساخته... «؛ »أشركوا ما لم ينزل به سلطانا... « -  1

إئتونى بكتاب من قبل هذا أو أثـارة مـن علـم إن كنـتم     ... «: فرمايد يا مى). 151/عمران آل.. (»نازل نكرده است) آنها
.. »!يا يـك اثـر علمـى بـراى مـن بياوريـد      ) قرآن(كتابى پيش از اين ) دليلى از(گوييد،  اگر راست مى... «؛ »صادقين

 ). 4/األحقاف(
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اى، و البته تو بـر هـر چيـز     ميراندى، تنها تو مراقب و گواه ايشان بوده كه مرا7
 )..مطّلع و آگاهى

چون از جهان رفتند، با اين دنيا تماسى ندارند : رساند كه پيامبران آيا اين آيه، به وضوح نمى
و اين ! جستن درست نيست تند؟ و بنابراين، ارواحشان را طلبيدن و به آنان توسلو بر ما گواه نيس
توانند وساطت نموده و دعاى ما را اجابـت كننـد و بـراى مـا نـزد خـدا حـاجتى         باور كه آنها مى

 :فرمايد مى )صلي اهللا عليه و سلم(  پيامبرشخداوند به .. برآورند، برخالف قرآن است

m�w�x�����y�z��{�|�}�~����¡�l ]128: آل عمران[  
پذيرد و يا آنها را عذاب  خداوند يا توبه آنان را مى. هيچ امرى در دست تو نيست(

 )..دهد مى

m�r�s�t��vu�w�x�y�z�{�l ]107: األنعام[  
ايم كه حافظ و نگهبان ايشان باشى و همچنين تو وكيـل   و ما تو را قرار نداده(

 )..و كارگزارشان نيستى

شود، بدون شـك،  » استقالل«قائل به  -غير از خدا  -ه اگر كسى براى هر موجودى ثالثاً البت
دانيد كه مشركان عرب بـه   جنابعالى خوب مى.. اما شرك منحصر به اين مورد نيست.. شرك است

اى كـه   استقالل و ربوبيت خداوند، به عنوان پروردگار هستى، خالق زمين و آسمانها، و مقام يگانه
رسان انسان است، عقيده داشـتند   ه را مسخّر كرده و نهرها را جارى ساخته و روزىخورشيد و ما

همچنين عقيده داشتند كه خودشان و بتهايشـان مخلـوق   ! و آيات متعددى در اين مورد گوياست
براى بتهاى خود قائل نبودند و معتقـد بودنـد كـه آن خيـر و     » استقاللى«خداست و به هيچ وجه، 

آيـا  ! دانـد  در وجود بتهايشان نهاده است؛ با اين وجود، قرآن آنها را مشرك مـى بركات را خداوند 
بـا   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر ايد؟ ظاهراً جنابعالى از نزاع اصلى  هيچ در اين قضيه تأمل كرده

هرچنـد آنهـا را مخلـوق خـدا و نامسـتقلّ       -مشركين معاصرش غافليد كه آنان بـراى غيـر خـدا    
نمودند و با تضـرّع در برابرشـان    مى» نذر«و » صدقه«، »اعتكاف«، »طواف«، »قربانى« -دانستند  مى
و ... طلبيدنـد و  نموده و اظهار عجز و ناتوانى و خضوع كـرده و از آنـان حاجاتشـان را مـى    » دعا«
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دانـد و از ايـن رو، آن    مـى » موقـوف بـه خـدا   «قلمداد كرده و » عبادت«اسالم، همه اين اعمال را 
      1!ناميد» مشرك«را مردمان 

گوييد كه حتّى مشركان جاهلى نيـز   مى» شرك در ربوبيت و افعال خدا«جنابعالى، سخن از 
شـرك در حاكميـت و الوهيـت و عبـادت     «به آن مبتال نبودند و درگيرى اسالم با آنان، مربوط به 

و سـاير كشـورهاى    -در ايـن كشـور   » به نام اسـالم «اكنون  اى كه هم درست همان بليه! بود» خدا
كنند  مى» شد رحال«و همه از راههاى دور به سوى قبر امامان، ! رايج است -!! نماى ديگر مسلمان

و به دور قبور و ضرايحشان، همچون كعبه، طواف كرده و نذورات و صـدقات خـود را برايشـان    
مـواردى كـه اسـباب     سازند و از ايشـان در گرفتاريهـا و   آورند و دعاهايشان را متوجه آنان مى مى

اگر اين اعمال عبادت نيسـت، پـس شـما خـدا را چگونـه      !.. طلبند ظاهرى قطع شده، رفع بال مى
بر سر بحثهاى كالمى و عرضى و جـوهرى،   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و آيا ! كنيد؟ عبادت مى

همـراه بـا    - داد و يا مقصودش برچيدن اينگونه مراسم براى غير خـدا  مشركان را وعده دوزخ مى

_________________________________________________________________________ 
اسـت، شـاهد   » عبـادت «، همـان  »اسـتعاذه «و » اسـتغاثه «و » اسـتعانت «و » دعا«قبالً آياتى را در اثبات اينكه  - 1

نيز » اعتكاف«و » طواف«و » نذر«و » صدقه«و » قربانى«كند،  كنيم كه ثابت مى اكنون به اين آيات توجه مى.. آورديم
 :گيرندهستند و بايستى تنها براى خدا انجام » عبادت«
 )2/الكوثر.. (»پس تنها براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن«؛ »فصل لربك وانحر« -
كنيد، يـا هـر    هر چيزى را انفاق مى«؛ »و ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن اهللا يعلمه و ما للظالمين من أنصار« -

همـان  (و ظالمـان  !) اند كه براى كيست و براى چيسـت؟ د و مى(دهيد، بيگمان خداوند به آن آگاه است  نذرى را كه مى
.. »را هيچ يار و ياورى نيست) »إن الشرك لظلم عظيم«اند؛  كسانى كه با شرك كه ظلم بزرگى است، بر خود ستم كرده

 )270/البقرة(
 )29/مريم.. (»ام كه روزه بگيرم همانا من براى خداى مهربان نذر كرده«؛ »إنى نذرت للرحمن صوما« -
 )29/الحج.. (»را طواف كنند) خانه قديمى و گرامى(و بايد كه تنها خانه خدا «؛ »وليطوفوا بالبيت العتيق« -
و بـه ابـراهيم و اسـماعيل    «؛ »و عهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين و العاكفين و الركـع السـجود  « -

كننـدگان   عبادت(براى ) از هر گونه شرك و پليدى و آلودگى(را ام  كه خانه) و بر عهده ايشان گذاشتيم(سفارش كرديم 
.. »پـاك و پـاكيزه كنيـد   ) يعنـى نمـازگزاران  (كنندگان و ركـوع و سـجودبرندگان    كنندگان و اعتكاف طواف) و از جمله

 )125/البقرة(
را شـريك مگـردان و   و برايم هـيچ چيـزى   «؛ »ال تشرك بى شيئا و طهر بيتى للطائفين و القائمين و الركع السجود« -

 )26/الحج.. (»كنندگان و سجودبرندگان پاك گردان پادارندگان نماز و ركوع كنندگان و به ام را براى طواف خانه
: بگو«؛ »قل إن صالتى و نسكى و محياى و مماتى هللا رب العالمين ال شريك له و بذلك أمرت«: فرمايد و نهايتاً مى -

زندگى و مرگم براى خداست و بـس كـه پروردگـار جهانيـان     ) و باالخره(ناسكم، همانا نمازم، عبادات و طاعات و م
 )162-163/األنعام.. (»ام هيچ شريكى ندارد و به همين امر، دستور داده شده. است

ا لعنت خد«؛ »لعن اهللا من ذبح لغير اهللا«: فرمود) صلي اهللا عليه و سلم(نيز روايت شده كه پيامبر ) رضي اهللا عنه(  از على
 )صحيح مسلم.. (»!بر كسى كه براى غير خدا قربانى كند

وسـائل  .. (»بر گرد هيچ قبرى طواف مكـن «؛ »ال تطف بقبر«: نيز روايت شده است) رضي اهللا عنه( از امام جعفرصادق
  ) اند ، شيخ صدوق آن را روايت كرده»علل الشرايع«الشيعة، شيخ حرّ عاملى و همچنين 
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بود كـه فـراوان زيانهـاى     -برگرداندن حاكميت الهى در نظام زندگى درونى و بيرونى انسان 9
 !آورد؛ چنانكه امروز، شاهدش هستيم فردى و اجتماعى به بار مى
توان با يكديگر قياس كرد؛ اينكه چون وحى خـدا   نمى -چنانكه گفتيم  -رابعاً همه امور را 
رسيده، پس ما هم حق داريم در عبادت الهـى واسـطه بجـوييم، قيـاس در      با واسطه جبرئيل به ما

از امور غيبى ديگر است و با جهان » وحى«!.. باشد احكام است كه حتّى در مذهب شيعه باطل مى
آن واسطه را خدا تعيين .. توان با هم مقايسه كرد كند و نمى شهود و قابل درك و دسترس فرق مى

صلي (پيامبر و مردم او را انتخاب نكرده بودند، و خود  )ي اهللا عليه و سلمصل(پيامبر كرده بود، و 
رغم حكمـش   و ما حق نداريم على! را هم خدا انتخاب نموده؛ نه جبرئيل و مردم )اهللا عليه و سلم

 !براى عبادتش به درگاهش واسطه بجوييم -! مستقيماً به من روى بياوريد: فرمايد كه مى -

m�u�v�xw�y���z�{�l ]6: فصلت[  
بـه سـوى خـدا روى آوريـد و از او آمـرزش      ) واسـطه  و بى(پس مستقيماً ( 
كنند و مسـتقيماً بـه    كه چنين نمى! (و واى بر مشركين بخواهيد،) گناهانتان را(

 !))..آورند خدا روى نمى

ترديـدى  ! را در امـور منكـريم  » واسـطه «رسد جنابعالى تصور داريد كه ما اصـل   به نظر مى
دعا و ساير عبادات ديگر، خود وسايل ما در .. گزيند انسان براى هركارى، وسايلى برمى نيست كه

توان مطالبى آموخت و از آن  و ساير ائمه نيز مى )رضي اهللا عنه(علي از .. تقرّب به خداوند هستند
در برابـر  » اتّخـاذ روشـهاى عابدانـه   «آموزشها براى قرب بـه خـدا اسـتفاده كـرد، امـا سـخن در       

      1!!هاست كه بدون ترديد شرك است طهواس
 -شيعه به جاى آموختن از ائمه، خود آنها را به الوهيت گرفته و تصـوراتى از ايشـان دارد   

واليت تكوينى، عصمت ذاتى، حضور در همه جا، تصرّف و قدرت در هركـار، و علـم بـه    : مانند
همچون دعـاكردن، نـذر، طـواف،     -د زنن و به تبع آن، به اعمالى در قبالشان دست مى -... غيب و

 .باشد مى -متعال -كه فقط موقوف به خداوند  -... طلبى و قربانى، صدقه، اعتكاف، حاجت
 :فرمايد سوره مائده كه مى 36خامساً در آيه 

m���¡�¢��£�¤�¥�¦��§��̈©�ª��«�

¬�®�l ]35: المائدة [  

_________________________________________________________________________ 
  . ، تأليف ديگر مؤلّف»توسل«از كتاب » !شوند كم خدا مى ها، كم سطهوا«رجوع شود به فصل  -  1
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بجوييد و در راه او  تقوا پيشه سازيد و براى تقرّب به خدا، وسيله! اى مؤمنين(
 )..رستگار شويد) از اين طريق(جهاد كنيد تا 

يعنـى عـالوه بـر ايمـان،      -به تقواى در برابر خدا  -به طور جملگى  -آيه، ابتدا مؤمنان را 
كند؛ زيـرا تنهـا    دعوت مى -پرهيز از امور خالف رضاى او و پرداختن به كارهاى مورد رضايش 

يابند؛ چـون عـالوه بـر ايمـان، اعمـال شايسـته و        اه الهى دست مىمتّقين هستند كه به تقرّب درگ
دهد كه وسـايل   آورند، و اين است كه بعد از امر به تقوا، دستور مى عبادت خداوند را به جاى مى

 -مثل نماز و روزه و زكات و كليه اعمال عبادى كه در قـرآن وسـنّت مـنعكس اسـت      -مختلف 
به تحقيق و شناخت و معرفت درباره خدا پرداخته و با دشمنان  سوى خدا تقرّب بجوييم، و نهايتاً

كـه بـراى نزديكـى بـه      m�¥�¦��§�lگيـرى شـيعه از    نتيجه.. او جهاد و مقابله نماييم
توسل جست، به داليل مختلـف غلـط اسـت؛     -پس از فوتشان  -توان به ارواح ائمه  خداوند مى

 :زيرا
» وسـيله «پـس  ! خود ائمه نيز مورد خطاب هستنداست و نتيجتاً » مؤمنان«خطاب آيه به  -1

چنانچه آيات ديگر، ! بجويند» وسيله«تواند خود ايشان باشند؛ زيرا آنان نيز براى خود، بايستى  نمى
 :سازد آيه فوق را تفسير نموده و استنباط غلط از آن را، چنين دور مى

m�§��̈©�ª�«�¬�®���̄°�����������±���²�³��́µ�¶��̧���

¹�º�»�¼�½�¾�¿�À��Á�Â�ÄÃ�l ]اإلســراء :
56 - 57 [  
به فرياد ) به هنگام بال(كسانى را كه به جز خدا : بگو) به مشركان! اى پيامبر((
نه توانايى دفع زيان و رفع بال از شما را دارند و ) خواهيد ديد كه(خوانيد،  مى

و و ناخوشيها را به خوشـيها تبـديل كننـد    (توانند آن را دگرگون سازند  نه مى
بـه  (خوانند، هر كدام از آنان كه از همـه   آن كسانى كه به فرياد مى). برعكس

جويند  نزديكتر است، خود براى تقرّب به پروردگارشان، وسيله مى) درگاه خدا
آنها هم به رحمـت خـدا اميـدوار و از عـذاب او هراسـناك      ) با اين حال(و 

 )..هستند
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اند، چيزى جز  سويش خوانده شده -أموم از امام و م -كه همه مؤمنان » وسيله«آن  -12
عبادات شرعى نيست؛ چنانچه در آيه ديگر با همان خطاب اولى و با همان جمله پايانى، با بسـط  

 :آورده است» الوسيلة«بيشتر به جاى 

m��e��f��g����h��i���j���k���l���m������n���
o��p��q���r��s��t��u�vl ]78 - 77: الحج [  

و (ركوع و سـجده كنيـد   ) تنها براى خالق خويش! (ايد مان آوردهاى كسانى كه اي(
) بـه تنهـايى  (و پروردگـار خـويش را   ) تعظيم و    كرنش بريد و بـه خـاك افتيـد   

پرستش نماييد و كارهاى نيك    انجام دهيد تا رستگار شويد، و در راه خدا جهاد 
 )..كنيد

آمـده   »لعلكم تفلحون«و  »...جاهدوا فى«و  »يا أيها الذين آمنوا«، بينيم كه در اين آيه نيز مى

اتقـوا اهللا و ابتغـوا إليـه    «سوره مائده مشترك است، اما به جاى جملـه وسـطى يعنـى     36و با آيه 

 !آمده است »اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير«، شرح آن يعنى جمله »الوسيلة
نزديكى به خدا، عالوه بـر  » وسيله«دارد كه البالغه تصريح  نيز، در نهج )رضي اهللا عنه(علي 

ايمان، همان جهاد و نماز و روزه و حج و ساير كارهاى شايسته است، و هرگـز نفرمـوده كـه آن    
 :خوانيم چنانكه مى! باشيم وسيله، خود من و فرزندانم مى

اد فـى  إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى اهللا سبحانه و تعالى اإليمان به و برسوله و الجهـ «

و صـلة  ... و حـج البيـت و اعتمـاره   ... و صوم شهر رمضان... و إيتاء الزكوة... و إقام الصلوة... سبيله

      1.»و صنائع المعروف... و صدقة العالنية... و صدقة السر... الرحم
براى متوسلين به او، ايمـان بـه    -سبحان و متعال  -برترين وسيله تقرّب به سوى خداوند «

حـج و  ... روزه مـاه رمضـان  ... دادن زكـات ... برپاداشتن نماز... جهاد در راهش... سولشاو و به ر
و ... دادن بـه صـورت آشـكار    صـدقه ... دادن به صورت پنهان صدقه... صله رحم... عمره خانه خدا

 ..»انجام ديگر كارهاى نيك و شايسته است
را وسـيله  ... داى امانت وهمچنين در جايى ديگر، در توصيه به اصحابش، نماز و زكات و ا

 2.داند تقرّب به خدا مى

_________________________________________________________________________ 
  . 109نهج البالغة، شرح فيض اإلسالم، خطبه  -  1
  . 190 ، كالم4همان، جزء - 2
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! »...أدعوا«؛ »!بخوانيد«: و نفرموده» ...وابتغوا«؛ »!بجوييد«در آيه تصريح شده كه وسيله را  -3
آوردنى نيستند و تكليف اينكه ارواح ائمه  ائمه و ساير صالحان، به دست» ارواح«دانيم كه  و ما مى

توان جست و بـا   وييد، اصوالً تكليفى مااليطاق است و آنچه را نمىكران بج را در عالم غيب و بى
» وسـيله «توان  توان به دست آورد، چگونه مى در ارتباط نيست و نمى -كه شهود است  -اين دنيا 
 قرار داد؟

بـه  «نيز آمده است و بر اين پايه، عبارت قرآنى » منزلت«در لغت به معنى » وسيله«واژه  -4
» !و انجام عبادات و جهاد در راهش و حركت در مسير رضايش، منزلت بجوييدسوى خدا با تقوا 

 ..دهد معنى مى
بوسـيد،   حجراألسـود را مـى   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر سادساً هرچند در خبر است كه 

با بوسيدن قبـر فـالن امـام يـا امـامزاده،       -كه هيچ كس در آنجا مدفون نيست  -ولى بوسيدن آن 
با اين همه، ما هيچ وقت ادعا ! رود ه تجليل و خضوع نسبت به مخلوق به شمار مىتفاوت دارد ك

 !شود نكرديم كه بوسيدن كسى يا چيزى موجب شرك مى
 :فرمايد سوره نساء كه مى 64سابعاً در آيه 

m�r�s�t�u�v������w�x�zy�{�|�}�~����¡�

¢�£�¤�¥�¦�����§��̈©�ª�«�l ]64: النساء [  
ايم مگر بدين منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت  نفرستادهو هيچ پيامبرى را (

شود و اگر آنان به جاى ستمى كه در حقّ خود روا داشتند، سوى تو آمده و از 
خواستند و پيامبر هم برايشان آمرزش طلبيـد، خـدا را    خداى خود آمرزش مى
 )..يافتند آمرزنده و مهربان مى

تصريح دارد كه هركس قـوانين الهـى    -نازل شده است  كه در رابطه با منافقين مدينه -آيه 
بشكند، به خود ظلم نموده و هرگاه بخواهد  -كه در جهت خير و صالح عموم بشرى است  -را 

پيـامبر هـم   «: فرمايد ، و اينكه مى»فاستغفروا اللّه«جبران كند، بايستى تقاضاى بخشش به خدا برد؛ 
صـلي اهللا  (پيـامبر  ت آمرزش در مواردى است كه بـه  ، منظور درخواس»طلبيد برايشان آمرزش مى

آيـات   -شخصاً آزار و صدمه رسيده و يا توهين شده است؛ چنانكه از آيات قبل آن  )عليه و سلم
را بـه   )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر آيد و كامالً مشهود است كه روش منافقان،  برمى - 63تا  60

آنهـارا بـراى حكميـت بينشـان بـه هنگـام        )هللا عليه و سـلم صلي ا(پيامبر افكند؛ زيرا  ناراحتى مى
كردند و بـه   كرد، ولى آنان به او پشت مى دعوت مى -بر اساس آنچه خدا نازل فرموده  -اختالف 
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رسيد و پناهى  مصيبتى مى   و اما هنگامى كه به آنان 1وردندآ روى مى -و اهوايشان  -ديگران 3
خوردنـد كـه مـا از     گشتند و قسم مـى  يافتند، نزد او برمى را نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر جز 

 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر   و با اين رفتارها، 2و خوبى نداريمگفتار و اعمالمان، جز قصد خير 
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  از اين رو، با اين كار كه هم بر خود و هم بر ! كردند را اذيت مى

كردند و از او نيز  آمدند و طلب بخشش مى مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ه نزد كردند، ب ستم مى
رد » حـقّ اللّـه  «است كه بـدون آن  » حقّ الناس«اين همان .. خواستند كه برايشان استغفار نمايد مى
 !شود نمى

صـلي  (رسول خـدا  توان به  بعالوه، به فرض اينكه هرگاه بپذيريم براى تمام گناهان نيز مى
سازد كه اين مربوط  مشخّص مى» آمدند جاءوك؛ نزد تو مى«توسل جست، كلمه  )هللا عليه و سلما

توان آيه را مأخذى براى توسل به او بعد از رحلتش قـرار داد   است، و نمى» حيات پيامبر«به زمان 
      3!ندبركش» إنا توسلنا إليك و استشفعنا بك! يا رسول اهللا«كه شيعيان در قم و تهران، فرياد 

كـه بـا كارشـان، سـالها      )عليـه السـالم  (   ثامناً در سوره يوسف كه برادران گناهكار يوسـف 
آن طـور كـه در    -را به رنج و سختى افكندند و بر او ظلم نمودند  )عليه السالم(  پدرشان يعقوب

 :فرمايد و بدين ترتيب از پدرشان طلب بخشش خواستند؛ چنانكه مى -قرآن آمده 

m�X�Y�Z�[�\�]����������̂�_�l ]97: يوسف[ 

_________________________________________________________________________ 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قـد  « - 1

اى («؛ »و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اهللا و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنـك صـدودا  ... فروا بهأمروا أن يك
در حـالى  (كنند آنان بدانچه بر تو و پيش از تو نازل شده ايمان دارند،  كنى از كسانى كه فكر مى آيا تعجب نمى!) پيامبر

و حـال آن كـه   !) و حكمش را به جاى حكم خـدا بپذيرنـد؟  (ند خواهند حكومت و داورى را نزد طاغوت ببر مى) كه
و (به طـاغوت كفـر بورزنـد    ) تنها به خدا ايمان داشته و فقط تن به حكم او دهند و(بديشان فرمان داده شده است كه 

كـرده  نـازل  ) بر پيـامبر (بياييد به سوى چيزى كه خداوند آن را : و زمانى كه بديشان گفته شود)... حكمش را نپذيرند
بينى كه سخت به تـو پشـت    ، منافقان را مى)تا بين شما بر اساس قرآن حكم كند(است، و به سوى پيامبر روى آوريد 

 ) 61و/60النساء.. (»كنند مى
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باهللا إن أردنا إال إحسانا و توفيقـا أولئـك الـذين    « - 2

اما چگونه است كـه چـون بـه سـبب     «؛ »قلوبهم فأعرض عنهم و عظهم و قل لهم فى أنفسهم قوال بليغا يعلم اهللا ما فى
از (خورند كه مـا   آيند و به خدا سوگند مى به پيش تو مى) و پناهى جز تو نداشته باشند(اعمالشان، باليى به آنان برسد 

آنـان  )! داشـتيم  و ما مـردم را از تـو بـازنمى   (ايم  هنداشت) مردم(مقصودى جز خيرخواهى و اتحاد ) اقوال و اعمال خود
و كردار و سخنانشان، (پس از ايشان كناره بگير و روى بگردان . داند در دلهايشان چيست كسانى هستند كه خداوند مى

كند، درونشان رسوخ ) اعماق(اندرزشان بده و با گفتار رسايى كه به ) تو را ناراحت نسازد و به آنان توجه مكن و بلكه
 ) 63و/62النساء.. (»با آنان سخن بگوى

 -رضـى اللّـه عنهـا     -و دخترش فاطمـه  ) صلي اهللا عليه و سلم(است كه شيعيان، در آن، پيامبر » توسل«دعاى  -  3
ل   به فرياد مى -دانند  كه چهارده معصوم مى -و يازده فرزندش را ) رضي اهللا عنه(  همراه با على خوانند و بدانها متوسـ

  !! شوند مى
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برايمان درباره گناهانمان آمرزش بخواه كه ما به راستى خطاكـار  ! اى پدر ما( 
 !)..ايم بوده

اوست كه در دسترس بوده » حيات و حضور«اينجا نيز درخواست بخشش از پدر به هنگام 
ه اينكه امروز اگـر كسـى   بوده كه در حقّ وى روا داشتند، و اين ربطى ندارد ب» ظلمى«و به خاطر 

 ..»!إستغفر لنا! يا رسول اللّه«: گناهى مرتكب شود، فرياد بزند
انـد، سـاختگى و    نسـبت داده  )رحمـه اهللا (  تاسعاً شعرى را كه در اين باره به امـام شـافعى  

براى درك عقايد شافعى بايد به كتاب فقه او مراجعه كرد؛ نه آنكه بيتـى را كـه بـه    ! دروغين است
 !به تفسير آن پرداخت» روحيه خود«ت داده شده، برگرفته و با وى نسب

» توسـل «تأييد  - »الرسالة«يا  »األم«مانند كتاب  - )رحمه اهللا( به هيچ وجه در آثار شافعى
شود، و اگـر بـه فـرض اينكـه،      و بزرگان دين مشاهده نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به روح 

گفته باشد، مراد آن است كه اقتدا و » وسيلتى«يا مرادف آن » ذريعتى«نبى،  شافعى در شعرى به آل
پيروى از آن بزرگان را در علم و عمل، وجهه همت خويش قـرار داده و بـدين وسـيله بـه خـدا      

 !!نزديك شود؛ نه از راه خواندن ارواحشان
ر تاريخ به او ايد، ساختگى است كه د آورده )رحمه اهللا( بن أنس عاشراً عبارتى را كه از مالك

اى كـه از سـوره    شود؛ زيـرا آيـه   بودن روايت در خود آن مشاهده مى اند، و دليل غلط نسبت داده
؛ صـدايتان را از صـداى پيـامبر    ...ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبـى «: حجرات بدان اشاره شده

نه صـد سـال پـس از    است و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مربوط به زمان حيات » !...باالتر نبريد
در اين صورت همـه مدرسـين و   ! اش صداى خود را بلند كند فوت او كه هيچ كس نبايد بر مقبره

: فرمايـد  بعالوه آيه مـى ! اند توهين كرده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سخنرانان در مسجدالنبى به 
صلي اهللا (رسول خدا ، از قبر ، در حاليكه در زمان مالك»!صدايتان را از صداى پيامبر باالتر نبريد«

و بـر  !.. شد كه الزم باشد صداى خود را در برابر آن كوتـاه كننـد   صدايى شنيده نمى )عليه و سلم
!! ترسـند  اللّه مى اى از اسم او همچون جنّ از بسم هرچند عده -؛ كرده »هتيمي إبن«طبق تحقيقى كه 

روايـت منقطـع اسـت و بـه مالـك       ايـن .. صحت ندارد -آنگونه كه عرض شد  -روايت فوق  -
بـن   جعفـر منصـور، مالـك    در زمان أبى -گوينده روايت  -» محمدبن حميد رازى«رسد؛ زيرا  نمى

أنس را درك نكرده است و بعالوه نزد اهل حديث از راويان ضعيف و جاعل حـديث بـه شـمار    
الحـديث   و جاعـل  هرثقـ و ديگران او را غي» نسائى«، »هبن شيب يعقوب«، »هأبوزرع«رود؛ چنانكه  مى

 !..اند دانسته
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ام و آنچـه از توسـل    را بـه دلخـواه خـودم تعريـف كـرده     » توسل«اينجانب : ايد فرموده5
ام، و سپس داليل  ام، به شيعه اماميه نسبت داده و به ناروا ايشان را منحرف از توحيد دانسته فهميده
 :ايد ين آوردهچن -كه قائل به جواز توسل به غير خدا هستند  -خود را 
پس . پذيرد اند و خداوند هم تنها دعاى متّقين را مى توده مردم معموالً گناهكار و عاصى -1

اگر كسى كه بار سنگين گناهان و بديها را بر دوش دارد، به پيشگاه خـدا بـرود، دعـا و حـاجتش     
اسـت كـه    دهـد؛ بنـابراين، بـر انسـان     شود، و وى را مورد آمرزش خويش قرار نمى برآورده نمى

 !اى مقبول در درگاه الهى مانند ائمه براى خود جستجو كند واسطه
شويم، خدا و  خوانيم و بدانها متوسل مى صاحبان قبورى كه آنها را در دعاهاى خود مى -2

دانيم، بلكه معتقديم آنها نيز مخلوقاتى مثل ما بوده، ولى چون به خـدا نزديـك    پروردگارشان نمى
ه خاطر مقام و منزلتشان نزد خدا، بين ما و خدا شفيع و واسطه باشند، و چـون  توانند ب هستند، مى

حركت كـرده،   -نه در عرض آن  -آنها بندگان آبرومند درگاه خدا هستند و در طول راه خداوند 
 !پس به فريادخواندن و توسل بدانان شرك نيست و هيچ ايرادى ندارد

رك بناميم؛ چون در تمـامى اعمـال بنـدگان و    جايز نيست كه اين واسطه قراردادن را ش -3
شـوند، از آن اراده   كنندگان، آنچه مالك است، نيت است و كسانى كه متوسل به ائمـه مـى   عبادت

 !شرك نكرده و يا بدان راضى نيستند
سنّت نيز، همگى انبياء و  و فقهاء و پيشوايان اهل )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اصحاب  -4

صـلي اهللا  (پيـامبر  مگـر  .. جسـتند  دادند و به آنها توسل مى پيشگاه خدا وسيله قرار مىاولياء را در 
به شخصى كه كور بود، امر نكرد كه در دعايش به او متوسـل شـود و خداونـد هـم      )عليه و سلم

ايد كه در  سنّت نخوانده مگر در تواريخ و مسانيد اهل! اش را بدو بازنگرداند؟ پس از دعايش بينايى
توسل جست؟ و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سالى مدينه، عمربن خطاب به عباس عموى خشك

 !؟»إنا نتقرّب إليك بعم نبينا! اللّهم«: مگر در دعاى خود اين كلمات را بر زبان جارى نساخت
شدند،  شان دچار شرك مى دادند و درباره موجوداتى را كه اعراب جاهلى وسيله قرار مى -5
دهيم، فرق  كه ما آنها را واسطه قرار مى -اعم از انبياء و امامان و امزادگان  -ن صالح خدا با بندگا

دادند وآنهـا را   را شريك خدا قرار مى... آنها بتهاى ساخته شده از سنگ و چوب و طال و! كند مى
م كـه بـا   شـوي  خواندند، ولى ما تنها به افراد آبرومند و مقرّب درگاه خدا متوسـل مـى   به فرياد مى

ايد، همگى به طور ويژه، دربـاره   و تمام آياتى كه بدانها استشهاد كرده! بتهايشان قابل قياس نيستند
 !اند مشركان و بتهايشان نازل شده

 :رسانم كه در پاسخ به عرض مى): جواب(
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يـا  «، »!يـا حسـين  «: گوييـد  جنابعالى وقتى كـه مـى  ! اوالً اجازه بفرماييد از شما سؤالى بكنم
منظورتان چيست؟ مگر نه آنكه تصور داريد كه آنها ... و» !الزهراءه يا فاطم«، »!يا أباالفضل«، »!على

يعنى روحشان همه جا حاضر و ناظر است و به هر طرف در هر مـوقعى   -شنوند  صدايتان را مى
كرامتى  و خداوند به آنها قدرت و -شود  رو كنيد، آنها حضور دارند و با يك ندا ارتباط برقرار مى

آنهـا واليـت   : و به تعبير ديگـر ! توانند مشكل شما را حل كنند؟ داده كه با يك توجه و عنايتى مى
پس شما در واقع عقيده داريد كـه آن ارواح، شـعاع توجهشـان تمـام كائنـات را      ! تكوينى دارند؟

ـ    -دربرگرفته  ان را بـه  به طورى كه هركس در هر زمان و مكانى، و حتّى در كرات ديگـر، اگـر آن
همه جا حضور دارند و حاكم بر قوانين مادى عـالم   -!دهند شنوند و جواب مى فرياد بخوانند، مى
اى را كه بخواهند، به انجام برسانند و بايد براى جلب نظرشان، در پيشگاهشان  هستند؛ هرخواسته

 تضرّع و زارى نمـود و دور قبرشـان طـواف نمـود و نـذورات و صـدقات خـود را بـه حسـاب         
است و خداونـد بـه هـيچ كـس، چنـين      » الوهيت«البته اين همان مقام ...!! ضرايحشان پرداخت و

 :فرمايد مقامى نبخشيده است؛ چنانچه مى

m��̈©�ª������«�¬����®�̄�°�±�³²��́��µ�¸¶�¹�

º�»�¼�l]62: النمل [  
رسد و  يا كسى كه به فرياد درمانده و مضطرّ مى) آيا معبودان دروغين بهترند((
آيا معبود ... كند، هر گاه كه او را به فرياد بخواند؟ ال و گرفتارى را برطرف مىب

 !)..گيريد واقعاً كه شما بسيار كم پند مى! ديگرى با خداست؟

توانند مستقيماً و شخصاً به خـدا متوسـل    شخص عاصى و گناهكار نمى: ايد ثانياً اينكه گفته
هـايى مقبـول    پذيرد، پس جايز است كه واسطه نمىشود و خدا هم به خاطر گناهانش، دعايش را 

در درگاه الهى مانند انبياء و ائمه داشته باشد و آنها را وسيله قرار دهد، اين سخنى است كه هرگز 
من نزديكم و مرا بخوانيد و به شما «: فرمايد خداوند مى.. در اسالم، اصل و اساسى نداشته و ندارد

توانـد مـرا    و شرطى همچون اين كه، گناهكـار و عاصـى نمـى    ، و در آن هيچ قيد»گويم پاسخ مى
 -چـه عاصـى و چـه متّقـى و فرمـانبردار       -همـه بنـدگانم   : بخواند، نفرموده است، بلكه فرموده

 !توانند مرا بخوانند، و سفارش نفرموده كه مقرّبان درگاهم را بخوانند مى
اند و خداوند  دست به دعا شده بينيم كسانى كنيم، مى ما موقعى كه آيات قرآن را بررسى مى

انـد و بـا    غرق شده -كه كفر و شرك است  -اند كه در بزرگترين گناهان  يگانه را به فرياد خوانده
 !اين وجود هم خداوند دعايشان را اجابت كرده است
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كه نزد خدا و همه مؤمنـان ملعـون اسـت و از     -مظهر كفر و شرك و پليدى  -! ابليس7
رويگردان شد، مستقيماً و شخصاً در پيشگاه خداوند دعا كـرد ودعـايش هـم     فرمان خدا متكبرانه

 :مورد اجابت واقع شد

m�×�Ø�Ù���Ú���Û�Ü�Ý�Þ�ß�à��á�â�ã�ä��å�æ�ç�l 

  ] 81 - 79: ص[
مرا تا روزى كـه مـردم در آن   ! پروردگارا: گفت) دست به دعا شد و(ابليس (

درخواسـت و  : (فرمـود  )خداوند در جواب دعايش! (شوند، مهلت ده زنده مى
يافتگانى تـا روزى كـه زمـان آن     اينك تو از مهلت هم) دعاى تو قبول است و

 )..معلوم است) پيش خدا(

خواندند و دعايشان  مگر همان مشركان جاهلى، در مواقع گرفتاريها و ناراحتيها خدا را نمى
اشتند و مستقيماً در پيشگاه آنها نيز همچون ساير بندگان خدا اين حق را د! آرى! شد؟ پذيرفته نمى

 :گرفت كردند و دعايشان مورد اجابت قرار مى خداوند دعا مى

m�y���z�{�|�}�~�_�̀�a�b�c����d�e�f�g�h�
i�j�k�l�m������on�l ]23 – 22: يونس[ 
خدا را خالصانه به فريـاد خواندنـد و عبـادت و فرمـانبردارى را تنهـا از او      (

اگر مـا را از ايـن   :) با او نخواندند و گفتند و كسى را در    خواندن(دانستند 
و ديگـر بـه كسـى روى    (حال نجات دهى، از زمره سپاسگزاران خواهيم بود 

اما هنگامى كه ). خوانيم آوريم و هرگز جز تو كس ديگرى را به فرياد نمى نمى
خدا آنها را نجات داد، ناگهـان بـه نـاحق در زمـين     ) دعايشان اجابت شد و(

 )..كردند و فساد مىشروع به ظلم 

آيا واقعاً معقول است كه عاصـيان و گناهكـاران مسـلمان، از حقّـى     .. و آيات بسيار ديگر...
گمان هر مسلمانى  بى! اند؟ مند گشته و محروم نشده محروم شوند كه شيطان و پيروانش از آن بهره

قيماً و شخصـاً،  كه مرتكب گناه و خطايى شود، بر او واجب است كه به زودى و با شـتاب، مسـت  
بدون واسطه قراردادن پيامبران، اولياء و هر كس و هر چيز ديگرى، به تنها پناهگاه خود پناه برد و 

 :دعايش را مستقيماً به او عرضه دارد كه نزديكترين كس به اوست

m�Ó�Ô�Õ�×Ö�Ø���Ù�Ú�Û���Ü�l ]61: هود [  
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زيـرا پروردگـارم   پس استغفار كنيد و به سوى او برگرديـد و توبـه نماييـد؛    (
 )..كننده دعاهاست نزديك و اجابت

m�u�v�xw�y���z�{�l] 6: فصلت [  
كـه  (پس مستقيماً به سوى او روى آوريد و استغفار كنيد و واى بر مشـركين  (

 !))..كنند چنين نمى

m�]������̂���������_�������`����a������b���c�������d���e����f�������g���h���i�

j�k�l�l ]135: انآل عمر [  
با انجام گناهان (دهند يا بر خود  و كسانى كه گناهان آشكار و بزرگ انجام مى(

پس از خـدا  !). نه كس ديگرى را(آورند  كنند، خدا را به ياد مى ظلم مى) ديگر
كنند، و چـه كسـى غيـر از خـدا      براى گناهانشان طلب بخشش و مغفرت مى

 !)..بخشد؟ گناهان را مى

ايم، بلكه آنها را به خاطر قرب و منزلتـى كـه نـزد     ما آنها را خدا ندانسته: ايد ثالثاً اينكه گفته
 !دهيم خدا دارند، بين خود و خدايمان واسطه قرار مى

مثل پادشاهان جبار و حكّام سـتمگر، يـا دسـتگاههاى قـدرت      -العياذ باللّه  -مگر خداوند 
چنـين مـدعيانى حقيقتـاً    ! يافـت؟ ديروز و امروزى است كه نتوان بدون واسطه به حضـورش راه  

      2!اند يافته كنند كه كامالً هدايت و فكر مى 1 اند خداى واحد قهار را نشناخته
مـا ايـن بتهـا را    «: گفتند اين چنين منطقى در واقع همان منطق مشركين جاهلى است كه مى
در حقيقت  و 3 »!سازندخدا ندانسته و هدف ما از عبادتشان تنها اين بوده كه ما را به خدا نزديك 

 :خداوند است؛ زيرا از رحمت خداوند مأيوس هستند» رحمت«انكار 

m�G�H��I�J�LK�M�N�O�P�Q�R�S����T�U�����V�l ]87: يوسف [  

_________________________________________________________________________ 
 ).74 الحج.. (»اند آنان، خدا را چنان كه بايد نشناخته«؛ »و ما قدروا اهللا حق قدره« - 1
  ). 30/األاعراف.. (»!يافتگان هستند پندارند كه آنها همان هدايت و مى«؛ »و يحسبون أنهم مهتدون« -  2
كسانى كه جز خدا، يار و ياورانى را «؛ »زلفىو الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا « - 3

كنيم، مگر بدان خاطر كه ما را به  ما آنان را عبادت نمى:) گويند جويند، مى و بدانان تقرّب و توسل مى(گيرند  برمى
ؤالء و يعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم و ال ينفعهم و يقولون ه«: فرمايد و باز مى) 3/الزمر.. (»!خدا نزديك گردانند

رسانند و نه سودى عايدشان  پرستند كه نه اصالً بديشان زيان مى آنها غير از خدا چيزهايى را مى«؛ »شفعاؤنا عند اهللا
 ).18/يونس.. (»!هاى ما نزد خدايند اينها واسطه: گويند سازند و مى مى



43  عيانات                                                                                                                                         

شـوند، مگـر    از رحمت خدا مأيوس نشويد؛ زيرا از رحمت خدا مأيوس نمى(9
 )..قوم كافران

معرفـى  ... و» تـواب «، »رحـيم «، »غفـور «، »رئـوف «، »عفو«خداوند در آيات زيادى خود را 
فرموده و به بندگانش اجازه داده است، هر وقت كه گناهى مرتكب شدند، نااميد نشوند و بلكه به 
سوى خدا برگردند و مستقيماً از او طلب عفو و مغفرت نمايند كه خداوند چنين كارى را دوست 

كه خداوند را مستقيماً بدون اينكه بـه  اى كه باشد، حق دارد  دارد و هركس، هركجا و در هرلحظه
مراجعه كند، بخواند و با او شخصاً سخن بگويد و درد دل بكند و خدا هم او ! اى منشى و نماينده

پذيرد، اگر چه شخص داعى در آسمان و يا اعماق دريا و يا در تاريكيهاى شب باشـد؛ چـه    را مى
مـن  : فرمايـد  چنانچـه خـود مـى   ! سـت خدا همه جا و همه وقت حاضـر و نـاظر و شـنوا و پذيرا   

گردند و با آب پاك توبه، آلودگيهاى گناهـان را از   كسانى كه به سوى خدا برمى -كنندگان را  توبه
ـ    1 !دوست دارم -زدايند  خود مى شـان مكلّـف    ايىهمچنين بندگان خود را بـيش از طاقـت و توان

تواننـد و   ه خواسته است تا جايى كه مـى بلك! كه هرگز نبايد گناه و اشتباه كنند  نساخته و نفرموده
      2:فرمايد برايشان مقدور است، از گناه دورى كنند، و مى

m�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|���}��~�¡�¢�£����¤������¦¥�§����
�̈�©���������ª���������«�l ]53: الزمر [  
ورى هـم   زياده) با گناه كردن(اى كسانى كه بر خودتان ! اى بندگان من: بگو(
از  رحمـت خـدا نااميـد نشـويد؛ زيـرا خداونـد تمـام گناهـان را         ! ايد ردهك
 )..بخشد مى

عجـب دارم از  «؛  3»عجبت لمن يقنط و معه اإلسـتغفار «: فرمايد نيز مى )رضي اهللا عنه(علي 
 ..»!شود، در حاليكه با او استغفار و آمرزش هم هست نااميد مى) رحمت خدااز(كسى كه 

در مقام قرب به درگاه  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر را همچون در اين جهان هستى، كسى 
بينيم خداوند اجازه نداده كه حتّى در زمـان حيـاتش، برخـى از     يابيم، اما چنان كه مى خداوند نمى

گناهكاران براى استغفار و توبه و يا نجات از عذاب الهـى بـه او متوسـل و پنـاه آورنـد، و بـه او       

_________________________________________________________________________ 
شـوندگان را دوسـت    و نيـز پـاك   كننـدگان بسـيار   همانا خداوند توبه«؛ »إن اهللا يحب التوابين و يحب المتطهرين« - 1

 ). 222/البقرة.. (»دارد
اليكلف اهللا «: فرمايد و مى). 16/التغابن.. (»توانيد، تقواى الهى پيشه سازيد هر چقدر مى«؛ »فاتقوا اهللا ما استطعتم« -  2

  ). 286/البقرة.. (»سازد خداوند هيچ كس را مگر به اندازه طاقتش مكلّف نمى«؛ »نفسا إال وسعها
 . 84، كلمات قصار، شماره 6البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزء نهج - 3
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بخشـم و يـا عـذاب     اين من هستم كـه يـا آنهـا را مـى    . در دست تو نيست هيچ كارى: فرمايد مى
 !تو خود نيز براى استغفار و طلب بخشش، بايد به من روى بياورى! دهم مى

m�w�x�����y�z��{�|�}�~����¡�l ]128: آل عمران [  

پذيرد و يا آنها  خداوند يا توبه آنان را مى. نيست) اى پيامبر(هيچ امرى در دست تو (

 )..دهد ا عذاب مىر

m�sr�t�����u�v�w��l ]3: النصر [  
 )..پذير است و از او طلب استغفار كن؛ زيرا كه او بسيار توبه(

شـود،   پس اينكه فرد گناهكار حالتى دارد كه به خاطر آن، هيچ دعـايى از او پذيرفتـه نمـى   
و گل سر : ور تمامى انبياءشود، حتّى اگر دعاكننده، سر مسلّماً دعاى غير او نيز برايش پذيرفته نمى

بـراى   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  بينيم كـه اسـتغفار    مگر نمى!! سبد مقرّبان درگاه خدا باشد
 !چگونه رد شده است -شان  منافق درجه اول مدينه و سردسته -بن أبى  عبداللّه

m�A���B�C��D�E�F�G��H�I�J�K��L�M���N�PO�l ]80: التوبة [ 
اگر چنانچه هفتاد بار هـم برايشـان   ! شان طلب استغفار كن يا نكنخواهى براي مى(

 !!)..بخشد طلب استغفار    و آمرزش كنى، خداوند هرگز آنان را نمى

 -براى عمويش، أبوطالـب   -بنا بر روايت ديگر  -چنانچه زمانى كه خواست براى مادر يا 
ر دين پـدران خـود بـاقى مانـد و     كه تا آخر عمرش، اگرچه حامى و پشتيبانش بود، اما همچنان ب

 :طلب استغفار كند، خداوند اين چنين او را نكوهش فرمود -ايمان نياورد 

m�S�T������U�V�W�X��Y�Z�[����\�]�̂�l ]التوبــــة :
113 [  
براى پيامبر و مؤمنان شايسته نيست كه براى مشركين طلب استغفار كنند، هـر  (

 !)..چند كه خويشان و نزديكانشان باشند

حق دارند، بلكه بر آنها واجب است كه خداونـد را  » مسلمانان«ا تمام بندگان و خصوصاً ام
هرگز هيچ مخلـوقى را مـورد    -يعنى دعا و استغاثه  -بدون واسطه بخوانند و در اين نوع عبادت 

 .نظر قرار ندهند
طلب باشد، ولى اين م مى» تقوا«و » اخالص«البته اين درست است كه اجابت دعا، مقتضاى 

كنيد كسى كه فاقد حـرارت و صـداقت و    آيا خيال مى! اى ندارد با مسأله مورد بحث ما هيچ رابطه
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اخالص و تقواست، اگر به مرده و صـاحب ضـريحى پنـاه ببـرد، در عـوض آنهـا را نـزد او        1
به راستى كه اين پندارى اسـت باطـل و در ديـن    ! دهد؟ آيا او به وى صداقت و تقوا مى! يابد؟ مى

 !نمايد يابيم كه آن را تأييد و تأكيد كند و بلكه با آن كامالً مقابله و برخورد مى زى را نمىخدا چي
انـد،   آنها بندگان خاص خدا هستند و در طول راه خدا حركت كـرده : ايد رابعاً و اينكه گفته

آنان در موضـع رسـالت و وظـايف و    : بايد گفت كه!! پس ايرادى نيست كه به آنها توسل جست
زيـرا وقتـى   ! اند؛ نه در مقام خدايى و پروردگارى ليف خود، در طول راه خداوند حركت كردهتكا

آيد، ديگر طول و عرض راه خداوند معنايى ندارد، جـز   سخن از مقام الوهيت خداوند به ميان مى
 !!اند آن كه بگوييم وارد حوزه شرك و خرافات شده

بنـابراين هماننـد خـدا    . بـه زمـان و مكـان    انبياء و ائمه، همه مخلوق خدا هستند و محدود
بشنوند، و خداوند  -چه بلند بگويند و چه آهسته  -توانند نيات و نداها و اصوات بندگان را  نمى

 :فرمايد و مى! دهد نيز اين صفات و اين ويژگيها را به هيچ احدى نداده و نمى

m�_��̀�a�b��c�d��e����f�g�ih��j�k�l�nm�l 

  ]14: فاطر[
بـه  (شـنوند و   آنها را به فرياد بخوانيد، هرگز دعا و صداى شـما را نمـى  اگر (

و در ! بشنوند، قدرت پاسخگويى و اجابت به شـما را ندارنـد   اگر هم) فرض
 )..كنند ورزى شما را انكار مى روز قيامت، شرك

مرا با نامهاى نيكو و صفاتم بخوانيـد، و نامهـا و صـفاتم را بـه     : فرمايد خداوند سفارش مى
كسى ديگر اختصاص ندهيد؛ زيرا استغاثه و به فرياد خواندن غير خدا، در حقيقت الحاد و انكارى 
است در نامها و صفات نيكوى الهى، و نيز بركندن و انتزاع قدرتى است از خداوند به كس ديگر، 

 :و در يك جمله، لباس الوهيت را بر تن غير خدا پوشاندن است

m�c�d�e�f�hg�i�j�k�l��nm�o�p�q��������r�s�

l ]180: األعراف[  

خدا داراى زيباترين نامهاست، پس او را بدان نامهـا بخوانيـد و بـه تـرك كسـانى      (

يعنـى  (يازند  كنند و به تحريف دست مى بگوييد كه در  نامها و صفات خدا الحاد مى

آنان كيفـر كـار خـود را خواهنـد     ). برند صفات خدا را براى مخلوقات هم به كار مى

 )..ديد
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نسبت دهد، بـه   -اگر پيامبر خدا هم باشد  -هر كس چنين كند و صفات خدا را به غير او 
انـد كـه ديگـر     طور يقين از دايره اسالم خارج گشته، و شياطين به كلّى عقل و دركـش را ربـوده  

از خالق برتـر   -در برخى صفات  -تواند بين خالق و مخلوق، فرق بگذارد و حتّى مخلوق را  نمى
 !التر بپنداردو با

ولـى بـين خـالق و مخلـوق      -كه علمش فراگير شـده   -! عجب است از انسان قرن بيستم
تواند فرقى قائل شود، و شياطين چنان عقل و دلش را تسخير كـرده كـه حيـران و سـرگردان      نمى

 :شده است

m�_��̀a�b�c��d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�o��p�q�

r�s�t�u�l ]71: األنعام [  

و ! زى غير از خدا را بخوانيم كه نه سودى به حال ما دارند و نه زيانى؟آيا چي: بگو(

و (آيا پس از  آن كه خداوند ما را هدايت بخشيده است، بـه عقـب بازگشـت كنـيم     

،  همچون كسى كه شياطين او را در بيابانها ويالن و سرگردان )دوباره مشرك شويم

 !)..به دنبال خود كشند؟

عمل و رفتار، مورد توجه نيست، بلكه تنها نيت توأم بـا آن معتبـر   : ايد خامساً اما اينكه گفته
اين سخن نيز ! شوند، نيتشان شرك نيست است و كسانى كه به قبور بندگان صالح خدا متوسل مى

پايه است؛ زيرا در عمل مقبول از نظـر اسـالم، واجـب اسـت كـه اول نيـت در آن        نادرست و بى
رت و ظاهر عمل نيز در برابر شرع باشد، و هرگاه به يكى از اين دو ركن درست باشد و ثانياً صو
عملى كه ظاهرش برابر شرع باشد، اگر چنانچه صاحبش از روى ريا و .. عمل نشود، مقبول نيست

شـده   نفاق آن را انجام دهد، باطل است و نيت و قصد درست هم، اگر در راه درست و مشـخّص 
 !گيرد يرد، داراى ارزش نيست و مورد توجه قرار نمىدين، برابر آن عملى صورت نگ

بينيم كه قوانين وضعى بشرى، به هنگام ارتكاب جرم و خطا، به حسن نيـت فـرد    مگر نمى
دهند و موقع اجراى قانون و صدور حكم، به جهل نسـبت بـه قـانون يـا      مجرم اصالً اهميت نمى

حال آيا دين خدا، ! شود مانع اجراى حكم نمى كنند و اين عوامل، هرگز قصد و نيت، توجهى نمى
كننـدگان متوسـل بـه قبـور را مشـرك       ما چرا از اينكه زيارت! تر است؟ از قوانين بشرى هم پايين

رياكنندگان  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا بدانيم، بايد ترس و حياء داشته باشيم، در حالى كه 
 ..»!رياء شرك است«؛ »اء شركالري«: را مشرك توصيف كرده و فرموده است
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نيز به غيـر خـدا    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اصحاب : ايد سادساً همچنين اينكه گفته3
و داسـتان آن  ! شدند، به راستى سخنى بدون دليل، جاهالنه، ظالمانه و غيرعادالنه است متوسل مى

توسـل نمـود تـا     )يـه و سـلم  صـلي اهللا عل (پيـامبر  ايد كه در دعاى خود به  كورى را كه ذكر كرده
به فرض اين كه  -هرچند كه جعلى و دروغين است  -اش به او برگردانده شد، اين روايت  بينايى

خدا را  -آنگونه كه در روايت آمده  -صحيح باشد، با مطلب ما بسيار فرق دارد؛ زيرا آن شخص 
 !خواند؛ نه رسول خدا را

رضـي اهللا  (  عمربن خطـاب شكسالى مدينه از زبان در رابطه با خ: ايد و دعايى را كه فرموده
ام در كتـب شـيعه و سـنّى بـه      سنّت آمده، تا آنجا كه تحقيـق كـرده   در تواريخ و مسانيد اهل )عنه

 1! »نتقرّب إليك«آمده؛ نه  »إنا نتوسل إليك بعم نبيك! اللّهم«صورت 

كه آن شخص كـور   قبلى -مجعول  -مثل همان روايت  -كه معتبر است  -در اين روايت 
نيز خدا را خوانده  )رضي اهللا عنه(عمر توسل جست،  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر در دعايش به 

شود كه مسـلمانان صـدر اسـالم، پـس از      و از همين فهميده مى!! است؛ نه عباس عموى پيامبر را
صورت چه لزومى داشت شدند؛ زيرا در اين  به او متوسل نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر فوت 

و » مرده«را نزد خدا مطرح سازند؟ پس آنها، ميان  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه عباس عموى 
خواستند كـه   )رضي اهللا عنه(  و در طلب باران و نماز استسقاء، از عباس! نهادند تفاوت مى» زنده«

طلب باران دعـا كنـد و مسـلمانان    براى  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به خاطر منزلتش نسبت به 
 -ما عباس عموى پيـامبرت را  ! بار خدايا: دعايى بر زبان راندند كه مقصودشان در واقع چنين بود

ايـن، امـر   ! ميان خود داريـم، دعـاى او را بپـذير    -سفيد همه بود  كه در آن هنگام پيرمرد و ريش
شـرح حـال   » خدايشـان «هر زبانى با  كه به -عجيبى نيست كه به هنگام گشايش و سختيها، افراد 

از جمله پيرمردان و اشخاص صالح را ميان خود، نزد خدا مطـرح سـاخته، و از آنهـا     -گويند  مى
اين موضوع هيچ ارتباطى به آن كه ما در طلـب حاجـات خـود از    .. بخواهند كه برايشان دعا كنند

ناظر و حاضر و سميع و مجيب و خداوند، به ارواح گذشتگان متوسل شويم و آنها را در همه جا 
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (رسول خدا آنها كه در مدينه بودند، چرا بر سر قبر ! قريب بدانيم، ندارد

برايشان باران بفرستد و يا براى اجابت دعايشان نزد » واليت تكوينى«نرفتند تا از او بخواهند تا با 
 خدا شفيع و واسطه شود؟

_________________________________________________________________________ 
  . و ديگر مĤخذ 340 ، ص1 بابويه، ج من اليحضره الفقيه، إبن - 1
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را بر شما  )رضي اهللا عنه(علي آوريد، ما گفتار  را براى ما دليل مى اگر جنابعالى، اين روايت
مسلمانان پـس از وفـات   : فرمايد آيد و سفارش مى البالغه به دست مى آوريم كه از نهج حجت مى

به جاى توسل به او، راه استغفار را در پيش بگيرند؛ چنانكه از امـام   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
 :فرمود )رضي اهللا عنه(علي ست كه جدش باقر مذكور ا

ا  : كان فى األرض أمانان من عذاب اللّه و قد رفع أحدهما فـدونكما اآلخـر فتمسـكوا بـه    « أمـ

و مـا كـان اهللا   : األمان الذى رفع فهو رسول اللّه و أما األمان الذى الباقى فاإلستغفار، قال اللّه تعـالى 

  1.»هم و هم يستغفرونليعذبهم و أنت فيهم و ما كان اهللا معذب

يكى از دسـت رفـت و   : در آسودگى و پناه از كيفر خدا روى زمين دو عامل وجود داشت«
بر شما باد كه به ديگرى كه نزدتان است، متوسل شويد؛ پناه و امانى كه از دسـت رفـت، رسـول    

طلب آمـرزش   و پناهى كه باقى است، استغفار و) كه تا ميانتان بود، از بال مصون بوديد(خدا بود 
) اى پيـامبر (خداوند عذابشان نكند تا زمانى كه تـو  : گناهان از خداست؛ چنانكه خدايتعالى فرمود

 ..»كنند ميانشان هستى، و عذابشان نكند تا زمانى كه استغفار مى
تر با قرآن كريم و سزاوارتر به تبعيـت اسـت تـا     موافق )رضي اهللا عنه(علي بنابراين، عقايد 

 !شمرند را پيرو آن بزرگوار مى كسانى كه خود
و حتّـى بـراى    -بـراى خـود و ديگـران     -زنده  -قرآن كريم تصريح دارد كه دعاى انسان 

و صالحين ذكر شده است؛ : كامالً خوب و مطلوب است، و بر زبان بسيارى از انبياء -مردگان نيز 
 :است كه گفتند )عليهما السالم(  از جمله دعاى ابرهيم و نوح

m�¿�À������Á�Â�Ã�Ä�Å��Æ�Ç�l ]41: إبراهيم [  
من و پدر و مادرم و همه مؤمنين را در روز قيامت، مورد غفـران  ! پروردگارا(

 )..خود قرار ده

m�Ó�Ô����Õ�Ö�×�Ø�Ù��Ú�Û�Ü�l] 28: نوح [  
آينـد و   من و پدرم و تمام كسانى را كه مؤمنانه به خانه مـن مـى  ! پروردگارا(

 )..را بيامرز ساير مردان و زنان باايمان

_________________________________________________________________________ 
 ). 33/األنفال( -  1
  . 85، كلمات قصار، شماره 6البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزء نهج - 
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زمانى كه زنده بـود   - )صلى اهللا عليه و سلم(  رسولشمگر نه اين است كه خداوند به 5
فرمان داده كه هم براى خود و هم براى زنان و مردان مؤمن، براى گناهانشان از خداوند طلـب   -

 !مغفرت كند؟

m�Ü�Ý����Þ����ß��à��á�â�ã������ä�æå�l] 19: محمد[  
كه هيچ خدايى جز اللّه وجود ندارد و براى گناهان خود و بدان !) اى محمد((

 )..مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه

زنـده بـود، مجرمـانى از     )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا و مگر نه اين است، موقعى كه 
خواستند تا برايشان از خداونـد طلـب مغفـرت و     شتافتند و از او مى قبيل منافقان مدينه نزد او مى

 !نمود؟ رزش بخواهد و او هم چنين مىآم

m�{��|��}��~������¡����¢��£��¤���¥��¦�������§�

�̈©�ª�«�l ]64: النساء [  
) با نفاق و دوروغگويى و زيرپاگذاشتن فرمان خدا(و اگر آنان بدان هنگام كه (

نمودند و  آمدند و از خدا طلب آمرزش مى كردند، به نزد تو مى به خود ستم مى
كرد، بيگمان خـدا را بـس    برايشان درخواست بخشش و مغفرت مى پيامبر هم

 )..يافتند پذير و مهربان مى توبه

 -تمام كسانى كه بعد از مهاجرين و انصار آمده و يا خواهنـد آمـد   -چنانچه خداوند، بر ما 
 :چنين دعا كنيم -اند  كه درگذشته -نيز سزاوار دانسته كه براى خود و براى آنها 

m�A�B��C����D���E��F�G������H�����I���J���K�����L�l 

  ] 10: الحشر[
مـا  ! پروردگارا: گويند آيند و مى مى) اصحاب پيامبر(و كسانى كه بعد از آنان (

انـد، بيـامرز و    آوردن از ما سـبقت گرفتـه   و برادران ما را، كسانى كه در ايمان
 )..ببخش

ما فرموده كه غايبانه بـراى همـديگر   به  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا در احاديث نيز، 
كنـيم و درود و سـالم    دعاى خيـر كنـيم، و مگـر در نمـاز بـراى بنـدگان صـالح خـدا دعـا نمـى          

خواست تا بـراى مسـلمانان    -رضى اللّه عنهما  -خطاب از عباس  پس اينكه عمربن! فرستيم؟ نمى
از قبيـل همـين دعاهاسـت كـه     دعا كند و او هم دعا كرد و مسلمانان نيز در اطرافش آمين گفتند، 
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خواهند بندگانش را مورد رحم و  كنند و از او مى بندگان زنده خدا، از خدا طلب توجه و لطف مى
 ..پناهش قرار دهد

را بـه   - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر عموى  - )رضي اهللا عنه(  ، دعاى عباس»بكّار زبيربن«
 :كه طلب نزول باران كند، چنين آورده است از او خواست )رضي اهللا عنه(عمر هنگامى كه 

هيچ باليى نازل نشده است، مگر به سبب گناهى و هيچ باليى هم برطرف نشده ! خداوندا«
اينك مردم مرا به خاطر مكانت من پـيش پيـامبرت، بـه پيشـگاه تـو      .. اى است، مگر به سبب توبه

شته شده و پيشانى ما با توبه بـه سـوى   اينك دستان گناهكار ما به سوى تو بردا.. اند متوجه ساخته
      1.»!پس ما را از باران رحمت خود سيراب گردان.. تو روى آورده است

اى در آسـمان   اند، همان موقع ناگهـان ابرهـاى ضـخيم و تيـره     و همچنان كه تواريخ آورده
 2! پديدار شدند و باران شروع به باريدن گرفت

ه صالحان براى گناهكاران دعا كننـد، بلكـه ايـن عـام     البته اين تنها منحصر بر اين نيست ك
همـه   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (رسول خدا توانند براى همديگر دعا كنند؛ چنانچه  است و همه مى

 -در نمـاز و غيـر آن    -مگر نه اين است كه بـر او  .. مسلمانان را دستور داده كه برايش دعا كنند
حـال ايـن چـه        3!دا در قـرآن امـر فرمـوده اسـت؟    فرستيم، همانگونه كه خ درود و صلوات مى

بايـد بداننـد كـه    ! انـد؟  پيوندى با اين توسالت جاهالنه دارد كه مردم اين چنين بدان گرفتار شده
 :اند شوند؛ چرا كه خالق را با مخلوق يكسان قرار داده حتماً در روز قيامت پشيمان مى

m�m�n�o���������p���q�r�s�t�u�v�w�x�l ]98 - 97: اءالشعر [  
مـا در  ! به خدا سـوگند :) گويند مشركين در روز قيامت به معبودان خود مى((

در عبادت (آن زمان كه شما را با پروردگار جهانيان . ايم گمراهى آشكارى بوده
 )..دانستيم برابر مى) و اطاعت و فرمانبردارى و پرستش

كنند؛ چون آنها مخلـوق را   اهلى فرق مىتوده مردم با مشركان ج: ايد سابعاً و اما اينكه گفته
شويم و  نمودند، اما ما به اولياى خدا متوسل مى كردند و از بتهاى سنگى درخواست مى عبادت مى

! شان نازل شده است خوانيم، و تمام اين آيات درباره آنها و بتهاى سنگى آنها را در دعاى خود مى
يـرا دعـا و اسـتعانت و التمـاس و اسـتغاثه      جواب چنين است كه اين سخن نيز صحيح نيست؟ ز

همچنين بتهـاى اعـراب جـاهلى،    .. باشد غيبى، برابر نص صريح قرآن و حديث عبادت محض مى
_________________________________________________________________________ 
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هـا و   گـواهى قـرآن و حـديث، تنـديس و مجسـمه       ه بـه بلكـ  1تنها در قالب سـنگ نبودنـد،  7
فراد صالح بودند كه معبـود  اند و در واقع، فرشتگان و ا يادگارهايى از فرشتگان و افراد صالح بوده

 !گرفت آميز اعراب براى آنها صورت مى گرفتند و اعمال شرك قرار مى
اند،  تنديس و مجسمه فرشتگان بوده» ةمنا«، و »عزّى«، »الت«مثالً اين آيات، دليل بر آنند كه 

 :گشتند و در حقيقت، فرشتگان مورد عبادتشان واقع مى

m�}���~�����¡�¢������£������¤���¥�¦������§������̈�����©�ª��«���¬���®�����

�̄°�±�²���³��́�����µ���¶�¸�����¹�º��»���¼�½���¿¾�À���Á���Â���Ã�
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×�Ø�Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ��ß�à���á��â�ã�ä�å�æ�ç�è�é�ê��A�

B�C��D�E���F����G�H�I�J��K�����L�M�N����PO�Q�R���S�T��U�V�

W�X�Y�Z��[�\�]�l ]28 - 19: النجم[ 
معبـود شـما و   (بينيد كه الت و عزى و منات، سومين بت ديگر  آيا چنين مى( 

در حالى كـه بـه   ! (آيا پسر از شما باشد و دختر مال خدا؟!) دختران خدايند؟
در اين صـورت ايـن تقسـيم ظالمانـه و     ) گمان شما پسر از دختر بهتر است؟

است كه شما و پـدرانتان بـر   ) محتوا بى(ط نامهايى اينها فق! اى است ستمگرانه
نـازل نكـرده   ) بر صـحت آنهـا  (هرگز خداوند دليل و حجتى . ايد آنها گذاشته

اساس و از هواهاى نفسـانى پيـروى    آنان جز از توهمات و گمانهاى بى. است
كنند، در حالى كه هدايت و رهنمود از سوى پروردگارشان، برايشان آمده  نمى
زيرا دنيا ! يابد؟ رسد و دست مى كند، به آن مى گر آنچه انسان آرزو مىم. است

چه بسيار فرشتگانى كه در آسمانها هستند و شفاعت . و آخرت از آن خداست
سازد، مگـر بعـد از آن كـه     بخشد و كارى نمى گرى آنها سودى نمى و واسطه

رشتگان را كسانى كه به آخرت ايمان  ندارند، ف. خداوند اجازه و رضايت دهد
آنهـا در ايـن بـاب چيـزى         . كننـد  با نامهاى زنان، وصـف و نامگـذارى مـى   

و جز از گمـان و تـوهم پيـروى    !) بودنشان بى خبرند و از نر و ماده(دانند  نمى
 )..گرداند از حق بى نياز نمى) انسان را(كنند، و توهم و گمان هم  نمى

_________________________________________________________________________ 
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 :تدر اين آيه نيز نام پنج بت ديگرشان آمده اس

m�u��v�w�x�y��z�{�|�}�~���¡��¢�£�¤�¥�¦l ]نوح :
23 - 24 [  
معبودهاى خود را وامگذاريد، و ود، سواع، يغوث، يعـوق و  : اند به آنان گفته(

 !)..اند نسر را رها نسازيد، و بدين وسيله بسيارى از مردم را گمراه ساخته

انـد،   گزيـده و صـالحى بـوده   و طورى كه در روايات و احاديث آمده، اينها اسامى افـراد بر 
اند، بعد از گذشت زمان، مريـدان و محبانشـان بـه عنـوان      هنگامى كه اين بندگان خدا از دنيا رفته

كـم بـه    كـم . هايى درست كردند و بـه آنهـا منسـوب نمودنـد     يادبود و يادگارى از ايشان، مجسمه
بعدى به عبادت و پرستش آنها اند تا جايى كه نسلهاى  ها پرداخته بزرگداشت و تعظيم آن مجسمه

 :گويد روايت شده كه مى )رضي اهللا عنه( عباس كشيده شدند؛ چنانچه از إبن
نامهاى اين بتها در اصل نام مردان صالحى بوده كه پس از مرگشـان، شـيطان قـوم آنهـا را     «

طر فريب داد و آنها را وسوسه كرد تا در مجالسى كه نشيمنگاه و محـلّ عبادتشـان بـوده، بـه خـا     
هايى را به صورتشان بتراشند و نصب كنند و آنها را بـا نامهايشـان بخواننـد و     يادبودشان مجسمه
شدند تـا اينكـه آن مردمـان مردنـد و نسـل       اين تمثالها در ابتدا پرستش نمى. آنها نيز چنين كردند

 1.»بعدى آمد و سپس آنها را عبادت كردند
در تفسير خود » عبدالجليل عيسى«د؛ چنانچه دكتر شو اين مفهوم در اكثر تفاسير نيز ديده مى

 :چنين آورده است» المصحف الميسر«
هريـك  . اند پرستان مشهورتر و بزرگتر بوده اينها، پنج بتى بودند كه از ساير بتها در نزد بت«

از اينها، نام انسان خداشناس و صالحى بوده و بعد از فوتشان، گنبـدها و بارگاههـايى را بـر سـر     
      2.»!اند ان برپا نموده و بعدها از آنان بتى ساخته و واسطه و شفيعشان شمردهقبرش

 :نيز روايت شده كه گفته است -رضى اللّه عنها  -از عايشه 
 -حبيبـه   سـله و أم  در بستر بيمارى بود كه أم )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا زمانى كه «

بـه   -كه در حبشـه قـرار داشـت و آن دو    » ماريه«ام در مورد كليسايى به ن -دو نفر از همسرانش 
صـلي  (رسول خـدا  ها و تصاويرش براى  كليسا را ديده بودند، از زيبايى مجسمه -هنگام هجرت 
: سرش را بلند كرد و فرمـود  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا گفتند،  سخن مى )اهللا عليه و سلم
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، بـر روى قبـرش مسـجد و معبـدى بنـا      كـرد  آنها چون فرد صالحى در ميانشـان فـوت مـى   «9
 1.»!آنان بدترين بندگان خداوند هستند.. ساختند ها و تصاوير را مى كردند، و آن مجسمه مى

پرستيدند، سمبول و يادگارهـايى از شخصـيتها و بزرگـان     پس بتهايى كه مشركين عرب مى
ه كـه آنهـا را برآورنـده    شان بودند و در واقع، عبادتشان براى همان اشخاص بـود  دينى و روحانى

 ..دانستند حاجات و رافع مشكالت مى
حتّـى در   -اين كار زشت و شنيع، از زمان نوح، مصريان قديم، يونـان و روم، مـردم هنـد    

 .براى همه معلوم و معروف است -عصر حاضر 
اسامى شخصيتهاى مذهبى هنـدوها   -» رامچندر«يا » كرشنا«مثالً هندوها كه اكنون مجسمه 

كنند، منظورشان عبادت سنگ و مجسمه نيست، بلكه عبادت همان افراد،  را عبادت مى -باشند  مى
اى براى يادآورى و استحضار آن شخصـيتها   مجسمه را فقط وسيله.. يعنى كرشنا و رامچندر است

كننـد و از آنهـا اسـتمداد و اسـتعانت      دانند و به همين مناسبت بـه آنهـا احتـرام و تعظـيم مـى      مى
 2.آورند جويند و بر گردشان طواف كرده و برايشان نذر و قربانى و صدقه مى مى

 خـدا   زمـانى كـه رسـول    ..3شيده شده بودندبقيه بتهاى اعراب نيز، اغلب به شكل انسان ترا
ها و تصاوير  مكّه را فتح كرد و وارد كعبه شد، دستور داد كه همه مجسمه )صلي اهللا عليه و سلم(

 :روايت شده كه فرمود )رضي اهللا عنه(علي نانچه از را نابود سازند؛ چ
    4.»إلى المدينة فى هدم القبور و كسر الصور) صلي اهللا عليه و سلم(بعثنى رسول اهللا «

هـا و شكسـتن    مرا به شهر براى خـراب كـردن مقبـره   ) صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «
 ..»ها و بتها فرستاد مجسمه

 -هـا و شـفيعان    كه اعراب جاهلى را از حقيقت اين واسطه به همين جهت، اسالم خواست
آگاه سازد، و لذا اين معبودان پوچ و نـاتوان را   -شدند  يعنى بتهايى كه به غير از خدا پرستيده مى

 :چنين توصيف كرد
و در واقـع   -طلبيـد   پرستيد و بـه كمـك مـى    ها و بتهايى كه به غير از خدا مى اين مجسمه
همچون شما، بنـدگان خـدا هسـتند و هـيچ      -پنداريد  ح و گذشتگان نيكوكار مىيادبود افراد صال

و تازه اگر اين يادبودها را نيز در نظر نگيريم و صرفاً آنها را در قالـب  ! قدرت خير و شرّى ندارند
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و بـاالخره آيـا   ... همان بت سنگى بدانيم، آيا مگر دست و پا دارند؟ آيـا گـوش و چشـم دارنـد؟    
بدون شـك هـيچ   ! ه مافوق قدرت شما باشد و بتوانند به فريادهايتان پاسخ گويند؟قدرتى دارند ك

تازه اگر اين اندام و مشاعر را نيز داشتند، مگر بـه   -و همچنان كه گفتيم  -كدام از اينها را ندارند 
هـا  پس آن! شدند نهايتاً با بندگان خود در تمام قوا برابر مى! داد؟ آنان چه فضيلتى مافوق بشرى مى

 !چه معبودانى هستند كه درست مثل خودتان داراى هيچ قدرتى نيستند؟

m��̄°�±�²�³��́�µ�¸¶�¹�º�»�¼������½���
¾�¿�À�Á�Â�ÄÃ�Å�Æ�Ç��È�ÊÉ�Ë�Ì�Í�Î�ÐÏ�Ñ�
Ò�Ó��Ô�ÖÕ�l ]195 - 194: األعراف [  
خوانيد، بندگانى مثـل خودتـان    همانا كسانى را كه به غير از خدا به فرياد مى(

آيـا  ! گوييد بايد به شما پاسخ دهند آنها را بخوانيد، اگر راست مىپس . هستند
يا داراى دسـتهايى هسـتند   ! اين بتها داراى پاهايى هستند كه با آنها راه بروند؟

يـا  ! يا چشـمهايى دارنـد كـه بـا آنهـا ببيننـد؟      ! كه با آنها چيزى را برگيرند؟
 !)..گوشهايى دارند كه با آنها بشنوند؟

يعنى شأن ! ر آيات قرآن مورد نظر است، عموم لفظ است؛ نه خصوص سبببعالوه، آنچه د
در اين صورت بايستى شرك تنها در همان دوره حـرام و نـاروا   . كند نزول، معنى آيه را مقيد نمى

خداوند شرك را تنها بر اعـراب جـاهلى حـرام    !! آمد گرديد و پس از آن، حالل به حساب مى مى
حـرام نمـوده    -در تمام زمانها و مكانها  -اعراب و همه بندگان خدا نكرده است، بلكه براى غير 

 !است
مـان گردانـد و مـا را بـر آن      پرسـتى را روزى  خواهيم كه توحيد و يگانـه  از خداوند مى    

 !بميراند و زندگى و مرگمان، با آن همراه باشد
 :فرمود )ه و سلمصلي اهللا علي(رسول خدا روايت شده كه  )رضي اهللا عنهما(  عباس از إبن

واللّه و حياتـك  : الشرك أخفى من دبيب الذر على صفاة سوداء فى ظلمة الليل و هو أن يقول«

و لـوال الـبط فـى الـدار ألتـى      ! لوال كلبة هـذا ألتانـا اللصـوص البارحـة    : و يقول! يا فالن و حياتى

هـذا كلّـه بـه    ... ه و فـالن لوال اللّ: و قول الرجل! ما شاء اهللا و شئت: و قول الرجل لصاحبه! اللصوص

      1.»شرك
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تر از ردپا و خزيدن مورچه در تاريكى شب بر روى سنگ درشت صـاف   شرك پنهان«1
: و بگويد! به خدا و زندگانى تو و زندگى خود سوگند! اى فالنى: و سياه است، و آن اينكه بگويد

در منـزل نبـود، دزدان    و اگـر مرغـابى  ! آمدنـد  ما مـى ) خانه(اگر اين سگ نبود، ديشب دزدان به 
آنچه خواست خدا و خواسـت تـو   : و اينكه مرد به دوستش بگويد)! زدند و دستبرد مى(آمدند  مى

 ..»!اينها همه آميخته به شرك است... اگر خدا و فالنى نبود: و شخص بگويد! باشد
ن، حساس و هر گاه اسالم تا اين اندازه در پاكسازى دلها و انتقاد از عقايد غلط و اشتباه آنا

زنگ باشد، پس ما چگونه افرادى را ببينيم كه در دعاى خويش به غيـر خـدا پنـاه     به دقيق و گوش
بر تو هيچ اشكالى نيست : برند و خوف و رجايشان، متوجه غير اوست، و آنگاه به آنها بگوييم مى

 !!توانى همچنان ادامه دهى و مى
حترام به قبور صالحين و مـؤمنين مـورد اتّفـاق    بسيار بعيد است كه شما ندانيد ا: ايد فرموده

بيـتش بـه مرقـد آن     و اهـل  )صلي اهللا عليـه و سـلم  (پيامبر نزديكترين صحابه . شيعه و سنّى است
من از احترام بـه قبـور   !... مرقد پيامبر و أبوحنيفه را شيعيان بنا نكردند... جستند حضرت تبرّك مى
گويم و شما روايت هدم قبور كفّار را قرائت  مى )و سلم صلي اهللا عليه(پيامبر بيت  صالحين و اهل

 !..كنيد مى

 ):جواب(
احترام به قبور صالحين و مؤمنين را كسى منكر نيست و ما هرگز نگفتيم كه بايد بـه قبـور   

اما نقطـه افتـراق جنابعـالى و اينجانـب در ايـن      !.. صالحين توهين كرد و هتك حرمت پيش آورد
در ايـن  ! باشـد  مـى  -كه عبادت اسـت   -قبور و نيز توسل به صاحب قبر موضوع، بر سر بناى بر 
شائبه شيعه نيز در نهـى و مـذمت ايـن كـار      سنّت بلكه روايات روشن و بى زمينه، نه تنها آثار اهل

 :گردد هايى از آنها ذيالً ذكر مى شود كه نمونه ديده مى
از أبواب دفن،  44ملى، باب شيخ حرّعا» وسائل الشيعة«شيخ طوسى و » تهذيب«در كتب  -

سألت أبا الحسن عن البناء على القبر و الجلوس «: بن جعفر آمده است كه در روايتى موثّق از موسى

بـرادر  «؛ »ال يصـلح البنـاء عليـه و ال الجلـوس و ال تجصيصـه و ال تطيينـه      : عليه هـل يصـلح؟ قـال   
ن پرسـيد كـه آيـا ايـن درسـت و      جعفر از او در مورد بناى بر قبور و نشستن بـر روى آ  بن موسى

بنـاء و ضـريح بـر قبـور و نشسـتن بـر آن و       . سزاوار و صحيح نيست! خير: سزاوار است؟ فرمود
 ..»گچكارى و گلكارى و تزيين آن درست نيست

: فرمـود  )رحمـه اهللا ( صادقجعفرباز در همان مĤخذ به نقل از جراح مدائنى آمده كه امام  -
؛ »كره ذلك )صلي اهللا عليه و سلم(رسول اهللا وروا سقوف البيوت فإن ال تبنوا على القبور و ال تص«
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صـلي  (پيامبر ها را از مجسمه و تصوير پر نكنيد؛ زيرا  بر قبور، ضريح و بنا نسازيد و سقف خانه«
 ..»اين كارها را ناپسند شمرد )اهللا عليه و سلم

 )رحمـه اهللا (جعفرصـادق   بن ظبيان آمده كه امـام  باز هم در همان مĤخذ به نقل از يونس -
؛ »أن يصلى على القبـر أو يقعـد عليـه أو يبنـى عليـه     ) صلي اهللا عليه و سلم(نهى رسول اهللا «: فرمود

از اينكه بر قبرى نماز بگزارند، يا بر آن بنشـينند و يـا بـر آن بنـا و      )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر «
مـن ال يحضـره   «وق نيـز در كتـابش   اين حديث را شيخ صـد .. »ضريح بسازند، نهى فرموده است

 ..آورده است» مناهى پيامبر«در باب » الفقيه
رسول نهى «: اند روايت كرده -در كتب خود  -» شيخ حرّ عاملى«و » شيخ طوسى«باز هم  -

نهـى فرمـود    )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «؛ »أن يجصص القبور )صلي اهللا عليه و سلم(اهللا 
 ..»تزئين كنند كه قبرها را گچكارى و

 )صلي اهللا عليه و سـلم (رسول خدا شود كه بر طبق كتب موثّق شيعه،  بنابراين، مالحظه مى
بناى بر روى قبور را نهى فرمود و هيچ قبرى را از اين نظر مستثنى ننموده است، و قبر خـود او و  

توسـط   -يمشـان  و بـرخالف تعال  -ائمه نيز در زمان ايشان ساخته نشده و سالها پس از وفاتشان 
 !ديگران ساخته و پرداخته گرديد

مفاسد فكرى و اجتماعى اين كار، روشن است و در شگفتم از جنابعالى كـه كـارى را كـه    
انـد، بلكـه    و ائمه از آن نهى فرموده و در عمل نيز مباشـر آن نبـوده   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

پسنديد و فالن قبر مجهول سـنّى را در   اند، مى به اين انحراف دست زده -سنّى يا شيعه -ديگران 
است؛ نه  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر » سنّت«و » قرآن«حجت از آنِ ! آوريد اين رابطه، حجت مى
 ..اند نهاده -شيعه يا سنّى  -بدعتهايى كه اين و آن 

نمودنـد، ايـن    قبر أبوحنيفه را در بغداد، سنّيان بنا كردند و بسيار كـار بـد و نـاروايى   ! آرى
 !دارد؟» كتاب و سنّت«موضوع چه ربطى به اثبات بناى بر قبور از ديدگاه 

ايـد، اشـتباه    را خاص كفّار دانسـته  )رضي اهللا عنه(علي از زبان » هدم قبور«و اينكه روايت 
بـه دور   )صلي اهللا عليـه و سـلم  (رسول خدا بزرگى است و حكم آن تعميم دارد؛ زيرا از ساحت 

 !روا بدارد» مسلمانان«حرام و ناپسند شمرده و همان كار را براى » كفّار«رى را براى است كه كا
دستور داده باشـد،   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ضمناً در هيچ تاريخى ديده نشده است كه 

دسـتور بـه    )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر قبر مسلمانى را كه در آن زمان مرده بود، بسازند و اگر 
بـر   -برخالف كـافران   -بى قبور مسلمانان نداد، براى آن بود كه مردگان مسلمان در آن زمان خرا

علـي  دانستند، و چنانكه در نامه خود ذكر كرده بودم، به  قبور خود بنايى نداشتند و آن را حرام مى
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و سنّى دستور داد تا قبور را خراب كند، و اين روايت موثّق و متواتر را شيعه  )رضي اهللا عنه(3
: طالـب  بن أبى عن أبى الهياج األسدى قال لى على«: خوانيم مى» صحيح مسلم«اند؛ چنانكه در  آورده

أن ال أدع تمثاال إال طمسته و ال قبرا ) صلي اهللا عليه و سلم(أال أبعثك على ما بعثنى عليه رسول اهللا 

 )رضـي اهللا عنـه  (طالب  ن أبىب على: الهياج أسدى روايت شده كه گفت از أبى«؛ »مشرفا إال سويته؟
مـرا بـدان كـار     )صلي اهللا عليه و سـلم (رسول خدا آيا تو را براى كارى نفرستم كه : به من فرمود

اى را ترك نكنم مگر اينكه آن را محو و نابود سـازم، و   و آن اينكه هيچ تمثال و مجسمه! فرستاد؟
 ..»اك يكسان نمايمهيچ قبر بلند و مشرفى را وانگذارم مگر اينكه آن را با خ

إلى المدينة فى ) صلي اهللا عليه و سلم(بعثنى رسول اهللا «: خوانيم مى» هوسائل الشيع«و نيز در 

مرا به شـهر بـراى خـراب كـردن      )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا «؛ »هدم القبور و كسر الصور
 ..»ها و بتها فرستاد ها و شكستن مجسمه مقبره

در اطاق  -بر طبق گزارشهاى متواتر و معتبر تاريخى  - )عليه و سلمصلي اهللا (پيامبر مرقد 
زيـرا   1!ماً زيارتگاه نبـود بوده و سالها با زمين يكسان بوده است و مسلّ -رضى اللّه عنها  -عايشه 
آن هـم   -كرد و به شكلى نبود كه مردم براى توسل و تبـرّك بـه آنجـا     در آنجا زندگى مى عايشه

ساختمان و قبه و ضريحى كه ما امـروز بـر قبـر    !! بشتابند -و مادر تمام مؤمنان خانه همسر پيامبر 
بينيم، قرنها بعد از رحلتش ايجاد شده و چرا ما بايد كـار بعضـى    مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

 !توجه به كتاب و سنّت را، شرعى تلقّى كنيم؟ از سنّيان بى
اى  ايـد بـا عـده    مام نامه ارسالى آن است كه گمان كردهمتأسفانه، منشأ اشتباه جنابعالى در ت

اى را در كتـب سـنّى    رو هستيد كه با هرچه شيعه بگويد، مخالفنـد و هـر خرافـه    سنّى خرافه روبه
و آن وقت جنابعالى سعى داريد به هر قيمتى كه شده، برخى از آراء ناپسند شيعيان را ! پسنديد مى

دانيم و  سازى را محكوم مى غافل از آنكه ما به شدت فرقه! ات كنيدبه استناد عمل يا قول سنّيان اثب
كنـيم، و از نظـر    دعـوت مـى  » سنّت«و » كتاب«اى و رجوع به  مسلمانان را به ترك تعصبات فرقه

نماييم كه هركس دليل محكمتـرى از كتـاب و سـنّت     فقهى نيز، فقه تطبيقى يا مقارن را توصيه مى
 ..ارائه داد، تبعيت شود

إلـى  ) صـلي اهللا عليـه و سـلم   (بعثنـى رسـول اهللا   «: فرمايد كه على مى» هدم قبور«از روايت 

 !، مأخذ خواسته بوديد»المدينة فى هدم القبور و كسر الصور
 ):جواب(

_________________________________________________________________________ 
 !! بوده است -رضى اللّه عنها  -اخيراً يكى از روحانيون قم ادعا كرده كه در اطاق فاطمه  - 1
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، چـاپ  »هوسائل الشـيع «نقل كرديم و در كتاب » شيخ كلينى«ما اين روايت را به واسطه از 
دبن  «:    شيخ كلينى بدين صـورت نقـل شـده اسـت     از 209سنگى قديم، جلد اول، صفحه  محمـ

القـداح، عـن    بن زياد، عن جعفربن محمد األشـعرى، عـن إبـن    يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل

) صـلي اهللا عليـه و سـلم   (بعثنى رسول اهللا : السالم قال أميرالمؤمنين عليه: السالم قال عبداللّه عليه أبى

 ..»و كسر الصورإلى المدينة فى هدم القبور 

جـويى از آن، سـنّت جـارى اسـالمى اسـت و       احترام به قبور صالحين و تبـرّك : ايد فرموده
صـورت  ) با ذكر نـاقص مĤخـذ  (باره وجود دارد، و سپس  سنّت در اين روايات و اسناد متعدد اهل

 :ايد داده
ا بـه  در قحطى و خشكسالى شديد مدينه، مردم به عايشـه شـكايت بـرده و او، مـردم ر     -1
أنظـروا قبـر النبـى    «: دعوت كرد و گفت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر جويى از قبر شريف  تبرّك

قبر پيـامبر نگـاه كنيـد، پـس      به«؛ 1»فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى يكون بينه و بين السماء سقف
رحم فرموده و خداوند ت(قبرش و آسمان سوراخى ايجاد كنيد تا بين او و آسمان سقفى شود   ميان

 !»)و فيض خود را از آن مكان جارى سازد
فـإنهم قـد   !... إستسـق ألمتـك  ! يا رسول اللّه: بن الحارث إلى قبر النبى و قال فجاء بالل« -2

بـالل پسـر   « 2 ؛»...فى المنام و أخبـره أنهـم سيسـقون   ) صلي اهللا عليه و سلم(هلكوا فأتاه رسول اهللا 
براى امتت از خداوند طلب باران كن كه آنهـا  ! اى پيامبر: فتبه سوى قبر پيامبر رفت و گ  حارث

 !»...باران خواهد باريد: پس رسول خدا به خوابش آمد و فرمود!.. هالك شدند
جاءت فاطمة على قبر رسول اهللا فأخذت قبضـة مـن تـراب القبـر فوضـعت علـى عينهـا        « -3

چشـم نهـاد و    برگرفـت و بـر  مد و مشـتى خـاك از آن   فاطمه بر سر قبر رسول خدا آ« 3؛»فبكت
 !»گريست
يوما إلى مسجد رسول اللّه فوجد معاذبن جبل قاعدا عنـد قبـر   ) عمربن خطاب(إنه خرج « -4

روزى بـه مسـجد   عمـر «  4؛»ء فسمعته من رسول اللّه يبكينى شى: ما يبكيك؟ قال: النبى يبكى فقال
ـ  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر  ار قبـر پيـامبر نشسـته و گريـه     رفت و معاذبن جبل را يافت كه كن

_________________________________________________________________________ 
 . 1 سنن دارمى، ج - 1
 . 8 و كنزالعمال، ج 2 فتح البارى، ج - 2
 . جوزى إبن الوفاء، - 3
 . 2 ماجه، ج سنن إبن - 4
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مرا به گريه انداخت چيزى : چه چيزى تو را به گريه انداخته است؟ گفت: كند، پس گفت مى5
 !»را كه از پيامبر شنيدم

إن بالل أتى قبر النبى و جعل يبكى عنده و يمرغ وجهه عليـه فأقبـل الحسـن و الحسـين     « -5

آمد و خود را بـه خـاك    )صلي اهللا عليه و سلم(ر پيامببالل به طرف قبر «؛ »فجعل يضمها و يقبلهما
 !»بوسيد كشيد و آنها را مى كرد و حسن و حسين را در آغوش مى كشيد و گريه مى مى

؛ 1»بكر أمرت عايشة بفسطاط على قبره و وكلـت بـه إنسـانا    بن أبى لما مات عبدالرحمن« -6
و انسـانى را بـر آن    اى زدند و خيمهستور داد بر قبر اچون عبدالرحمن پسر أبوبكر مرد، عايشه د«

 !»گماشت
كـه   و عمـر دسـتور داد  « 2؛»و أمر عمر أن يضرب فسطاطا على قبر زينب بنـت جحـش  « -7

  !»چادرى بر قبر زينب دختر جحش بزنند
 ):جواب(

شود، و اعتقادات شيعه را در اين رابطه و تفاوت آن بـه   در مورد آنچه كه امروزه با قبور مى
ايم و در اينجا فقط به اين مدارك كـه جنابعـالى متـذكّر     ، ما قبالً سخن گفته»ورزيارت قب«حديث 

 :پردازيم ايد، مى شده
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  شده را در رابطه با قبـر   اوالً شاهد تاريخى كه تمام احاديث ارائه

ها در اطاق عايشه تا مدت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر قبر : كند، اين حقيقت است كه رد مى )سلم
كرد و امكان نداشت، افراد به زيارتش رفتـه، از   ى مىگبوده و عايشه آنجا زند -رضى اللّه عنها  -

از آن  -بـه قـول جنابعـالى     -وآمد قرار دهند و  اش را محلّ رفت خاك آن بر چهره بمالند و خانه
 !جويى نمايند تبرّك

هنگامى كـه از سـوى وليـدبن    (عبدالعزيز  عمربن«: نويسد در كتابش مى» رسته إبن«چنانكه 
هجرى، مسجدالنبى را خراب نمـود و بـه    91به دستور خليفه به سال ) عبدالملك والى مدينه بود

وسيله سنگهاى منقوش و موزاييك رومى و مرمر، آن را بنا كرد و سقف مسجد را با چوب سـاج  
ـ   و آب ز قبـر پيـامبر را داخـل مسـجد     طال پوشانيد و حجرات همسران پيامبر را خراب كـرد و ني
      3.»نمود

_________________________________________________________________________ 
 . 2 صحيح بخارى، ج - 1
  . 3 سعد، ج طبقات، إبن - 2
  . ، انتشارات اميركبير80 چانلو، ص رسته، ترجمه دكتر حسين قره األعناق النفيسة، إبن -  3
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پيامبر احدى از صحابه، مسافرت به مدينه را به خاطر قبر «: »تيميه إبن«و قبل از آن، به قول 
گزاردند و هنگام ورود به  آمدند و در مسجدش نماز مى كرد، بلكه مى نمى )صلي اهللا عليه و سلم(

فرستادند و او در حجره  سالم و درود مى )ه و سلمصلي اهللا علي(پيامبر مسجد و خروج از آن، به 
شـدند و حتّـى خـارج از     مدفون بود و آنان هرگز در حجره داخل نمى -رضى اللّه عنها -عايشه 

رضـى اللّـه    -هنگامى كه در زمان خالفـت أبـوبكر و عمـر    .. ايستادند حجره در پشت در نيز نمى
صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  با آن كه  -راق رسيد امدادى از يمن و شام براى فتح شام و ع -عنهما 
احدى از آنان، وقتى براى نماز به مسجد آمدند،  -از ايمان اهل يمن بسيار تعريف كرده بود  )سلم

؛ به ويژه كـه در آثـار شـيعه و    »نرفت و داخل حجره نشد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سوى قبر 
وآمد به قبر خود نهى فرموده؛ چنانكه  از رفت )يه و سلمصلي اهللا عل(پيامبر سنّى مضبوط است كه 

نقل  - )رضي اهللا عنه(علي نواده  -» بن على بن حسن عبداللّه«خود از » سنن«در » سعيدبن منصور«
و ايـن  (كند  وآمد مى بسيار رفت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر ديد مردى به سوى قبر «: كند كه مى

رسـول  همانـا  ! اى مرد: به او گفت) اضافه و در آن قرار گرفته بود زمانى بود كه قبرش به مسجد
ال تتخذوا قبرى عيدا و صلّوا على حيثما كنـتم فـإن صـالتكم    «: فرمود )صلي اهللا عليه و سلم(خدا 

وآمد خويش قرار ندهيد و هركجا كه هستيد، بـر مـن سـالم و درود     قبر مرا محلّ رفت«؛ »تبلغنى
رسد، بنابراين تو و مردى كه در اندلس اسـت، نسـبت بـه     دتان به من مىبفرستيد؛ زيرا سالم درو

به نقـل از    العابدين همين روايت، از امام زين.. »!مساوى خواهيد بود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
آن را » أبوعبداللّه حـافظ مقدسـى  «نيز آمده است و  -رضى اللّه عنهما  -پدرش و از جدش على 

  1.آورده است» ارمخت«در كتابش 
گفته شده كه در خشكسالى مدينه به  -رضى اللّه عنها  -ثانياً و بنابراين اينكه از قول عايشه 

ميان قبر پيامبر و آسمان سوراخ و كانالى ايجاد كنيد تا خداوند ترحم فرموده، فـيض  «: مردم گفت
 )صلي اهللا عليه و سلم(يامبر پاساس است؛ زيرا در آن هنگام قبر  ، به كلّى بى»!خود را جارى سازد

صـلي  (پيـامبر  نبود و در هيچ تاريخى نيامده كه سقف اطاق عايشه را سوراخ كردند تا قبر » مزار«

_________________________________________________________________________ 
روايت كرده  - ) عنهرضي اهللا ( زين العابدين -حسين  بن از على» أبويعلى«: سنّت چنين آمده است در مĤخذ اهل -  1

نزد او رفت و . كرد براى رفع مشكالتش دعا مى) صلي اهللا عليه و سلم(است كه او مردى را ديد در كنار قبر پيامبر 
صلي اهللا (آيا حاضر هستى سخنى را كه پدرم از جدم، و او هم از رسول خدا : او را از اين كار نهى نمود و گفت

ال تتخذوا قبرى عيدا و ال بيوتكم «: چنين فرمود) صلي اهللا عليه و سلم(يامبر شنيده است، بشنوى؟ پ) عليه و سلم
پس . هايتان را قبرستان نكنيد وآمد قرار ندهيد، و خانه قبرم را محلّ رفت«؛ »قبورا فإن تسليمكم يبلغنى حيث كنتم

، دكتر يوسف »حقيقة التوحيد«نقل از .. (»رسد سالم شما هر كجا كه باشيد، به من مى. بر من سالم و درود بفرستيد
 ).القرضاوى



45  عيانات                                                                                                                                         

گوينـده ايـن حـديث،    !! با فضا مرتبط شده و مجراى فيض و رحمت باشـد  )اهللا عليه و سلم7
بعالوه اگر خداونـد  ! استنموده » جعلى«گويا از بديهيات تاريخى اطّالعى نداشته است كه چنين 

كشـى   بخواهد به خاطر پيامبرش رحمت آورده و قحطسالى را از مدينه بردارد، چه نيازى به كانال
 )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر و در كدام آيه يا حديث آمده كه ! كردن سقف خانه است و سوراخ

چيـزى كـه   ! اخ كنيـد؟ براى جلب روزى، سقف اطاق قبرم را به سوى آسمان سـور : فرموده باشد
 !كنيد؟ استناد مى -رضى اللّه عنها  -آورنده اين دين نگفته، جنابعالى به حديثى مجعول از عايشه 

كه مسلمانان بـه   -همانگونه كه در كتب شيعه و سنّى مذكور است  -اسالم راهنمايى كرده 
ند و همگى دعا كنند و به جاى آور» استسقاء«هنگام قحطى و نيامدن باران، به صحرا رفته و نماز 

 !!را به آسمان نداده است )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كشى قبر  هرگز دستور كانال
: رفت و گفـت  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر سوى قبر   بن حارث بالل«: ثالثاً اين حديث كه

هللا عليه و صلي ا(پيامبر براى امت خود باران بطلب كه همگى هالك گشتند، پس ! اى رسول خدا
تواند مورد قبول شما باشد؛ زيرا شما  ، نمى»!به خوابش آمد و خبر داد كه باران خواهد باريد )سلم

بـن   و بـالل «: ايد؛ چنانچه كامل آن چنين اسـت  ادامه حديث را قيچى كرده و توجهى بدان ننموده
بـراى امتـت از    !اى رسـول خـدا  : رفت و گفت )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر حارث به سوى قبر 

به خـوابش آمـد و    )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا خدا باران بطلب كه آنها هالك شدند، پس 
باران خواهد باريد و به نزد عمر برو و به او سالم مرا برسان و خبر بده كه باران به ايشـان  : گفت

رسيد كه چون آن بر عمر  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا خواهد رسيد، پس بشارتى از سوى 
صـلي  (كـه پيـامبر    -ا ذيل آن ايد، ب اگر جنابعالى صدر حديث را قبول كرده 1!»را بشنيد، بگريست

چـه   -سـالم رسـانيد و او بـه باريـدن بـاران مـژده داد        )رضي اهللا عنـه (عمر   به) اهللا عليه و سلم
 -ضعف اسناد و طـرق آن  گذشته از  -ولى ما اين روايت را از ريشه قبول نداريم؛ زيرا ! كنيد؟ مى

 !سازد در آن زمان نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر با شواهد تاريخى در مورد قبر 
آمـد و مشـتى    )صلي اهللا عليـه و سـلم  (رسول خدا فاطمه بر سر قبر «: ايد رابعاً اينكه آورده

وسل و ، حال به فرض صحت خبر، چه ربطى با ت»!خاك از آن برگرفت و بر چشم نهاد وگريست
نوعى ابراز عاطفه فرزنـد نسـبت بـه     -! اگر آن را صحيح بدانيم -جويى به قبور دارد؟ تنها  تبرّك

 !جويى از قبر پيامبر پدرش بوده؛ نه اجراى يك دستور دينى، و نه دليلى براى تبرّك

_________________________________________________________________________ 
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اگر قرار بود چنين كارى جزو مستحبات و سنّتهاى جارى اسالم و از جمله عبادات شرعى 
وصيت كند تـا او   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر به شمار آيد، الزم بود كه ! يم شعاير اسالمىو تعظ

را در بيابانى وسيع دفن كنند تا همگى بـر قبـر و خـاكش، دسترسـى داشـته و بتواننـد بـه آنجـا         
كنيد، حـال آن كـه    جنابعالى در مسائل اعتقاى به خبر واحد و جعلى استشهاد مى! وآمد كنند رفت

حجيت ندارد، اما جنابعالى، به هيچ وجه  -مانند مشروعيت توسل  -ينگونه روايات در اعتقادات ا
آنكـه   بى -يابيد  نگران اين موضوع نبوده و همين كه خبرى را در كتب سنّى مطابق مذاق خود مى

خ مـا  بـه ر  -سنّت را در مورد آن بنگريد  صحت و سقمش را بررسى كنيد، يا نظرات علماى اهل
 !كشيد مى

رفت و  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر عمربن خطاب روزى به مسجد «: ايد خامساً نقل كرده
، ايـن  »...كنـد  نشسـته و گريـه مـى    )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر معاذبن جبل را ديد كه كنار قبر 

صلي اهللا عليه (پيامبر قبر  )رضي اهللا عنه(عمر زيرا در زمان ! مطلب، دروغى آشكار و محض است
راوى جاهـل و  ! در مسجد واقع نشده بود تا معاذ كنارش بنشيند يا بايسـتد و گريـه كنـد    )و سلم

قبـر  ! را مانند زمان خود، در مسـجد پنداشـته اسـت    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر قبر !! حافظه كم
بـود   -اللّه عنها  رضى -چنانكه گفتيم، سالها در حجره عايشه  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 

 .هجرى به مسجد ملحق شد 91و در عصر امويها در سال 
آمد و خـود را بـه خـاك     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بالل به طرف قبر «: ايد سادساً آورده

كاره اين حـديث   اى از نقل نيمه ، چه نتيجه»!كشيد و حسن و حسين را در آغوش گرفت و بوسيد
بعالوه شـما  ! ت خبر، تنها اظهار رنج فراق بوده؛ نه توسل و عبادتتوان گرفت؟ به فرض صح مى

چهـارده   - )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  بيـت   تاكنون مدعى بوديد كه دين را تنها بايد از اهل
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  گرفت، چه شد كه يكباره تابع بالل و ساير صـحابى   -معصوم 
كتاب، سنّت، اجماع و عقل  -ه، رفتار غيرمعصوم را از زمره منابع اربعه آيا اصول فقه شيع! شديد؟

 !به شمار آورده است؟ -
بكر فوت كـرد، عايشـه دسـتور داد كـه بـر       بن أبى چون عبدالرحمن«: كنيد كه سابعاً نقل مى

 -بـه فـرض صـحت خبـر      -آيا چنين كارى .. »!اى زدند و انسانى را بر آن گماشتند قبرش خيمه
چنـين   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيامبر بوده است؟ چرا  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر نّت جزو س

پيـامبر  مقرّر نداشت؟ آيـا  ... و )رضي اهللا عنه(  حمزهكارى را براى قبر خود يا ديگر يارانش مانند 
تـوزان   جنابعالى كه تاكنون از مخالفين و كينـه .. داشت؟ آنها را دوست نمى )صلي اهللا عليه و سلم(

و طبـق  ! جنگيد )رضي اهللا عنه(علي با : عايشه خيلى كارها كرد! بوديد -رضى اللّه عنها  -عايشه 
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را در  )رضـي اهللا عنـه  (  حسنمانع شد،  -كه در نامه قبلى نقل كرده بوديد  -روايت دروغين 9
كنيد؟ يا فقط  يد مىآيا شما اين اعمالش را نيز تأي! دفن كنند )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كنار قبر 

شـان   پذيريد كه شايسته است، انسانهايى را بر سر قبـر مردگـان گماشـت و از كـار و زنـدگى      مى
 !دارى و مفتخوارى عادت داد؟ بازداشت و به مقبره

نيز  -! دستور داد چادرى بر قبر زينب زدند )رضي اهللا عنه(عمر كه  -روايت آخرى  -ثامناً 
عتقادات اسالمى را بر مبناى اين اقوال عاميانه اثبات كنيد كـه جعلـى و   خواهيد ا آيا مى! طور همين
دستور به چادركشيدن بـر روى قبـور را    )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا اساس هستند؟ آيا  بى

» شجرة الرضوان«آيا عمرى كه دستور داد، ! چادر زده است؟» بقيع«صادر فرموده و مثالً بر سراسر 
  1!كند؟ از بيخ بكنند، چنين كارى مى -از شرك به خاطر ترس  -را 

  
  

    
  

 »چگونگى پيدايش شيعه و ساير فرق منتسب به اسالم«

  
كـه در   -بحث ما ناتمام خواهد ماند، اگر چنانچه بدين موضوع هم نپردازيم كه اين عقايد 

و به ! دند؟از كجا آمد و چه شد كه مسلمانان دچار تفرقه و اختالف ش -فصول پيشين بحث شد 
چون بـه تـاريخ   !.. تر، شيعه و ساير فرق منتسب به اسالم، كى و چگونه پديد آمدند؟ عبارت دقيق

 !اند بينيم كه دستهاى پليدى نيز در اين امر دخالت داشته كنيم، مى قطعى و موثّق اسالم مراجعه مى
*  *  * 

 :تشيع و سبئيه -
يهـودى  » پولس«تحريف مسيحيت از جانب  به راستى ظهور تشيع در اسالم، بسيار شبيه با

و  )عليـه السـالم  ( او از يهوديان مغرض و منافقى بود كـه دشـمن سرسـخت مسـيح    .. بوده است
مسيحيت بود، و با تظاهر به مسيحيت تا جـايى پـيش رفـت كـه يكـى از سـردمداران و بزرگـان        

ازد و مسـيحيت را از  مسيحيت به حساب آمد و از همانجا توانست نيت خبيث خود را عملى سـ 
و عقايـدى همچـون   ! آنى كه بود، تغيير داد و با بدعتها و خرافاتش، انتقـام خـود را از آن گرفـت   

_________________________________________________________________________ 
كه اصحاب در حديبيه، زير آن بـا   -بعد از اينكه فهميد، گروهى از مسلمانان كنار آن درخت ) رضي اهللا عنه(عمر -  1

گزارنـد و در مسـجد    جمع شده و نمـاز مـى   -قرآن نيز ذكر شده  بيعت كردند و در) صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 
رفت كه روزى همان  شوند، پس دستور داد كه آن را از ريشه درآورند تا منجر به فتنه نشود؛ زيرا بيم آن مى حاضر نمى

  ! درخت نيز عبادت شود
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كردن شـمع،   ها، روشن بخشى، اداى نذر براى مسيح، برپايى معابد و مقبره تثليث، رهبانيت، نجات
يحيت اضافه نمود و موجب پرستى را به تعاليم مس سرود و آواز، ساختن مجسمه و ساير آداب بت

      1!اش جدا شود شد كه مسيحيت از جايگاه حقيقى
زمانى كه اسالم در جزيرةالعرب ظهور كرد، از همان روز نخست، كينه و دشمنى مشـركين  

هـا و مكرهايشـان    و باألخص يهوديان جزيرةالعرب و بالد مجاور آن و مجوسيان ايران، و توطئـه 
نمودن نـور   يز، به قصد جلوگيرى از موج سهمگين دعوتش و خاموشنسبت به اسالم و اهل آن ن

 :آن، آغاز گرديد؛ غافل از آن كه

m�t�u�����v��w�x���y�z�{�|����}���~���_�l ]8: الصف [  
بـا  (خواهند كه نور خدا را با دهانهايشان خاموش كنند، و خداونـد نـور خـود را     مى(

 )..ران دوست نداشته باشندكند، هر چند كه كاف تمام مى) كمال روشنايى

شان نسبت به اسالم و اهلش ادامه  رغم شكستهاى مكرّر، باز هم اين حقد و دشمنى اما على
 !يافت و پيوسته ادامه دارد و ادامه خواهد داشت

صـلي اهللا  (پيـامبر  در همـان عهـد    -تقريباً  -دانيم، اسالم در جزيرةالعرب  همانگونه كه مى
ت و نه مشركين و نه اهل كتـاب نتوانسـتند بـا آن مقابلـه كننـد و مـانع       گسترش ياف )عليه و سلم

چه سياسى و چه نظرى و عقيـدتى   -دعوتش شوند و در اين دوران پربركت، هيچگونه اختالفى 
پـس از  .. روى نداد كه مايه بازيچـه دشـمنان شـود    )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بين اصحاب  -

بيعـت كردنـد و جـز در     )رضي اهللا عنه(أبوبكر مسلمانان با  )سلمصلي اهللا عليه و (پيامبر رحلت 
ساعده كه تنها يك اختالف سياسى بود، بينشان هيچگونه اختالفى پيش نيامد كـه   مورد سقيفه بنى

. كنندگان در همان روز، كامالً برطـرف شـد   به جرگه بيعت )رضي اهللا عنه(علي آن هم با پيوستن 
بيشتر شد  -با اينكه دوران كوتاهى بود  - )رضي اهللا عنه(أبوبكر د نيرو و قدرت مسلمانان در عه

نيـز   )رضـي اهللا عنـه  (عمر در عهد .. و سلسله فتوحات خارج از مرزهاى جزيرةالعرب شروع شد
بـه ويـژه    -همينطور؛ دامنه گسترش اين فتوحات و سرعت آن، زيادتر شد و سرزمينهاى زيـادى  

به جرگه اسالم پيوستند و تحت سلطه  -، يعنى ايران و روم مناطق عظيمى از دو امپراطورى وقت
به شهادت رسيد، اين فتوحات اسالمى در عهد  )رضي اهللا عنه(عمر زمانى كه .. مسلمانان درآمدند

و مسلمانان تـا شـش سـال اول خالفـتش،     .. تا چندى همچنان ادامه يافت )رضي اهللا عنه(عثمان 
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كى بودند و در اين مدت توانسـته بودنـد بـا جنگهـاى     همچنان از لحاظ سياسى و اعتقادى ي1
اما در سال هفتم خالفتش در .. خارجى، ايرانيان و روميان و مصريان را تحت سلطه خود درآورند

خود جزيرةالعرب، فتنه از كمينگاه سر درآورد و به تدريج راه افتاد و مايه اختالفات سياسـى بـين   
 !مسلمانان گرديد

*  *  * 

 ):رضي اهللا عنه(قتل عثمان  سبئيه و -
تعــداد زيــادى از مــردم در  -يعنــى خالفــت أبــوبكر و عمــر و عثمــان   -در ايــن دوران 
دست از مذاهب و عقايد پيشين خود برداشتند  -از ملّتها و قبايل گوناگون  -سرزمينهاى مختلف 

ا داشتن كينـه و بغـض   ب -در بين اين افراد، كم نبودند كه از روى نفاق .. و به اسالم گردن نهادند
آن را قبول كردند؛ اين افـراد بـه مسـلمانان پيوسـتند در حاليكـه از هـر        -شديد نسبت به اسالم 

در بينشان فردى يهودى .. كردند جويى و ايجاد فساد در بين مسلمانان استفاده مى فرصتى براى فتنه
اعالن كرد كه  )رضي اهللا عنه(ثمان عبود كه در زمان  -از يهوديان صنعاء  -» بن سبا عبداللّه«به نام 

آمـد و روى   )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  آيد، به مدينه نزد  اسالم آورده و آنگونه كه از روايات برمى
عثمـان  او بسيار دوست داشت كـه از طـرف   ! ، به اسالم شهادت داد)رضي اهللا عنه(عثمان دست 

عثمـان  ظـن و اعتمـاد    كـه حسـن   مقام و منصبى كسب كند و تالش فراوانى كرد )رضي اهللا عنه(
هيچ مقام و منصبى به او  )رضي اهللا عنه(عثمان را نسبت به خود جلب نمايد، اما  )رضي اهللا عنه(

هاى خود را آغاز نمـود؛   همينجا بود كه دسيسه! نداد و او را از هيچ امتياز خاصى برخوردار ننمود
او هنوز از يـاد نبـرده   ! لمانان بايستد و بجنگدتواند رو در رو، مقابل مس دانست كه نمى زيرا او مى

قينقاع و خيبر اين تجربه تلخ را آزمـوده و   نضير، بنى قريظة، بنى بود كه اسالفش، يعنى يهوديان بنى
جز شكست و سرافكندگى، چيزى نصيبشان نشده بود و لذا او به هميارى ساير يهود، اين نقشه را 

 !رخنه در آن زهرشان را بريزند كشيدند كه تنها با تظاهر به اسالم و
   هدف او اين بود كه بعد از پيوستن به صفوف مسلمانان و حصول مقام و امتيـازى خـاص

همان كارى .. بينشان، اقدام به تخريب و تحريف اسالم و ايجاد شقاق و تفرقه بين مسلمانان نمايد
كه در مدينه اقامت داشت،  اما مدت كوتاهى.. يهودى با مسيحيت نمود» پولس«كه سلف خبيثش، 

 اى ايجـاد كنـد،    تواند هيچ رخنـه  نمى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر فهميد كه بين اصحاب خاص
مسلمان كه از ايمان و تربيتـى محكـم برخـوردار نبودنـد و      پس تصميم گرفت به سرزمينهاى تازه

ابتدا به بصره سپس به كوفه، هنوز عقايد آباء و اجدادشان در دل و عقلشان جا داشت، برود و لذا 
كردن نقشه پليدش نيافت و اين بـود كـه بـه     در آنجا نيز فرصتى براى پياده.. و آنگاه به شام رفت
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آنجا بود كه توانست با سخنرانيهاى خود، گروهى از مردم عوام را بفريبـد و دور  .. مصر سفر كرد
يهودى قبالً در مسيحيت به كـار  » پولس«خود جمع كند، و درست همان روشى را به كار برد كه 

گرفته بود؛ يعنى غلـو در بزرگـان ديـن و افـراط در مـدح و سـتايش آنهـا كـه در بـين عـوام و           
 !دهد تر و و زودتر نتيجه مى مسلمانان، عملى تازه

صلي اهللا (پيامبر ابتدا با غلو در شخص  -با زيركى هرچه تمامتر  -اند كه او  مورخان آورده
كنم از اين افراد كـه بـه    به راستى تعجب مى«: وع كرد و در بين مردم چنين گفتشر )عليه و سلم

بن مريم به اين دنيا ايمان دارند، اما به بازگشت سـيد و سـرور مـا     بازگشت و آمدن مجدد عيسى
خداونـد  ! محمد به اين دنيا ايمان ندارند، در حاليكه او برتر از عيسى و تمام انبيـاى ديگـر اسـت   

را بر   همان كسى كه قرآن«؛  85: القصص[ m�A��B�C�D�E�F�G��IH�l: ايدفرم مى
غير از اين نيست كه او بار ديگـر  «، »گرداند تو واجب گردانده است، تو را به محل بازگشت برمى

      1.»!تر است به اين دنيا برخواهد گشت و او از عيسى به رجوع و بازگشت، شايسته
نفـوذ   -دهنـد   كسانى كه زودتر از همه به خرافات تن درمى -اين كالمش در بين جاهالن 

 !پديد آمد» رجعت«عقيده  -يعنى شيعيان  -كرد و از همين جا بود كه بعدها در بين بعضى افراد 
صـلي اهللا  (پيامبر بعد از اين كه ديد مردم به سادگى اين كالمش را پذيرفتند، بعد از غلو در 

پرداخت و پس از اينكه نشان داد،  )رضي اهللا عنه(علي ه او يعنى به نزديكترين فرد ب )عليه و سلم
دارد، شروع به غلو در شـأن   )رضي اهللا عنه(علي اى نسبت به  العاده عالقه و محبت خاص و فوق

او نمود و معجـزات و كرامـات عجيـب و غريبـى را بـه او نسـبت داد و تـالش نمـود كـه او را          
هـر  : گفـت  دانسـت و مـى   اى كه او را عالم به غيب مى ه گونهشخصيتى فوق بشرى معرّفى كند؛ ب

دهد، اتّفاق خواهد افتاد و اگر چنان نشد، بدانيد كـه   از آن خبر مى )رضي اهللا عنه(علي چيزى كه 
ها در بـين بعضـى از   و از همين جا بود كه بعـد  2 !!پيش آمده است» بداء« -معاذ اللّه -براى خدا 

 !رواج پيدا كرد» بداء«ده عقي -شيعيان  يعنى -افراد 
بن سباى يهودى را، يكى پس از ديگـرى قبـول    لوحان، اين خرافات عبداللّه جاهالن و ساده

پـس از چنـدى اعـالم    .. نمودنـد  هايش يـارى مـى   كردن تدريجى نقشه كردند و او را در عملى مى
انى كـه بعـد از   جانشين پيامبر، على است و جانشـين ! هر پيامبرى، وصى و جانشينى دارد«: داشت

آيند، جايگاه نبوت دارند و اصالً حكومت و جانشينى حقّ الهى على بوده و او همـان   پيامبران مى

_________________________________________________________________________ 
  . 50 ، ص1 مقاالت اإلسالميين، أشعرى، ج -167 ، ص7 كثير، ج البداية و النهاية، إبن -98-99 ، ص5 الطبرى، ج -  1
 . همان - 2
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! امر به وصايت حتّى در تورات نيز آمده اسـت ! چون و چرا بعد از پيامبر بوده است وصى بى3
ر توطئـه كـرده و ايـن    اما مردم بعد از وفات پيـامب ! محمد، خاتم األنبياء و على، خاتم األوصياست

حقّ على را غصب كردند و ابابكر را به جاى على به خالفت برگزيدند و أبوبكر نيز عمر را بعـد  
از خود به خالفت منصوب نمود و سپس عمر نيز توطئه چيد و عثمان را برگزيد، تمامى اين افراد 

! كارنـد  هايشـان كـافر و گنـاه    نشانده اند و هم آنان و هم تمام عمال و دست شايسته اين مقام نبوده
بدانيد كه عثمان بـه نـاحق جانشـين پيـامبر اسـت، پـس برخيزيـد و ايـن مقـام را بـه صـاحبش            

 1.»!برگردانيد
طعن و تكفير خلفـاء و سـاير   «و » وصايت و واليت على«و از همينجا بود كه بعدها عقيده 

 !پديد آمد -يعنى شيعيان  -در بين گروهى از مسلمانان » صحابه
پس از آن كه گروهى .. ، اولين كسى بود كه خلفاى پيشين را صراحتاً طعن و تكفير نموداو

عثمـان  بنا به تحريك او شروع به اعتراض بـر   -از روى سادگى و سفاهت خود  -از مردم مصر 
امـر بـه معـروف و    «: و واليانش نمودند، اين فرصت را بسيار مناسب ديد و گفت )رضي اهللا عنه(

بياييـد تـا ايـن    ! پس اى مـردم ! و اصالح فساد در امت، بر هر مسلمانى واجب است نهى از منكر
اند، اصالح كنيم و واجب اسـت كـه هرچـه در     فسادى كه عثمان و عمالش در بين امت به پاكرده
هاى زيادى به سرزمينهاى مختلف  و لذا نامه!.. توان داريم، به كار گيريم و كارش را يكسره نماييم

گفت، و آنگونـه   دعوت نمود و از عيوب عثمان و امرايش سخن مى -مخفيانه  -از آنها  فرستاد و
بن حمران و كنانةبن بشر نيز به او پيوستند و همگـى   اند، خالدبن ملجم و سودان كه تواريخ آورده

با هم مردم را عليه عثمان و امرايش شورانيدند و لذا مخالفين، همگى زيـر پـرچم شـورش عليـه     
بن سباى يهودى جمع شدند و به شكلى نظامى به طرف مدينـه حركـت    ه رهبرى عبداللّهعثمان ب

شان را از بين ببرد، ولـى از   توانست همگى با آن كه مى -را  )رضي اهللا عنه(عثمان كردند و نهايتاً 
      2.»اش به شهادت رساندند در خانه -! اين كار خوددارى كرد

هيچ مقام و منصبى را به او واگذار نكـرد، و در   )اهللا عنه رضي(عثمان بن سبا، چون  عبداللّه
همچـون   -عوض خويشان و نزديكان خود را به منصبهاى مختلف گماشته بود؛ آن هـم افـرادى   

و اعتمـادش سـوء    )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  كه از مزاج نرم و لطيـف   -بن حكم  معاونش، مروان

_________________________________________________________________________ 
 . همان - 1
  
 -»نبـدأ اإلنتفـاض علـى عثمـا    «، تحت عنـوان  139 ، ص2 خلدون، ج تاريخ إبن -103-104 ، ص5 الطبرى، ج -  2
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نمودنـد كـه    ارى امور ديگـر، تصـرّفات زيـادى مـى    المال و بسي كردند و در اموال بيت استفاده مى
گرديـد، لـذا ايـن را مستمسـك      مـى  )رضي اهللا عنه(عثمان مسؤوليت همه آنها بدون شك متوجه 

و  )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  خويش قرار داد و مردم را با اين حربه به اعتـراض و شـورش عليـه    
هـاى   وحيـه اهـل عـراق بعـدها ضـربه     كه اين ر -آشوبگران عراق نيز .. كارگزارانش دعوت نمود

گـرش را بـاور    بن سبا و گـروه توطئـه   حرفهاى عبداللّه -سازد  ناپذيرى را به اسالم وارد مى جبران
قبل از اينكه اين گروه آشـوبگر، شـكلى نظـامى بـه خـود بگيرنـد،       .. كردند و با آنها همراه شدند

و اين چنين .. آغاز كردند ) عنهرضي اهللا(عثمان شورش خود را به صورت اعتراض و مخالفت با 
مورد اعتراض مردم واقـع شـد كـه     -كه هشتاد سال سن داشت  - )رضي اهللا عنه(عثمان بود كه 

اى نسبت به سايرين دارد و استاندارهايى بر آنها گماشته كـه   چرا با خويشان خود، رفتار جداگانه
و  1كردنـد  سوء استفاده مى) ي اهللا عنهرض(عثمان آنان نيز از ضعف و پيرى .. از آنها راضى نبودند

اى كـه مسـؤوليت آن بـه خليفـه      كردنـد؛ بـه گونـه    ماليات، به دلخواه خود دخل و تصرّف مى در
اين عقيده، در قلوب بسيارى !.. افزود گشت، و همين امر بر شدت اعتراض مردم عليه او، مى برمى

كردنـد؛   مطـرح مـى   )ي اهللا عنـه رضـ (علي از مردم جاى گرفت و همگى شكايات خويش را نزد 
 :اند چنانكه تواريخ آورده

هنگامى كه در مدينه سيل اعتراضات بر عثمان آغاز گرديد، و طورى شـد كـه بسـيارى از    «
 )رضي اهللا عنه(علي اصحاب نيز، از وضعيتى كه پيش آمده بود، از خليفه ناراضى شدند، مردم به 

 )رضـي اهللا عنـه  (علي .. ل را با او مورد بحث قرار دهيدگفتند كه شما با عثمان ديدار كنيد و مسائ
ـ ... (2نزد عثمان رفت و روش او را مورد اعتراض قرار داد ) رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  ) ا آنجـا كـه  ت

_________________________________________________________________________ 
 . 36 ، ص5 سعد، ج طبقات، إبن - 1
إن الناس ورائى و قد : فدخل عليه فقال«: گفت - رضى اللّه عنهما  - البالغه آمده است كه على به عثمان  در نهج - 2

ما أعرف شيئا تجهله، و ال أدلك على أمر ال تعرفه، إنك ! ه ما أدرى ما أقول لكاستفسرونى بينك و بينهم، و واللّ
ء فنبلغكه، و قد رأيت كما رأينا، و سمعت كما سمعنا،  ء فنخبرك عنه، و ال خلونا بشى ما سبقنا إلى شى. لتعلم ما نعلم

خطاب بأولى بالعمل منك، و  ال ابن قحافة و أبى كما صحبنا، و ما ابن) صلي اهللا عليه و سلم(  و صحبت رسول اللّه
فاللّه اللّه فى . وشيجة رحم منهما، و قدنلت من صهره ما لم يناال) صلي اهللا عليه و سلم(  أنت أقرب إلى رسول اللّه

مردم پشت سر : پس على بر عثمان وارد شد و گفت«؛ »فإنك واللّه ما تبصر من عمى، و ال تعلم من جهل! نفسك
مطلبى را كه تو ! دانم چه چيز را به تو بگويم نمى! سوگند به خدا. اند ن خود و تو سفير قرار دادهمن هستند و مرا بي

ايم كه تو  ما به چيزى سبقت و پيشى نگرفته. دانى دانيم، مى تو آنچه را كه ما مى. اطّالع باشى، سراغ ندارم از آن بى
آن را به تو ابالغ كنيم و همانگونه كه ما ديديم، تو هم ايم كه  را از آن آگاه سازيم، و چيزى را در پنهان نيافته

صلي اهللا عليه و (اى، و همانگونه كه ما مصاحب و همنشين پيامبر  اى و همانگونه كه ما شنيديم، تو هم شنيده ديده
رتر در انجام كارهاى نيك از تو سزاوا) عمر(و فرزند خطاب ) أبوبكر(فرزند أبوقحافه . بوديم تو نيز بودى) سلم

از نظر پيوند ) صلي اهللا عليه و سلم(تو بر رسول خدا !). تر از تو درآمدند؟ چرا آنها در امر خالفت موفّق(نبودند 
اى كه آن دو  اى رسيده به مرحله) صلي اهللا عليه و سلم(تو از لحاظ دامادى پيامبر . خويشاوندى از آن دو نزديكترى
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علـي  ! ام، بلكه اين عمر بود كه او را والى آنجا نمـود  كه معاويه را والى نساخته   من: گويد مى5
ترسـيد كـه معاويـه از او     يرفأ غالم عمر نيز از او آن قدر نمـى  :گويد در پاسخ مى )رضي اهللا عنه(

خواهـد مطـابق    و اكنون وضع چنين است كه معاويه بدون اخذ دستور از تو، هرچه مى! ترسيد مى
در حاليكه شما هيچ فرمانى را صـادر  ! اين دستور عثمان است: گويد دهد و مى ميل خود انجام مى

      1.»!ايد نكرده
خواهـد كـه او را در    رود و از او مـى  مـى  -رضى اللّـه عنهمـا    -ثمان نزد على بار ديگر، ع

همه اينها به خـاطر  «: گويد مى )رضي اهللا عنه(علي .. ساختن اين فتنه و آشوب، كمك كند خاموش
رضي (علي بنابراين ! سفيان است بن عامر و معاويةبن أبى بن حكم، سعيدبن العاص، عبداللّه مروان
گروهى از انصار و مهاجرين، نزد شورشيانى كه از مصر و عراق آمده بودنـد، رفـت و    با )اهللا عنه

  2.»آنها را براى بازگشت به مصر دعوت كرد
رود و از او سـخت   مـى  -رضى اللّه عنهمـا   -در همان زمان فتنه، بار ديگر على نزد عثمان 

رسول خدا تو بر منبر . زند مىكوشم و مروان آن را به هم  من در نظم امور مى«: كند كه شكايت مى
دهى، اما بعد از رفتن تو، مروان جلوى در  ايستى و به مردم اطمينان مى مى )صلي اهللا عليه و سلم(

      3.»!افروزد دهد و آتش را مجدداً مى ايستد و به مردم دشنام مى مى
پيرامـون   )عنه رضي اهللا(عثمان اطمينانى بيشتر مردم از عملكرد  تمام اين حوادث، باعث بى

اطمينانى، شرايط مساعدى را براى سوء استفاده گروه  مسأله خويشان و نزديكانش گرديد و اين بى
بـاالخره،  .. بن سـبا فـراهم آورد و بـه دسـت آنهـا بهانـه خـوبى داد        جوى عبداللّه گر و فتنه توطئه

ا در سـنّ هشـتاد   اش را محاصـره كـرده و او ر   شورشيان پيمان خود را با خليفه شكستند و خانـه 
در ايـن جريـان،   .. سالگى در حال تالوت قرآن به شهادت رساندند و اموالش را به غارت بردنـد 

اش ريختنـد و او را بـه    زمانى كـه شورشـيان بـه خانـه    .. شود انگشتان همسرش نائله نيز قطع مى
ز و زبيـر و سـعد و چنـد نفـر ديگـر ا      هعلـى و طلحـ  « -: طبق روايت شـيعه  -شهادت رساندند 

اميـه بـر بـاالى     مهاجرين و أنصار، خود را رساندند، ديدند كه حسن و حسين و چند نفـر از بنـى  
در اين موقع، ! عثمان كشته شد: زند كنند و همسر عثمان نيز فرياد مى اند و گريه مى سرش ايستاده

                                                                                                                                                                   
البالغة،  نهج.. (»تو نياز به راهنمايى و تعليم ندارى! قسم به خدا! كنبه جان خودت رحم ! تو را به خدا. نرسيدند

 )164 شرح فيض اإلسالم، كالم
، 2 خلــدون، ج إبــن -168-169 ، ص7 البدايــة و النهايــة، ج -76 ، ص3 األثيــر، ج إبــن -377 ، ص3 الطبــرى، ج -  1

  . 143 ص
  .     146 ، ص2 خلدون، ج إبن -81- 82 ، ص3 األثير، ج إبن -394 ، ص3 الطبرى، ج -  2
  . 147 ، ص2 خلدون، ج إبن -83-84 ، ص3 األثير، ج إبن -398 ، ص3 الطبرى، ج -  3



 نقدي بر كتاب تيجاني

در حاليكـه  چطور گذاشتيد كه اميرالمؤمنين كشته شود، : به فرزندانش فرمود -السالم  عليه -على 
آنگاه حسن و حسين و محمد پسر طلحه و عبداللّه پسر زبير را مورد عتاب ! شما جلوى در بوديد

      1.»!قرار داد
آنها  )رضي اهللا عنه(علي كه  -و غالمش قنبر نيز  )رضي اهللا عنه(  حسنطبق روايات شيعه، 

به منزلش فرستاده بـود   ) عنهرضي اهللا(عثمان را همراه با چند نفر ديگر براى محافظت و دفاع از 
      2!شوند در اين ماجرا مجروح مى -

آن را  )صلي اهللا عليه و سـلم (پيامبر وحدت مسلمانان كه  )رضي اهللا عنه(عثمان با شهادت 
آن را تقويـت كـرده و در حفـظ آن     -رضـى اللّـه عنهمـا     -به وجود آورده بود و أبوبكر و عمر 

 !ده بودند، از بين رفتتالشها و مجاهدتهاى زيادى نمو
  حسـن بـر مدينـه اسـتيال يافتنـد،      - )رضي اهللا عنـه (عثمان قاتلين  -در آن زمان كه سبئيه 

اى برپـا   خواست كه مدينه را ترك كند تا اگر فتنـه  )رضي اهللا عنه(علي از پدرش  )رضي اهللا عنه(
      3!شود، او آنجا نباشد

بن  از جمله گروه باغيان به سرپرستى عبداللّه ، مردم و)رضي اهللا عنه(عثمان پس از شهادت 
روى آوردنـد و او را بـه زيربـار رفـتن خالفـت، مجبـور        )رضـي اهللا عنـه  (علي سباى يهودى به 

از او خواستند كـه   -رضى اللّه عنهم  -بن عباس و حسن فرزندش  در اين هنگام عبداللّه! ساختند
ر با اين مردم برخيزى، فردا مردم خون عثمـان را بـه   اگ! به خدا قسم«: از آنها كناره بگيرد و گفتند

      4.»!اندازند گردن تو مى
مانـد و   پـذيرد و در مدينـه بـاقى مـى     سخنانشـان را نمـى   )رضي اهللا عنه(علي به هر حال، 

نفر  17به جز مردم شام كه  -پذيرد و لذا همگى مردم و از جمله مهاجرين و انصار  خالفت را مى
 ..در آن موقع، معاويه زمامدار شام بود.. با او بيعت كردند -آنها بودند  صحابى نيز در بين

رضي (عثمان هنگامى به خالفت رسيد كه اوضاع مسلمانان در اثر قتل  )رضي اهللا عنه(علي 
كرد؛ زيـرا همـان    به حدى آشفته بود كه اميد هر اميدوارى را به يأس و نااميدى مبدل مى )اهللا عنه

المال مسـلمانان را غـارت    را به قتل رسانيده و بيت )رضي اهللا عنه(عثمان ى كه شورشيان آشوبگر

_________________________________________________________________________ 
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كـامالً   -مركز خالفـت   -كرده بودند، و تعدادشان كه نزديك به دو هزار نفر بودند، بر مدينه 7
تسلّط يافته بودند و تمام قدرت در دست آنها بود، گذشته از آن كه در مصر و بصره و كوفه نيـز،  

 !شتندحاميانى دا
بن سبا ريخته بود  اى كه عبداللّه باز هم با توطئه -» صفين«و » جمل«طولى نكشيد كه جنگ 

فريبى او در بين مردم سـاده و جاهـل، همچنـان ادامـه      پراكنى و عوام به وقوع پيوست، و خرافه -
بن  ىاو كشته نشده، بلكه همچون عيس: كه ادعا كرد )رضي اهللا عنه(علي داشت تا پس از شهادت 

مريم به آسمان رفته و مجدداً ظهور خواهد كرد و زمين را از جور و ستم پـاك، و عـدل و داد را   
على در بين ابرهاست و رعد صدايش و برق : گفت و مى! در سراسر زمين پراكنده خواهد ساخت

عليـك السـالم يـا    : هرگاه صداى رعد را شنيديد، بگوييـد : گفت و به مردم مى! نيز شالقش است
روح خدا در علـى حلـول كـرده    ! على، همان سايه خدا در اين دنياست: گفت يا مى! أميرالمؤمنين

و به راستى خداوند، على را بـراى نبـوت و رسـالت برگزيـده     ! اى ندارد على با خدا فاصله! است
 1!!بود، اما جبرئيل وحى را اشتباهاً بر محمدبن عبداللّه نازل نمود

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  بن سـبا بـه    گ جمل و قبل از صفين، عبداللّهاند كه بعد از جن آورده
! از خدا بتـرس : فرمود! تو فرشته هستى: گفت! از خدا بترس: فرمود! األرض هستىبةتو دا«: گفت
رضـي اهللا  (علـي  پس ! تويى خدايى كه خلق را آفريد و رزق و روزى را گستراند! تويى تو: گفت
سـبا   كه از افراد إبن -واست او را بسوزاند كه گروهى از افرادش خ دستور قتلش را داد و مى )عنه

او را نكش ! دارد خواهى بكشى كه تو را دوست مى چطور كسى را مى: نگذاشتند و گفتند -بودند 
بن سـبا   نيز ديد كه اكثريت يارانش، افراد همين عبداللّه )رضي اهللا عنه(علي ! و به مداين تبعيد كن
تواند به جنگ شام برود، لذا او را بـه مـداين    خورد و نمى او سپاهش به هم مىهستند، و با كشتن 

 2.»!تبعيد كرد
*  *  * 

 :سبئيه و جنگ جمل -
 )رضي اهللا عنه(علي همانگونه كه گفتيم، اختالفات سياسى بين مسلمانان در دوران خالفت 

 -طلحـه و زبيـر   !.. شد دوچندان شد، به حدى كه اين اختالفات به جنگ و خونريزى نيز كشيده
را از قـاتلينش   )رضي اهللا عنه(عثمان خواستند كه انتقام  )رضي اهللا عنه(علي از  -رضى اهللا عنهما 

_________________________________________________________________________ 
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رضي (علي را شرط بيعت با  )رضي اهللا عنه(عثمان معاويه نيز از طرف ديگر، خونخواهى .. بگيرد
ليفه شده بود، اما در واقـع زيردسـت   اگر چه خ )رضي اهللا عنه(علي قرار داد، در حاليكه  )اهللا عنه

جنگ جمل، و صفين و .. شورشگران و اشغالگران بود و در واقع، قدرت واقعى در دست آنها بود
بـه طـور    -برخالف ميل باطنى  -كه در اينجا ناچاريم .. سپس نهروان زاييده همين اختالفات بود

ختالفـاتى كـه نقـش اصـلى در     ا  1م؛خالصه اين اختالفات سياسـى را مـورد بررسـى قـرار دهـي     
بـازى   -انـد   كه در تاريخ به سبئيه مشـهور شـده   -بن سبا و گروهش  وجودآوردن آن را عبداللّه به

 !كردند
بـن سـبا و افـراد ديگـرى همچـون       ، سوء استفاده عبداللّه)رضي اهللا عنه(عثمان پس از قتل 

تيرگـى و دشـمنى بيندازنـد؛     هر دو توانستند بـين اصـحاب،  .. بن حكم همچنان ادامه يافت مروان
اش بارها در بين اصحاب سخنرانيهاى تهديـدآميزى   چنانچه همين مروان براى رسيدن به خواسته

بايـد  ! بايد قاتلين عثمان را كشت: نمود و هنگامى كه بزرگانشان و از جمله سعيدبن العاص گفتند
انـد،   د كه او را به قتـل رسـانده  چون قاتلين عثمان، تنها آنانى نيستن! على و طلحه و زبير را كشت

كشـيم،   ما آنهـا را نمـى  ! نه«: مروان گفت! اند بلكه اينان نيز در قتل و آشوب عليه وى دست داشته
گـردد و آن   بلكه آنها را به جان هم خواهيم افكند؛ هريك از آنها با شكست مواجه شود، نابود مى

 2.»!توان از وى نجات يافت ه آسانى مىديگرى كه پيروز شود، به حدى ناتوان خواهد گشت كه ب
زمـام امـور را بـه دسـت      )رضي اهللا عنه(علي با وجود موانع زيادى كه به وجود آمده بود، 

در حاليكه جمعيت دوهـزار نفـرى اشـغالگر و برپاكننـدگان شـورش در مدينـه، اقامـت        .. گرفت
خلـدون، بـا    وايت طبرى و إبنطبق ر -رضى اللّه عنهما  -در همين هنگام، طلحه و زبير .. داشتند

ما بنا بر شرط اجـراى حـد بـا    «: مالقات نموده و گفتند )رضي اهللا عنه(علي چند صحابى ديگر با 
: در پاسخشـان فرمـود   )رضي اهللا عنه(علي . »!تو بيعت كرديم، پس اكنون از قاتلين، قصاص بگير

توانم آنهـا را مؤاخـذه    ا من چگونه مىخبر نيستم، ام دانيد، من نيز از آن بى آنچه شما مى! برادران«
 3 ..»!بينيد؟ اين كار، گنجايشى مى آيا شما در! كنم، در حاليكه آنها بر ما تسلّط دارند؛ نه ما بر آنها

_________________________________________________________________________ 
 . در اين بررسى، سعى شده كه از گزارشهاى موثّق و مستند تاريخى استفاده شود - 1
  34-35 ، ص5 سعد، ج طبقات، إبن -155 ، ص2 خلدون، ج إبن - 2
در اعتراضش به او گفت،  -رضى اللّه عنهما  -در روايت شيعه نيز آمده، يكى از مواردى كه حسن به پدرش على  - 3

هنگامى كه عثمان كشته شد و مردم صبحگاهان به سوى تو آمده و ! اى پدر: و گفت... «: خوانيم ود؛ چنانچه مىهمين ب
از تو تقاضا كردند كه خالفت را به عهده بگيرى، من به تو اشاره كردم كه نپذيرى تا همه مـردم در تمـام آفـاق از تـو     

سوى بصره به تو رسيد، اشاره كردم كه به مدينه بازگردى و اطاعت كنند و نيز هنگامى كه خبر خروج طلحه و زبير به 
و هنگامى كه عثمان محاصره شد، به تو اشاره كردم كه از مدينه خارج ! ات بنشينى و با آنها به جنگ نپردازى در خانه

 -لـى  ع! اما تو در هـيچ يـك از ايـن امـور رأى مـرا قبـول نكـردى       .. شوى تا اگر او كشته شود، تو در مدينه نباشى
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مـن قـدرت ايـن كـارى كـه از مـن       «: گفـت  )رضي اهللا عنـه (علي ! خير: همگى گفتند9
! رأى من نيـز همـان رأى شماسـت   ! اقسم به خد! خواهيد ندارم تا زمانى كه مردم آرام بگيرند مى

شما براى تأمين آرامش بكوشيد تا اذهان مردم متمركز شود و پراكندگى فكرى رفع شده و اعـاده  
      1.»!پذير گردد حقوق امكان

طلحه و زبير و گروهى از اصحاب، پس از اخـذ بيعـت بـا    «: كثير آمده است در روايت إبن
اقامه حد كند،  )رضي اهللا عنه(عثمان ز او خواستند بر قاتلين نزد او رفتند و ا )رضي اهللا عنه(علي 
تـوانيم ايـن كـار را      ما در اين موقعيـت نمـى  : از آنها كمك خواست و گفت )رضي اهللا عنه(علي 
: گفـت  )رضـي اهللا عنـه  (علـي  گيريم،  از مردم كوفه و بصره كمك مى: طلحه و زبير گفتند. بكنيم

      2.»!توانيم بكنيم فرصت دهيد تا ببينيم چه كار مى
توانم با قومى دربيفتم و بر آنها حد جارى سـازم،   چطور مى«: أثير آمده است در روايت إبن

      3.»!در حالى كه آنها بر ما تسلّط دارند، نه ما
.. اجازه خواسته و عازم مكّه شـدند  -رضى االلّه عنهم  -بدين ترتيب، طلحه و زبير از على 

بـه آنجـا رفتـه بـود،      )رضي اهللا عنـه (عثمان كه قبل از قتل  -رضى اللّه عنها  -در آنجا با عايشه 
رضـي اهللا  (علـي  عقيده داشت، حال كه چنين است و  -رضى اللّه عنها  -عايشه .. مالقات كردند

رضي اهللا (عثمان و لذا براى انتقام خون ! كنيم تواند آنها را قصاص كند، ما اين كار را مى نمى )عنه
كمـك گرفتنـد تـا قـاتلين      -كه حاميان طلحه و زبير در آنجا زياد بودند  -كوفه و بصره  ، از)عنه

چنانكه ايـن كـاروان از   ! كه در مدينه صاحب قدرت بودند، قصاص شوند )رضي اهللا عنه(عثمان 
اميه  بن حكم با حاميانشان نيز از بنى سعيدبن العاص و مروان.. سوى مكّه به سوى بصره روان شد

توانسـت، نقشـه خـويش را عملـى      با اين كاروان بيرون آمدند، و اين جا بود كه مروان مىهمراه 
 !سازد

                                                                                                                                                                   
اما درباره اينكه منتظر بمانم تا همه مردم در تمام آفاق اطاعتم كنند، بيعت حق كسانى است از : پاسخ داد -السالم  عليه

مهاجرين و انصار كه در مكّه و مدينه حضور دارند و چون آنها راضى و تسليم شدند، بر همه مردم واجب است، راضى 
دادم، درباه اين امت نيرنـگ و مكـر    ه و نشستن در خانه، اگر اين كار را انجام مىو تسليم شوند و اما بازگشتم به خان

اما خروجم از مدينـه  . خاطر نبودم كرده بودم و از اينكه تفرقه بيفتد و وحدت اين امت به پراكندگى تبديل شود، آسوده
يز مانند عثمان مـورد احاطـه مـردم    هنگامى كه عثمان محاصره شده بود، چگونه برايم امكان داشت در حالى كه من ن

.. »!گفتن دربـاره امـرى كـه مـن از تـو بـه آن دانـاترم، بـازدار         خود را از سخن! پس اى پسرجان! قرار گرفته بودم؟
، 2األمالى، شيخ طوسى، جزء -103-104 ، ص32 بحاراألنوار، مجلسى، ج -145 أخبارالطوال، أبوحنيفه دينورى، ص(

  ).. 32 ص
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وارد بصره گرديد و سپاهى مشتمل  -حامل اين عناصر سودجو  -بدين ترتيب، اين كاروان 
 .بر هزاران نفر از حاميان خويش را در عراق تشكيل و آماده ساختند

سـاختنش، آمـاده    گرفتن از معاويه و تابع كه براى بيعت )رضي اهللا عنه(علي از طرفى ديگر، 
خواست به شام برود، اما زمانى كه از اجتمـاع بصـره اطّـالع يافـت، قبـل از هرچيـز        شد و مى مى

ناگزير شد كه از نتايج آن نجات يابد، اما اكثر صـحابه و افـراد زيـر نفـوذش كـه جنـگ خـانگى        
آمـاده   )رضـي اهللا عنـه  (علي در اين عمليات به حمايت از دانستند،  اى بيش نمى مسلمانان را فتنه
اى : فرزندش او را از اين كار به شدت منـع كـرد و گفـت    )رضي اهللا عنه(  حسننبودند؛ چنانچه 

از اين كار خوددارى كن كه به تحقيق خـون مسـلمانان ريختـه خواهـد شـد و اخـتالف در       ! پدر
م بود و سپاه را آماده كرد و پرچم را نه به حسن و نـه  آيد، اما على بر جنگ مصم بينشان پديد مى

      1! حسين، بلكه به محمدبن حنفيه داد
بـن سـبا كـه     گران بـه سـركردگى عبداللّـه    و توطئه )رضي اهللا عنه(عثمان در نتيجه، قاتلين 

 چـون : پيوسـتند و گفتنـد   )رضي اهللا عنه(علي گشتند، به سپاه  همواره در پى چنين فرصتهايى مى
رضـي اهللا  (علـي  اين امر، باعث بدنامى ! كنيم كنند، ما با شما همكارى مى اصحاب تو را يارى نمى

نـه تنهـا از قـاتلين     )رضي اهللا عنـه (علي : هاى بعدى گرديد؛ به طورى كه مردم گفتند و فتنه )عنه
 !شان است و آنها را پناه داده است گيرد، بلكه حامى عثمان قصاص نمى

خارج از بصره با هـم رويـارو    -رضى اللّه عنهم  -ى طلحه و زبير و على زمانى كه نيروها
شدند، گروهى از اصحاب سعى بر آن داشـتند كـه درگيـرى بـين دو گـروه مسـلمان رخ ندهـد؛        

بعـد از   )رضي اهللا عنـه (علي .. چنانچه در بينشان گفتگو و مذاكرات انجام شد و به صلح انجاميد
گردم، پس شما نيز برگرديد و احدى از افـرادى   من فردا برمى! اناى سپاهي«: مذاكرات خود فرمود

بن سبا  لحظه، عبداللّه در اين. 2 »!ايد با ما برگرددكه در قتل عثمان شركت داشته و با من هستند، نب
فهميدند ايـن صـلح بـه ضـرر آنهـا تمـام        -بودند  )رضي اهللا عنه(علي كه در سپاه  -و گروهش 

بـه خـدا   ! اين ديگر چه بـود؟ : نها حد اجرا خواهد شد، به همديگر گفتندشود و سرانجام بر آ مى
فردا مردم بـر  ! به خدا قسم! على از هركس نزديكتر به عمل است و آنچه كه گفت، شنيديد! قسم

خواهند و آنگاه شما چه خواهيـد كـرد، در حاليكـه     شما جمع خواهند شد و آنها همه شما را مى
ايـم و اى گـروه    ايم، كشته اگر ما عثمان را كشته: بن سبا گفت عبداللّه! تعداد شما كمتر از آنهاست
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شما هـيچ  .. هزار نفر ما دو هزار و پانصد نفريم و طلحه و زبير و يارانشان، پنج! قاتلين عثمان1
      1.»الخ... خواهند توانى در برابرشان نخواهيد داشت و شكّى نيست كه آنها شما را مى

بن حكم و گروهش در سپاه طلحه و زبير كه خواهان جنگ و ناتوانى  ناز طرفى ديگر، مروا
! جوى سبئيه هماهنگ شدند و شبانه پيمـان صـلح را شكسـتند    هر دو سپاه بودند، لذا با گروه فتنه

بن سبا در همان شب كه بيش از دو هزار نفر بودند، جمع شدند و جنگ غيرمنظّمـى   گروه عبداللّه
آنها به مـا  ! سپاه عايشه پيمان را شكستند: فرياد زدند )رضي اهللا عنه(علي  را برپا كردند و در سپاه

بن حكم نيز در بين سپاه طلحه  از طرف ديگر، گروه مروان! آنها به ما شبيخون زدند! خيانت كردند
سـپاه  ! انـد  على و گروهش پيمان را شكستند وبر ما تاخته: فرياد زدند -رضى اللّه عنهما  -و زبير 
رضي (علي ! همگى متهورانه بيدار شدند و هريك به طرف اسلحه خود دويد )ضي اهللا عنهر(علي 

اين قوم بر ما شبيخون زدند و دارند بـر مـا   : گفت! چه شده است؟: به يكى از آنها گفت )اهللا عنه
آتشى كـه هـر   .. گران به وقوع پيوست و در نتيجه، جنگ جمل با نقشه توطئه! كشند تازند و مى مى

      2!ور شود خواستند شعله انب نمىدو ج
رضى اللّه عنهما  -پيامهايى را براى طلحه و زبير  )رضي اهللا عنه(علي در آغاز جنگ جمل، 

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  هر دو قبول كردند و نزد .. فرستاد و طى آن خواستار مذاكره با آنها شد -
را برايشـان   )صـلي اهللا عليـه و سـلم   ( پيـامبر ارشـادات   )رضي اهللا عنـه (علي در آن موقع .. رفتند

نيـز   -رضـى اللّـه عنهمـا     -طلحـه و زبيـر   .. يادآورى كرد و خواست كه از جنگ برحذر باشـند 
      3.پذيرفتند و ميدان جنگ را ترك كردند

روان  )رضي اهللا عنـه ( در پى زبير» عمروبن جرموز«بن سبا به نام  اما فردى از گروه عبداللّه
رضـي اهللا  ( مروان نيز فرصت را غنيمت شمرد و او نيز طلحه! شت به قتل رسانيدشد و او را از پ

      4!را به قتل رسانيد )عنه
هزار نفـر از دو طـرف متخاصـم     ور گرديد و طى آن ده به هر صورت، آتش اين نبرد شعله

هللا رضـي ا (عثمـان  اين بود بزرگترين مصيبت و فتنه جهان اسالم كه بعد از شهادت .. كشته شدند
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! اى كـاش ! پسـرم «: گفـت  -رضى اللّـه عنهمـا    -على به فرزندش حسن .. به وقوع پيوست )عنه
من تو را از ! اى پدر«: گفت )رضي اهللا عنه(  حسن، »!مرد پدرت بيست سال پيش، قبل از امروز مى

 1.»!اين كار نهى كرده بودم
بن سبا  عبداللّه-جويان  فتنهاگر چنانچه جنگ جمل با وجود نابسامانيهاى قبلى، كه با تدابير 

داد، مراحل بعدى اختالفـات و جنگهـاى صـفين و     به وقوع پيوست، رخ نمى -بن حكم  و مروان
شـد و شـام    نيز تفرقه ايجاد نمـى  )رضي اهللا عنه(علي پيوست و در سپاه  به وقوع نمى... نهروان و

 !گرديد تبديل نمى گشت و نهايتاً خالفت راشده به پادشاهى و ملوكيت قدرتمندتر نمى
كشيدند، دست يافتنـد؛ بـه    بن سبا و مروان به نتايجى كه انتظارش را مى در حقيقت، عبداللّه
رضى اللّه عنهما  -و ديگرى به سپاه طلحه و زبير  )رضي اهللا عنه(علي همين منظور يكى به سپاه 

م صـلح كـرده و از   پيوست و دو سپاه را به جان هم انداختند و همين كه ديدند طـرفين بـا هـ    -
 -رضـى اللّـه عنهمـا     -كشيده يعنى طلحه و زبيـر   جنگ دست كشيدند، دست به قتل گروه عقب

نيز توسـط   )رضي اهللا عنه(  بن سبا و طلحه توسط يكى از افراد عبداللّه )رضي اهللا عنه( زبير.. زدند
فرصـتهاى ايـن چنـانى     نيز از )رضي اهللا عنه(عثمان مروان در زمان ! خود مروان به شهادت رسيد

 )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  بـه   )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  برد و اين بود كه نائله همسر  زياد بهره مى
شناسد و نـه   او نه خدا را مى! رساند اگر تو به نظرات مروان عمل كنى، تو را به قتل مى«: گفت مى

 2.»!هيبت و محبت را
علـي  شـتافت، امـا    )رضي اهللا عنه(علي ه نزد به اميد كسب جايز )رضي اهللا عنه( قاتل زبير

را در دسـتش   )رضي اهللا عنـه ( به او بشارت جهنّم داد و هنگامى كه شمشير زبير )رضي اهللا عنه(
به كار  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا اين شمشير چندين بار در راه محافظت از «: ديد، فرمود
      3.»!رفته است

علـي  .. حاضـر شـد   )رضي اهللا عنه(علي نيز جهت مالقات نزد  )رضي اهللا عنه( پسر طلحه
: او را مورد محبت و تفقّد خويش قرار داد و اموالش را به وى برگرداند و فرمـود  )رضي اهللا عنه(
اى واقع شود كه خداوند سبحان در قرآن از آن  اميدوارم بين من و پدرت، به روز رستاخيز معامله«

ــرده   ــر ك ــين ذك ــر[ m�°�±�²�³��́µ�¶��̧¹��º��»�l: چن و «  ]47: الحج
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كشـيم و برادرانـه بـر تختهـا مقابـل هـم        هايشان بيرون مـى  سينه توزى و دشمنانگى را از كينه3
 1.»نشينند مى

-خـورده   كه در واقع رهبـر حقيقـى گـروه شكسـت     -رضى اللّه عنها  -همچنين با عايشه 
برخورد نمود و با حفاظت تمام او را بود، با احترام كامل  -خصوصاً پس از شهادت طلحه و زبير 

      2.به مدينه فرستاد
 -آمدند و از او خواستند كه اموال اصحاب طلحه و زبيـر   )رضي اهللا عنه(علي گروهى نزد 
در ايـن هنگـام   .. خوددارى كـرد  )رضي اهللا عنه(علي را بر آنها تقسيم كند كه  -رضى اللّه عنهما 

آنها بر ما حالل است اما اموالشان بـر مـا حـرام اسـت؟ ايـن       چگونه خون: زنان گفتند سبئيه طعنه
المؤمنين در سهم او  كدام يك از شما دوست دارد أم: رسيد و گفت )رضي اهللا عنه(علي سخن به 

 3.»!و سبئيه پشت سر او بسيار گفتند... همگى ساكت شدند! باشد؟
*  *  * 

 :سبئيه و جنگ صفين -
وقوع پيوست كـه تـالش سـبئيه در وقـوع آن كمتـر از       بعد از جنگ جمل، جنگ صفين به

عثمـان  به همان حادثه قتـل   -همچون جنگ جمل  -اما زمينه وقوع اين جنگ .. جنگ جمل نبود
رضـي اهللا  (عثمان پس از شهادت .. گردد و الزم است كمى به عقب برگرديم برمى )رضي اهللا عنه(

و  )رضي اهللا عنـه (عثمان آلود  ر پيراهن خونبن بشي هجرى، نعمان 35الحجة سال  ذى 18در  )عنه
عثمان معاويه پيراهن و انگشتان همسر .. شده همسرش را به معاويه در دمشق رسانيد انگشتان قطع

      4!را در انظار مردم به نمايش گذاشت تا احساسات مردم شام را برانگيزاند )رضي اهللا عنه(
را نـه   )رضي اهللا عنـه (عثمان خواست خون  اين كار، نشانه اين حقيقت است كه معاويه مى
 )رضـي اهللا عنـه  (علي معاويه زيربار سخنان !.. از راه صحيح و قانونى، بلكه از راه نامشروع بگيرد

هجـرى از واليـت شـام معـزول      36رفت و لذا او را در محرم سال  كردن با او نمى مبنى بر بيعت
اين بار نيز، زيربـار نرفـت و لـذا جلـوى     را فرستاد كه » بن حنيف سهل«ساخت و به عوض وى، 

بهانه معاويه اين بود كـه  .. سهل را گرفت و او را برگرداند و مجدداً از امر خليفه راشد، سرباز زد
را قصاص نكرده، بلكـه در سـپاه خـود     )رضي اهللا عنه(عثمان نه تنها قاتلين  )رضي اهللا عنه(علي 
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 )رضي اهللا عنه(علي به هر حال، !.. كند نيز، خوددارى مى دادن آنها به ديگران پناه داده و از تحويل
.. شخص ديگرى را نيز كه حامل پيامش به شام بود، نزد معاويه فرستاد، اما پاسخى دريافت نكـرد 

عثمـان  هزار جوان در دمشق بـراى قصـاص خـون     در عقب من شصت«: بعدها جواب فرستاد كه
 1.»!خواهند رگ گردن تو مىتابند و انتقامش را از  بى )رضي اهللا عنه(

با دريافت اين پيام از جانب معاويه، شروع به بسيج نيروهـايش بـراى    )رضي اهللا عنه(علي 
زيـاد مشـكل    )رضي اهللا عنـه (علي درآوردن شام براى  در آن زمان به اطاعت.. حمله به شام نمود

ايالـت شـام بـود كـه از      العرب، عراق، و مصر تحت فرمان او بودند و تنهـا ةنبود؛ زيرا تمام جزير
كرد كه اسـتاندارى   گذشته از اين، رأى عمومى مسلمانان هرگز قبول نمى.. كرد معاويه حمايت مى

! معزول همچون معاويه يا هركس ديگرى در مقابل خليفه منتخب مسلمانان دست به شمشير ببرد
بـراى   -نـه كـه گذشـت    همانگو -آورد، اما زمانى كه عايشه و طلحه و زبيـر   و لذا شام دوام نمى

در بصره اجتماع كردند، شرايط را كـامالً دگرگـون سـاختند و     )رضي اهللا عنه(عثمان خونخواهى 
اش به بصره معطوف گشت و لذا به جاى پيشروى به سوى شـام،   تمام توجه )رضي اهللا عنه(علي 

  2.يوستهجرى، راه بصره را در پيش گرفت و جنگ جمل به وقوع پ 36الثانى سال  در ربيع
رضـي اهللا  (علي هجرى، توجه  36األخرى سال  شدن از جنگ جمل، در جمادى بعد از فارغ

عبداللّـه الجبلـى    اى ديگر توسط جريـربن  مجدداً به سوى مسأله شام برگشت؛ از اين رو نامه )عنه
 و طى آن از معاويه خواست كه بيعت كنـد؛  -البالغه نيز مضبوط است  كه در نهج -ارسال داشت 

 :خوانيم اند؛ چنانچه مى زيرا مهاجرين و انصار و تمام امت اسالمى به او رأى داده
إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه، فلـيس للشـاهد أن   «

اما يختار و ال للغائب أن يرد، و إنما الشورى للمهاجرين و األنصار فإن اجتمعوا على رجل و سموه إم

كان ذلك هللا رضى فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبـى قـاتلوه   

و لعمرى يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك . على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولّاه اللّه ما تولّى

ى، فـتجن مـا بـدالك،    لتجدنى أبرأ الناس من دم عثمان، و لتعلمن أنى كنت فى عزلة عنه إال أن تتجن

      3.»والسالم
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همانا كسانى با من بيعت كردند كه با أبوبكر و عمر و عثمان نيز بر سر همـان شـرايط   «5
اختيار كند، و ) براى خالفت(بوده، نبايد ديگرى را ) بيعت(پس كسى كه شاهد . بيعت كرده بودند

را نپذيرد و جز اين هم نيست ) بزرگان اصحاب شورا(كسى كه غايب بوده، حق ندارد رأى ايشان 
بنابراين اگـر بـر مـردى اتّفـاق     . كننده امام و خليفه، حقّ مهاجرين و انصار است كه شوراى تعيين

پس كسى كـه بـه سـبب طعـن و     . گردد كرده و او را امام ناميدند، اين كار موجب رضاى خدا مى
گشـت خـوددارى كـرد، بـا او     گرداننـد و اگـر از باز   بدعت از امر ايشان بيرون رفت، او را برمـى 

جنگند كه غير راه ديگر مؤمنان را پيروى كرده است و خداوند او را واگذارد به آنچه كه به آن  مى
اگر به عقل خود بنگرى و تأمل كنـى و از  ! روى آورده است، و به جان خودم سوگند، اى معاويه

زارتـرين مـردم بـودم و    برى كه مـن از خـون عثمـان، بي    پوشى نمايى، پى مى خواهش نفس چشم
شدنش را به من  دانى كه من، آن عزلت و دورى را اختيار كردم، مگر آن كه بهتان بزنى و كشته مى

 ..»!نسبت دهى، و پنهان كنى آنچه را كه براى تو آشكار است، والسالم
ن اما معاويه تا مدتى از پاسخ به جريربن عبداللّه خوددارى كـرد و او را تـا ديرزمـانى بـدو    

را  )رضـي اهللا عنـه  (علـي  سپس بنابر مشورت عمروبن عاص تصميم گرفت كه .. جواب گذاشت
 !قلمداد كند و با او به جنگ بپردازد )رضي اهللا عنه(عثمان مسؤول قتل 

بعد از جنگ جمل تضعيف شده و ديگر آن  )رضي اهللا عنه(علي آنها يقين داشتند كه لشكر 
بن سبا را نيز به همراه داشته كه هيچگونـه دلسـوزى    ه عبداللّهاتّحاد قبلى را ندارد و خصوصاً گرو

نبـرد   -و بـه دلخـواه وى    - )رضي اهللا عنه(علي نسبت به مصالح اسالم ندارند، و لذا زير پرچم 
به خـاطر جنـگ    -با اطمينانى كه براى معاويه در شام حاصل شده بود  -عراق نيز ! نخواهند كرد

      1!ديگر پشتيبانى نخواهند كرد )رضي اهللا عنه(علي جمل، از 
از عراق، و معاويه نيز از شام آماده شدند و براى مقابله با  )رضي اهللا عنه(علي به هر حال، 

قـرار  » هالرقـ «كه در قسمت غربـى فـرات در نزديكـى    » صفين«يكديگر حركت كردند و در مقام 
 .رو شدند داشت، با هم روبه

رضـي اهللا  (علي ت تسلّط يافته بود و نگذاشت كه لشكر سپاه معاويه قبل از همه بر آب فرا
بر آنها يورش بردند و آب فـرات را   )رضي اهللا عنه(علي سپس لشكريان .. از آن استفاده كند )عنه

به افراد خود دستور داد تا آب كافى بردارنـد و مـابقى را بـه     )رضي اهللا عنه(علي .. تصرّف كردند
 2.سپاه معاويه واگذار كنند
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 نقدي بر كتاب تيجاني

هيـأتى را بـراى    )رضـي اهللا عنـه  (علـي  ، قبـل از آغـاز جنـگ مـنظّم،     هالحجـ  وايل ذىدر ا
ميان من و شما جز شمشير ! از پيش من برويد«: حجت نزد معاويه فرستاد، اما در پاسخ گفت اتمام

      1.»!چيز ديگرى نيست
بـود، و   )رضـي اهللا عنـه  (عثمان كامالً واضح است كه هدف معاويه، چيزى فراتر از قاتلين 

 !بود كه هدفش قرار گرفته بود )رضي اهللا عنه(علي بار خود  اين
*  *  * 

 :مسأله حكميت -
در همـين  .. سـاز درگرفـت   هجرى، نبرد اصـلى و سرنوشـت   37بعد از گذشت محرّم سال 

به شهادت  -بود  )رضي اهللا عنه(علي كه در بين سپاه �) رضي اهللا عنه( جنگ بود كه عماربن ياسر
جنـگ   -يعنـى دهـم صـفر     - )رضـي اهللا عنـه  ( پس از دو روز از گذشت شهادت عمـار  ..رسيد

در ايـن  .. شديدى به وقوع پيوست كه طى آن لشكر معاويه به شكست قطعى نزديـك شـده بـود   
هـا   هنگام عمروبن عاص با معاويه مشورت كرد كه اكنون بايد نيروهاى مـا قـرآن را توسـط نيـزه    

نقشه عمـروبن عـاص ايـن    .. »!حكم بيننا؛ اين است داور بين ما و شما هذا«: بردارند و بگويند كه
شـود، برخـى    ايجـاد مـى   )رضـي اهللا عنـه  (علي از اين گفته، شكستى در سپاه : بود و چنين گفت

شويم و در  ما جمع مى! اين گفته را بايد پذيرفت و برخى ديگر، انكار خواهند كرد: خواهند گفت
  2.»!شود د، اگر آنها قبول كردند، پس براى ما دوباره فرصتى ايجاد مىشو بين آنها تفرقه ايجاد مى

قـراردادن قـرآن هرگـز هدفشـان      حكميت.. كامالً روشن است كه اين يك حيله نظامى بود
 !به هر حال، اين كار را كردند و نتيجه نيز همان شد كه عمروبن عاص انتظار داشت! نبود

كه اكثراً مـردم عـراق بودنـد و در     -ا به ياران خود خيلى تالش كرد ت )رضي اهللا عنه(علي 
بفهماند كه فريب اين حيله و نيرنگ را نخورند و جنـگ را   -بن سبا نيز بود  بينشان گروه عبداللّه

حجت را بر آنها تمام كرده بود و آنها گروه باغى به  )رضي اهللا عنه(علي تا پايان ادامه دهند؛ زيرا 
تفرقـه ايجـاد شـده بـود و لـذا       )رضـي اهللا عنـه  (علـي  گر در بين لشكر اما دي.. آمدند حساب مى

نتوانست كارى از پيش ببرد و باالخره مجبور شد تا جنگ را متوقّف سـازد و بـا معاويـه مـذاكره     
 .كند

بـر   )رضي اهللا عنـه (علي .. معاويه از طرف خود، عمروبن عاص را به عنوان حكم قرار داد
را از جانب خود به عنوان حكم بفرستد، اما مردم  -رضى اللّه عنهما  -بن عباس  آن بود تا عبداللّه
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مـا  ! مـدعى شـدند كـه او پسـرعموى توسـت      -! كه به راستى بسيار مذموم هسـتند  -عراق 7
بـه   )رضي اهللا عنـه ( شان، أبوموسى أشعرى خواهيم، باالخره بر اساس خواسته طرف مى شخصى بى

 و 1 !زيركى و فراستش اطمينان نداشتبه  )رضي اهللا عنه( عليعنوان حكم تعيين شد، در حاليكه 
     2.قرار شد كه هر دو حكم مطابق با آنچه در كتاب خدا و سنّت رسولش موجود است، عمل كنند

به مذاكره نشستند، اين مطلب كـامالً فرامـوش   » الجندله دوم«اما زمانى كه هر دو حكم در 
حكم صـريح قـرآن در ايـن    !.. گويد؟ اين قضيه چه مىگرديد كه قرآن و سنّت براى حلّ و فصل 

مورد آمده كه هرگاه دو گروه از مسلمانان با هم به جنگ پرداختند، بايستى گروه بـاغى را بـه راه   
 :راست برگردانند و اگر خوددارى كرد، با جنگ آن را مجبور سازند

m�i�j���k���l�m���n�o��p�q�r���s�������t�u�v�w��x����
y�z�{����|�~}���¡��¢�£�¤�¦¥�§��̈©�ª��«�l 

 ]9: الحجرات[
و اگر دو گروه از مؤمنين با هم به جنگ پرداختند، پس در بينشـان صـلح را   (

برقرار سازيد، اما اگر يكى از آن دو گروه بر ديگرى بغاوت كرد، پـس بـا آن   
و از بغاوت دسـت  (گروه به جنگ بپردازيد تا زمانى كه به فرمان خدا باز آيد 

، و هرگاه به حكم حق بازگشت، با حفظ عدالت ميان آنها صلح برقرار )داردبر
 )..دارد سازيد و هميشه عدالت كنيد كه خداوند دادگران را دوست مى

.. امـا ايـن كـار را نكردنـد    ! دانستند كه معاويه و لشـكريانش، گـروه بـاغى هسـتند     همه مى
 -يعنى على و معاويـه   -ست كه ما هر دو راه حلّ قضيه اين ا«: عمروبن عاص و أبوموسى گفتند

را بركنار كنيم و مسأله خالفت را به رأى مردم واگذار كنيم؛ هركس كه مردم او را خواسته باشند، 
      3.»!انتخاب كنند

توسـط شـوراى    )رضـي اهللا عنـه  (علي اين حكم با قرآن و سنّت كامالً مغاير بود؛ زيرا قبالً 
صـحابى كـه از معاويـه حمايـت      17مردم غير از مـردم شـام و    اصحاب انتخاب شده بود و همه

 !كردند، با او بيعت كرده و خالفتش را پذيرفته بودند و اين امر، ديگر قطعى شده بود مى
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تو به مردم بگو كه ما در اين زمينه بـه يـك   «: به هر حال، عمروبن عاص به أبوموسى گفت
: قبول كرد و براى سخنرانى برخاست و اعالم كـرد   أبوموسى.. »!نظر رسيده و بر آن اتّفاق نموديم

من و عمرو به يك راه حل رسيديم و آن اينكه ما على و معاويه را كنار گذاشته و به مـردم حـق   «
پـس  .. دهيم تا از راه مشورت در ميان خود، هركس را كه بخواهند به عنوان خليفه انتخاب كننـد 

هركس را كه دوسـت داريـد، بـه    ! اختيار با شماست كنم و اكنون من على و معاويه را معزول مى
      1.»!امارت برگزينيد

او خليفـه خـود علـى را    .. آنچه أبوموسى گفـت، شـنيديد  «: سپس عمرو برخاست و گفت
كـنم و معاويـه را بـه عنـوان خليفـه اعـالم        معزول ساخت؛ من نيز همچون او، على را عـزل مـى  

أبوموسى تـا ايـن   .. »!ان و مستحق حقيقى جانشينى اوستزيرا او مدعى انتقام خون عثم! نمايم مى
غدرت و فجرت؛ اين چـه  ! ال وفقك اللّه! مالك؟«: خورده و گفت سخن را شنيد، فهميد كه فريب

 2.»!تو فريب دادى و خيانت كردى و از عهد، تخطّى ورزيدى! خدا توفيقت ندهد! بود كه كردى؟
تو در مقابل نيرنگهاى عمرو خيلى ! بوموسىتأسف به حالت اى أ«: گفت  وقاص سعدبن أبى

اكنون چه بايد كرد؟ اين شخص با من بر سـر همـان اتّفـاق    «: پاسخ داد  أبوموسى.. »!ناتوان بودى
 .»!كرد كه گفتم، ولى از آن منحرف شد

كرد،  اگر أبوموسى قبل از اين وفات مى«: گفت -رضى اللّه عنهما  -بكر  بن أبى عبدالرحمن
! ببينيد كار بـه كجـا رسـيده اسـت    «: گفت -رضى اللّه عنهما  -بن عمر  عبداللّه.. »!ودبرايش بهتر ب

كنـد و   سرنوشت كار به چنين كسانى سپرده شده كه يكى از آنها از اين باكى ندارد كه چه كار مى
      3.»!خورده است ديگرى ناتوان و فريب

دو بر سر آن نكته اتّفاق كامل در حقيقت، هيچ كس در اين امر شك و ترديد نداشته كه هر 
بعد از آن، عمروبن عاص نـزد  .. شده عمل كرد كرده بودند، اما عمروبن عاص برخالف مسأله طى
رويارو نشـد   )رضي اهللا عنه(علي از خجالت با   معاويه رفت و به او مژده خالفت داد و أبوموسى

      4!و مستقيماً راه مكّه را در پيش گرفت
: حكميتشان را رد كـرد و ضـمن سـخنانى بـه جماعـت خـود فرمـود        )نهرضي اهللا ع(علي 

آن دو نفر كه شما به عنوان حكم مقرّر نموده بوديد، از قـرآن غفلـت كـرده و بـدون در     ! بشنويد«
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نظرداشتن هدايت خدا، هر يك از آنها، تنها از نظر شخصى خـود پيـروى نمـوده و قضـاوتى     9
در ايـن فيصـله، هـر دو اخـتالف     .. باشد ى مبتنى نمىصادر كردند كه بر هيچ حجت و سنّت ماض

 1.»!حلّى صحيح نرسيدند كرده و هيچ كدام به راه
سازى براى حمله مجدد  به كوفه برگشت و در صدد آماده )رضي اهللا عنه(علي پس از اين، 

شود؛ چنانچـه   دانست كه خالفت راشده به پادشاهى و ملوكيت تبديل مى به شام گرديد؛ چون مى
اگر اين گروه بر شما حاكم شوند، در ميان شما ! قسم به خدا«: ر يكى از سخنرانيهاى خود فرمودد

      2.»!چون كسرى و هرقل عمل خواهند كرد
جنگنـد تـا    برويد به مقابله گروهى كه به اين جهت با شما مى«: و در سخنرانى ديگر فرمود

 3.»!بردگان خود سازندملوك و پادشاه جبار و ستمگر شوند و بندگان خدا را 
بـن سـبا نيـز تنهـا دنبـال       اما مردم عراق همتشان را باخته بودند و گروه سودجوى عبداللّـه 

» خـوارج «گروهى از او جدا شدند كه به  )رضي اهللا عنه(علي جويى بودند و لذا از ميان ياران  فتنه
بـا خـود   » نهـروان «د و در فراهم آوردن )رضي اهللا عنه(علي مشهور شدند و دردسر فراوانى براى 

سپس بنابر تدابير معاويه و عمروبن عاص، مصر و منـاطق شـمال   .. جنگيدند )رضي اهللا عنه(علي 
بين دو گروه حق و ناحق تقسيم شـد و   -عمالً -آفريقا نيز از اداره وى خارج شد و جهان اسالم 

سـال خالفـت و تـالش    هجرى بعد از پنج  40نيز در رمضان سال  )رضي اهللا عنه(علي سرانجام 
و  )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  اى همچون جامعه مسلمانان در زمـان   براى برگرداندن جامعه

توسـط   -و نيز براى گسترش اسـالم و پيشـرفت اهـداف آن     -رضى اللّه عنهما  -أبوبكر و عمر 
 !به شهادت رسيد -يكى از افرادش كه به خوارج پيوسته بود 

هجـرى، ميـدان كـار را كـامالً بـراى       41در سال  -ى اللّه عنهما رض -بن على  صلح حسن
از اينرو، خالفت راشده به ملوكيت و پادشـاهى تبـديل گشـت، و معاويـه     .. معاويه خالى ساخت

زمـانى كـه سـعدبن    ! اميه به اين مقـام دسـت يافـت    اولين پادشاه بنى: اولين خليفه و بهتر بگوييم
السالم عليك أيها الملك؛ سالم بـر تـو   «: معاويه برخورد كرد، گفتبه  )رضي اهللا عنه(  وقاص أبى

      4.»!اى پادشاه
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 نقدي بر كتاب تيجاني

أنـا أول الملـوك؛ مـن    «: گفـت  خود معاويه نيز اين حقيقت را درك كرده بود؛ چنانچه مـى 
 1.»!نخستين پادشاه هستم

، دوره پرآشـوب تـاريخ اسـالم و تقريبـاً     )رضـي اهللا عنـه  (علي بدين ترتيب، دوره خالفت 
هاى خداپسـندانه ايـن خليفـه     يكسره در كشمكشهاى سياسى و جنگهاى داخلى گذشت و برنامه
و تماماً به علّت همراهـان و  .. راشد كه براى اصالح امور مسلمين در نظر داشت، صورت نگرفت

هـايش   كـه او را از اراده  -بن سبا و اهل عراق بودنـد   كه بيشترشان گروه عبداللّه -اصحابش بود 
بـود كـه ديـديم و     ت و بسيار او را آزردند، و إلّا بدون شك، سرنوشت اسالم غير از آن مىبازداش

 2!گشتند ها تبديل نمى مسلمانان به اين همه فرقه
هـاى بسـيارى    خوانيم، از توده اصحابش گله البالغه مى چنانكه در نهج )رضي اهللا عنه(علي 

صـلي اهللا  (پيـامبر  داد، و آنها را با اصـحاب   مىداشته كه آنها را روى منبر كوفه مورد مالمت قرار 
 !هيچ يك از شما، مانند يك نفر از اصحاب پيامبر نيستيد: گفت نمود و مى قياس مى )عليه و سلم

به هر صورت، تمامى خلفاى راشدين، طبق قرآن و سنّت عمل كردند و هيچ يـك از آنـان،   
اما بعد از خالفت اين چهار .. تخاب نكردندفرزندان يا نزديكان خود را پس از خود به جانشينى ان

عنايـت خاصـى نسـبت     )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر كه از مهاجرين نخستين بودند و  -صحابى 
دگرگونى شديدى ايجاد شد و خالفت راشـده بـه ملوكيـت و پادشـاهى مـوروثى       -بدانان داشته 

 ..انان گرديداى براى تفرقه سياسى و اعتقادى مسلم مبدل گشت و زمينه
*  *  * 

 :اميه دوران بنى -
اميـه   اميه روى كار آمدند، خالفت اسالمى به حكومت مـوروثى دودمـان بنـى    زمانى كه بنى

معاويـه پـس از خـود    !.. تبديل شد، در حاليكه اين امر به هيچ وجه خواست اسالم نبوده و نيست
چهـار نفـر از صـحابى    .. سـت نداشـتند  دو -غالبـاً   -يزيد را به خالفت نشاند، در حاليكه مـردم  

رضـى اللّـه    -بكـر   بن أبـى  بن زبير و عبدالرحمن بن عمر، عبداللّه بن على، عبداللّه حسين: بزرگوار
معاويه آنها را تهديـد بـه قتـل    .. از پذيرفتن وليعهدى يزيد و بيعت با او خوددارى كردند -عنهم 

      3!آنها، مردم مكّه نيز با يزيد بيعت كردند نمود و با زور از آنها بيعت گرفت و به تبعيت از
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هـاى   جانشينى يزيد پـس از معاويـه، بـدترين نتـايج ممكـن را بـه بـار آورد و ضـربه        1
رضى اللّـه  -بن على  نخستين واقعه هولناك، شهادت حسين.. ناپذيرى به اسالم وارد ساخت جبران
گيـرى   ق براى بيعـت بـا او و بـازپس   بدون شك، او بنا بر دعوت اهل عرا.. در كربال بود -عنهما 

در حاليكـه حسـين   ! حكومت از يزيد بيرون رفت و حكومت يزيد او را باغى و شورشى پنداشت
جمعـاً  .. با هيچ لشكرى حركت نكرده بود، بلكه تنها برادران و اهل و عيالشان همـراه وى بودنـد  

ى كند، اما نيرويـى كـه بـراى    تواند آن را حمله لشكرى تلقّ هيچ كس نمى.. تن پياده40سوار و 32
وقاص از كوفه حركت كرد، تعـدادش بـه چهـار     مقابله با وى تحت فرماندهى عمربن سعدبن أبى

به هيچ وجه ضرورى نبود كه چنين سپاه نيرومندى با اين گروه اندك به .. گرديد هزار نفر بالغ مى
 1!عام كنند نبرد پرداخته و آنها را فجيعانه قتل

اگـر  .. و يارانش را به بدترين شكل به شهادت رساندند )رضي اهللا عنه(  نحسيبه هر حال، 
و اصحابش، بعـد از فـتح مكّـه تمـام اعضـاى       )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر انديشيد كه  يزيد مى
ه را مورد چه احسـانى قـرار داد و آنهـا را در رأس مؤلفـ     -يعنى خانواده أبوسفيان  -اش  خانواده

 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر برايش بهتر بود، قبل از آن كه حكومتش با نوادگان القلوب قرار داد، 
 !آن رويه ناپسند را در پيش بگيرد

هجرى واقع شد، حادثه دردناك دوم، رويـداد   61پس از حادثه دلخراش كربال كه در سال 
.. پيوسـت  هجرى و در ايام آخر زنـدگى يزيـد بـه وقـوع     63بود كه در اواخر سال » حره«جنگ 

 :خالصه رويداد چنين است
اهل مدينه، يزيد را انسانى فاجر و فاسق خواندند و عليه وى دست به قيام زدند و نماينـده  

 -به عنوان رهبر خود  -بن حنظلة را  و استاندارش را از مدينه بيرون رانده و به جاى وى، عبداللّه
هـزار نفـرى را تحـت فرمانـدهى     12نظـامى  هنگامى كه يزيد اطّالع يافت، يك سپاه .. قرار دادند

بن عقبةالمرّى، جهت يورش به مدينه فرستاد و به او دستور داد تا سه روز اهالى شهر را بـه   مسلم
اطاعت دعوت كند، اگر قبول نكردند، با آنها بجنگند و زمانى كه پيروز شدند، تا سه روز مدينه را 

 !تصرّف كنندبه دست سپاهيان بدهند تا هر طور كه خواستند، 
مدينه فتح گرديـد و  .. بنا بر اين دستور، سپاه حركت نمود و با مردم مدينه به نبرد پرداخت

بعد از آن به تبعيت از فرمان يزيد، شهر مدينه تا سه روز در دسـترس سـپاهيان گذاشـته شـد تـا      
مـردم بـه   .. در طول اين سه روز، هر گوشه شهر، قتل و غارت بـود ! هرچه خواستند، انجام دهند
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هزار نفر از مردم عامى به 10نفر از اشخاص برگزيده و 700خاك و خون كشيده شدند كه طى آن 
هاى مردم يـورش بـرده و عفّـت و     تر از همه، اينكه سپاه وحشى به خانه قتل رسيدند و وحشتناك

 1! آبروى زنان زيادى را مورد تجاوز قرار دادند

صرّف و قتـل و غـارت در مدينـه كـه بسـاط فسـاد و       سپاه بعد از ت: واقعه سوم اين بود كه
بن زبيـر   برپا ساخته بود، براى مقابله با عبداللّه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خونريزى را در شهر 

در مكّه، به مكّـه رفتـه و آنجـا را نيـز مـورد حملـه قـرار داد و بـه وسـيله           -رضى اللّه عنهما  -
   2!كردند كه به علّت آن ديوارى از خانه كعبه شكستها، خانه كعبه را سنگباران  منجنيق

*  *  * 

 :مروان دوران بنى -
عثمـان  هاى اين آتشها در زمـان   زننده يكى از جرقّه -بن حكم  بعد از حكومت يزيد، مروان

ظلم و ستمى كـه  .. به سلطنت رسيد و پس از او نيز فرزندانش روى كار آمدند - )رضي اهللا عنه(
 !مروان در حقّ مردم نمودند، تا آن موقع مردم تجربه نكرده بودند اميه و بنى بنى

اختالفات و جنگهاى زيادى در دوران آنها رخ داد و منجـر بـه خـونريزى بـين مسـلمانان      
 -بـن زبيـر    بن مروان براى جنگ با عبداللّـه  بن يوسف به دستور عبدالملك گرديد؛ چنانكه حجاج

در اثناى زمان حج، مكّه را مورد تجاوز و حمله قرار داد و پس به مكّه رفت و  -رضى اللّه عنهما 
را  -رضى اللّه عـنهم  -بن حزم ه بن صفوان و عمار بن زبير و دوستانش عبداللّه از پيروزى، عبداللّه

در كربال كـرده   )رضي اهللا عنه(  حسينهمان كارى كه با  -به شهادت رساندند و به طور فجيعانه 
 3! ا قطع كردند و به نمايش گذاشتندسرهايشان ر -بودند 

كرد  را نيز تهديد به قتل مى -رضى اللّه عنهم  -بن عمر  بن مسعود و عبداللّه او حتّى عبداللّه
ساله حكومت  92به هر حال، در دوران !.. داد بن سعد ساعدى دشنام مى بن مالك و سهل و به انس

اى از دوران  نمونـه  )رحمه اهللا( ه عمربن عبدالعزيزمروان، تنها خالفت دو سال و نيم اميه و بنى بنى
او تمام استانداران و نمايندگان ظالم و ستمگر را بركنار سـاخت و اشـخاص   .. خالفت راشده بود

اميـه وصـول    تمام مالياتهاى ناجـايز را كـه در عهـد بنـى    .. عادل و نيكو را به عوض آنها گماشت
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... و فرزندانش را از ميان برداشت و )رضي اهللا عنه(علي دشنام و طعن به .. شد، از بين برد مى3
 1 :گفت... گان جنگهاى جمل و صفين وچنانچه در حقّ كشت. الخ

تلك دماء طهر اللّه عنها أيدينا فنطهـر عنهـا ألسـنتنا؛ آنهـا خونهـايى بودنـد كـه خداونـد         «
مـثالً  .. »!گـردانيم  دستهايمان را از آنها پاك نمود، پس ما زبانهـاى خـود را نيـز از آنهـا پـاك مـى      

كسى ضمن يـادآورى از يزيـد، كلمـات     )رحمه اهللا(روزى در مجلس عمربن عبدالعزيز: اند آورده
تو يزيـد را  «: ناراحت شد و گفت )رحمه اهللا(را به كار برد، عمربن عبدالعزيز» !اميرالمؤمنين يزيد«

      2!ق محكوم ساخت، و پس از آن او را به جزاى بيست ضربه شلّا»!اميرالمؤمنين خواندى؟
اميـه را   او خلفـاى بنـى  .. با خاندانش كامالً متفاوت بـود  )رحمه اهللا(عبدالعزيز روش عمربن

اميه فهميده بودند كه اين بار خالفت، موروثى نخواهد بـود و از خانـدان آنهـا     بنى.. كرد تقبيح مى
كه همچون خلفاى راشدين،  اعالم كرده بود )رحمه اهللا(عبدالعزيز زيرا عمربن -خارج خواهد شد 

لذا به او زهر دادند و به شهادت رساندند و سـپس يزيـدبن    -كار را به شورا واگذار خواهد كرد 
 3! به حكومت رسيد -نوه مروان  -عبدالملك 

*  *  * 

 :عباس دوران بنى -
قابل اميه در پيش گرفته بودند، باعث شد كه بسيارى از مردم در م ديديم كه سياستى كه بنى

اى در قلوب مردم برايشان باقى نماند؛ از اين رو بـا گذشـت كمتـر از     كم ريشه آن قيام كنند و كم
اميه را واژگون كنند و خـود دولـت عباسـى را     يك قرن، عباسيان توانستند به آسانى حكومت بنى

 4. تشكيل دادند

كشـت و كشـتار و   ! اتب بدتر بوداميه بهتر بود، بلكه به مر عباس نيز، نه تنها از بنى شيوه بنى
عباس براى رسيدن به اهداف سياسى خود، بدون  اميه و بنى بنى.. ظلم و ستم همچنان ادامه داشت

در نظرداشتن احكام دينى، به هر كارى دست زدند و طورى كه ديديم، اين اختالفات پس از قتل 
ـ .. عثمان، كامالً اختالفات سياسى بود؛ نـه اعتقـادى و دينـى    ا بـا سـودجويى افـرادى همچـون     ام

كم همين اختالفات سياسـى، رنـگ مـذهبى بـه      كم -سبئيه  -بن سباى يهودى و گروهش  عبداللّه
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هايى گرديد كه هركدام براى اثبات حقّانيت خـود و جلـب    خود گرفت و موجب پديدآمدن فرقه
تأويـل و تفسـير    - به زعـم خـود   -بيشتر مردم، احاديث زيادى را جعل نمودند و آيات قرآن را 

روزى بود كه مسلمانان رهبـرى تمـام بشـريت را بـه     !! بينيم كردند و به جايى رسيد كه امروز مى
رو تمام ملّتهـاى گمـراه    عهده داشتند و پيشاپيش همه ملّتها قرار گرفته بودند، اما اكنون خود دنباله

 !!اند گشته و در برابرشان پست و زبون، بدون عزّت تسليم گشته
 :ايجاد اختالفات مذهبى و عوامل آن -

بن سباى يهودى فـراهم آورد، و منجـر بـه درگيريهـاى      شرايط و مقدماتى كه عبداللّه! آرى
سياسى گرديد، باعث زوال خالفت راشده و ظهور ملكويت و پادشاهى گرديـد كـه بنـايى بـراى     

بذر آن را در بين مردم پاشيد و ايجاد اختالفات مذهبى نيز شد؛ اختالفاتى كه باز هم، همو بود كه 
و فرزندانش، باعـث رواج هرچـه    )رضي اهللا عنه(علي با پديدآوردن نظرات و غلوهايش در حقّ 

ها را فراهم آورد،  البته عالوه بر سبئيه، آنچه كه زمينه رشد و شكوفايى اين فرقه.. بيشتر آن گرديد
اى كه در نظام پادشاهى، چنان مديريت  نههمان عدم استقرار واقعى نظام خالفت راشده بود؛ به گو

شايسته و معتمدعليهى وجود نداشت كه در صورت بروز اختالفات، به موقـع و از راه صـحيح و   
شرعى به حلّ و فصل آن بپردازد، و از طرفى قلمرو اسالم بعد از خلفاى راشدين گسـترش پيـدا   

يـا اسـالم را بـه طـور كامـل و حقيقـى       مسلمان، زياد شده بود و اكثـر آنـان    كرده و جمعيت تازه
شان نيـز بـا اسـالم اخـتالط      نشناخته بودند و يا در آن ترديد داشتند و اغلب، عقايد و افكار قبلى

 !بن سبا را به زودى و به سادگى پذيرفتند يافته و لذا خرافات و اباطيلِ امثال عبداللّه
رفت كه  تنها گمان مى.. د نداشتهايشان وجو در آغاز، خطرى آشكار از جانب سبئيه و فتنه

در  )رضي اهللا عنـه (عثمان شورشى سياسى است كه بنابر برخى از شكايات سياسى و ادارى عليه 
امـا  .. اى مـذهبى  اى و نه عقيـده  زمان خالفتش برپا شده است، و نه تئورى در كار است، نه فلسفه

، و طوفان اختالفات و نزاعات بـه  به شهادت رسيد )رضي اهللا عنه(عثمان همين كه در نتيجه آن، 
صورت خانه جنگى درآمد و حوادث جمل، صفين، حكميت، و نهروان يكى پس از ديگرى بروز 

و فرزنـدانش را يكـى    )رضـي اهللا عنـه  (علي اش پيرامون  بن سبا نيز نظرات افراطى كرد، و عبداللّه
ردم ايجاد كرد و در تمام جاها، پس از ديگرى ظاهر ساخت، نهايتاً اين پرسشها را در اذهان همه م

موضوع روز شد كه در اين اختالفات و جنگ و خونريزيها، حق به جانب كيسـت و چـرا؟ چـرا    
بودنش چيست؟ اگـر نـزد كسـى، هـر دو      خليفه و امام بايد اشتباه كند؟ ناحق كيست و علل باطل

ين، مهر سكوت بر لب دهد؟ و آنانى كه درباره طرف برحق هستند، چگونه اين قضاوت را انجام مى
 الخ؟... طرف هستند، براى اين كارشان چه دليلى دارند؟ و اند و در واقع بى زده
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در پاسخ به اين سؤاالت، نظرات قاطع و واضحى پديد آمـد كـه واقعـاً رنـگ و بـوى      5
ها، فعاليت خود را جهت تأييد و پيشبرد عقايد خود  صاحبان هر يك از اين نظريه.. سياسى داشت

شان، كـم وبـيش بنيادهـاى دينـى را      وع كردند و همگى براى حفظ و تحكيم موقعيت سياسىشر
هر يك از آنها كوشيد تا با قول و عمل، عقيده خويش را بر عقيده مخالفانش پيروز .. فراهم كردند

تراشـى و تفسـيرهاى گونـاگون آغـاز      سازى و جعل احاديث و تأويـل  گرداند و لذا دوران روايت
وايات و احاديث زيادى به نفع هر يك از گروهها ساخته شد تا مردم بـه آنهـا گـرايش    ر.. گرديد

توانستند مردم را فريـب   پيدا كنند و بيشتر مورد توجه قرار گيرند؛ چون از اين طريق به خوبى مى
رفته به گروههاى  بدين ترتيب، اين گروههاى سياسى رفته.. دهند و طرفداران زيادى كسب نمايند

از همـان  .. از مخالفين حكميت، خـوارج پديـد آمدنـد   !.. اى مبدل شد هاى جداگانه و فرقه مذهبى
 ..و از مخالفين آنها، معتزله و مرجئه.. سبئيه، شيعه پديد آمد

اميـه و   كشت و كشتارى كه در آغاز اختالفات صورت گرفت و بعد از آن نيز در زمان بنـى 
به دليل اين اختالفات تنها در مرزهاى عقيدتى و فكـرى   عباس، به همان منوال جريان داشت، بنى

 !روز شديدتر شد و وحدت ملّى مسلمانان را به خطر انداخت باقى نماند، بلكه روزبه
از جريـان هـر   .. اى جريـان داشـت   ها پيرامون اختالفات، در هر خانه جرّ و بحث و مناقشه

گرديد و حين بـروز هـر مسـأله     يد مىبحثى، مسائل جديد سياسى و دينى و اعتقادى و فلسفى پد
گرديد و بين اين  اى، گروههاى كوچك ديگرى تشكيل مى اى جديد و در بين هر فرقه جديد، فرقه

 !گروهها، نه تنها تعصبات ايجاد گرديد، بلكه نوبت به جنگها و كشمكشها نيز رسيد
طقه عـراق، شـاهد   مهد بزرگ و مركز اين طوفانها بود؛ زيرا همين من -مركز عراق  -كوفه 

  حسـين در اين سرزمين بود كه واقعـه دلخـراش شـهادت    .. جنگهاى جمل، صفين، و نهروان بود
در همين جا بود كـه سـربريدن اصـحاب رواج پيـدا     .. و يارانش به وقوع پيوست )رضي اهللا عنه(

افـراط و  اهل كوفه، كارشـان دائمـاً   .. و در همين جا بود كه اكثر احاديث جعلى پديد آمدند.. كرد
كردند و برعكس،  دادند، شدت و سختگيرى مى در جايى كه بايستى نرمى به خرج مى.. تفريط بود

بـن سـبا و    آنجـا مركـز عبداللّـه   .. گذشتند گرفتند، بسيار ساده از آن مى در جايى كه نبايد آسان مى
يك نفر اهل : است كردن مشهور بودند؛ نقل روى در سؤال كه به غلو در افراد و زياده.. يارانش بود

اهل عراق را «: درباره خون پشه پرسيد، كه پاسخ داد -رضى اللّه عنهما  -بن عمر  كوفه از عبداللّه



 نقدي بر كتاب تيجاني

را  -اسـت   )رضـي اهللا عنـه  (  حسـين منظـورش   -خـدا   در حاليكه خون دخترزاده رسول! بنگريد
      1.»!!كنند كه حكم آن چيست آيند و درباره خون پشه سؤال مى ريزند، آنگاه مى مى

در اين دوران، گروههاى زيادى به وجود آمدند كه ريشه همه آنها در حقيقت چهـار فرقـه   
كه ما در اينجا، چگونگى پيدايش هر يك از آنان و .. »معتزله«و » مرجئه«، »شيعه«، »خوارج«: بودند

 ..نظرياتشان را مجمالً بررسى خواهيم كرد
*  *  * 

 :خوارج -
و معاويـه جهـت    )رضـي اهللا عنـه  (علـي  موجوديـت كردنـد كـه    اين گروه زمـانى اعـالم   

و عمروبن عاص رضايت نشان دادند و  )رضي اهللا عنه( اختالفاتشان به حكميت، أبوموسى أشعرى
بودند،  )رضي اهللا عنه(علي آنها تا آن زمان از حاميان و طرفداران .. اين در اثناى جنگ صفين بود
كسى كه به جاى خدا، حكـم انسـانها را   : تغيير روش داده و گفتنداما بنابر مسأله حكميت ناگهان 

تـر سـاختند و چـون داراى تشـدد و      بعد از آن، نظرياتشـان را گسـترده  ! بپذيرد، كافر گشته است
تعصب زيادى نيز بودند، به جنگ مسلّحانه عليه مخالفين و خروج و بغاوت عليه حكومـت غيـر   

 .عادل، قائل بودند
داشتند تـا اينكـه در عهـد     ا تا مدت زيادى سلسله كشت و كشتار را برپا نگهاز اين رو، آنه

بـود و   -كوفه و بصره  -نيروى بيشترشان در عراق .. عباس نيرو و توانشان كامالً خاتمه يافت بنى
 :خالصه نظرياتشان چنين بود.. در اين مناطق، پايگاههاى بزرگى داشتند

خواندنـد، امـا در مـورد     را درست مـى  -اللّه عنهما  رضى -آنها خالفت أبوبكر و عمر  -1
بر اين عقيده بودند كه او در زمـان آخـر خالفـت خـود، از عـدل و حـق        )رضي اهللا عنه(عثمان 

نيز هنگامى كـه در حكميـت،    )رضي اهللا عنه(علي !.. منحرف شده بود و مستحقّ عزل يا قتل بود
همچنين هر دو حكم را يعنى عمروبن عـاص  !.. شدغير خدا را حكم قرار داد، مرتكب گناه كبيره 

و آنهايى كه حكميتشـان   -يعنى على و معاويه  -كنندگان آنها  و تعيين )رضي اهللا عنه(و أبوموسى
همـه  !.. گناهكـار بودنـد   -و معاويـه   )رضـي اهللا عنـه  (علـي  يعنى تمام حاميان  -را قبول كردند 

تك  گرفته تا تك -رضى اللّه عنهم  -ه و زبير كنندگان جنگ جمل از على و عايشه و طلح شركت
 !اند افرادى كه با آنان بودند، مرتكب گناه عظيم شده

_________________________________________________________________________ 
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اگـر   -شـد   اى مـى  گناه نيز نزدشان همان كفر بود و هر كس مرتكـب گنـاه كبيـره    -72
از اين رو تمام بزرگانى را كه در بـاال از آنـان   ! خواندند كافر و مشرك مى -كرد  چنانچه توبه نمى

اضافه .. كردند كردند و حتّى از نفرين و دشنام به آنها نيز دريغ نمى نام برده شد، صراحتاً تكفير مى
اوالً آنها پاك نيستند و ثانياً اصـحاب  : خواندند؛ زيرا معتقد بودند بر آن، تمام مسلمانان را كافر مى

از احاديـث و رواياتشـان،    و! انـد  مزبور را نه تنها مؤمن بلكه به عنوان پيشوايان خـويش پذيرفتـه  
بعدها چنين نظريات جديـدى را  !.. شان كافر هستند سازند و لذا همگى احكام شريعت را ثابت مى

 :قائل شدند
درباره خالفت، نظر آنها چنين بود كه فقط و فقـط از طريـق شـورا و انتخـاب آزادانـه       -3

 .شود مسلمانان منعقد مى
هـركس كـه   : گفتنـد  خليفه، ضرورى است و مـى » دنبو قريشى«كردند كه  آنها قبول نمى -4

 .صالح باشد و مسلمانان او را انتخاب كنند، او خليفه خواهد بود
آنها معتقد بودند كه خليفه تا زمانى كه بر روش عدل و صالح استوار باشـد، اطـاعتش    -5

 .جب استواجب است، اما مادامى كه از اين روش سرباز زند، جنگ با او، عزل يا قتلش نيز وا
در رابطه با مرجع و مأخذ اساسى اسالم، تنها قرآن را قبول داشتند، و سنّت و اجماع را  -6

 ..پذيرفتند نمى
ـ «، خـوارج  »هازارقـ «خوارج افراطى : توان به سه گروه تقسيم كرد خوارج را مى ، و »هالنجدي

مسـلك  .. خواندنـد  مىازارقه، جز خودشان را كافر و مشرك .. »اباضيه«روى  خوارج معتدل و ميانه
رفتنـد، نـه قربـانى و صـدقه كسـى را حـالل        آنها اين بود كه جز به اذان خودشان، به نمـاز نمـى  

و خـوارج از غيـر خـوارج ارث    .. دانسـتند  دانستند و نه ازدواج با غير خودشـان را جـايز مـى    مى
نان و كودكان و غارت قتل ز.. كردند آنها جهاد عليه مسلمانان را واجب عينى تلقّى مى!.. بردند نمى

دانستند و افرادى از گروه خودشان را كه براى جهاد بـا مسـلمانان اقـدام     اموالشان را نيز مباح مى
حتّى  -مقدسان نيز معروفند  كه به خشك -اين دسته از خوارج .. خواندند كردند نيز، كافر مى نمى

ات خشك آنان، طورى بود كـه غيـر   پنداشتند و اين تعصب خيانت با مخالفين خود را نيز جايز مى
يكى از همين ازارقـه  !.. مسلمان در نظرشان نسبت به فرد مسلمان غير خارجى، بيشتر در امان بود

را در مسـجد كوفـه در    )رضـي اهللا عنـه  (علي بود كه » بن ملجم مرادى عبدالرحمن«افراطى به نام 
 .هجرى به شهادت رسانيد 41سال 

د بودند كه خالفت كامالً غيـر ضـرورى اسـت و مسـلمانان     النجدات، برعكس ازارقه معتق
 !خود مطابق اسالم و به طور اجتماعى بايد عمل كنند



 نقدي بر كتاب تيجاني

 1 ..حاضر نيز در دنيا پيروانى دارداى از خوارج است كه در حال  اباضيه، تنها فرقه
دانستند و فقط به دو اصل مهم و اساسـى مـذهب    آنها روش ازارقه و النجديه را مطرود مى

برائـت،  -2. واليت، كه بايد به افراد امت واقعى يعنى خوارج اباضيه اعطاء شود -1: د معتقدندخو
 -اباضـيه  ! يعنى بيزارى از افراد نافرمان در جمع آنان، حال چه مسلمان باشـد چـه غيـر مسـلمان    

فر قـرار  آنها با وصف اينكه همه مسلمانان عـام را كـا  .. نيز معتقد بودند» تقيه«به  -همچون شيعه 
بـه حسـاب   » مـؤمن «قولشان اين بود كه آنهـا  ! كردند دادند، اما از گفتن تكفيرشان اجتناب مى مى
دانستند و مناطقشان را نه  ازدواج و توارث را با آنها جايز مى.. پذيرفتند آيند و شهادتشان را مى مى
البته مراكز حكومتها را از اين . .گفتند مى» دارالتوحيد«ناميدند، بلكه  مى» دارالحرب«و نه » دارالكفر«

حمله ناگهانى بر مسـلمانان را جـايز   .. كردند خواندند و آنها را كافر معرّفى مى خطاب مستثنى مى
 2. پنداشتند دانستند، اما جنگ علنى را جايز و صحيح مى نمى

*  *  * 

 :شيعه -
نظّم ديگرى به ، حزب م)رضي اهللا عنه(علي و پس از شهادت » خوارج«گيرى  پس از شكل

بـود  » بن سـبا  عبداللّه«همانگونه كه گفته شد، مؤسس اصلى شيعه همان .. شكل گرفت» شيعه«نام 
شروع كرد  -همزمان  -فعاليتهاى سياسى و اعتقادى خويش را  )رضي اهللا عنه(عثمان كه در زمان 

در منـزلش بـه    شـوريدند و او را  )رضـي اهللا عنـه  (عثمـان  بـر   -سبئيه  -و به همكارى گروهش 
، در ايجـاد جنگهـاى جمـل و    )رضـي اهللا عنـه  (علي شهادت رساندند و سپس با پيوستن به سپاه 

نيـز، نظريـات و خرافـاتى را     )رضي اهللا عنـه (علي صفين، نقش اساسى داشتند و پس از شهادت 
 !از آن گرفته شده است» تشيع«پديد آوردند كه اساس 

 :بن سبا لّهاعتراف علماى شيعه درباره عبدال -
همانگونه كه ! بن سباى يهودى است به اعتراف علماى شيعه، پدر تشيع همين عبداللّه! آرى

 !پدر مسيحيت، پولس يهودى است

_________________________________________________________________________ 
هفـت  «دهند و مركز اصـلى آنـان منطقـه     تشكيل مىرا  -اعتداليون  -امروزه چهار فرقه اصلى از خوارج اباضيه  - 1

از طرابلس غربى » نفوسه«در تونس و در كوههاى » جربه«گروهى از آنان در جزيره .. در الجزاير است» قطب مزاب
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اسالم ديروز، فردا، تأليف محمد ارغون، ترجمه محمدعلى اخوان، .. (هزار نفر طرفدار دارد150، »مزاب«منطقه  تنها در
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بن سباى يهودى را،  اما تيجانى به همراه گروهى از علماى شيعه، تالش دارند تا عبداللّه9
سنّت هستند كـه شخصـيت    اين اهل: ندگوي شخصيتى خيالى و وجودش را غير واقعى بدانند و مى

و ! داننـد  بن سبا را براى طعن شيعيان و معتقداتشان ساخته و او را مؤسس تشيع مى خيالى عبداللّه
انـد؛ چنانچـه سيدمرتضـى     اند و وجودش را منكر شـده  حتّى افرادى در اين مورد كتابهايى نوشته

تأليف كرده و افرادى همچون محمدجواد » أخرىبن سبا و أساطير  عبداللّه«عسكرى، كتابى به نام 
 !اند اى كه بر آن نوشته، وجود او را انكار كرده مغنيه نيز در مقدمه

شود و نشـان   بن سبا فراوان يافت مى در حاليكه، در خود كتب معتبر شيعه، بحث از عبداللّه
ه اين روايـات توجـه   ب! دهد كه وجود او، يك حقيقت قطعى است، چه انكار كنند و چه نكنند مى
 :كنيم مى

بـن سـبا    روايتهاى زيادى را در رابطه با عبداللّه -از علماى اقدم شيعه  -» عبدالعزيز كشى«
بـن سـبا كسـى بـود كـه       عبداللّه«: از امام باقر روايت است: كنيم آورده كه به چند نمونه توجه مى

 -خبـر بـه اميرالمـؤمنين    ! داسـت پنداشـت كـه اميرالمـؤمنين همـان خ     كرد و مى ادعاى نبوت مى
تـو  ! آرى: رسيد، پس او را خواند و از او پرسيد و او نيز بـدان اقـرار كـرد و گفـت     -السالم  عليه

واى بر تـو كـه   : فرمود -السالم  عليه -پس اميرالمؤمنين ! تو خدايى و من هم پيامبر هستم! همانى
پـس  ! ن كـه مـادرت بـه عزايـت بنشـيند     شيطان تو را تسخير كرده است، برگرد از اين و توبه كـ 

او را زندانى كـرد و از او خواسـت، خـالل سـه روز      -السالم  عليه -خوددارى كرد، اميرالمؤمنين 
      1.»!توبه كند، اما توبه نكرد، پس او را با آتش سوزاند

ـ  ! بن سـبا را لعنـت كنـد    خداوند عبداللّه«: از امام صادق نيز روايت است عـاى ربوبيت او اد
نمود، در حاليكه به خـدا سـوگند اميرالمـؤمنين، تنهـا عبـد خـدا و         -السالم  عليه -اميرالمؤمنين 

گروهـى هسـتند كـه دربـاره مـا چيزهـايى       ! فرمانبردارش بود، واى بر كسى كه بر ما دروغ ببنـدد 
      2.»!ما از آنها بيزاريم! ما از آنها بيزاريم! گوييم گويند كه ما خود درباره خودمان نمى مى

لعنت خدا بر كسى كـه  «: نيز روايت شده كه گفت -امام زين العابدين  -بن حسين  از على
آورم، تمام موهـاى بـدنم راسـت     بن سبا را به ياد مى به راستى هرگاه نام عبداللّه! به ما دروغ ببندد

 -على ! سوگند به خدا! خدا او را لعنت كند! او امر عظيمى را ادعا كرد كه حقيقت ندارد! شود مى
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 نقدي بر كتاب تيجاني

به درجه كرامت نرسيد، مگر با طاعت خـدا  ! بنده صالح خدا و برادر رسول خدا بود -السالم  عليه
 1. »!و رسولش، و رسول خدا نيز به كرامت نرسيد، مگر با طاعت خدا

گـذاريم كسـى بـر مـا دروغ      بيت، راستگويانى هستيم كه نمى ما اهل«: گويد امام باقر نيز مى
اصـدق   )صلي اهللا عليه و سـلم (رسول خدا .. دار سازد و راستى ما را نزد مردم، لكّه ببندد و صدق

و أميرالمؤمنين اصدق مـردم  ! مردم و راستگوترين پاكان بود، در حاليكه مسيلمه بر او دروغ بست
بن سـبا بـر او و بـر خـدا دروغ      بود، در حاليكه عبداللّه )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا بعد از 
السـالم   عليه-او يهودى بود كه مسلمان شد و على ! دارساختن صدقش تالش كرد و در لكّه بست

بن نون، جانشين موسى غلـو   داشت و هرآنچه كه در زمان يهوديتش درباره يوشع را دوست مى -
 -در مـورد علـى    )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا كرد، مثل همان را در اسالمش بعد از وفات 

بودن امامت علـى سـخن گفـت و نسـبت بـه       او اولين كسى بود كه به فرض! گفت -الم الس عليه
و از همـين جاسـت كـه مخـالفين شـيعيان      ! دشمنانش بيزارى جست و آشكارا آنها را تكفير كرد

      2.»!اصل رفض و تشيع برگرفته از يهوديت است: گويند مى
او مـدعى  . كفر برگشت و آشكارا غلـو نمـود  بن سبا به  عبداللّه«: گويد نيز مى» علّامه حلّى«

از او خواسـت   -السالم  عليه -پس على ! همان خداست -عليه السالم  -على : نبوت شد و گفت
تا ظرف سه روز توبه كند، اما برنگشت، پس او را همراه بـا هفتـاد مـرد ديگـر كـه بـا ايـن ادعـا         

 3.»!همراهش بودند، آتش زد
بن سبا كسى بود كه مرتد شد و اولين كسـى بـود كـه غلـو را      بداللّهع«: گويد ممقانى نيز مى

او ! او را بـا آتـش سـوزاند    -السـالم   عليـه  -اميرالمـؤمنين  ! او غلوكننده ملعون اسـت ! پديد آورد
 4.»!گفت كه على خداست و او پيامبر مى

ض الهـى  سبئيه به امامت على معتقد بودنـد و آن را واجـب و فـر   «: گويد نيز مى» نوبختى«
او اولين كسى بود كه طعن و نفـرين بـر أبـوبكر و    .. بن سبا بودند آنها پيروان عبداللّه.. دانستند مى

على به من گفته كـه  : گفت عمر و عثمان و ساير صحابه را پديد آورد و از آنها بدگويى كرد و مى
د و بدان اقرار كرد، پـس  او را گرفت و از او در اين مورد پرسي -السالم  عليه -على ! چنين بگويم

كشـى   آيا مردى را مى! اى اميرالمؤمنين: فرياد زدند) پيروانش(امر به قتلش را صادر كرد، اما مردم 
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پـس  ! كند؟ بيت و واليت و دوستى شما و بيزارى از دشمنانت دعوت مى كه به حب شما اهل1
بن سـبا، يهـودى بـود و     ه عبداللّهاند ك گروهى از آگاهان نقل كرده.. على او را به مداين تبعيد كرد

بـن   داشت و همان چيزى كه در زمان يهوديتش در مـورد يوشـع   اسالم آورد و على را دوست مى
طالب گفـت، و   بن أبى گفت، در زمان اسالمش نيز درباره على مى )عليه السالم(  موسىنون بعد از 

الهى است و آشكارا از دشـمنانش   فرض -السالم  عليه -امامت على : او اولين كسى بود كه گفت
اصـل رفـض،   : گوينـد  به همين جهت، كسانى كه  با شيعيان مخالف هستند، مى.. كرد بدگويى مى

: و زمانى كه خبر شهادتش به او رسـيد، او همـراه بـا پيـروانش گفتنـد     ! برگرفته از يهوديت است
هفتـاد شـاهد عـادل كـه بـر       اگر مغز على را بـه ! سوگند به خدا! گوييد اى دشمنان خدا دروغ مى

شود  ميرد و كشته نمى دانيم كه او نمى ما مى! كنيم مرگش شهادت دهند، برايمان بياوريد، بارو نمى
 1. »!تا اينكه زمين را مالك شود و مردم را با عصايش هدايت كند

ى بن سبا هستند و عبداللّه پسر وهب راسب سبئيه، اصحاب عبداللّه«: گويد نيز مى» سعد قمى«
دادنـد و او دو تـن از    أسود نيز او را در نظراتش يـارى مـى   بن حرس و إبن عبداللّه. همدانى است

بكر و عمر  او اولين كسى بود كه آشكارا طعن و بدگويى نسبت به أبى.. بزرگترين اصحابش بودند
 2.»!و عثمان و ساير صحابه را آغاز كرد و از آنها بيزارى جست

: گويـد  مـى  -كه بـه زبـان فارسـى اسـت      -يرانى نيز در تاريخش ميرخواند، مورخ شيعى ا
بن عفان در مصر زياد هسـتند، بـه آنجـا رفـت و      بن سبا، زمانى كه فهميد مخالفين عثمان عبداللّه«

تظاهر به علم و تقوا نمود، تا جايى كه مردم فريب او را خوردند و بعد از رسوخ در آنان، شـروع  
بـراى هـر پيـامبرى، خليفـه و جانشـينى اسـت، پـس        : و گفت به ترويج مذهب و مسلكش نمود

جانشين و خليفه رسول خدا، كسى غير از على نيست كه صاحب علم و فتوا و متزين بـه كـرم و   
به راستى اين امت به على ظلم كردند و حقّش را غصب ! شجاعت و متّصف به امانت و تقواست

كنون جمع شويم و او را يارى و معاضدت كنيم و الزم است ا! نمودند؛ حقّ خالفت و واليتش را
بدين ترتيب گروه زيادى از مردم مصر تحت تأثير اقـوال و  ! و طاعت و بيعت با عثمان را بشكنيم

 3.»آرايش قرار گرفتند و بر عليه عثمان شوريدند
 -بن سبا در حاليكـه علـى    عبداللّه«: گويد نيز مى -از علماى غالى شيعه  -» الحديد أبى إبن«
و آن را تكرار نمـود، پـس   ! تويى! تويى: خواند، در مقابلش ايستاد و گفت خطبه مى -السالم  عليه
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پس دسـتور داد  ! تو خدايى: گفت! من چه كسى هستم؟: به او فرمود -السالم  عليه -اميرالمؤمنين 
     1.»!او را همراه با تمام كسانى كه رأى او را داشتند، بگيرند

بن سبا به على  عبداللّه«: گويد نيز مى -از ديگر علماى غالى شيعه  -» جزايرىسيد نعمةاللّه «
او را بـه مـداين تبعيـد     -السـالم   عليه -پس على ! تو خداى حقيقى هستى: گفت -السالم  عليه -

بـن   او يهودى بوده و مسلمان شد، و آنچه كه در زمان يهوديتش درباره يوشـع : شود گفته مى. كرد
      2.»!گفت، مثل همان را درباره على گفت ز موسى مىنون بعد ا
سـبئيه، پيـروان   «: انـد  گفتـه  -به همراه گروهى از علماى شيعه  -سنّى » عبدالقاهر بغدادى«
غلو نمـود و پنداشـت كـه او پيـامبر خداسـت،       )رضي اهللا عنه(علي بن سبا هستند كه در  عبداللّه

و گروهى از جاهالن كوفه را به اين امر دعـوت   او خداست: سپس در همين نيز غلو كرد و گفت
.. رسيد، پس دستور داد تا آنهـا را در دو گـودال بسـوزانند    )رضي اهللا عنه(علي خبر آن به .. نمود

به خاطر ترس از مخالفت اصحابش با او و پيوستن به سپاه معاويه، او  )رضي اهللا عنه(علي سپس 
كسـى كـه   : به شهادت رسيد، گفـت  )رضي اهللا عنه(علي زمانى كه .. را به سباط مداين تبعيد كرد

انـد كـه علـى     كشته شده، على نبوده، بلكه شيطانى بوده كه به شكل على درآمده و مردم پنداشـته 
بن مريم صـعود كـرد، و همـانطور كـه      به حقيقت على به آسمان رفته، همانگونه كه عيسى! است

نواصب و خوارج نيز در ادعاى قتـل علـى دروغ   يهود و نصارا در ادعاى قتل عيسى دروغ گفتند، 
جز اين نبود كه يهود و نصارا شخص مصلوبى كه به عيسى شباهت داشت، ديده بودنـد  .. اند گفته

على به آسـمان  .. اند و خيال كردند كه اوست و قائلين به قتل على نيز، تنها فرد شبيه على را ديده
علـى در بـين   ! و از دشـمنانش انتقـام خواهـد گرفـت    پرواز كرده و به اين دنيا نزول خواهد كرد 

پـس هـركس صـداى رعـد را     ! ابرهاست و رعد، همان صدايش است و برق نيز خشم و شالّقش
 !شود گردد و تمام زمين را مالك مى على برمى! السالم عليك يا أميرالمؤمنين: شنيد، بگويد

بن سبا كه مؤسس سـبئيه   داللّهعب... اين گروه، عقيده دارند كه مهدى منتظر همان على است
بود، در اصل فردى يهودى از اهل حيره بود كه به اسالم تظاهر نمود و خواست كه نزد اهل كوفه 

ام كه بـراى هـر پيـامبرى،     من در تورات يافته: گفت پس برايشان مى! سمت و رياستى داشته باشد
ياست، همانگونه كـه محمـد،   جانشينى است و على، همان جانشين محمد است و او بهترين اوص

او از : گفتنـد  )رضـي اهللا عنـه  (علي زمانى كه ياران على اين را از او شنيدند، به .. بهترين انبياست
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خواسـت كـه او را    )رضـي اهللا عنـه  (علـي  اما در او بسيار غلو كرد، پس ! دوستداران توست3
  1 باس او را از اين كار نهى كرد وبن ع بسوزاند، اما عبداللّه

يعنـى   -سازد و تو اكنون عازم جنگ با شـام   كشتن او، اصحابت را با تو مخالف مى: گفت
او را بـه   )رضي اهللا عنـه (علي پس ! هستى و الزم است، يارانت را براى خود نگه دارى -معاويه 

: فتبه قتل رسيد، گ )رضي اهللا عنه(علي بن سبا گفتند كه  زمانى كه به عبداللّه!... مداين تبعيد كرد
كنند كه از يكى عسل جارى است و  دو چشم در مسجد كوفه براى على گريه مى! به خدا سوگند

بن سبا بر همان دين يهود بود  همانا عبداللّه! گيرند از ديگرى روغن، و شيعيان او از آن مشت برمى
بكشـاند  و هدفش اين بود كه مسلمانان را با غلو و تأويالتش نسبت به على و فرزندانش به فساد 

 2. »!تا به آنها معتقد شوند، همانگونه كه مسيحيان به عيسى معتقدند

چنانچه سعد قمـى در كتـابش،    3اند؛ همين موضوع را گروهى از علماى شيعه نيز ذكر كرده
قمـى در تحفـة األحبـاب،      شترى در قاموس الرجال خود، عبـاس شيخ طوسى در رجال خود، شو

 5 ..التواريخ، و ميرخواند در روضةالصـفا   زاتقى خان در ناسخمير 4ت الجنات،خوانسارى در روضا
 :به اين مصادر نيز رجوع كرد  توان مى» بن سبا عبداللّه«در مورد شخصيت 

حـل  «شيخ عباس قمى، » الكنى و األلقاب«أعلمى حائرى،  »دائرةالمعارف«ثقفى، » الغارات«
نقـد  «قهبائى، » مجمع الرجال«طاووسى، » رالتحري«داود،  إبن» الرجال«أحمدبن طاووس، » اإلشكال
شهربن آشـوب مازنـدرانى،   » طالب أبى مناقب آل«مقدسى أردبيلى،  »جامع الرواة«تفرشى، » الرجال

 ...محمدبن طاهر عاملى و »مرآة األنوار«

_________________________________________________________________________ 
علـى گروهـى از مرتـدين را    «: انـد  نقل كـرده » أبوداود«و » ترمذى«و » بخارى«سنّت آمده كه  در روايتى از اهل - 1

هركس دينش را تغيير : كشتم؛ زيرا رسول خدا فرمود من هم آنان را مى: عباس رسيد، وى گفت اين خبر به إبن. سوزاند
با عـذاب خـدا،   : فرمود) صلي اهللا عليه و سلم(سوزاندم؛ زيرا رسول خدا  ولى من آنها را نمى!.. شيدداد و مرتد شد، بكُ

التاج الجـامع لألصـول فـى    .. (»!گويد عباس راست مى إبن: اين سخن به على رسيد و فرمود!.. كسى را مجازات نكنيد
  ).78 ، ص3 أحاديث الرسول، ج

  . ، چاپ مصر233-235 الفرق بين الفرق، بغدادى، ص - 2
  . ، چاپ تهران21 المقاالت و الفرق، سعدبن عبداللّه أشعرى قمى، ص - 3
 . ، چاپ نجف51 رجال طوسى، ص -
 .463 ، ص5 قاموس الرجال، شوشترى، ج -
 . 184 تحفةاألحباب، شيخ عباس قمى، ص - 4
  .، چاپ قم114 روضات الجنات، خوانسارى، ص -
 . 327 ، ص1 ج - 5
 .، چاپ ايران292 ، ص2 ج -
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و  )رضـي اهللا عنـه  (عثمان بن سبا، و ايجاد آشوب عليه  توان در وجود عبداللّه بنابراين، نمى
امامـت الهـى   «ر وقوع جنگهاى جمل و صفين، و پديدآوردن نظرياتى جديد در رابطه بـا  توطئه د

طعـن  «و » غلـو در ائمـه  «و » مهـدويت «و » بـداء «و » رجعت«، همچنين عقايد »على و فرزندانش
 !..شك و ترديد داشت» اش با تشيع رابطه«، و در يك كلمه »گانه و ساير صحابه خلفاى سه

علـي  پـس از شـهادت   .. يل حزب منظّم شيعه، كى و چگونه بـوده اسـت  اما ببينيم كه تشك
بـه ايـن    )رضـي اهللا عنـه  (علـي  در بين حاميان و ياران  -توسط يكى از ازارقه  - )رضي اهللا عنه(

رضـى اللّـه    -گروهى به همراه حسن و حسين .. شكل نيز تفرقه افتاد و به دو گروه تقسيم شدند
كردند و صفوف خود را با صفوف معاويه و ساير مسلمانان، يكى  با معاويه صلح و بيعت -عنهما 
بن سبا، از پذيرش حكومت معاويه و بيعت با او خوددارى  سبئيه نيز به پيروى از عبداللّه.. نمودند

على افضل الخلق است، دشمن يا نبردكننده با او، دشـمن خداسـت و هميشـه در    : كردند و گفتند
صـلي  (پيامبر على و پيامبر، جز در نبوت نيست و او جانشين برحقّ فرق بين .. دوزخ خواهد بود
اند، غاصب حقّش بوده و آنها و  بوده است، اما خلفايى كه قبل از او خالفت كرده )اهللا عليه و سلم

اند؛ زيرا از  اند، مرتد و ستمگر بوده تمام كسانى كه دست بيعت به آنها داده و خالفتشان را پذيرفته
اند و امام برحق را از اين سمت الهـى،   سرباز زده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر وصيت  امر خدا و

گانه، معاويـه را در پسـتهاى دولتـى گمـارده      چون خلفاى سه: گفتند و حتّى مى.. اند محروم نموده
گان كنند كنندگان و بيعت بودند، آنها گناهكار و كافرند و شروع به تكفير و تلعين خلفاء و انتخاب

 ..همانگونه كه مصادر شيعه اذعان دارند!.. با آنها نمودند
بـا داشـتن ايـن     -گيرى فرقه منظّم شيعه  و در واقع شكل -ظهور اين گروه به شكل منظّم 

در  )رضـي اهللا عنـه  (  حسينشهادت .. به وجود آمد )رضي اهللا عنه(علي نظريات، پس از شهادت 
اخت و احساساتشـان شـدت گرفـت و نظرياتشـان شـكل      تر س كربال، صفوف اين مردم را فشرده

عباس  اميه و بنى اضافه بر آن، نفرتى كه بين ساير مسلمانان نسبت به بنى.. آشكارى به خود گرفت
به خاطر طرز حكومت و ظلم و ستمشان پيش آمده بود، احساسات همدردانه مردم را نسـبت بـه   

كم با گذشت زمان  و جنگ و كشـتار   بخشيد، و كمآنان ايجاد كرد و دعوتشان را نيروى بيشترى 
علـي  خالفت و حكومت، مطلقاً حقّ : اميه و عباسيان، بر نظرات خود افزودند و گفتند سياسى بنى

آنها را قبالً از طرف خدا  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و فرزندانش است و اصالً  )رضي اهللا عنه(
همچنين بعـد از آن  .. ن را قبول نكند، مرتد و كافر استتعيين فرموده است، پس هركس خالفتشا
عباس علناً مرتكب شدند، بر نظريات خـود، ايـن    اميه و بنى همه اشتباهات و فسادى كه حكّام بنى

 !را هم افزودند كه خليفه و امام بايد معصوم باشد و هيچ گناه و اشتباهى را مرتكب نشود
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صلي اهللا عليه و (پيامبر خدا انتخاب شده و توسط  به عقيده آنها، هر امامى كه از طرف5
معرفى گشته است، ذاتاً و فطرتاً و از نظفه اوليه، نه تنها از گناه به دور اسـت، بلكـه از هـر     )سلم

نظريات .. ترين پايگاه اين افراد بود كوفه، مستحكم!.. نوع اشتباه و فراموشى مصون و در امان است
 :ستويژه آنها از اين قرار ا

امامت و خالفت شامل مصالح عامه نيست كه انتخاب وى به امت مربوط شـود، بلكـه    -1
 )صـلي اهللا عليـه و سـلم   (پيـامبر  شـود و بـر    يكى از اصول دين است كه از طرف خدا تعيين مى

 !واجب است كه انتخاب امام را به جاى واگذاركردن به مردم، خود به حكم صريح منصوب نمايد
معصوم باشد؛ يعنى از تمام گناهان بزرگ و كوچك، آشكار و پنهـان، مصـون    امام بايد -2

 !گويد، حقّ است بوده و صدور فراموشى و اشتباه از وى جايز نبوده و هر سخنى كه مى
از جانب  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا على و فرزندانش، همان كسانى هستند كه  -3

كرده و آنها بنا بر نص، امام بودند و چون اصحاب بر نـص   خدا بعد از خود به عنوان امام معرّفى
هركدام از ائمه الزماً .. شوند عمل نكردند، همگى مرتد محسوب مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

 1! شود و همچنين امام سلف خود مقرّر مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر بر اساس نص 

ن، در طـول تـاريخ باعـث كشمكشـها و اختالفـات      اين نوع تعيين جانشين در بـين شـيعيا  
شديدى گشته است كه با فوت هر امامى، گروهها و فرق ديگر پديد آمده و اغلب با يكـديگر در  

 ..اند اند و هركدام خود را گروه ناجى و برحقّ دانسته جنگ و ستيز بوده
: جملـه  پيرامون فرق شيعه، كتب زيادى توسط علماى خـود شـيعه نوشـته شـده اسـت؛ از     

هجرى و از بزرگان محدثين شيعه  301متوفّاى سال  -» خلف األشعرى القمى سعدبن عبداللّه أبى«
أبومحمـد  «، و ديگـرى  »المقـاالت و الفـرق  «صـاحب كتـاب    -و از اصحاب امام حسن عسكرى 

صاحب كتـاب   -و از علماى بزرگ شيعه در بغداد  310متوفّاى سال  -» بن موسى نوبختى حسن
كه ما در اينجا خالصه اين دو كتاب را در بيان مذاهب و فرقى كه در خـود شـيعه   .. »هلشيعفرق ا«

آوريم تا ببينـيم اگـر بـه راسـتى حقيقتـى در       اند، مى پيدا شده )رضي اهللا عنه(علي پس از شهادت 
 :آمد داشت، هرگز اين همه مذاهب و فرق گوناگون به وجود نمى نصوصشان وجود مى

 :)رضي اهللا عنه(علي  فرق شيعه پس از -
 :، يارانش به دو گروه بزرگ تقسيم شدند)رضي اهللا عنه(علي گفتيم كه پس از شهادت 

_________________________________________________________________________ 
-109 ، ص1 الملل و النحل، شهرستانى، ج -196-197 خلدون، ص مقدمه إبن: براى تفصيل بيشتر، رجوع شود به - 1

  . عقائد اإلمامية، محمدرضا المظفّر -87 ، ص1 اإلسالميين، أشعرى، ج مقاالت -108
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بـا معاويـه    -رضى اللّه عنهما  -گروهى از سبئيه جدا شدند و همراه با حسن و حسين  -1
 !بيعت كردند و به ساير مسلمانان پيوستند

علـى كشـته   : گفتند -زاييده همين گروه هستند هاى شيعه  كه تمام فرقه -اما گروه دوم  -2
ميرد و نخواهد مرد تا اينكه مالك زمين شود و عرب را با عصاى خويش هدايت كند  نشده و نمى

اى است  اين نخستين فرقه! و زمين را كه از ظلم و جور آكنده است، از قسط و عدل سرشار سازد
با عقايد متفاوتى ظاهر شـده و سـخنان    )و سلم صلي اهللا عليه(پيامبر كه در بين مسلمانان پس از 
بودند كه دو » بن سبا عبداللّه«مشهور شدند و آنان همان پيروان » سبئيه«غلوآميز گفتند كه بعدها به 
.. كردند او را در اين نظريات يارى مى» إبن أسود«و » بن حرس عبداللّه«تن از دوستانش به نامهاى 
آشكارا بر أبوبكر و عمر و عثمان و ساير صحابه، طعـن زدنـد و ادعـا    آنها اولين كسانى بودند كه 

 !نه جايز است و نه حالل» تقيه«كردند كه 
او را به مداين تبعيد كرد، خبر شهادتش به او رسـيد، امـا او    )رضي اهللا عنه(علي زمانى كه 

ر مغز على را به هفتاد اگ! سوگند به خدا! گوييد اى دشمنان خدا دروغ مى: همراه با پيروانش گفتند
ميرد  دانيم كه او نمى ما مى! كنيم شاهد عادل كه بر مرگش شهادت دهند، برايمان بياوريد، بارو نمى

آنگـاه همـان روز   ! شود تا اينكه زمين را مالك شود و مردم را با عصايش هدايت كند و كشته نمى
ون كسى كـه زنـده اسـت، از وى    رفته و همچ )رضي اهللا عنه(علي رهسپار كوفه شدند و به خانه 

دانيـد كـه    مگر نمـى ! سبحان اللّه: گفتند )رضي اهللا عنه(علي چون خانواده ! اجازه دخول خواستند
او نجـوا را  ! ميـرد  شـود و نـه مـى    دانيم كه او نه كشته مـى  ما مى: گفتند! اميرالمؤمنين شهيد شده؟

خـورده در تـاريكى    شـير صـيقل  هاى دربسته آگاه اسـت و همچـون شم   شنود و از درون خانه مى
ايـن  : گفتنـد  آنها مى! رود و رعد صداى او، و برق خشم اوست او در بين ابرها راه مى! درخشد مى

 !..شود جزء الهى به نوع تناسخ از امامى به امام ديگر منتقل مى

بـن   عبداللّـه «چنانچه مـذهبى توسـط   .. هاى ديگرى نيز پديد آمدند از بين همين گروه، فرقه
 )رضـي اهللا عنـه  (علـي  به نظر آنهـا،  .. شود خوانده مى» حربيه«به وجود آمد كه » حرب الكندرىال

و چون از خلق خود خشمگين شده، پنهان گشته اما به زودى ظهور خواهد ! خداى عالميان است
 !كرد

خداوند علـى و فرزنـدانش را   : آنها قائلند.. نام گرفتند» مفوضه«گروه ديگرى پديد آمد كه 
 !ق كرد و سپس خود كناره گرفت و آفرينش جهان و تدبير شؤون آن را به ايشان واگذاشتخل
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معروفند و قائل به تثليث بودند » ثالوثيه«گروه ديگر از همين سبئيه به وجود آمد كه به 7
دانستند و جالب اين كه بعضـى   القدس را سلمان فارسى مى و على را پدر و محمد را پسر و روح

 !يكشنبه يعنى على، دوشنبه يعنى حسن و حسين: گفتند از ايشان مى
ملتزم شدند، امـا همـين كـه     -رضى اللّه عنهما  -بن على  گروهى از سبئيه به امامت حسن

با معاويه صلح نمودند و خالفـتش را پذيرفتنـد، و هديـه و     -رضى اللّه عنهما  -حسن و حسين 
تقبل كردند، بعضى از آنها جدا شده و به ايشـان   اموالى را كه معاويه پس از صلح برايشان فرستاد

معتقـد شـدند؛ زيـرا او در    » محمدحنفيه« )رضي اهللا عنه(علي طعن زدند و به امامت فرزند ديگر 
 -رضـى اللّـه عنهمـا     -پرچمدار پدرش بود، در حاليكه حسـن و حسـين    -جمل  -جنگ بصره 
عبيده  مختاربن أبى«ناميده شدند؛ زيرا رهبرشان » همختاري«يا » كيسانيه«اين گروه به .. چنين نكردند

 )رضـي اهللا عنـه  (  حسيناو همان كسى است كه به خونخواهى امام .. بود» كيسان«ملقّب به » ثقفى
كه پس از » محمد حنفيه«را كشت و مدعى بود كه » عمربن سعد«و » بن زياد عبيداللّه«برخاست و 

اينان پس از محمـدبن حنفيـه بـه    .. كار مأمور كرده است پدرش امامت از آن اوست، وى را بدين
 .قائلند» بن عباس بن عبداللّه محمدبن على«و بعد از او به امامت » أبوهاشم عبداللّه«امامت پسرش 

  
 ):رضي اهللا عنه(  فرق شيعه پس از حسن -

عتقـد  م )رضـي اهللا عنـه  (  حسـين ، گروهى به امامت برادرش )رضي اهللا عنه(  حسنپس از 
شهيد شد، از » عمربن سعد«، توسط سپاه »زياد إبن«شدند و چون او در دوران يزيد و در حكومت 

چـرا حسـن بـا    : دچار حيرت شدند و گفتند -رضى اللّه عنهما  -اختالف روش حسن و حسين 
 اينكه يارانش بيش از ياران حسين بودند، صلح را پذيرفت، اما حسين با قلّت افرادش و عدم توان
جنگ، صلح نكرد تا اينكه خود و تمام يارانش شهيد شدند؟ اگر كار حسن حـق و واجـب بـود،    
!.. پس كار حسين خطا و غيرواجب بوده و در غير اين صورت، حسن خائن و خطاكار بوده است

به گمان آنها، .. قائل شدند» محمدبن حنفيه«از اين رو به امامت هردو امام ترديد كرده و به امامت 
محمـدبن  «همـين   )رضـي اهللا عنـه  (علـي  نزديكترين فرد به  -رضى اللّه عنهما  -د از حسنين بع

 !تر است است و او به امامت از هركسى شايسته» حنفيه
رضي اهللا (علي » وصى«و » مهدى«همان » محمدبن حنفيه«اى از اين فرقه معتقد شدند  دسته

حق ندارد بـا او مخالفـت كـرده يـا بـدون       )نهرضي اهللا ع(علي است و هيچ كس از خاندان  )عنه
 )رضـي اهللا عنـه  (  حسـين با معاويه و جنگ  )رضي اهللا عنه(  حسنصلح .. اش شمشير بكشد اجازه

ايـن فرقـه كـه    !.. شدند بود، آنها هالك و گمراه مى اش مى با يزيد به اذن او بوده و اگر بدون اجازه
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صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  پندارند كه روح خدا در  د و مىنيز قائلن» تناسخ«نام دارند، به » كيسانيه«
و روح پيامبر در على و روح على در حسن، روح حسن در حسين و به همين ترتيب روح  )سلم

به نظر آنان نمازهاى يوميه پانزده عـدد و هـر نمـاز، هفـت     !.. كند هر امام در امام بعدى حلول مى
شود  بارد و حجت آشكار مى د كه توسط امامان باران مىگروهى از ايشان گمان دارن!! ركعت است

.. شـوند  كسى كه تابع آنـان شـود، نجـات يابـد و ديگـران هـالك مـى       .. رود و ضاللت از بين مى
اند كه هركس داخـل شـود، نجـات يابـد و      آنان چون كشتى نوح.. بازگشت به سوى ايشان است
 !هركس بازبماند، غرق شود

هاى مختلفى با ادعاهـاى گونـاگون ظهـور كردنـد؛ چنانچـه       فرقهسپس در ميان اين گروه، 
بن  عبداهللا«پيوستند و مدعى امامت » حربيه«به » بن محمد حنفيه أبوهاشم«گروهى از ايشان پس از 

معتقـد بـوده و در حـقّ    » تناسـخ «ايـن گـروه نيـز بـه     .. شـدند » عمروبن الحرب الكندرى الشامى
 !دندكر غلو مى» بن عمرو عبداللّه«

نمرده است، بلكه بـين مكّـه و مدينـه در كـوه     » محمد حنفيه«اى ديگر ادعا كردند كه  دسته
رضوى مقيم است و از انظار مردم غايب گرديده و در آينده ظهور خواهد كرد و جهـان آكنـده از   

ا و جالب اين كه تمام اين فرق، عقايد خـود ر ... ظلم و ستم را از قسط و عدل، پر خواهد ساخت
 !!كنند روايت مى» جابربن يزيد جعفى«و » جابربن عبداللّه انصارى«از 

شدند و پنداشـتند  » زينب األجدع األسدى الخطاب محمدبن أبى أبى«گروهى از ايشان، تابع 
از جملـه  ! يكى رسـول نـاطق و ديگـرى رسـول صـامت     : كه در هر زمان، دو پيامبر موجود است

بوده است و اين آيـه از قـرآن را موافـق مقصـود خـود       محمد رسول ناطق و على رسول صامت
 :كردند تأويل مى

m�I�J�K�ML��l ]44: المؤمنون [  
 )..آنگاه رسوالن خود را پياپى فرستاديم(

از اين حـد هـم گذشـتند و     -مشهورند » خطابيه«كه در تاريخ به  -بعدها جماعتى از آنان 
رسـيد،    و چون اين رأى به اطّالع امام صادق!! دايندخ -نعوذ باللّه  -ادعا كردند كه محمد و على 

 !و پيروانش را لعنت كرد و از آنها برائت جست» أبوالخطاب«
گروهى به الوهيت امام صادق قائل شـده و چنانكـه در   : خطابيه، به چند فرقه تقسيم شدند

و برادر و بسيارى  آمده، ازدواج خواهر -» هفرق الشيع«و » المقاالت و الفرق«يعنى  -كتب مذكور 
 !شمردند از محرّمات ديگر را حالل مى
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-نام گرفتند، معتقدند كـه خداونـد   » مخمسه«كه » أبوالخطاب«گروهى ديگر از پيروان 9
همان محمد است كه وى به پنج صورت ظهور كرده است؛ يعنى به صـورت محمـد و    -معاذاللّه 

ت از اين صور خمسه، حقيقى نيسـتند و  از نظر آنان، چهار صور! على و فاطمه و حسن و حسين
او اولين كسى است كه ظاهر شده و اولـين نـاطقى اسـت كـه     .. صورت اصلى همان محمد است

و » آدم«است كه زمـانى در صـورت   » حقيقت محمديه«اينان معتقدند كه همان ! سخن گفته است
حقيقـت  «و همچنان كـه  ! ستبوده ا» عيسى«و يا » موسى«يا » ابراهيم«يا » نوح«زمانى در صورت 

در عرب به صور مختلف ظهور كرده، در عجم نيـز بـه صـورت پادشـاهان و كسـرايان      » محمديه
ايـن حقيقـت ابتـدا بـه صـورت      ! شود درآمده و در هر دوره به صورت اليق همان زمان ظاهر مى

ردنـد؛ لـذا از بـاب    درآمد و بندگان را به وحدانيت خويش فراخواند، اما او را انكـار ك » نورانيت«
درآمد كه البتـه بـاطنش   » امامت«ناگزير به صورت .. نمودار شد، باز هم او را انكار كردند» نبوت«

در نزد اين فرقه، ظهور خدا صورت امامـت  !! است، و در اين حالت او را پذيرفتند» محمد«همان 
در نبوت، سلمان فارسى دارد و داراى بابى است كه در هر زمان شكل خاصى دارد؛ چنانكه در ص

 .الخ... در آمد و» الخطاب محمدبن أبى«اين باب بود و بعد به صورت 
  
 :)رضي اهللا عنه(  حسينفرق شيعه پس از  -

بـه امامـت   » كيسـانيه «، بـرخالف  )رضي اهللا عنه(  حسينگروهى از شيعيان پس از شهادت 
 ..قائل شدند -اش أبوبكر بوده  كنيه -» العابدين زين«ملقّب به  -رضى اللّه عنهما  -بن حسين  على

منقطع شده و ائمه همان  )رضي اهللا عنه(  حسيناى ديگر معتقد شدند كه امامت پس از  فرقه
آنان را بـا   )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا اند كه  بوده -يعنى على و حسن و حسين  -سه تن 

دم حجت هسـتند و آنـان نيـز بـه وظيفـه      نام و نشان معرّفى كرد و آنها يكى پس از ديگرى بر مر
اين گروه، پس از اين سه نفر بـه امامـت   .. نياز شدند خويش چنان عمل كردند كه مردم از امام بى

هيچ كس قائل نيستند و معتقدند كه آن سه امام، نه بـراى امامـت بلكـه بـراى انتقـام از دشـمنان       
 !قائم به نظر آنان، همين است و قيام» مهدى«خواهند كرد و معناى ظهور » رجعت«خويش، 
  
 :)رحمه اهللا(العابدين فرق شيعه پس از زين -

بـن   محمدبن علـى «به امامت فرزندش  -رضى اللّه عنهما  -بن حسين  گروهى پس از على
گرويدند و تا زمانى كه حيات داشت، در اعتقاد به امامتش بـاقى ماندنـد،   » باقر«ملقّب به » حسين

شنيدند كه وى اظهار كرد از محمـد بـاقر سـؤالى    » عمربن رياح«د موسوم به اى كه از فر مگر عده
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پرسيد و سالى ديگر همان سؤال را مجدداً از او پرسيد و او اين بار جوابى غيـر از جـواب قبلـى    
: امـام بـاقر بـه او گفـت    ! اين جواب غير از پاسخ سال گذشته است: وى به محمد باقر گفت! داد

در كار امام باقر بـه ترديـد   » عمربن رياح«از اين رو، !.. بوده است» تقيه«ب شايد جواب من به سب
.. دهد امام برحق، در هيچ شرايطى فتواى باطل نمى: افتاد و از اعتقاد به امامتش عدول كرد و گفت

      1.را اختيار كردند -» زيديه«از فرقه  -» بتريه«اى ديگر، مذهب  بدين ترتيب او همراه عده
كـه قيـام نمـود و     -» بـن حسـين   زيدبن على«به امامت » محمد باقر«اى ديگر به جاى  فرقه
آنها معتقدند كه امامت بعد از حسـن  .. مشهورند» زيديه«معتقد شدند كه در تاريخ به  -شهيد شد 

كـه از فاطمـه    - )رضـي اهللا عنـه  (علـي  و حسين در فرزندان اين دو امام است و در ديگـر اوالد  
ست، و فرزندان اين دو براى امامت، يكسانند و معلوم نيست كدام يـك امـام خواهـد    ني -نيستند 

علـي  با شمشير قيام كنـد، همچـون    -عليه سالطين اموى و عباسى  -بود، بلكه هركس از ايشان 
است و همه خاندانش و ساير مردم بايد از  هاز جانب خداوند، امام واجب اإلطاع )رضي اهللا عنه(

على دعوت كند، و در صورت قيامش، اگر كسى  ، حتّى اگر او مردم را به رضاى آلاو پيروى كنند
بيتش باشـد، كـافر    از اطاعتش تخلّف كند و مردم را به سوى خويش دعوت نمايد، اگرچه از اهل

كه قيام نكند و پرده بيندازد و در خانـه بنشـيند،    )رضي اهللا عنه(علي و هر يك از فرزندان ! است
 !امامت نمايد، كافر و گمراه است و پيروانش نيز همينطوراما ادعاى 

شـوند و   ناميده مـى » جاروديه«يا » سرحوبيه«اى از شيعيان زيدى هستند كه  اين گروه، فرقه
شـيعيان زيـدى   .. باشـند  مى» أبوخالد يزيدبن أبوخالد واسطى«و » الجارود زيادبن منذر أبى«پيروان 

 ..دهند را تشكيل مى... و» مغيريه«، »بتريه«، »عجليه«، »عقوبيهي«، »صاحبيه«فرق متعددى از قبيل 
  
 :)رحمه اهللا(فرق شيعه پس از محمد باقر -

گروهـى بـه امامـت    : پيروانش به دو دسته تقسيم شـدند  )رحمه اهللا(پس از وفات امام باقر
مدينه عليـه   او در.. گرويدند» نفس زكيه«معروف به » المجتبى بن حسن بن حسن محمدبن عبداللّه«
امـا ايـن گـروه معتقدنـد كـه او همـان       .. خليفه عباسى قيام كرد و در همانجا شهيد شد» منصور«
او زنده و مقيم كوهى در راه مكّه است و بـه  : است و مرگش را منكر شدند و گفتند» مهدى قائم«

 !زودى خروج خواهد كرد

_________________________________________________________________________ 
، »عبيـده  زيادبن أبـى «، »منصوربن حازم«، »محمدبن مسلم«ساير اصحاب ائمه از قبيل » عمربن رياح«عالوه بر  -  1
اند و در اين باره از امام باقر و صادق سؤال كرده و  نيز با اين مشكل مواجه بوده... و» نصر الخنثعى«، »زرارةبن أعين«

  ). 9تا2، باب إختالف الحديث، احاديث 1 رجوع شود به أصول كافى، كلينى، ج! (اند جوابهاى گوناگونى شنيده
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معتقدشدند و » جعفر صادق«به  معروف» أبوعبداللّه جعفربن محمد«گروهى ديگر به امامت 
بر اين عقيده باقى بودند تا اينكه او، فرزندش اسماعيل را به عنوان امام پس از خود معرّفى كـرد،  

: و امام پس از مـرگ فرزنـدش گفـت   ! اما اسماعيل در زمان حيات پدرش دار فانى را وداع گفت
اى از  از ايـن رو عـده  ! اسـت حاصـل شـده   » بـدا «همانا در مورد امامت اسماعيل بـراى خداونـد   

أبوعبداللّه به مـا  : را نيز نپذيرفتند و گفتند» بدا«پيروانش از اعتقاد به امامتش عدول كرده و مسأله 
پيوسـته و سـخن   » بتريـه «شود كـه وى امـام نبـوده و بـه فرقـه       سخن نادرست گفته و معلوم مى

شيعيان در مورد ائمه : گفت مى» بن جرير سليمان«.. را در مورد شيعيان پذيرفتند» بن جرير سليمان«
اند كه با اين دو عقيده، هـيچ وقـت كـذب و خطـاى امامشـان آشـكار        خود دو عقيده وضع كرده

 ..»تقيه«و » بدا«: اين دو عقيده عبارتند از.. شود نمى
چون ائمه شيعه از نظر پيروانشان در امر توضيح و تبيين احكام و معارف دين، : »بدا«مسأله 

ون انبياء داراى منصبى الهى هستند و در علم به آنچه بوده و خواهـد بـود و در خبـردادن از    همچ
آيـا از قبـل   : گوينـد  اند، واقع شد، مـى  پس اگر چيزى كه گفته! مقام انبياء هستند آينده، گويى قائم

اند واقع  و اگر چيزى كه گفته! ايم زيرا ما از جانب خدا تعليم گرفته! نگفتيم كه چنين خواهد شد؟
 !!حاصل شده و آنچه را گفتيم، محقّق نفرمود» بدا«براى خدا : گويند نشد، مى

چون سؤاالت شيعيان از ائمه درباره احكام شرع و حالل و حرام ديـن بسـيار   : »تقيه«مسأله 
شد و آنان نيز به اين سؤاالت پاسخ گفتند، پيروانشان اين جوابها را نوشته و تدوين كردند و ائمه 

اين پاسخها را به سبب طول زمان و تفاوت اوقات حفظ نكردند؛ زيرا اين مسائل در يك زمان  نيز
واحد گفته نشده بود، بلكه در سالهاى متعدد و ماهها و اوقـات گونـاگون بيـان گرديـده بـود؛ در      
نتيجه در يك مسأله چندين جواب مختلف و متباين گرد آمد و شيعيان در مورد ايـن اخـتالف و   

در پاسخها، از ائمه سؤال كردند و اين كار را نادرست شمردند، اما ائمه پاسخ دادند كه مـا   تخليط
ايم و ماييم كه بايد پاسخ بگوييم؛ زيـرا پاسـخگويى بـر عهـده      گفته» تقيه«اين جوابها را به عنوان 

 ماست و ما به مصلحت و اينكه براى بقاى ما و شما و محافظت خودمان و شـما از دشـمن، چـه   
      1!!بايد كرد، آگاهتريم

_________________________________________________________________________ 
بندنـد؛ زيـرا ائمـه متّفقـاً مسـلمانان را از       ته بايد توجه داشت كه اين كتب شيعه است كه چنين بر ائمه افترا مىالب -  1

صلي اهللا عليه (عالوه بر اين، بسيارى از روايات منسوب به خاندان پيامبر .. اند پذيرش اخبار ناموافق با قرآن نهى كرده
ران مطالب مورد عالقه خود را از زبانشان جعل كرده و در بسـيارى مـوارد نيـز    اند بلكه ديگ را، آنها ابداً نگفته) و سلم

  !! اند نسبت داده» تقيه«پاسخهاى آنان را كه مورد پسندشان نبوده، به ناحق به 
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تـوان درسـت را از نادرسـت     شود و چگونه مـى  بدين ترتيب، چگونه خطايشان آشكار مى
 !تشخيص داد؟

امـام  «اى از شـيعيان پذيرفتنـد و از قـول بـه امامـت       را عده» بن جرير سليمان«اين سخنان 
 !عدول كردند» صادق

 :)رضي اهللا عنه(  جعفر صادقفرق شيعه پس از  -
گروهـى  : ، پيروانش به چند گروه تقسـيم شـدند  )رضي اهللا عنه(  جعفر صادقس از وفات پ

ميرد تا مجدداً واليت بـر مـردم را بـه دسـت      او زنده است و نمى: مرگ او را انكار كرده و گفتند
اگر ديديد كه سرم از كـوهى بـه   «: بگيرد، او مهدى قائم است و روايت كردند كه او فرموده است

 ..گويند مى» ناووسيه«اين فرقه را ! »غلطد، باور نكنيد؛ زيرا من صاحب شمايم پايين مى
كـه در زمـان حيـات پـدرش     » اسماعيل«اى قائل شدند به اين كه پس از او، فرزندش  فرقه

مسأله مرگ او بـر مـردم مشـتبه شـده     : و مرگ او را انكار كرده و گفتند! درگذشته بود، امام است
همان مهدى قـائم  » اسماعيل«.. گويد مت او تصريح كرده و امام دروغ نمىاست؛ زيرا پدرش به اما

ايـن گـروه بـه    .. ميرد تا اينكه زمين را مالك شـود و بـه امـارت مـردم اقـدام نمايـد       است و نمى
 ..مشهورند» اسماعيليه«

امام است و » بن جعفر محمدبن إسماعيل«اش  گروهى گفتند كه پس از جعفربن محمد، نوه
رسد و براى غير او امامت ممكن نيست؛ زيرا بعد  مى» محمد«ز اسماعيل فقيد به فرزندش امامت ا

شود و جز در اعقاب نيست؛ يعنـى فقـط از    از حسن و حسين، امامت از برادر به برادر منتقل نمى
 ..نامند مى» قرامطه«اين گروه را !.. شود پدر به پسر منتقل مى

زينـب األسـدى    أبوالخطـاب محمـدبن أبـى   «پيـروان  » هخطابيـ «همان » اسماعيليه«در واقع، 
او نيـز  : سپس در مورد امام صادق نيز گفتند! پيامبر و على، خدايند: بودند كه ادعا داشتند» األجدع

پيـامبرى مرسـل اسـت كـه از سـوى      » أبوالخطـاب «و معتقد بودند كه ! خداى زمان خويش است
 !ى مردم مبعوث گشته استبرا -العياذ باللّه  -» جعفربن محمد«خدايش 

پيوستند كه به » قرامطه«اقرار كرده و به فرقه » اسماعيل«به مرگ » خطابيه«بعدها گروهى از 
بن حسين، محمدبن علـى،   على، حسن، حسين، على: نظر آنان، ائمه تنها هفت نفرند و عبارتند از

ـ !.. جعفربن محمد و محمدبن اسماعيل كه همان قائم منتظر است اى  روان ايـن گـروه، دسـته   از پي
 ..نام گرفتند» مباركه«منشعب شدند و فرقه 
نـام  » حميـده «كه مادرش » محمد«پس از جعفربن محمد فرزند ديگرش : فرقه ديگر گفتند

 ..مشهورند» سميطيه«اين گروه به .. پس از او نيز، فرزندانش امام خواهند بود.. داشت، امام است
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قائـل شـدند؛   » بن جعفر عبداللّه األفطح«، يعنى »اسماعيل« اى ديگر به امامت برادر فرقه3
بزرگترين فرزندش بود، و وى به جاى پدرش نشست و خود » جعفربن محمد«زيرا وى در زمان 

» محمد باقر«و پدرش » جعفربن محمد«همچنين رواياتى نقل كردند كه .. را امام و وصى او خواند
 ..»!فرزند بزرگتر است امامت در اوالد امام، با«: اند گفته

اكثريت پيروان جعفربن محمد و بزرگان اصحابش و مشايخ و فقهاى شيعه بـه جـز تعـداد    
و پس از » عبداللّه«گرويدند و با قاطعيت قائل شدند به اينكه امامت در » عبداللّه«اندكى به امامت 

 ..شوند ناميده مى» فطحيه«اين فرقه !.. وى در فرزندان اوست
درگذشت و فرزند پسرى از او باقى نماند، در امامت او نيز ترديـد كـرده و   » داللّهعب«چون 

گرويدند و شمار اندكى نيز » كاظم«ملقّب به » بن جعفر موسى«اكثريت پيروانش به امامت برادرش 
داشته كه او پس از مرگ پـدرش بـه   » محمد«از يك كنيز فرزندى به نام » عبداللّه«ادعا كردند كه 

 !ان رفته و او همان قائم منتظر استخراس
معتقـد شـدند؛   » بن جعفر موسى«بنابراين، اكثر اصحاب جعفر صادق نيز به امامت فرزندش 

السابرى، محمدبن نعمـان   يعفور، عمربن يزيد بياع بن أبى بن سالم جواليقى، عبداللّه هشام: از جمله
بـن تغلـب،    بـن دراج، أبـان   ين، جميـل أبوجعفر أحول معروف به مؤمن الطاق، عبيدبن زرارةبن أع

 ..بن الحكم و چند تن ديگر هشام
-پيروانش جز اندكى انتقـال امامـت از بـرادر بـه بـرادر را      » بن جعفر عبداللّه«پس از مرگ 

بن بكيربن  عبداللّه: اند پيوستند كه از آن جمله» بن جعفر موسى«جايز شمرده و به پيروان  -مجدداً 
 ..السباطىأعين و عماربن موسى 

 :بن جعفر فرق شيعه پس از موسى -
محبوس » هارون الرشيد«در زمان » بن جعفر موسى«مدتى بعد، هنگامى كه براى دومين بار، 

هـاى   گرديد و در زندان وفات يافت، گروهى از پيروانش در امامت او نيز ترديد كرده و بـه فرقـه  
 :ديگر منقسم شدند

ئم بوده، و امامتى پس از او در هـيچ يـك از فرزنـدانش    اى قائل شدند كه او مهدى قا فرقه
كرده و اكنون در محلّـى مخفـى اسـت كـه فقـط      » رجعت«اين گروه معتقد بودند كه وى .. نيست

 !كند دانند و او به اصحاب مورد اعتماد خويش امر و نهى مى برخى از موثّقين مى
رجعـت خواهـد    )يه السالمعل(  عيسىاو مرده است، ولى همچون : گروهى ديگر نيز گفتند

 !كردند ، او را تكذيب مى»رجعت«كرد، اما هنوز رجعت نكرده و قائلين به 
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نمرده و نخواهد مرد تا اينكه شرق و غرب زمـين را  » بن جعفر موسى«: شمارى ديگر گفتند
مهدى «مالك شود و زمين سرشار از ظلم و ستم را از عدل و داد مملو خواهد ساخت و او همان 

است، و چون بيم قتل خود را داشت، صبح از زندان خارج شد و ديگر كسى او را نديـد و  » قائم
انداختن مردم، كسى را كه در زندان مرده بود، در گورستان قـريش و   سلطان و يارانش براى اشتباه
گوينـد؛   است، دفن كردند، ولى دروغ مـى » بن جعفر موسى«شود، مرقد  در همين قبرى كه ادعا مى

او «: او از مردم غايب گرديده و در اين باب روايتى را از امام صادق نقـل كردنـد كـه فرمـود     زيرا
غلطد، باور نكنيد كه او صـاحب  و   مهدى قائم است و اگر ديديد كه سرش از كوهى به پايين مى

 ..»!قائم شماست
» أسـد  بنـى محمدبن بشـير مـولى   «شوند، به تبعيت از  ناميده مى» همسويه«اى ديگر كه  فرقه
» غيبت«است كه » مهدى منتظر«محبوس نشده و نمرده است، بلكه او » بن جعفر موسى«: گفتند كه

» محمـدبن بشـير  «كرده و در مدت غيبت، انگشتر خويش و آنچه را كه پيروان بدان محتاجند، به 
ملقّـب بـه    -» بن موسى على«هركس اعم از : عطا كرده و او را وصى خود قرار داده و ادعا كردند

!.. زاده اسـت  ادعاى امامت كنند، كاذب و كـافر و حـرام  » بن جعفر موسى«يا ديگر فرزندان  -رضا 
 ..گويند مى» واقفيه«اين گروه را 
بن  سندى«وى در زندان : را پذيرفتند و گفتند» بن جعفر موسى«اى با قطع و يقين، مرگ  عده

فرستاد، مسموم شد و درگذشت و امام پس  براى وى» يحيى برمكى«با ميوه مسمومى كه » شاهك
امام كاظم در مـورد پسـرش علـى وصـيت     : است و گفتند» بن موسى الرضا على«از او، فرزندش 

ايـن گـروه را كـه قاطعانـه وفـات      .. شدن نيز به امامت او اشاره نموده است كرده و قبل از زندانى
 ..گويند مى» قطعيه«را پذيرفتند، » بن جعفر موسى«

 :بن موسى الرضا شيعه پس از على فرق -
گروهـى  : نيز پيروانش به چنـد گـروه منشـعب شـدند    » بن موسى الرضا على«پس از وفات 

كه در آن زمان طفلـى نابـالغ بـود و بعـدها     » بن موسى محمدبن على«جز » بن موسى على«: گفتند
 .خليفه عباسى شد، فرزندى نداشته و لذا او امام است» مأمون«داماد 

نام داشتند، امامت او را پذيرفتند، ولى پس از وفـاتش  » محدثه«كه » مرجئه«ى از فرقه گروه
 !مجدداً به عقيده قبلى خويش بازگشتند

عهـدى   را بـه واليـت  » بـن موسـى   على«عباسى، » مأمون«پس از اين كه » زيديه«اى از  فرقه
امـامتش را پذيرفتنـد،    خويش برگزيد و فضل او را آشكار كرد و برايش از مردم بيعت خواسـت، 

 !ولى پس از اينكه وى در زمان حيات مأمون درگذشت، به عقيده سابق خود بازگشتند
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بـن   علـى «، امامـت  »بن جعفـر  موسى«پس از اطّالع از مرگ » مؤلفه«اى موسوم به  فرقه5
» بن جعفـر  موسى«را پذيرفتند، ولى پس از مرگش از امامت وى عدول كرده و مجدداً در » موسى

 !قّف كردندتو
معـروف بـه   » بن جعفـر  أحمدبن موسى«برادرش » بن موسى على«پس از : اى نيز گفتند فرقه

كـه از پيـروان   » فطحيـه «اين گروه، سـخنانى گفتنـد كـه بـه اقـوال فرقـه       .. امام است» چراغ شاه«
 !بودند، شبيه بود و همچون آنان انتقال امامت به برادر را جايز شمردند» بن جعفر عبداللّه«

را پذيرفتند، و گروهى نيز پـس   -چراغ  شاه -» أحمدبن موسى«سبب آن كه گروهى امامت 
بازگشتند، آن بـود كـه بـه هنگـام     » بن جعفر موسى«به توقّف در امامت » بن موسى على«از وفات 
 !امامت در غير بالغ جايز نيست: پسرش هفت ساله بود؛ از اين رو گفتند» بن موسى على«وفات 

را پذيرفتنـد، در  » جـواد «ملقّب بـه  » بن موسى أبوجعفر محمدبن على«كه امامت  اما كسانى
بـالغ  » محمـد «امام بايد عالم باشـد، در حاليكـه   : كيفيت علم وى اختالف كردند و از جمله گفتند

و لـذا آراى  ! نيست و پدرش نيز وفات يافته، پس او چگونه و از چه كسى تعلـيم گرفتـه اسـت؟   
تواننـد در ايـن مـورد بـه همـان دو       مندان براى تفصيل بيشتر مى داشتند كه عالقهگوناگونى اظهار 

 ..مراجعه كنند -» هفرق الشيع«و » المقاالت و الفرق«يعنى -كتاب شيعه 
 :فرق شيعه پس از محمدبن على -

» هـادى «ملقّـب بـه   » بـن محمـد   علـى «گروهى به امامت فرزندش » محمدبن على«پس از 
دبن على موسى«اى كه به امامت برادرش  هگرويدند، مگر عدموسى «معروف به » بن موسى بن محم

بـن   علـى «گرويدند، ولى او اين را نپذيرفت و از آنان تبرّى جست و لذا آنان نيـز امامـت   » مبرقع
 !را پذيرفتند» محمد

سـتند  خدا دان -معاذ اللّه  -در همان زمان حياتش، او را » بن محمد على«گروهى از پيروان 
وى .. ناميـده شـدند  » نميريـه «را پذيرفتند و » محمدبن نصير النميرى«و ادعاى نبوت فردى به نام 

بوده و عقايـد  » تناسخ«آنها معتقد به ! او را به نبوت فرستاده است» بن محمد على«كرد كه  ادعا مى
 !دانستند بسيار زشت و خرافى داشته و بسيارى از محرّمات را حالل مى

 :بن محمد رق شيعه پس از علىف -
معتقـد  » سـيد محمـد  «اى به امامت فرزندش معروف به  عده» بن محمد على«پس از وفات 

حاصـل  » بدا«در مورد امامت وى، : شدند كه در زمان پدرش وفات يافته بود و پدرش فرموده بود
واقـع نمـرده اسـت؛ زيـرا      گفتند كه وى در را نپذيرفته و مى» بدا«اما اين گروه مسأله ! شده است

! پدرش او را به عنوان امام پس از خويشتن معرّفى كرده است و جايز نيست كه امام دروغ بگويد



 نقدي بر كتاب تيجاني

مهـدى  «پس او نمرده، بلكه چون پدرش بيم قتل وى را داشته، وى غايب شده است و او همـان  
 .گفتند - »بن جعفر اسماعيل«پيروان  -» اسماعيليه«است و سخنانى شبيه سخنان » قائم

پـدرش او را  : را پذيرفتند و گفتند» عسكرى«ملقّب به » بن على حسن«گروهى ديگر امامت 
 .را پذيرفتند» جعفربن على«وصى خود قرار داده و گروهى اندك نيز امامت برادرش 

 :بن على فرق شيعه پس از حسن -
اى  فرقـه : د، پيروانش به چندين فرقـه تقسـيم شـدن   »بن على العسكرى حسن«پس از وفات 

زنده است، ولى غايب شده و او امام قائم است؛ زيرا جـايز نيسـت او كـه    » بن على حسن«: گفتند
 !فرزند يا جانشين مشخّصى ندارد، بميرد

درگذشت، و او هيچ فرزندى نـدارد، ولـى   » بن على حسن«درست است كه : اى گفتند فرقه
است، و روايتى از » مهدى قائم«ماند و او  ىظاهر خالى نم» حجت«مجدداً زنده شد؛ زيرا زمين از 

گويند كـه پـس از مـرگش     امام قائم را از آن رو قائم مى«: امام صادق نقل كردند كه فرموده است
 .»!كند زنده شده و قيام مى

صحت دارد؛ زيرا اخبار مرگش بسيار اسـت و خبـرى   » بن على حسن«مرگ : اى گفتند عده
.. اخبار فرزندنداشتن او نيز چنين است و قابل تكذيب نيست.. كردتوان تكذيب  اين چنين را نمى

ختم گرديد و كسى پـس از وى امـام   » حسن عسكرى«پس با ثبوت اين دو مسأله، امامت پس از 
صلي (پيامبر نيست و اين امر عقالً و قياساً بالاشكال است؛ زيرا همچنانكه نبوت و رسالت پس از 

 !و پس از او رسولى نخواهد آمد، جايز است كه امامت نيز ختم شودختم گرديد  )اهللا عليه و سلم
درگذشت و چون پسرى نداشت، امامت تا وقتـى كـه   » بن على حسن«: گروهى ديگر گفتند

يا » بن على حسن«محمد قائمى را برانگيزد، ختم گرديد و ممكن است آن فرد، خود  خداوند از آل
 !يكى از پدرانش باشد

هر دو امام نبودنـد و امـام   » جعفربن على«و برادرش » بن على حسن«: نداى ديگر گفت دسته
بود كه در زمان پدرش وفات يافت؛ زيرا پدرش به » سيد محمد«معروف به » محمدبن على«همان 

تصـريح نكـرده   » جعفـر «و » حسـن «امامتش تصريح كرده بود، ولى به امامت دو فرزند ديگـرش  
 !است

نمرده، بلكه پدرش او را از بـيم آن كـه بـه قتـل     » سيد محمد«كه  برخى از آنها ادعا كردند
صحيح نبود، امامـت  » جعفربن على«و » بن على حسن«برسد، پنهان كرده و اگر همچنانكه امامت 

 !نيز صحيح نباشد، در حقيقت امامت پدرش نيز صحيح نبوده و اين جايز نيست» سيد محمد«
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بن  حسن«: امامت را در برادر جايز دانسته و گفتند» فطحيه«اى ديگر همچون فرقه  فرقه7
 !امام است» جعفربن على«درگذشت و جانشينى نداشت و پس از او برادرش » على

به امامت او » بن محمد على«امام است؛ زيرا پدرش » جعفربن على«: شمارى ديگر نيز گفتند
خطا بـوده و واجـب اسـت كـه      اشتباه و» بن على العسكرى حسن«اشاره كرده و اعتقاد به امامت 

 !را بپذيريم» جعفر«امامت 
درگذشـت و او را  » بن على حسن«: گفتند و ادعا كردند» فطحيه«گروهى ديگر قولى مشابه 

پدرش به امامت منصوب كرده بود و امامت جز در بزرگترين فرزندى كه پس از پدر باقى مانـده،  
است و براى غير او جايز نيست؛ » عفربن علىج«برادرش » بن على حسن«پس امام بعد از .. نيست
نداشـت، پـس همچنانكـه    » جعفـر «فرزند نداشـت و نيـز بـرادرى غيـر از     » حسن عسكرى«زيرا 

واگذاشت و پس از او امامت را به » عبداللّه األفطح«امامت را به  -امام صادق  -» جعفربن محمد«
 !امام است »جعفر«واگذار كرد، پس در اين مورد نيز » موسى«برادرش 

بود كه توسـط پـدرش   » سيد محمد«امام، همان : نام دارند، گفتند» نفيسيه«اى ديگر كه  فرقه
حاصل » بدا«براى خدا » سيد محمد«براى امامت معرّفى شده بود، آنگاه در امامت » بن محمد على«

 !شد و او نيز به سفارش پدرش، امامت خود را به برادر خويش واگذار كرد
درگذشت، ولى از او فرزند بـالغى بـه   » بن على حسن«: اى ديگر به اين قائل شدند كه دسته

بـه  » حسن عسكرى«و امام پس از اوست و » بن على حسن«باقى مانده كه تنها فرزند » محمد«نام 
» تقيه«در » جعفربن على«امامتش اشاره كرده، اما به او امر كرده كه پنهان شود و او از بيم عمويش 

 !است» توريه« و
دانند و او را به غير پـدرش   نمى» بن محمد الهادى على«را فرزند » جعفربن على«اين فرقه، 

 ..براى تفصيل به همان كتب رجوع شود!!.. دهند و درباره او اقوالى عظيم دارند نسبت مى
اشـته  د» محمـد «فرزند بالغى بـه نـام   » بن على حسن«فرقه ديگر، اين گفته را مبنى بر اينكه 

داشته كـه  » على«نيست، بلكه او فقط يك فرزند به نام » محمد«فرزندش، : تكذيب كردند و گفتند
 !اند خواص اصحاب پدرش، او را ديده

فرزندى داشته كه هشت ماه پس از وفات وى به دنيـا  » بن على حسن«: گروهى ديگر گفتند
: از امام رضا نقل كردند كـه فرمـود  و روايتى ! آمده و او مخفى است و نام و مكانش معلوم نيست

 .»!در آينده به جنينى در شكم مادرش و به طفلى شيرخوار آزمايش شويد«
اصالً فرزندى نداشته است؛ زيـرا مـا بـا تمـام وسـايل و      » بن على حسن«: فرقه ديگر گفتند

ى و چه بعد از وفاتش، تحقيق كرديم و اثر» حسن عسكرى«آشكار و پنهان و چه در زمان حيات 
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درگذشت، اما او فرزندى آشكار و شناخته » بن على حسن«اگر بتوان گفت كه ! از فرزندش نيافتيم
فرزندى نيز چنين  توان درباره هر متوفّاى بى شده نداشت، بلكه فرزندى داشته كه مستور است، مى

ادعا كننـد و   چنين» بن جعفر عبداللّه«توانند نسبت به  نيز مى» فطحيه«ادعايى مطرح كرد؛ از جمله 
نيز فرزندى مستور و غايـب داشـته    )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا توان ادعا كرد كه  حتّى مى

 !!كه پيامبر است
دانـيم   دانيم در اين باره چه بگوييم، امر بر ما مشتبه گرديده و نمـى  ما نمى: فرقه ديگر گفتند

امام است يا خيـر؟ مـا منكـر مـرگ     » رجعف«پسرى داشته يا نه؟ و آيا برادرش » بن على حسن«كه 
او نيز عقيده نداريم و در مورد فرزند غير او نيز قائـل بـه   » رجعت«نيستيم و به » حسن عسكرى«

شماريم تـا اينكـه خـدا هرگـاه كـه       كنيم و كسى را امام نمى امامت نيستيم، بدين سبب توقّف مى
 !رمايدبخواهد امر خود را ظاهر نموده و حقيقت را برايمان بيان ف

محال اسـت خداونـد   : گفتند -باشد  كه بزرگترين فرقه شيعه مى -اى ديگر  و باالخره فرقه
درگذشـت در حاليكـه   » بـن علـى   حسن«حجتى در زمين باقى نگذارد و لذا بر آن قائل شدند كه 

ن آنها معتقدند كه او همـا .. داشته و امامت به او واگذار شده است» محمد«فرزند خردسالى به نام 
سالگى مرموزانه از انظار مردم غايب گشت و نمرده  9است و در سنّ » مهدى قائم«حجت خدا و 

است، بلكه زندگى اسرارآميزى دارد و هميشه در بين طرفداران خود حاضر است و در آخرالزمان 
ظهور خواهد كرد و در روز قيامت جانشين خدا خواهد بود، و حكومتش به روز قيامـت متّصـل   

معتقدان به اين نظريـه  .. انجامد ساير ائمه و يا فرزندان خود او مى» رجعت«گشت و يا به خواهد 
 ..گويند نيز مى» امامى عشرى يا دوازده اثنى«اى كه  همان فرقه.. نامند مى» اماميه«را 

اى از اختالفات دوستداران على و فرزندانش كه از دو كتاب معتبر شيعه نقـل   اين بود شمه
در   شروع شد و با اخـتالف ) رضي اهللا عنه(هادت علي بعد از ش» سبئيه«اختالفاتى كه با  1 ..كرديم

بين خودشان بعد از فوت هر امامى، به گروهها و هر گروهى به شعبات مختلفى تقسيم گشـت و  
كـرده   ها و مذاهب گوناگونى كه هر يك ديگرى را تحقير و تذليل مى دسته! ختم گرديد» اماميه«با 

معتقد بودند، توانستند به صورت پنهانى در سرزمينهاى اسالمى » تقيه«و چون به اصل !! كنند و مى
اى انجام دهند؛ چنانكه در قرن نهم در زمان صـفويه، تشـيع    فعاليتهاى گسترده -خصوصاً ايران  -

_________________________________________________________________________ 
مقـاالت  «شهرسـتانى،  » الملـل و النحـل  «عبدالقاهر بغدادى، » الفرق بين الفرق«: توان به كتابهاى عالوه بر آن مى - 1

  . أشعرى نيز مراجعه كرد» مييناإلسال
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صـفوى نتوانسـت مرزهـاى    » اسـماعيل  شاه«اما ! در ايران با جنگ و خونريزى گسترش يافت9
      1!ن را به اين امر مجبور سازدايرا

در حال حاضر از اين همه فـرق شـيعه، تنهـا سـه فرقـه بـا شـعباتش بـاقى مانـده كـه در           
زيديـه بـه    2 خـود شـيعيان  .. ماعيليه، و اماميهشيعيان زيديه، اس.. سرزمينهاى مختلفى ساكن هستند

 ..اند تقسيم شده... و» ريهمغي«، »بتريه«، »عجليه«، »يعقوبيه«، »صباحيه«، »جاروديه«گروههاى 
تقسـيم  » علويـه «، و »دروزيـه «، »نزاريـه «: هاى زيادى از جمله شيعيان اسماعيليه نيز به فرقه

 !اند كه تاريخ آنها، بسيار پيچيده و پربرخورد بوده است شده
نگـريم،   زمانى كه به تاريخ آنها نيز مى!.. شيعيان اماميه نيز از اين نتايج مستثنى نمانده است

بينيم كه آنها نيز به گروهها و مذاهب مختلف تقسيم شده و در بـين خـود از درگيـرى و زد و     مى
چنانكه در كرمان و همدان و آذربايجان و كرمانشاه و ديگر نواحى ايـران  ! اند خورد مصون نمانده

يـا  » حـقّ  اهـل «و » باالسريه«، »نوربخشيه«، »شيخيه«، »صوفيه«، »أخباريه«، »أصوليه«هاى  ميان فرقه
.. جنگها و درگيريهاى زيادى رخ داده اسـت  -اند  امامى هم بوده كه همگى دوازده -» ها اللّهى على«

» اماميه«اى از  كه شاخه -» اهل حق«اند؛ مثالً خود  خود اين گروهها نيز به فرق ديگر منشعب شده
، »حيـدرى «، »اهيمىشاه ابر«شاخه : خود داراى چندين شاخه است -! است» سبئيه«و يادگارى از 

كه معتقدند نماز بر آنها واجب نشده است و در سال، فقط سه روز روزه » خاموشى«و » يادگارى«
در  )رضـي اهللا عنـه  (علـي  گيرند، آن هم نه در ماه رمضان، بلكه همان سه روزى كه معتقدنـد   مى

 !جنگ صفين، اين سه روز را به علّت كمبود غذا و آذوقه روزه گرفته است
 :ايات ائمه از شيعيان خودشك -

اند، خود على و  اين بود فرق شيعه كه عالوه بر اينكه به اسالم ضرر و زيان بسيارى رسانده
انـد؛ چنانچـه از روايـات     بسيار آزرده و اذيت كرده -كه ادعاى حب آنها را دارند  -فرزندانش را 

 :فرمايد مى )رضي اهللا عنه( علي! اند شيعه پيداست، تمامى ائمه از شيعيان خود شاكى بوده
_________________________________________________________________________ 

در تحقيق خود تحـت  » دكتر محمدجواد مشكور«چگونگى گسترش تشيع در ايران و اعالم مذهب رسمى آن را،  -  1
  . آورده است، به آن رجوع شود» نقش اديان در وحدت ملّى ايران«عنوان 

-» اماميـه «دهند كـه اكثريتشـان، شـيعيان     دهم مسلمانان جهان را تشكيل مى شيعيان در حال حاضر، حدوداً يك - 2
پيروان اين فرقه در مركز ايران، جنوب عراق و لبنان، همچنين اياالت زيادى از هند وپاكستان .. هستند -امامى  دوازده

قى شيعيان اسماعيليه نيز در پاكستان، هند، نواحى شـر .. برند شيعيان زيديه نيز اكثراً در يمن به سر مى.. كنند زندگى مى
طرفداران آقاخان كه نام قوم و نژادى از اسـماعيليه  » ها خوجه«.. افريقا، و تعداد كمى در سوريه و لبنان سكونت دارند

كه مدعو الهى دين هنـدو  » آواتار«آنها امام اسماعيليه را با .. بسيار نزديك است» هندو«باشد، دينشان به دين  هند مى
اسـالم  «نقـل از  .. (بنان و علويان سوريه از انشعابات افراطى اسماعيليه هسـتند دروزيهاى ل.. دهند باشد، تطبيق مى مى

جمهور سوريه از علويان اسـماعيليه   رئيس» حافظ أسد«خانواده : شود گفته مى).. 77 ، محمد أرغون، ص»ديروز، فردا
 ! است
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لو ميزت شيعتى لما وجدتهم إال واصـفة، و لـو امتحنـتهم لمـا وجـدتهم إال مرتـدين، و لـو        «

     1.»تمحصتهم لما خلص من األلف واحد

كننـده و   يـابم مگـر مـدح    اگر شيعيان خود را از همديگر جدا سازم، بينشان كسى را نمـى «
شود، و اگر در بينشـان افـراد    يم، غير از مرتدين كسى يافت نمىاى را، و اگر آنها را بيازما ستاينده

 ..»!شود خالص را جدا سازم، از هر هزار نفر، يك نفر هم پيدا نمى
ات الحجـال، لـوددت    «: فرمايد و باز مى يا أشباه الرجال و ال رجال، حلوم األطفال و عقول ربـ

لقـد مألتـم قلبـى    ! قـاتلكم اللّـه  .. قبت صدماأنى لم أركم و لم أعرفكم معرفة و اللّه جرّت ندما و أع

قيحا، و شحنتم صدرى غيظا، و جرّعتمونى نغب التهمام أنفاسنا، و أفسـدتم علـى رأيـى بالعصـيان و     

ولكـن ال رأى  ...طالب رجل شجاع، و لكن ال علم لـه بـالحرب   إن ابن أبى: الخذالن حتى قالت قريش

      2.»!لمن ال يطاع
و اى كسانى كه عقـل شـما همچـون عقـل     ! مردانگى در شما نيستاى نامردهايى كه آثار «

شناختم كه سـوگند   ديدم و نمى من شما را نمى! اى كاش! رفته است ها و زنهاى تازه به حجله بچه
دل مرا بسيار چركين ! خدا شما را بكشد! نتيجه شناختن شما پشيمانى و غم و اندوه است! به خدا

و به سبب ! ايد درپى غم و اندوه به من خورانده ده و در هر نفس پىام را از خشم آكن كرده و سينه
پسـر  : اعتنايى به من، رأى و تدبيرم را فاسد و تباه ساختيد تا اينكـه قـريش گفتننـد    نافرمانى و بى

وليكن آن كس رأى و تدبير ندارد كـه يـارانش   !... طالب مرد دليرى است، اما علم جنگ ندارد أبى
      3.»!كنند د و از او پيروى نمىبرن فرمانش را نمى
كسانى كه او را بـه كوفـه دعـوت     -نيز در دعاى خود بر شيعيانش  )رضي اهللا عنه(  حسين

اللّهـم إن متعـتهم   «: فرمايد مى -كردند و امامتش را پديرفتند و سپس همو را به شهادت رساندند 

عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصـرونا، ثـم   إلى حين ففرّقهم فرق، واجعلهم طرائق قددا، و ال ترض الوالة 

      4.»!عدوا علينا فقتلونا
مند شوند، پس آنها را  داشتى تا از اين دنيا بهره اگر آنها را تا روز قيامت زنده نگه! خداوندا«

و ! و راههاى مختلف با افكار گوناگونى برايشان قـرار ده ! فرقه شوند متفرّق ساز به طورى كه فرقه

_________________________________________________________________________ 
  . 338 ، ص8 روضه كافى، كلينى، ج -  1
  .27، خطبه 1البالغة، شرح فيض اإلسالم، جزء نهج -  2
، 203، 199، 179، 123، 120، 118، 116، 106، 105، 70، 68، 39، 32، 29، 25هـاى   عالوه بر اين، خطبـه  -  3

  .. البالغه در سرزنش و شكايت و اظهار دلتنگى از ياران خود آورده است از نهج 235و  234
  . 241 اإلرشاد، شيخ مفيد، ص -  4



51  عيانات                                                                                                                                         

زيرا آنها ما را دعـوت كردنـد تـا مـا را     ! ارانشان را تا ابد از آنها راضى مگردانرؤسا و زمامد1
 ..»!يارى دهند، آنگاه بر ما دشمنى ورزيدند و با ما جنگيدند و ما را كشتند

ولكين براى بيعت با ما، همچون ملخ بـه طـرف مـا    «: فرمايد بار ديگر در دعاى خود مى    
پياپى بر سر ما ريختيد، سپس بيعت خود را شكستيد و سفيهانه ها  هجوم آورديد و همچون پروانه

همچون طواغيت اين امت درآمديد و كتاب خدا را پشت سر انداختيد و اين شما بوديد كه به مـا  
هان كه لعنـت خـدا   ! كس گذاشتيد و با ما جنگيديد و ما را كشتيد خيانت كرديد و ما را تنها و بى

      1.»!بر ستمگران باد
، همـان  )رضي اهللا عنه(  حسيناين نصوص بيانگر اين حقيقت است كه قاتلين حقيقى  تمام

هـزار نفـر از اهـل    20«: گويد مى -از علماى شيعه  -» سيد محسن أمين«شيعيانش بودند؛ چنانچه 
عراق با حسين بيعت كردند، به او خيانت نموده و بر عليه او بيرون رفتند در حاليكه هنوز بيعـت  

      2.»!گردنشان بود، و او را كشتندبا او بر 
معاويه را براى خود بهتر ! به خدا سوگند«: فرمايد نيز در موردشان مى )رضي اهللا عنه(  حسن
كنند شيعيان من هستند در حاليكه تالش كردنـد مـرا بـه قتـل      بينم؛ كسانى كه فكر مى از اينان مى

      3.»!برسانند و مالم را برگيرند
ام، هيچ كس از آنهـا بـرايم شايسـته     ام و آنها را آزموده اهل كوفه را شناخته«: فرمايد باز مى

به راستى آنها فاسد هستند و وفا ندارند و از اينكه چه گفتـه و چـه كـرده و چـه پيمـانى      ! نيست
قلبهاى ما بـا شماسـت،   : گويند به ما مى! آنها دروغگو هستند! اند، باكى ندارند كه عمل نكنند بسته

      4.»!ه شمشيرهايشان بر عليه ماستدر حاليك
دانيد كه شما بوديد به پدرم نامه نوشتيد و او  آيا مى«: فرمايد نيز مى )رحمه اهللا( العابدين زين

بـا  ! را فريفتيد و از طرف خود با او عهد و ميثاق بستيد، آنگاه با او جنگيديد و تنهايش گذاشتيد؟
با : گويد نگاه خواهيد كرد در حاليكه به شما مى )لمصلي اهللا عليه و س(رسول خدا چه چشمى به 

      5.»!پس از امت من نيستيد! عترت من جنگيديد و هتك حرمت نموديد
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 نقدي بر كتاب تيجاني

گريه  ر مااينان كه ب«؛ 1»إن هؤالء يبكون علينا، فمن قتلنا غيرهم؟«: گويد و در جاى ديگر مى
 ..»!را كشتند؟كنند، به راستى چه كسى غير از اينها با ما جنگيدند و ما  مى

لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكـان ثالثـة أربـاعهم لنـا     «: گويد نيز مى )رحمه اهللا( محمدباقر

رم آنهـا نسـبت بـه مـا     چهـا  اگر تمام مردم شيعيان ما باشند، سه«؛  2 »!شكاكا، و الربع اآلخر أحمق
 ..»!چهارم ديگر، احمق و كودن هستند يكشكاك هستند و
اى اهـل  ! اى اهـل كوفـه  «: فرمايـد  بدانها مـى  - )رضي اهللا عنه(  سينحخواهر  -زينب نيز 

خواهد ساقه دهد، اما از  اى است كه مى به راستى مثل شما همچون جوانه! خيانت و فريب و دغل
شود كه جـز سـتودن و مـدح و دروغ،     در بين شما تنها افرادى يافت مى!.. شود ريشه درآورده مى

به خدا بسيار گريه كنيد و كمتر بخنديد كه ! آرى! كنيد؟ ى برادرم گريه مىآيا برا!.. دانند چيزى نمى
      3.»!رهيد؟ و چگونه از گناه قتل سالله خاتم پيامبران مى.. ايد حقيقتاً آزمايش بدى پس داده

*  *  * 

  
 :مرجئه -

، گـروه ديگـرى را بـه وجـود آورد كـه      »شيعه«و » خوارج«واكنش نظريات متضاد و نهايى 
طورى شد كه برخـى از مـردم،    )رضي اهللا عنه(علي اوضاع پس از جنگهاى .. نام گرفتند» مرجئه«

امـا گروهـى از مـردم،    .. حاميان سرسخت او بودند و برخى ديگر در صف مخالفان قـرار داشـتند  
كردند  اى را اختيار كردند كه يا جنگ داخلى و خانگى را فتنه دانسته و سكوت مى طرفانه روش بى

 !يا اينكه در اين مورد، متردد و سرگردان  بودند كه حق با كدام جانب استو 
آنها در حقيقت احساس كرده بودند كه جنگ و خونريزى بين مسلمانان، كارى است ناروا، 
اما براى قضاوت در اين كه حق با كدام يك است، حاضر نبودند و قضـاوت را بـه دادگـاه خـدا     

تا آن موقع نظرياتشان با ساير مسلمانان يكى .. ستاخيز برپا خواهد شددادند كه به روز ر ارجاع مى
شان، آغاز به سؤاالت كفر و ايمان كردند  بود، اما همين كه شيعيان و خوارج بنا بر نظريات افراطى

طرف نيـز در برابـر نظرياتشـان،     و پيرامون آن، به جنگها و جرّ و بحثها كشيده شدند، اين قشر بى
 :تقلّ دينى و اعتقادى را پديد آوردند كه خالصه آن چنين استافكار مس

_________________________________________________________________________ 
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عمل در آن دخيـل  .. است» ال إله إال اللّه و محمد رسول اللّه«ايمان تنها شهادت به  -31
بـودن شـخص همچنـان     باشد؛ از اين رو با تـرك فـرايض و ارتكـاب گناهـان كبيـره، مـؤمن       نمى

 !پابرجاست
هيچ گناه و معصيتى ايمان آدمـى را بـا زيـان مواجـه     .. ستنجات انسان، تنها به ايمان ا -2

براى رستگارى و مغفرتش كافى است كه از شرك اجتناب كنـد و بـر عقيـده توحيـد     .. سازد نمى
      1!بميرد

اگر انجام گناهى كمتر از شرك نيز : برخى از مرجئه، اين طرز فكر را گسترش داده و گفتند
      2!گيرد عفو قرار مىاز انسان سر بزند، باز هم مورد 

انسان اگر ايمانى در دل داشته باشد و او در : گروهى ديگر از اين هم پا فراتر نهاده و گفتند
به وسيله زبان كفرش را اعـالم كنـد، يـا     -جايى كه هيچ ترس و هراسى نيست  -داراإلسالم نيز 

انش كامل است و بـه بهشـت   اصنام را عبادت كند، يا داخل يهوديت و نصرانيت شود، باز هم ايم
 !شود داخل مى

اين نظريات به انجام معاصى و فسق و فجور، جرأت بيشترى بخشيد و مردم را به آمرزش 
نظريه ديگرى توأم با اين طرز فكـر  !.. خداوند، معتمد ساخت و لذا به گناه بيشترى دست يازيدند

امر بـه معـروف و نهـى از    : بود كهچنين  -پديد آمد  )رضي اهللا عنه(  حسينكه پس از شهادت  -
اى بيش نيست و غير از حكومت، انتقاد بر ديگران ايـرادى   منكر، و استعمال اسلحه براى آن، فتنه

ايـن   3 !گشودن عليه ظلم و ستم حكومت و سالطين، كارى است حرام و ناشايسـت  ندارد، اما لب
يد و در مقابل، مفاسد و انحرافـات بـر   بخش عباس را قوام مى بنى اميه و يه دست ستمگران بنىنظر

 ..نمود نيروى دفاع مسلمانان، لطمه وارد مى
آنها معتقدند كه شخص .. در حال حاضر، اكثر مسلمانان داراى همين نظرات مرجئه هستند

آيد و همين براى دخول بـه   مؤمن به حساب مى» ال إله إال اللّه و محمد رسول اللّه«صرفاً با گفتن 
را بـه جـاى   » ال إله إال اللّـه و محمـد رسـول اللّـه    «و لذا مقتضيات و لوازم !.. است بهشت، كافى

مثالً به اميد عفو خـدا، نمـاز   ! كنند دانند و كارى اضافى تلقّى مى آورند؛ زيرا آن را واجب نمى نمى
گيرنـد و هـيچ يـك از عبـادات شـرعى را بـه جـاى         دهند و روزه نمـى  خوانند و زكات نمى نمى
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 نقدي بر كتاب تيجاني

بـه  » قـوانين بشـرى  «دهند؛ بدين معنى كه بـه   رند، يا به راحتى تن به حاكميت غير خدا مىآو نمى
كننـد و از   دهند و امر به معروف و نهى از منكر را اهمال مى رضايت نشان مى» قوانين الهى«جاى 

      1.الخ... كنند و هر كس كه حاكم باشد، اطاعت و حمايت مى
*  *  * 

 :زلهتمع -
.. شهرت دارد» اعتزال«ر تشنّج، نظريه چهارمى پديدار شد كه در تاريخ به نام در اين عصر پ

اگر چه ايجاد آن همانند سه گروه قبلى، نتيجه محض عوامل سياسى نبود، اما در رابطه با مسـائل  
توجه نبود و نظريات قاطعى را ارائه داشت و در بحثهاى دينى و مناقشـات   سياسى زمانش نيز، بى

كه در آن زمان، بنا بر عوامل سياسى كه در سراسر جهان اسالم و خصوصاً در عـراق بـه    -فكرى 
 ..نسبت به همه سهم بيشترى داشت -وجود آمده بود 

متوفّـاى   -» عمـروبن عبيـد  «و  -هجرى  130متوفّاى  -» بن عطاء واصل«بانيان اين نظريه، 
خالصـه نظريـات   .. هر بصـره بـود  بودند كه مركز مباحثات آنها در آغـاز كـار، شـ    -هجرى  145

 :شان از اين قرار است سياسى
به عقيده آنها، انتخاب امام و تشكيل حكومت شرعاً واجب است، اما برخى از معتزله بر  -1

اگر چنانچـه امـت، خـود عـدالت رعايـت      .. اين عقيده بودند كه ضرورتى براى وجود امام نيست
    2!ب امام و خليفه كارى اضافى و نابجاستنمايد و بر آن استوار باشد، ديگر انتخا

شـود و از انتخـاب و آراى مـردم     آنها عقيده داشتند كه انتخاب امام به امت مربوط مـى  -2
براى انعقاد امامت،  3 ن بر آن، اين شرط را افزودند كهبرخى از آنا. شود است كه امامت، منعقد مى

توانـد صـورت    ين امام در حالت فتنه و اختالف نمىتمام مردم بايد اتّفاق كامل داشته باشند و تعي
    4!بگيرد

تواند بـه عنـوان    اى را كه بخواهد مى آنها معتقد بودند كه امت، هر فرد صالح و شايسته -3
برخـى از ايـن   ! بودن وجود ندارد يا عربى و عجمى» بودن قريشى«امام برگزيند و در آن شرطى از 

 5 رد عجم براى امامت بهتر است،اب فانتخ: هم جلوتر رفته و گفتند

_________________________________________________________________________ 
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تواند به اين سمت منصوب شود و اين بيش از پيش بهتـر   و حتّى غالم آزادشده نيز مى5
عدالتى، عزل او  است؛ زيرا اگر تعداد حاميان امام زياد نباشد، در صورت ارتكاب ظلم و ستم و بى

صدد عـزل حـاكم از طريـق    در  رنها به جاى استحكام حكومت، بيشتگويى آ 1 !آسانتر خواهد بود
 !ترين روش بودند آسان

      2!به عقيده آنها، اداى نماز جمعه واجب نبود -4
آنهـا خـروج و بغـاوت    .. يكى از عقايد اساسى آنها، امر به معروف و نهى از منكر بـود  -5

دانستند، اگر چنانچه توان اين كار را داشـته   عليه حكومت منحرف از عدل و راستى را واجب مى
شـان، در شـورش    نظريـه  3 عيت از اينچنانچه به تب! اشند و بتوانند انقالب را به پيروزى برسانندب

سهيم شدند و به عوض آن، براى  -هجرى  126و  125سال  -» وليد بن يزيد«عليه خليفه اموى، 
   4!با آنها همفكر بود» اعتزال«تالش كردند؛ زيرا وى در مسلك » يزيدبن وليد«رسيدن  به قدرت
جدايى كه بين خوارج و مرجئه در مسأله كفر و ايمان برپـا بـود، معتزلـه چنـين حكـم       -6
     5!مسلمانان گناهكار، نه مؤمن و نه كافر، بلكه بين آنها قرار دارد: كردند

عالوه بر اين نظريات، در رابطه با اختالف اصحاب با هم و مسأله خالفت نيـز، نظراتـى را   
يكى از دو جانب درگير در : بود كه» بن عطاء واصل«اين قول .. ردندبدون خوف و هراس صادر ك

.. توانيم بگوييم كه كـدام يـك فاسـق اسـت     جنگهاى جمل و صفين، فاسق بودند، اما به يقين نمى
اى از سبزه شهادت  اگر على و طلحه و زبير و معاويه، در پيشگاه ما به دسته: گفتند بنابراين آنها مى
هر : گفت مى» عمروبن عبيد«!.. رود شان مى بودن همگى پذيريم؛ زيرا احتمال فاسق دهند، آن را نمى

دادنـد،   مورد اعتراض شديد قـرار مـى   6زرا ني) رضي اهللا عنه(آنها عثمان !.. سق بودنددو جانب فا
اضـافه بـر آن، گروهـى از    ! داند حتّى بعضى از آنها، عمر را نيز مورد طعن و لعن خويش قرار مى

   8!كردند را ساقط مى» اجماع« 7و» سنّت«ز مأخذ قانون اسالم، ه امعتزل
  
 :سنّت و جماعت اهل -
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 نقدي بر كتاب تيجاني

» سـنّت و جماعـت   اهـل «نبود، اسـمى هـم از   ... و» شيعه«و » خوارج«تا زمانى كه اسمى از 
يعنى خوارج، شيعه، مرجئه  -يافته  رغم نظريات اين چند گروه تشكيل مابقى مسلمانان، على.. نبود

صـلي اهللا  (پيـامبر  اى ماندند كـه   اى را قائل نشدند و بر همان روش و سيره هيچ نظريه -و معتزله 
اين گروه زمانى داراى اسم مسمى گرديـد كـه خـوارج و    .. و اصحابش بر آن بودند )عليه و سلم

نمودنـد،   شيعه، از آنجايى كه مخالف اصحاب و يا برخى از آنها بودند و آنهارا تلعين و تكفير مى
 ..يل يافتندتشك

 -در واقع، مابقى مسلمانان غير از خوارج، شيعه، مرجئه، معتزله و چند گروه كوچك ديگر 
.. نـام گرفتنـد  » سنّت پيامبر و جماعت اصـحاب  اهل«به گروه  -... از قبيل جهميه، جبريه، قدريه و

لي اهللا عليـه  ص(پيامبر پذيرند و آنها و ساير اصحاب  آنها خالفت خلفاى چهارگانه راشدين را مى
دانند؛ نه معصوم و لذا در مورد جنگهايى كه بين خود اصحاب بعـد   را عادل و صادق مى )و سلم
سنّت هيچ كدام از آنها را تكفير يـا تفسـيق نكـرده و     واقع شد، اهل )رضي اهللا عنه(عثمان از قتل 
كه در تمـام ايـن   كنند، بلكه به عدالت و صدق ايمان دو طرف معتقد بوده و هستند، هر چند  نمى

رضـى  -دهند؛ چنانكه خود طلحه و زبيـر   داده و مى )رضي اهللا عنه(علي جنگها، حق را به جانب 
و مذاكره با او، پشـيمان گشـته و بـه اشـتباه      )رضي اهللا عنه(علي بعد از رويارويى با  -اللّه عنهما 

نيـز از روش خـود    -رضـى اللّـه عنهـا     -خود پى برده و ميدان جنگ را ترك كردنـد، و عايشـه   
      1!اند، بسيار گريست پشيمان گشت و چنانكه آورده

 -أن عليـا  «: جعفرصادق از پدرش باقر روايت كرد كـه گفـت  : در روايت شيعه آمده است

إنا لم نقاتلهم على التكفير و لم يقاتلونا على التكفير لنـا، و لكنـا   : كان يقول ألهل حربه -السالم  عليه

 2 همانا: درباره سپاه جمل فرمود - عليه السالم -على «؛ »و رأوا أنهم على حقرأينا أنا على حق 
ما به خاطر تكفير با آنها نجنگيديم و آنها نيز به خاطر تكفير با ما جنگ نكردنـد، بلكـه مـا    

 ..»!ديديم كه ما برحق هستيم و آنها ديدند كه ايشان بر حق هستند
يت ديگرى را از امام صـادق و او هـم از امـام    روا -از علماى بزرگ شيعه  -حميرى قمى 

لم يكن ينسب أحدا مـن أهـل حربـه إلـى      -السالم  عليه -إن عليا «: باقر بدين صورت آورده است

 هيچ كسى را از -السالم  عليه - على« 3؛»هم إخواننا بغوا علينا: الشرك و ال إلى النفاق و لكن يقول

_________________________________________________________________________ 
 -247تـا 240 ، ص7 كثيـر، ج  البدايـة و النهايـة، إبـن    -122-123 ، ص2 األثيـر، ج  إبـن  -415 ، ص3 الطبرى، ج -  1

  . 207 ، ص1 عبدالبر، ج اإلستيعاب، إبن -162 ، ص2 خلدون، ج إبن
  . ، چاپ ايران45 قرب األسناد، حميرى قمى، ص - 2
 . همان - 3
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آنها برادران ما بودند و بر ما : نسبت نداد، بلكه فرمودسپاهى كه با آن جنگيد به شرك و نفاق 7
 ..»!بغاوت و شورش كردند

سمع على يوم الجمل و يوم الصفين رجال يغلـوا  «: اند همين روايت را كتب سنّى چنين آورده

ال تقولوا إال خيرا، إنما هم قوم زعمـوا أنـا بغينـا علـيهم و زعمنـا أنهـم بغـوا علينـا         : فى القول فقال

 1 .»ناهمفقاتل
و آنهـا را  (رود  على در روز جمل و صفين شنيد كه مردى بيش از حد در سخن پيش مـى «

جز اين نيست كه آنها گروهـى  ! جز خير چيزى مگوييد: ، پس على فرمود)گويد تكفير و ناسزا مى
وت كنيم كه آنها بر ما بغـا  ايم و ما فكر مى كنند ما بر آنها بغاوت و شورش كرده هستند كه فكر مى

 ..»ايم اند و لذا با آنها از سر جنگ درآمده كرده
و كان بـدء  «: فرمايد گويد، مى اش به اهل مصر آنگاه كه درباره صفين سخن مى و يا در نامه

أمرنا إنا التقينا القوم من أهل الشـام، و الظـاهر أن ربنـا واحـد، و دعوتنـا فـى إسـالم واحـدة، و ال         

تصديق برسوله، و ال يستزيدوننا، األمر واحـد إال مـا اختلفنـا فـى دم     نستزيدهم فى اإليمان باللّه، و ال

      2.»عثمان، و نحن منه براء
رو شديم كه پروردگار ما و دعوت مـا در اسـالم، يكـى اسـت و مـا در       ما با گروهى روبه«

نـد،  ايمان به خدا و تصديق رسولش، از آنها سرتر نيستيم و آنها نيز چنين ادعايى نسبت به ما ندار
امور بين ما يكى است، تنها اختالف ما بر خون عثمـان اسـت كـه مـا از آن بيـزار و كـامالً مبـرّا        

 ..»!بوديم
زمانى كه شنيد گروهى از اصحابش در روزهاى جنگ صفين به معاويه و لشكرش دشنام و 

 :گويند، فرمود ناسزا مى
ذكرتم حـالهم كـان أصـوب    إنى أكره لك أن تكونوا سبابين، و لكنكم لو وصفتم أعمالهم و «

اللّهم احقن دماءنا و دماءهم، و أصلح ذات بيننا : فى القول، و أبلغ فى العذر، و قلتم مكان سبكم إياهم

و بينهم، واهدهم من ضاللتهم حتى يعرف الحق من جهله، و يرعوى عـن الغـى و العـدوان مـن لهـج      

      3.»به

_________________________________________________________________________ 
السـنن الكبـرى،    -73 ص، 1 عساكر، ج تهذيب، إبن -135 المنتقى، ذهبى، ص -61 ، ص3 تيمية، ج السنة، إبن منهاج - 1

  . 173 ، ص8 بيهقى، ج
  . همان -  2
  . 197اإلسالم، خطبه  البالغة، شرح فيض نهج -  3



 نقدي بر كتاب تيجاني

ارهايشان را بيـان كـرده و حالشـان را    من دوست ندارم كه شما دشنام دهيد، وليكن اگر ك«
تر و رساتر است، و بهتـر آن اسـت كـه بـه      كرديد، در گفتار بهتر و در مقام عذر، بليغ يادآورى مى
خونهاى ما و ايشان را از ريختن حفظ فرما، و ميان مـا  ! بار خدايا: دادن به آنان بگوييد جاى دشنام

ان برهان تا كسى كه نسبت به حق نادان اسـت، آن را  ش و آنها را اصالح نما، و آنان را از گمراهى
 ..»!بشناسد و آن كس كه شيفته گمراهى و دشمنى است، از آن بازايستد

چنين سـفارش   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر و در جايى ديگر به طور كلّى درباره اصحاب 
م، فإنهم أصحاب نبـيكم،  ، ال تسبوه)صلي اهللا عليه و سلم(أوصيكم فى أصحاب رسول اهللا «: كند مى

أوصـانى رسـول اهللا   ! و هم أصحابه الذين لم يبتدعوا فى الدين شيئا، و لم يوقروا صاحب بدعة، نعـم 

      1.»فى هؤالء) صلي اهللا عليه و سلم(

آنها را ناسزا ! كنم سفارش مى )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا شما را در مورد اصحاب «
اصحابى كـه هـيچ بـدعتى در ديـن ننهادنـد و هـيچ       .. امبرتان هستندزيرا آنها اصحاب پي! نگوييد

 ..»رسول خدا درباره همين افراد، مرا سفارش فرمود! آرى.. بدعتگذارى را احترام نگذاشتند
اميه كه در بين فرق مختلف، ناسزاگويى به شدت رواج داشت و هركدام يكى  در دوران بنى

ـ  از طرفين جمل و صفين را دشـنام مـى   در حـقّ كشـتگان    )رحمـه اهللا (د، عمـربن عبـدالعزيز  دادن
 2؛ »تلك دماء طهر اللّه عنها أيدينا فنطهر عنها ألسنتنا«: گفت... جنگهاى جمل و صفين و

آنها خونهايى بودند كه خداوند دستهايمان را از آنها پاك نمود، پس ما زبانهـاى خـود را   « 
 ..»!گردانيم نيز از آنها پاك مى

سـنّت، در ايـن    م از طرفين داراى تأويل و اجتهاد بودند كه بـه اعتقـاد اهـل   بنابراين، هركدا
صواب بود و بقيه در اجتهاد خويش به خطا رفته بودنـد؛ زيـرا    )رضي اهللا عنه(علي مورد، اجتهاد 

رضى اللّه عنهما  -آنها معتقدند در مورد قاتلين عثمان، على .. دانند هيچ يك از آنها را معصوم نمى
  3.عمل كردصحيح  -

_________________________________________________________________________ 
  . 621 ، ص2 حياةالقلوب، مجلسى، ج -  1
  . 361 ، ص11 حجر، ج تهذيب التهذيب، إبن - 2
در كتـاب  » يوسف القرضاوى دكتر«سنّت در اين مورد داراى نظرات گوناگونى هستند؛ مثالً  بعضى از علماى اهل -  3

 :گويد مى» اإليمان و الحياة«خود 
انـد،   اش را محاصـره كـرده   شورشـيان خانـه  ... پيش گرفـت ) رضي اهللا عنه( بن عفّان روشى را كه اميرالمؤمنين عثمان«

ـ  عبداللّه الخورده بن سباى يهودى كار خودش را كرده است، و افرادى را براى شورش مسلّحانه بر عليه خليفه پير و س
اما خليفه از اين كه زور را با زور پاسخ بگويد، ابا و خوددارى كرد و حاضر نشد با اسـلحه بـه   .. تحريك نموده است

رضـي اهللا  (بـن عمـر   عبداللّه -الدار  يوم -در آن روز : گويند.. جنگ اسلحه برود، هرچند كه به ريختن خونش بينجامد
اش بيرون برود و سالح را بر  از او قول گرفت كه از خانه) رضي اهللا عنه(  انزره پوشيد و شمشير حمايل كرد، عثم) عنه
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 -بن على  چون اميرالمؤمنين از نماز فارغ شد، فرزندش حسن«: اند روايات شيعه آورده9
توانم بـا تـو    من نمى: به سوى او رفت و كنار او نشست، سپس گريست و گفت -عليهما السالم 

هنگـامى كـه عثمـان كشـته شـد و مـردم       ! اى پدر: و گفت... اش ادامه داد سخن بگويم و به گريه
گاهان به سوى تو آمده و از تو تقاضا كردند كه خالفت را به عهده بگيرى، من به تو اشـاره  صبح

كردم كه نپذيرى تا همه مردم در تمام آفاق از تو اطاعت كنند و نيز هنگامى كه خبر خروج طلحه 
آنها  ات بنشينى و با و زبير به سوى بصره به تو رسيد، اشاره كردم كه به مدينه بازگردى و در خانه

و هنگامى كه عثمان محاصره شد، به تو اشاره كردم كه از مدينه خارج شوى تا ! به جنگ نپردازى
على ! اما تو در هيچ يك از اين امور رأى مرا قبول نكردى.. اگر او كشته شود، تو در مدينه نباشى

مـام آفـاق اطـاعتم كننـد،     اما درباره اينكه منتظر بمانم تا همه مردم در ت: پاسخ داد -السالم  عليه -
بيعت حق كسانى است از مهاجرين و انصار كه در مكّه و مدينه حضور دارند و چون آنها راضـى  
و تسليم شدند، بر همه مردم واجب است، راضى و تسليم شوند و اما بازگشتم به خانه و نشستن 

كرده بودم و از اينكـه تفرقـه   دادم، درباه اين امت نيرنگ و مكر  در خانه، اگر اين كار را انجام مى
                                                                                                                                                                   

: بر او وارد شـد و گفـت  ) رضي اهللا عنه( زيدبن ثابت.. زمين بنهد و دست از دخالت در اين امر بكشد، او هم چنين كرد
! نيم بار ديگـر انصـار اللّـه بشـويم    توا اند، سخن ما اين است كه اگر تو بخواهى، مى اين انصارند كه بر در خانه ايستاده

 !نيازى ندارم، دست برداريد: گفت
شنوى داشته باشد  كند بايد از من حرف از هركس كه فكر مى: من در خانه عثمان نزد او بودم، گفت: عامربن ربيعة گفت

ـ ! دارد و سالح بر زمين بگذارد و فرمانبردارى كند، قول بگيرد كه دست نگه .. ر زمـين گذاشـتند  همه سالحهايشان را ب
اگر عثمان به مـا اجـازه داده بـود،    ! نگذاشت كه ما پاسخ آنان را بدهيم) رضي اهللا عنه(  عثمان: بعضى از يارانش گفتند

به اين ترتيب، خليفه خونريزى را نپذيرفت، هرچند .. هايمان بيرون بروند زديم كه از سرزمين آنچنان به آنان ضربت مى
فاع از او باشد و خواست شورشيان با حكمت و موعظه حسنه و جدال بـالتى هـى أحسـن از    كه در مقام يارى او و د

 .اقدام خويش منصرف گرداند
كفـر  : ريختن خون يك فرد مسلمان جز در سه مورد روا نيست: يك روز بر روى بام آمد و خطاب به شورشيان گفت

آيا هيچ يك از اين موارد .. گناه كشتن ا كسى را بى، ي)با وجود زن يا شوهرداشتن(پس از ايمان، زناى پس از احصان 
 !شود؟ پاسخى نداشتند كه بدهند شامل من مى

پاسـخى  ! دانيد كه پـاى مـرا در زنجيـر بگذاريـد، بگذاريـد      اگر به حق مى! اى مردم: يك بار هم خطاب به آنان گفت
خليفه بـه  !.. اند، من بخشيدم به من ستم كرده خواهم، و اگر ام، از خدا آمرزش مى اگر من ستم كرده: آنگاه گفت.. ندادند

شكيبايى متوسل شد، حاضر نشد هم كه شمشير بكشند و از او حمايت كنند تا باالخره شورشيان زمين را بـا خـونش   
 ..رنگين كردند

تند و كنى كه عثمان را كش چگونه اين كار خودت را توجيه مى: گفت) رضي اهللا عنه( طالب بن أبى معبد خزاعى به على
هركس شمشيرش را از غالف بيرون : عثمان، امام بود و از كشتار و پيكار نهى كرد و گفت: اش نكردى؟ گفت تو يارى

عثمان چه : معبد گفت! جنگيديم، نافرمانى او كرده و معصيت كرده بوديم اگر به حمايت او مى! بكشد، از من نيست
لئن بسطت إلى : به برادرش گفت) هابيل(ن توجيهى كه پسر آدم هما: توجيهى داشت كه گذاشت تا او را كشتند؟ گفت

يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك ألقتلك إنى أخاف اهللا رب العالمين؛ حتّى اگر تو دست به سوى من دراز كنى تا 
 مرا بكشى، من دست به سوى تو دراز نخواهم كرد تا تو را بكشم، من از خدايى كه پروردگار جهانيان است،

، دكتر يوسف القرضاوى، ترجمه محسن ناصرى، )نقش ايمان در زندگى(اإليمان و الحياة ).. (27/المائدة(» !ترسم مى
 ).457تا455 ص



 نقدي بر كتاب تيجاني

امـا خـروجم از مدينـه    . خـاطر نبـودم   بيفتد و وحدت اين امت به پراكندگى تبديل شـود، آسـوده  
هنگامى كه عثمان محاصره شده بود، چگونه برايم امكان داشت در حالى كه من نيز مانند عثمـان  

گفتن درباره امرى كـه مـن    خود را از سخن! پس اى پسرجان! مورد احاطه مردم قرار گرفته بودم؟
  1.اند تر آورده همين روايت را كتب سنّى به شكلى مفصل. »!از تو به آن داناترم، بازدار

» سـنّت «را اصل و اساس قرار داده و » قرآن«سنّت و جماعت اين است كه آنان  ويژگى اهل
در قرآن ذكر نشـده و  پندارند و هر آنچه  را شرح و تفصيل قرآن مى )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

آنها معتقدند كه هرآنچـه  .. دانند در سنّت آمده باشد، آن را جزو دين و اطاعت از آن را واجب مى
انـد،   فهميـده و بـر آن اجتمـاع كـرده    » سـنّت «و » قـرآن «از  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر صحابه 
آنـان  » اجمـاع «وتهاى احدى از مسلمانان حق ندارد بر خالف قضـا .. كردن آن ضرورى است قبول

اند، آن را قطعى دانسته و اخـتالف   اى كه اصحاب بر آن اجماع و اتّفاق داشته هر مسأله.. رأى دهد
دانند؛ به دليل اين كه اصحاب همان كسانى هستند كه بيش از همـه بـا زبـان     در آن را ضاللت مى

دين  )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا آشنايى داشته و مستقيماً از  -يعنى قرآن و سنّت  -وحى 
و مجالست با او، آنان بـيش از   )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اند؛ لذا با توجه به تربيت  را فراگرفته

بنـابراين، ديـن    2 ..انـد  را فهميـده  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر هر كس ديگرى، منظور و مقصود 
همين است   به اين لقب هم» سنّت و جماعت لها«علّت نامگذارى .. اند همان است كه آنان فهميده

و جماعت اصـحاب   )صلى اهللا عليه و سلم(  رسولشكه آنان پس از ايمان به كتاب خدا، به سنّت 
صـلي اهللا  (رسـول خـدا   اهميت قائلند و معتقدند كه منظور قرآن را  -رضى اللّه عنهم أجمعين  -

را، اصحابش بـيش از   )صلي اهللا عليه و سلم( رسول خدابهتر از همه مردم و منظور  )عليه و سلم
 ..توان به كتابهاى مربوطه رجوع كرد در اين رابطه مى!.. اند ديگران درك كرده

*  *  * 

 :ها سخن آخر در جواب نامه -

_________________________________________________________________________ 
األمالى، شـيخ طوسـى،    -103-104 ، ص32 بحاراألنوار، مجلسى، ج -145 أخبارالطوال، أبوحنيفه دينورى، ص( - 1

 ). 32 ، ص2جزء
 - 113-114 ، ص3 األثير، ج إبن -333-334 ، ص7 كثير، ج لبداية و النهاية، إبنا -406-407 ، ص3 الطبرى، ج -

  .157 ، ص2 خلدون، ج إبن
) تمـام مـردم دنيـا   (اگر «؛ »فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما هم فى شقاق«: فرمايد قرآن مى - 2

پشت كنند، ) به شما(اند و اگر  يد، ايمان بياورند، آنگاه هدايت شدها به آنچه كه ايمان آورده) اصحاب پيامبر(همانند شما 
 ). 137/البقرة.. (»جز اين نيست كه در اختالف و سرگشتگى خواهند افتاد
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اين بود مطالب بنده كه در بيان جواب به كتابهاى تيجانى، پيرامون اختالفـات شـيعه و   1
ام بـه دوسـت    سخن آخر خود را با همان نكات پايانى جواب نامه در پايان اين كتاب،.. سنّى آمد
 :كنم رسانم و همان جمالت را عيناً متوجه خوانندگان گرامى مى ام به اتمام مى شيعى

اى  صفحه70در جواب .. اى خود مالحظه فرموديد صفحه48مطالب بنده را در رابطه با نامه 
 :كه به شما دادم، معلوم شد كه

بالذات و ذاتاً آگاه بر غيب امور نبـوده و خداونـد    معصوم )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر  -1
هايش در  از اين نوع در وجود شريفش ننهاده و تمام توانايى -مافوق بشرى  -هيچگونه خاصيتى 

 -متعـال  -شده است و هرچند در پرتو ارتباط با خداوند  ها، محدود به هدايت وحى مى اين زمينه
است، » أسوه«رش، به واالترين انسانها مبدل گشت و از اين نظر، براى همه مسلمانان و اطاعت ام
قانون وضع كند، معجزه بياورد، بـه نـداهاى   » اراده خويش«كه بتواند به » فوق انسان«اما وجودى 

 ..نبوده است... داعيان پاسخ گويد، گرفتارانى را نجات بخشد و
از طرف  - )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر انشينى توسط به ج )رضي اهللا عنه(علي تعيين  -2
از بزرگتـرين   )رضـي اهللا عنـه  (علـي  هيچ دليلى در كتاب و سنّت وجود ندارد و هرچنـد   -خدا 

صـلي اهللا عليـه و   (پيـامبر  صحابه بوده، ولى مسلمانان ملزم به گزينش او براى حكومـت پـس از   
در اين مورد وجود داشته و ثانياً  )صلي اهللا عليه و سلم(امبر پياند؛ زيرا اوالً نه نصى از  نبوده )سلم

 ..نه افضليت دينى و علمى و اخالقى، شرط كافى براى حكومت است
رضـي اهللا  (علـي  از فاطمه گرفته تا تمام فرزندان  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر خاندان  -3

بتـوان از طريـق   » فقط«ى كه دين را ، اگر چه با فضيلت و محترمند، ولى شارعان دين و كسان)عنه
اند و عطيه خاصى نيز از طرف خداوند به آنان اعطـاء نشـده كـه     ايشان و آثارشان آموخت، نبوده

شـان، خوشـنودى خـدا     بتوانند، حاجات برآورند و يا خشمشان، همواره خشم خدا و خوشـنودى 
 ..باشد

ه ضديتى بين على و خلفاى برخالف باورهاى رايجى كه در بين شيعيان است، هيچگون -4
طبق روايـات   -براى خلفاء  )رضي اهللا عنه(علي وجود نداشته، بلكه  -رضى اللّه عنهم  -گانه  سه

احترام قائل بوده و از ايشان همواره تجليل نموده و آنان را هماهنگ با آيات قرآن و سنّت  -شيعه 
 ..دانست به امور مسلمين مى ، خادم به اسالم و دلسوز)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

اسـت كـه   » نصـوص و قـوانينى  «و » قرآن«اإلتباع براى مسلمانان،  و واجب هاإلطاع الزم -5
صادر گشته » قطعاً و يقيناً«خارج از قرآن ولى هماهنگ با آن،  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر توسط 
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كه ممكن است صحيح و  و خارج از اين مقوالت، آنچه هر آن كس بگويد، نظرات شخصى است
 ..مفيد، و يا غلط و مضرّ باشند

كتب شيعه و سنّى، مملو از احاديث نادرست و خرافـات خـالف ديـن اسـت و بـراى       -6
صلي (رسول خدا قطعى » سنّت«و » قرآن«تشخيص سره از ناسره در آنها بايد مطالب هريك را به 

 ..پذيرفتعرضه كرد و در صورتى كه منطبق بود،  )اهللا عليه و سلم
تنهـا  .. است -عبادت خدا  -» خداپرستى«و  -معرفت خدا  -» خداشناسى«اسالم دين  -7

در راه كمال انسان و نجاتش، تقواى الهى به معنى شناخت قوانين خدا و اطاعت از آنهـا و دورى  
 اعـم از ارواح  -قـراردادن ارواح مردگـان   » وسـيله «.. با خداسـت » مستقيم«اش و ارتباط  از نواهى

و آنهـا را بـاب    -سبحان  -در عبادت و دعا به درگاه خداوند  -انبياء، اولياء، امامان و امامزادگان 
مقام خدا دانستن، از ديانت اسالم دور است و دقيقاً كـارى اسـت كـه مشـركين      فيض الهى و قائم

 ..كردند قريش با بتهايشان مى
من از جنابعالى .. ما با هم استموارد هفتگانه فوق، اساس سخن اينجانب و اختالف اصلى 

كنم، ساعتى خود را از تلقينات و مأنوسات فكرى و قلبى گذشته فارغ ساخته و در ايـن   تقاضا مى
توانيـد بـه حسـابم     اگر بنده تند گفته و بد  عمل كرده، مهم نيست؛ مـى .. نكات به دقّت بينديشيد

گر دين خدا را تحريف كنيم و مطالبى ا! ولى واى بر ما!! برسيد و مرا رسواى خاص و عام سازيد
توانيد سنگ  به دهان بنده مى!.. جز آيين پاك و راستين خداوند را به نام دين به مردم تحويل دهيم

 !ولى جواب خدا را چه خواهيد داد؟ -! اند همانگونه به دهان بسيارى سنگ كوبيده -بكوبيد 
آيا به هنگـام حضـور در محكمـه    . !.معتقديم» آخرت«به  -هر دو  -خوشبختانه من و شما 

نخوانديم، يا براى فاطمـه اشـك   ... كبراى الهى، از اينكه خدا را از طريق على و حسن و فاطمه و
رسـول خـدا   نريختيم، يا به زيارت قبورشان نرفتيم، يا لعن أبوبكر و عمر و عثمان و ساير صحابه 

از ايـن قبيـل امـور،    ... ركت نكـرديم و نكرديم، يا در عزادارى برايشان ش )صلي اهللا عليه و سلم(
چرا رعايت حقّ و انصاف نكرديـد و بـدون تحقيـق و    : و يا خواهند پرسيد! شود؟ بازخواستى مى

 -» منقول«بررسى كافى در قرآن، برپايه وابستگيها و شيفتگى نسبت به شخصيتها، عقايد و نظرات 
 !به مردم عرضه داديد؟از ايشان را به عنوان مقاصد قرآنى  -» مجعول«و چه بسا 

آيا خـدا مـا را شـيفته    ! تر شد؟ بيت از اطاعت امر خدا بر ما واجب چرا مهر و عالقه به اهل
خواست خود در پرتو هدايتش تربيت شويم و به هدف خلقت خـويش   خواست يا مى بزرگان مى
بينيـد چـه   خوب به اين مطالب توجه كنيد و صحنه آخـرت را در نظـر بياوريـد و ب   !.. نايل آييم؟

 !پاسخى براى خدا خواهيد داشت؟
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و اگر از من بپرسيد كه ريشه تمامى اين مشكالت و بالياى اجتماعى مـا در چيسـت؟   3
شـدن   با قائـل  )صلي اهللا عليه و سلم(  پيامبر خدابه !! در عبادت غير خداست: جواب اين است كه

و يـازده   )رضـي اهللا عنـه  ( علـي الوهيت بخشيدند و سپس با افسانه جانشـينى  » عصمت ذاتى«به 
شان تسرّى دادند و شادى در ميالدشان، عزادارى در سالروز وفات  فرزندش، آن الوهيت را به همه

ها رفتن و ضجه و زارى بـر   يا شهادتشان، گنبد و بارگاه ساختن بر مقابرشان، به زيارت آن بارگاه
دادن،  ن و روضه پشت روضـه ترتيـب  كرد آنها زدن، نذورات برايشان آوردن، سفره به نامشان پهن

 !پرور نيست دهد كه به هيچ وجه شخصيت محتواى مذهب اين مردم را تشكيل مى
دار اين بساط بوده و هستند، و خـود را نايبـان آن    طبعاً آخوندها و روحانيانى هم كه معركه

چـاكرى مـردم را    نظـام » تقليد«شوند و فلسفه  دانند، قسمتى از اين الوهيت را صاحب مى ائمه مى
خمـس   -اللّـه   دادن بـه خلـق  » خمس«نسبت به ايشان پديد آورده و از سوى ديگر با القاء وظيفه 

آورى  و وجوهات شرعيه كه به نام حقّ امـام و رد مظـالم و سـاير اوهـام، جمـع      -أرباح مكاسب 
يابنـد و   ىنوعى اسـتقالل اقتصـادى مـ    -كه همه از ديدگاه قرآن و سنّت محكوم است  -كنند  مى
» مـال «و » فكـر «اى به وجود آمده كـه   طبقه!.. آنچه در طول تاريخ رسيده است» ملك«رسد به  مى

گذارند و با باجگيرى راه حكومـت   مردم را مالك است، و گاهى هم دست در دست سالطين مى
بـا   گيرنـد و  در رأس همه چيز قـرار مـى   -چون امروز  -سازند و زمانى نيز  را برايشان هموار مى

 !!كنند زده و بيزار مى» اسالم راستين«تصرفات و اعمال گوناگون خود، اين چنين مردم را از 
را » تزوير«و » زور«و » زر«با اطّالعات محدودش از قرآن، مثلّث شوم » دكتر على شريعتى«

و  اساس بدبختى مردمِ تحت ستم ناميد و دلبستگيهاى شيعى او اجازه نداد تا به عمق فاجعه بنگرد
بـوده و مثلّثـى   » خمـس «، و »تقليد«، »عصمت«: زيربناى اين مثلّث را در اين ملك، كه از نظر بنده

ايـن  ! آرى برادر.. تشكيل داده است، تشخيص دهد )رضي اهللا عنه(علي حول باور غلط جانشينى 
 ايم و خسارتى است كـه در  اساس بدبختى ماست كه در انحراف از دين راستين خدا به آن رسيده

بياييد به جاى لجاجتها خود را در برابر خدا !.. پردازيم مى» اسالم اصيل و راستين«ازاى خيانت به 
خالص سازيم و دست در دست هم، اسالم را كه امانت الهى نـزد ماسـت، از مظلمـه آلودگيهـا و     
انحرافات پاك سازيم، شايد تا به حال بعضى مسائل بـراى مـا چنانكـه بايـد روشـن نبـود، ولـى        

ايـم كـه    در شرايطى واقع شـده .. آورد پيش مى» حوادث«داوند براى هدايت و تربيت بندگانش خ
ايـن  .. كرديم و اكنون اساس اعتقادات و باورهايمـان تحـت سـؤال اسـت     قبالً فكرش را هم نمى

خواند و اميد كه در ايـن بـازنگرى    مى» ارزشها«آزمايش بزرگ الهى است كه ما را به بازنگرى در 
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.. رسيم و با حق پيوند ببنديم و خود و اجتماعمان را از اين انحرافات و پليـديها برهـانيم  به حق ب
 !آيا به راستى از عهده آزمايش بزرگ الهى برخواهيم آمد؟
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 سبئيه و جنگ صفين   -

 مسأله حكميت    -

 اميه    دوران بنى -

 مروان    دوران بنى -

 عباس    دوران بنى -

 :   ايجاد اختالفات مذهبى و عوامل آن -

 خوارج    -



 نقدي بر كتاب تيجاني

 :  شيعه -

 بن سبا    اعتراف علماى شيعه درباره عبداللّه -

 فرق شيعه پس از على    -

 فرق شيعه پس از حسن    -

   فرق شيعه پس از حسين  -
 العابدين    فرق شيعه پس از زين -

 فرق شيعه پس از محمدباقر    -

 فرق شيعه پس از جعفر صادق    -

 بن جعفر    فرق شيعه پس از موسى -

 الرضا    بن موسى فرق شيعه پس از على -

 فرق شيعه پس از محمدبن على    -

 بن محمد    فرق شيعه پس از على -

 على   بن  فرق شيعه پس از حسن -

 شكايات ائمه از شيعيان خود    -

 مرجئه   -

 معتزله    -

 سنّت و جماعت    اهل -

 سخن آخر در جواب نامه    -

    561.........................................................................   :مصادر و مĤخذ -10

 مصادر و مĤخذ شيعه    -

  سنّت مصادر و مĤخذ اهل -
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9  
  
  
  
  
  
  
  :منابع
 :مصادر و مĤخذ شيعه -

  .آنگاه هدايت شدم، محمد تيجانى سماوى،چاپ قم-1
 .اإلحتجاج، شيخ طبرسى، چاپ قم-2

 .   إحقاق الحق، شوشترى، چاپ ايران-3

 .بيروت.   أخبار الطوال، دينورى شيعى، چاپ بغداد-4

 .اإلختصاص، شيخ مفيد، چاپ نجف-5

  .چاپ تبريز.   اپ تهرانبابويه، چ الخصال، إبن-6
  .   اإلرشاد، شيخ مفيد، چاپ ايران -7
  .از آگاهان بپرسيد، محمد تيجانى سماوى،   بيروت-8
  .چاپ قم.   اإلستبصار، شيخ طوسى، چاپ تهران -9

  .محمد، چاپ قم اسرار آل -10
  .شناسى، على شريعتى، چاپ تهران اسالم -11
  .غطاء،   چاپ ايرانكاشف ال أصل الشيعة و أصولها، آل -12
  .و جديد ايران. بابويه، چاپ تهران اإلعتقادات، إبن -13
  .   إعالم الورى، طبرسى، چاپ ايران -14
  .أعيان الشيعة، محسن أمين، چاپ بيروت -15
  .األغانى، اصفهانى، چاپ بيروت -16
  .األمالى، طوسى، چاپ قم -17



 نقدي بر كتاب تيجاني

  أميرالمؤمنين، محمدجواد مغنية، چاپ -18
  نوار النعمانية، سيد نعمةاللّه جزائرى،األ -19
  .  أوائل المقاالت، شيخ مفيد، چاپ    چاپ قم -20
  سنّت واقعى، محمد تيجانى سماوى،  اهل -21
  .اإليقان، حلّى، چاپ نجف -22
  .  كوب،چاپ بيروت بامداد اسالم، دكتر زرين -23
  بحار األنوار، شيخ مجلسى، چاپ كمپانى  -24
  .الذهب، مسعودى شيعى،    چاپ بيروتتاريخ مروج  -25
  .  تاريخ يعقوبى، چاپ بيروت -26
  .تتمة المنتهى، شيخ عباس قمى، چاپ ايران -27
  .تحرير الوسيلة، خمينى، چاپ ايران -28
  . تحفة األحباب، عباس قمى، چاپ ايران -29
  اللّهى، تشيع در مسير تاريخ، سيدمحمد آيت -30
  .انى، چاپ تهرانتفسير البرهان، بحر -31
  .قم.   تفسير البيان، خويى، چاپ ايران -32
  .   تفسير التبيان، شيخ طوسى، چاپ سنگى -33
  تفسير روح الجنان، أبوالفتوح رازى، چاپ    -34
  .   تفسير الصافى، ملّافيض كاشانى، چاپ ايران -35
  .   تفسير حسن العسكرى، چاپ ايران و چاپ  قديم هند -36
  .   لعياشى، چاپ ايرانتفسير ا -37
  .   تفسير القمى، أبوالحسن قمى، چاپ نجف -38
  .   تفسير مجمع البيان، شيخ طبرسى، چاپ بيروت -39
  .اللّه كاشانى، چاپ تهران تفسير منهج الصادقين، فتح -40
  .   تفسير الميزان، طباطبايى، چاپ بيروت -41
  .تفسير نورالثقلين، عروسى حويزى، چاپ قم-42
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  .تلخيص الشافى، طوسى، چاپ ايران -143
  .التنبيه و اإلشراف، مسعودى، چاپ ايران -44
  .تنقيح المقال فى علم الرجال، ممقانى، چاپ تهران -45
  .   تهذيب االحكام، طوسى، چاپ ايران -46
  .بابويه، چاپ ايران جامع األخبار، إبن -47
  .  جامع الرواة، اردبيلى حائرى، چاپ چاپ تهران -48
  .جالء العيون، شيخ مجلسى، چاپ تهران -49
  .حديقة الشيعة، مقدسى اردبيلى، تهران -50
  .حق اليقين، مجلسى، چاپ ايران -51
  .الحكومة اإلسالمية، خمينى، چاپ ايران -52
  .حلية المتقين، مجلسى، چاپ تهران -53
  .حماسه حسينى، مرتضى مطهرى، چاپ تهران -54 
  .پ تهرانحياة القلوب، مجلسى، چا -55 

  .الخالصة، حلّى، چاپ ايران -56
  .   خيانت در گزارش تاريخ، مصطفى حسينى طباطبايى، چاپ تهران -57
  .دائرة المعارف الشيعة، محسن أمين، چاپ بيروت -58
  .مصطفى حسينى طباطبايى، چاپ تهرانراهى به سوى وحدت اسالمى،  -59
  .   داود، چاپ نجف رجال أبى -60
  .وسى، چاپ نجفرجال شيخ ط -61
  .رجال عبدالعزيز الكشى، چاپ كربالء -62
  .رجال النجاشى، چاپ قم -63
  .   الرسائل، شيخ كلينى، چاپ قم -64
  .رسالة اإليمان، ميرزا حسن حائرى إحقاقى، ، چاپ  ايران -65
  .روضات الجنات، خوانسارى، چاپ قم -66
  .   روضة الصفا فارسى، ميرخواند، چاپ ايران -67



 نقدي بر كتاب تيجاني

  .   روضة الواعظين، فتال نيشابورى، چاپ قم -68
  .   سيرى در صحيحين، محمدصادق نجمى،  چاپ ايران -69
  .   الهدى، چاپ ايران الشافى فى اإلمامة، مرتضى علم -70
  .شأن نزول آيات، محمد جعفر اسالمى،   بيروت -71
  .   شرائع اإلسالم، جعفربن حسن، چاپ نجف -72
  .   لّى، چاپ تهرانشرائع اإلسالم، ح -73
  .الحديد، چاپ   نجف البالغة، إبن أبى شرح نهج -74
  .ميثم بحرانى،  چاپ ايران البالغة، إبن شرح نهج -75
  .، دنبلى،    چاپ تبريز)الدرة النجفية(البالغة  شرح نهج -76
  .البالغة، صبحى صالح، چاپ بيروت شرح نهج -77
  .  ويتالبالغة، فيض اإلسالم چاپ ك شرح نهج -78
  .البالغة، محمد عبده، چاپ مصر شرح نهج -79
  .الشيعة و التصحيح، دكتر موسى موسوى، چاپ نجف -80
  .صحيح الكافى، محمد باقر بهبودى، چاپ تهران -81
  .صحيفه سجاديه، چاپ كلكته هند -82
  .  العابدين، چاپ ايران الصحيفة الكاملة، زين -83
  .طاووس، چاپ قم وائف، إبنالطرائف فى معرفة مذاهب الط -84
  .عقائد اإلمامية، محمدرضا المظفر، چاپ بيروت -85
  . بابويه، چاپ بيروت علل الشرائع، إبن -86
  .   ايران. عنبة، چاپ نجف طالب، إبن أبى عمدة الطالب فى أنساب آل -87
  .چاپ تهران.   عين الحياة، شيخ مجلسى، چاپ ايران -88
  .بابويه، چاپ ايران نعيون أخبار الرضا، إب -89
  .قم.   الغارات، ثقفى كوفى، چاپ ايران -90
  .الغدير، عبدالحسين أمينى، چاپ ايران -91
  .فرق الشيعة، نوبختى   حسين موسوى، چاپ نجف -92
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  .فصل الخطاب فى إثبات تحريف الكتاب، نورى طبرسى، چاپ ايران -393
  .الفصول المهمة، حرّ عاملى، چاپ قم -94
  .   صباغ، چاپ تهران ل المهمة فى معرفة األئمة، إبنالفصو -95
  .   الفهرست، نجاشى، چاپ نجف -96
  .اكبر قريشى، چاپ   تهران قاموس قرآن، سيد على -97
  .قرب األسناد، حميرى قمى، چاپ تهران-98
  .   الكافى، شيخ كلينى، چاپ تهران -99

  .   بابويه، چاپ تهران كتاب الخصال، إبن- 100
  .   تاب الخالف، طوسى، چاپ قمك - 101
  .كتاب الرجال، حلّى، چاپ نجف - 102
  .  بن قيس العامرى الهاللى، چاپ بيروت كتاب سليم - 103
  .كتاب الغيبة، طوسى، چاپ ايران - 104
  بابويه، كتاب كمال الدين و النعمة، إبن - 105
  كشف األسرار، نورى طبرسى، چاپ - 106
  .ة األطهار،، چاپ كربالءكشف األسرار و تبرئة األئم - 107
  .كشف الغمة فى معرفة األئمة، اربلى، چاپ بيروت - 108
  . كشف المحجة، سيدبن طاووس، چاپ ايران - 109
  .الكنى و األلقاب، عباس قمى، چاپ قم - 110
  . مجالس المؤمنين، شوشترى، چاپ تهران - 111
  .مجمع البحار، شيخ مجلسى، چاپ ايران - 112
  .و مشكاة األسرار، أبوالحسن فتونى، چاپ تهران مرآة األنوار - 113
  .مرآة العقول، مجلسى، چاپ قديم ايران - 114
  .  الدين موسوى، چاپ قم المراجعات، شرف - 115
  .سالك األفهام، عاملى، چاپ نجفم - 116
  .سنگى مستدرك الوسائل، نورى طبرسى، چاپ - 117



 نقدي بر كتاب تيجاني

  .ترجب البرسى،چاپ بيرو مشارق أنوار اليقين، إبن - 118
  .چاپ نجف مشارق الشموس الدرية، عدنان بحرانى، - 119
  .آزار شيرازى، چاپ تهران مشعل اتّحاد، دكتر بى - 120
  .   بابويه، چاپ ايران معانى األخبار، إبن- 121
  .معراج السعادة، نراقى، چاپ ايران - 122
  .مقاتل الطالبين، أبوالفرج اصفهانى، چاپ بيروت - 123
  .، سعد أشعرى قمى،چاپ تهرانالمقاالت و الفرق - 124
  .منار الهدى، على بحرانى، چاپ ايران - 125
  .قم و هند  شهر آشوب مازندرانى، چاپ المناقب، إبن - 126
  .المناقب، خوارزمى، چاپ نجف - 127
  .عباس قمى، چاپ تهران منتهى اآلمال، شيخ - 128
  .بابويه، چاپ تهران الفقيه، إبن من اليحضره - 129
  .لنجاة، فيض كاشانى، چاپ نجفمنهاج ا - 130
  .منهج المقال، استرآبادى، چاپ ايران - 131
  .خان سپهر، چاپ قديم ايران ناسخ التواريخ، ميرزا تقى - 132
  .، على قلمداران، چاپ تهران)شاهراه اتّحاد(نصوص امامت  - 133
  .نقد الرجال، تفرشى، چاپ ايران - 134
  .الوافى، فيض كاشانى، چاپ ايران - 135
  .وسائل الشيعة، حرّ عاملى، چاپ بيروت - 136
  .واليت فقيه، خمينى، چاپ تهران - 137
  .همراه با راستگويان، محمد تيجانى سماوى، چاپ قم - 138

  : سنّت مصادر و مĤخذ اهل -
  . آيينه اسالم، محمد ربيعى، چاپ ايران - 139
  .أبوبكر الصديق، حسنين هيكل، چاپ زاهدان - 140
  .، أبوبكر الجصاص، چاپ   بيروت و ايرانأحكام القرآن - 141
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  .بيروت.   عبدالبر، چاپ بيروت اإلستيعاب، إبن - 5142
  اسالم ديروز، فردا، محمد أرغون، چاپ - 143
  . اسالم و توهمات، مؤلّف، چاپ تهران - 144
  . سالمة، چاپ سعودى اإلعتداءات الباطنية على المقدسات اإلسالمية، كامل - 145
  .   رسته، چاپ تهران لنفيسة، بناألعناق ا - 146
  . أنساب األشراف، بالذرى، چاپ بيروت - 147
  .اإليمان و الحياة، دكتر يوسف القرضاوى، چاپ بغداد - 148
  .كثير، چاپ بيروت ، إبن)شرح إختصار علوم چاپ    الحديث(الباعث الحثيث  - 149
  . بروتوكوالت آيات قم، عبداللّه غفارى، چاپ سعودى - 150
  .التاج الجامع لألصول فى أحاديث الرسول، چاپ قاهره - 151
  .خلدون، چاپ بيروت تاريخ إبن - 152
  .  عساكر، چاپ بيروت تاريخ إبن - 153
  .تاريخ األمم و الملوك، طبرى، چاپ بيروت - 154
  .كثير، چاپ بيروت تاريخ البداية و النهاية، إبن - 155
  .   تاريخ بغداد، خطيب بغدادى، چاپ تهران - 156
  .قتيبة دينورى، چاپ بيروت ، إبن)اإلمامة و السياسة(تاريخ الخلفاء  - 157
  .تاريخ العرب و اإلسالم، محمد دروزة، چاپ قاهره - 158
  .األثير، چاپ بيروت تاريخ الكامل، إبن - 159
  .التبصير فى الدين، أبومظفّر أسفرايينى، چاپ تهران - 160
  .تفسير كبير، امام فخر رازى، ايران - 161
  .تفسير الكشاف، محمودبن عمر الزمخشرى، چاپ بيروت - 162
  .  كثير، چاپ قاهره تفسير القرآن العظيم، إبن - 163
  .تفسير نور، دكتر مصطفى خرّمدل، چاپ تهران - 164
  .حجر عسقالنى، چاپ حيدرآباد هند تهذيب التهذيب، إبن - 165
  .توسل، مؤلّف، چاپ تهران - 166



 نقدي بر كتاب تيجاني

  .حزم، چاپ بيروت إبن جمهرة أنساب العرب، - 167
  .حديث الثقلين، دكتر على أحمد السالوس، چاپ عمان - 168
  .حقيقة التوحيد، دكتر يوسف القرضاوى، چاپ قاهره - 169
  .حياة عمر، شبلى، چاپ قاهره - 170
  .   حياة محمد، حسنين هيكل، چاپ ايران - 171
   .الخالفة و الملوكية، أبواألعلى المودودى، چاپ پاكستان- 172
  .  الدر المنثور، جالل الدين سيوطى، چاپ قم - 173
  . دين و شريعت، محمدمنظور نعمانى، چاپ زاهدان - 174
  بن هادى الوادعى، چاپ كويت رياض الجنة فى الرد على أعداء السنة، مقبل - 175
  .رياض الصالحين، امام نووى، چاپ تهران - 176
  .يثمى، چاپ بيروتحجر  ه الزواجر عن اقترف الكبائر، إبن - 177
  .سبل السالم، صنعانى، چاپ دمشق - 178
  .ماجه، چاپ سعودى سنن إبن - 179
  .سنن أبوداود، چاپ استانبول - 180
  .سنن سعيدبن منصور، چاپ بيروت - 181
  .السنن الكبرى، بيهقى، چاپ بيروت - 182
  .سنن نسائى، چاپ بيروت - 183
  .سيرة الحلبية، چاپ بيروت - 184
  .جوزى، چاپ قاهره خطاب، إبن نسيرة عمرب - 185
  .هشام، چاپ دمشق سيرة النبوية، إبن - 186
  .سيماى عمربن خطّاب، عبداللّه أحمديان، چاپ ايران - 187
  .شرح صحيح بخارى، إرشاد السارى، قسطالنى، چاپ بيروت - 188
  .شرح صحيح مسلم، هامش إرشاد السارى، امام نووى، چاپ بيروت - 189
  .بوالوليد باجى، چاپ بيروتشرح الموطّأ، أ - 190
  .صحيح البخارى، چاپ بيروت - 191
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  .صحيح ترمذى، چاپ بيروت - 7192
  . صحيح مسلم، چاپ بيروت - 193
  .   جوزى، چاپ بيروت صفة الصفوة، إبن - 194
  . ضحى اإلسالم، أحمد أمين، چاپ بيروت - 195
  .ضعيف الجامع، محمدناصر البانى، چاپ رياض - 196
  . سعد، چاپ بيروت نالطبقات، إب - 197
  .   ظهر اإلسالم، أحمد أمين، چاپ بيروت - 198
  .القرضاوى، چاپ تهران العبادة فى اإلسالم، دكتر يوسف - 199
  .عبقرية عمر، عباس محمود عقّاد، چاپ قاهره - 200
  .العدالة اإلجتماعية فى اإلسالم، شهيد سيد قطب، چاپ بيروت - 201
  .   ى مصرى، چاپ ايرانعقيدة المسلم، محمد غزال - 202
  .   بن عمر الدارقطنى، چاپ رياض العلل الواردة فى أحاديث الرسول، على - 203
  . عبدالقادر گيالنى، چاپ رياض الغنية، شيخ - 204
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