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 عیانات

 تاب داستانی است!.کن یامرا با 
ای  گذشتهق و نوشتن آن بپردازم، ناچارم به یام در تحق زهیان انگیه به بکقبل از آن 
 دورتر بازگردم:

ر ران متوّلد شدم.. دیمذھب، در ا خانواده مسلمان سّنی یکدر  ۱۹۷۷ل سال یدر اوا
ه خود ک -ان خواھران و برادرانی یو در م سه سالگی پدرم را از دست دادم.

 افتم.یپرورش  -ن آنھا بودم یترکچوک
م یرکحفظ و قرائت قرآن ی، مرا به کودکبرادرانم مرا به مدرسه فرستادند و از ھمان 

ه در کری نداشت، جز آنکز قابل ذیار عاّدی گذشت و چیی، بسکودکواداشتند.. دوران 
ار ینی، بسین مسائل دیز قرآن و ھمچنیانگ ن دوران، به قرائت و استماع نوای روحیا

و  کمکن راه یه در اکا شارحی داشته باشم یه مراد کآن مند بودم، بی ص و عالقهیحر
زه درونی، عامل راندنم به سوی قرآن یل و عالقه ذاتی و انگیم باشد!.. فقط میبرااوری ی

ن مّدت، یام نداشتم.. در طول ا الت درونییچ ھدفی جز ارضای تمایو تالوتش بود، و ھ
ن با یکلزی از آن را بفھمم! و یه چکآن ردم، بیکاتش حفظ ین بود، از آکم ممیآنچه برا

 بردم!. رار آن لّذت میکت
ی با برخی یه با آشناکرستان بود یل در دبیل تحصیر دوران نوجوانی، در ھمان اواد

از جانب آنان به بحث و  -شان یان و علمایو بعد دانشجو -عی یاز دوستان و معّلمان ش
افی در که اّطالع و شناختی کده شدم، بدون آنیشک» سّنی«و » عهیش«مناظره در مورد 

نمودند و  ب مییق و ترغیار تشویشدن، مرا بس عهیر امر شنه داشته باشم. آنان دین زمیا
دند و ھرچند یورز غ نمییوششی درکچ یاز ھ -شان ھدفمند بود! یه براک-ن راه یدر ا

دادند؛ از جمله  ع به من مییی را برای مطالعه و معّرفی مذھب تشیتابھاکبار، یکوقت 

ف ی، تأل»ت شدمیآنگاه ھدا«» ثمّ اهتديت«تاب کد داشتند، کیار تأیه بر آن بسکتابی ک
ار پشتگرم یه به آن بسکبود  -ه تونس یجانیھای تیاز صوف -» جانی سماوییمحّمد ت«

ه به عّلت کن شد یتابھا، اکجه آن بحثھا، نشستھا، و مطالعه آن یو مفتخر بودند! نت
گاھی و نداشتن علم  ه بر کزی یّلی در چکد و به طور یافی، امر بر من مشتبه گردکناآ
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د باقی یو ترد کن حالت شیرستان، در ھمیشدم. تا اواخر دوران دب کوکآن بودم، مش
 دادم. م ادامه میی، به بحثھا»قتیحق«افتن یبودم و در پی 

 ردم:که برخورد ین آیم، به ایرکن تالوت قرآن ی... روزی در ح

ِ َمثَٖل� ﴿
ءٖ َوَ�َن  َولََقۡد َ�َّۡ�نَا ِ� َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن لِلنَّاِس ِمن ُ�ّ ۡ�َ َ�َ�ۡ

َ
�َ�ُٰن أ  ﴾٥٤َجَدٗ�  ٱۡ�ِ

 .]٥٤[الکهف: 
ازمند یا بدان نین و دنیه در امور دکتاب برای مردم، ھرگونه مثلی را (کن یما در ا«

رند) ولی انسان یم (تا از آنھا پند بگیا رار نمودهکان و تیھای گوناگون ب وهیباشند) به ش
 .»پردازد ز به مجادله مییش از ھر چیو) ب عتًا دوستدار جّر و بحث استی(طب

مجادله و مناقشه دوری  ه ازکجه گرفتم یردم و نتکر کلی فیه، خین آیدر مفھوم ا
شه خود سازم تا ید را پیتابھای مفکنم و مطالعه کم اعتماد یرکم و فقط به قرآن یجو
التی یدلی و تمان حالت سرگردانی و دویابم و از ایم ناشناخته بود، بیه براکقتی را یحق

صفحاتی از  پاره -متعال  -ابم! به خواست خداوند یی یه دائمًا در نوسان بود، رھاک
ی از دوستان به دستم یکاز طرف » عییمال محّمد رب«ف یتأل» نه اسالمییآ«تاب ک

ن یه دکدم یم روشن شد و فھمیاری از مسائل براید؛ با مطالعه آن چند صفحه، بسیرس
قی یاست.. و مبنای شناخت حق» سّنی«و » عهیش«ای  حثھای فرقهاسالم، فراتر از ب

اّول آن است؛ نه جوامع  ل و دستی، دو سرچشمه اص»سّنت«و » قرآن«، تنھا »اسالم«
 .ھای منتسب به آن! نونی اسالمی! و نه فرقهک

ام و سرگرم  ارزشی بوده ر چه مسائل پوچ و بیینون درگکبا خود گفتم: به راستی تا 
ه انگار از وجود کدم ید ام!.. خود را طوری می با غافالنی ھمچون خود گشتهمنازعه 

گاه شدهکی کعقرب خطرنا ن حال، بادبزنی یام، ولی با ا ه در لباسم پنھان شده آ
 .پرانم!! گران مییام و مگسھا را از روی د برداشته

 ه درکرا پی بردم یرد؛ زکجاد یق در من ایمطالعه آن چند صفحه، تحّولی عم
گاھی به سر می کوچکار یای بس محدوده زه جستجو و ین رو، انگیبرم. از ا از علم و آ

روی یردم نکدر من قّوت گرفت و احساس » قت اسالمیحق«روح و  کق در دریتحق
ن جھت، به مطالعه یام. به ھم ن مھم به دست آوردهیای برای انجام ا العاده فوق

تھای خود را در قالب مطالعه و یتمام فّعالمشغول شدم.. » اسالم«ر یگیدار و پ دامنه
بردم  ه از نفس خواندن، لّذت میکردم؛ طوری کتب مختلف منحصر کخواندن قرآن و 
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تر کد«تابھای کمی بعد، به کردم.. کشروع » امام محّمد غزالی«تابھای کنخست با 
ده شدم.. مطالعه یشک» عّباس محمود عقاد«و » مصطفی محمود«و » عتییعلی شر

، »حسن البّنا«تابھای کخواستم، نداد! آنگاه با  ه میکشان، به من آن آرامشی را یتابھاک
د یسع«و » أبوالحسن ندوی«، »محّمد غزالی المصری«، »وسف القرضاوییتر کد«

افتم!.. سرانجام، گمشده یش دست نیه خون بازھم به خواستیکرو شدم، ول روبه» حوی
» د قطبید سیشھ«، و »محّمد قطب«، »أبواألعلی مودودی«تابھای کخود را در 

رات یتأث -د قطب ید سیژه شھیبه و -ن اشخاص یافتم.. در طول مطالعات خود، از ای
ی یر بسزاین دعوتگران اسالمی، در من تأثیشه ایر و اندکادی گرفتم.. تفیمعنوی ز

 رم.یگ ادی مییشمندان، بھره زیاندن یراث اسالمی ایز، از میو در حال حاضر ن داشت
، آن »اسالم«ه کامًال روشن شد کم یقت براین حقیق، این مطالعات عمیدر پی ا

نون در جوامع منتسب به آن رواج دارد!.. اسالم، تنھا مباحثی کا ه ھمکست یزی نیچ
ن! گرداننده آن باشند!.. اسالم، فقط یرجال دای به نام  ه منحصرًا طبقهکست یفقھی ن

امل و که نظامی است کست، بلیات نیات و سنن و رواید و نظریُمشت عقا یکنام 
ھای  از جنبه یکرد.. و ھریگ رونی افراد را دربرمییه زندگی درونی و بکاالطراف  جامع

ختن ن جوانب با ھم در پی سایگر جوانبش منوط و مربوط است و ھمه ایآن به د
 .١ن ھستندیدر زم» عبد«و » فهیخل«لمه کبه معنای واقعی » انسان«

شتن را در قبال آن موّظف یرو آن ھستم و خو ه خود دنبالهکتبی ک...به ھر حال، م
تاب و سّنت، با ھر کبه  کو تمّس  -سبحان  -اء به خداوند که: با اتّ کن است یدانم، ا می

نم کشده، برخورد  کن پاین دیج در ایوارد و راه به نام اسالم، کگونه خرافات و بدعتی 
 نم.کردم را به اسالم واقعی دعوت و م

 ه است.ن راه بودیوشش من در اکن یتاب، اّولکن ی..و ا
نم! کنم و به چاپ آن اقدام نکم حذف یتابھاکست یام آن را از ل بارھا و بارھا خواسته

دامنه انتشار آن  -به چاپ برسد اگر چنانچه  -تاب کن یدانستم ا ه به خوبی میکنیبا ا
شتر خوانندگان آن، یه بکنین ایعتر خواھد بود! ھمچنیار وسیم بسیتابھاکگر یاز د

» جانییت«تابھای کای با  به گونه -ه روزی ھمچون بنده ک -جوانانی خواھند بود 

                                           
�ِض َخلِيَفةٗ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعلٞ �ۡذ قَاَل َر�َُّك ﴿ -۱

َ
�َس إِ�َّ ﴿ .]۳۰: ة[البقر ﴾ِ� ٱۡ� نَّ َوٱۡ�ِ َوَما َخلَۡقُت ٱۡ�ِ

 .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدوِن 
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ول ا احتماًال در طیاند و  ن صوفی تونسی افتادهیھای ا اند و در دام گفته ار داشتهکسرو
 .اند! ده شدهیشکعه و سّنی یزندگی خود، به بحثھای ش

ه کردم، اّما باز ھم خواستم ک تابی را به خوبی احساس میکن یه خألچنکنیآری! با ا
ری من در روش یرا موضعگینم و به چاپ نرسانم! زکفاتم حذف یگر تألیست دیآن را از ل
گاھانه  - ١سال داشتم ۱۹ه ک -ف آن یتاب نسبت به زمان قبل از تألکن ینوشتن ا آ

قت!.. دفاع از مؤمنان یای بود.. دفاع از حق شتر حماسهیه بکنمود.. روشی  ر.ییتغ
ش یر از گرایدگاه و موضعی غیاش دفاع!.. اّما امروز در وجود خود د قی!.. ھمهیحق

جانی و پرداختن به یه جواب به اشخاصی ھمچون تکنم ک نم.. احساس مییب قبلی می
گذشته از  -ه کست!.. موضوعاتی یوششی نکن یش، مستحّق چنتابکموضوعات 

ن یی چنیباشد!.. گو ل و تناقض و دروغ محض مییپر از اباط -ای بودنش  شهیلک
اج یبی احتیاش از ھرگونه ع به تالش ما انسانھإ؛در جھت تبرئه» قتیحق«ه کد ینما می

رد و به یگ ز خود قرار نمیگاه اّتھام برای دفاع ایھرگز در جا» قتیحق«ه یکدارد! در حال
جانی در یه تکسانی کن یاج ندارد!.. ھمچنیز جھت تبرئه خود احتیمدافعی ن لکیچ ویھ
رده و نسبتھای کگر صفتھای زشت مّتھم یفر و ارتداد و دکآنھا را به » تاب خودک«

 -ن یه به دفاع مدافعکاند  ن قرار نگرفتهیی بدانھا وارد ساخته، در قفس مّتھمیناروا
مّتھم » دادگاه خود«، آنھا را در ٢جانییاج داشته باشند! و اگر تیاحت -امثال بنده 

مورد » جانییتاب تک«ه در کسانی کرا ھمان یم! زیرکاد دادگاھش را منیرده، ما از بنک
اند و  د واقع گشتهیش و تمجیمورد ستا» تاب خداک«اند، در  تھاجم و اّتھام قرار گرفته

 .رده است!!ک خود خدا از آنھا دفاع

ِيَن َءاَمُنوٓ ﴿ َ يَُ�ٰفُِع َعِن ٱ�َّ ْ إِنَّ ٱ�َّ  .]٣٨[الحج:   ﴾ا
 ..»ندک به راستی خداوند از مؤمنان دفاع می«
 .ار خود بپردازند!!کجانی و امثال او به ین جھت، با خود گفتم: بگذار تیبه ھم 

﴿ ْ ٰ يَُ�ُٰقوا  .]٨٣[الزخرف:  ﴾فََذرُۡهۡم َ�ُوُضواْ َوَ�ۡلَعُبواْ َح�َّ
ور گردند و سرگرم بازی (خود)  آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه«

 .»شوند!...

                                           
 اّولین بار که آن را نوشتم. -١
 و امثال او. -٢
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ونَ ﴿  .]١١٢[األنعام:  ﴾فََذرُۡهۡم َوَما َ�ۡفَ�ُ
 .»پس بگذار دروغھا به ھم ببافند«

 .]٨٩[الزخرف:  ﴾٨٩فَٱۡصَفۡح َ�ۡنُهۡم َوقُۡل َسَ�ٰٞمۚ فََسۡوَف َ�ۡعلَُموَن ﴿
 .»ن و بگو: بدرود! بعدھا خواھند دانستکپوشی  پس از آنان روی بگردان و چشم«

 .]٦٣[الفرقان:  ﴾�َذا َخاَطَبُهُم ٱلَۡ�ِٰهلُوَن قَالُواْ َسَ�ٰٗما﴿
ند: بدرود! (و آنان را یگو دھند، می و ھرگاه افراد نادان، آنھا را مورد خطاب قرار می«

 .»گذارند) به حال خود وامی
ن یه در اکرا به خاطر آوردم » کإف«ان یدم، جریشیارم بھتر اندکه در کاّما زمانی 

ن ینش در برابر منافقکوت و عدم واکحادثه خداوند چگونه مسلمانان را به خاطر س
تھمت ناروا زده بودند، به شّدت  -نعوذ بالّله  - امبریھمسر پ» شهیعا«ه به کنه یمد

ه کدانستند  ه مسلمانان مییکدھد؛ در حال یھرچه تمامتر مورد سرزنش قرار م
 .ندارد!» قتیحق«اند،  ردهکه بدو وارد کاست و تھمتی  کپا لشهیعا

 خداوند چند مطلب مھم را به - ١ه در سوره نور آمده استک -ن حادثه یدر ا
ن تھمت ین دروغ شاخدار و ایه در مقابل اکسانی کند؛ به ھمان ک مسلمانان گوشزد می

 ه:کنیرده بودند.. و آن اکار یختوت اکبزرگ س
سانی کا یسی کر تھمت از طرف ین حوادثی، تیه ھرگاه در چنکدھد  نشان می -۱

نگونه حوادث یه اکد ینکر نکی از شما مسلمانان نشانه رفت، ھرگز فیکبه 
وردل از مؤمنان کرا منافقان یتان خوب است؛ زیه براکتان بد است، بلیبرا

تًا یدا و نھایدا، عظمت و برتری آنھا ھویان پکپا گناھان ویرامت بکمخلص جدا، 
ه به ک -جانی در امروز یسلول در آن روز و ت ھمچون عبدالّله بن أبی -سانی ک

 .شوند! زنند، رسوا می دروغ تھمت می

ِ ٱۡمرِيٖٕ  بَۡل ُهَو َخۡ�ٞ  � لَُّ�م� َ� َ�َۡسبُوهُ َ�ّٗ ﴿
ا ٱۡ�تََسَب ِمَن  لَُّ�ۡمۚ لُِ�ّ ثۡمِ ّمِۡنُهم مَّ  ﴾ٱۡ�ِ

 .]١١[النور: 

دام از آنان کتان خوب است و ھریه آن براکتان بد است، بلین برایه اکد ینکال نیخ«
 .»شود رده است، گرفتار میکه کاری کزنند) به گناِه  ه تھمت میک(

                                           
 .۲۶تا  ۱۱آیات  -١
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ه به سر که باشند و در ھر زمانی کجا که در ھرکدھد  سپس به آنان ھشدار می -۲
رد، از خود یرخ دھد و مسلمانی مورد تھمت قرار گای  ن حادثهیبرند، ھرگاه چن

ن حادثه به ینند.. خداوند در ھمکار نیوت اختکالعمل نشان دھند و س سکع
 د:یفرما آنان می

ن �َّتََ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ ﴿
َ
ٓ أ ا يَُ�وُن َ�َا  ﴾قُلُۡتم مَّ

 .]١٦[النور: 

ن یه زبان بدکد: ما را نسزد یگفت د، مییدیشن ه آن را میکستی وقتی یبا چرا نمی«
 .»ن بھتان بزرگی استیم، سبحان الّله! اییتھمت بگشا

زنندگان  نند و در مقابل تھمتکوت که اگر سکند ک تًا به آنھا گوشزد مییو نھا -۳
 ١ ا و آخرت خواھند شد:ینند، گرفتار عذاب دنکاری نک

فَۡضُتۡم �ِيهِ َعَذاٌب ﴿
َ
ُ�ۡم ِ� َمآ أ ۡ�يَا َوٱ�ِخَرةِ لََمسَّ ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َتُُهۥ ِ� ٱ�ُّ َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ

 .]١٤[النور:  ﴾١٤َعِظيٌم 

ل عذاب) و در آخرت (با مغفرت) یا (با عدم تعجیاگر تفّضل و مرحمت خدا در دن«
ار تھمت، عذاب سخت و کنه به سبب فرورفتنتان در یشد، ھرآ حال شما نمی شامل

 .»دیگرد رتان مییبانگیبزرگی گر
 دم!..یه خود را بر سر دوراھی دکن بود یا

ار او آن قدر کگفتم:  ردم، به خود میک جانی نگاه مییتاب تکه به پوچی کزمانی 
ه او را کدانم  تر از آن می زتر و باارزشیه به راستی وقت خود را عزکف است یپوچ و سخ

 .ن مسائلی شوم!!یر چنیگیتابش پرداخته و پکمخاطب خود ساخته و به جواب 
افتاد و خود را مخاطب  دم، لرزه بر اندامم مییشیاند می که به حادثه إفکاّما زمانی 

 .دم!!ید می -نم یت بنشکه ساکدر صورتی  -انذارھای الھی 
ل کدم و بر خدا تویاستخاره، بر خود آمدم و راه دوم را برگز ن جھت، پس ازیبه ھم

ّلی در برابر کو به طور  -جانی یه در مقابل تھمتھای تکدم یردم.. آری! باالخره الزم دک
ن عوام به حساب یه در بک -لش یب و اباطیاذکن نشر ایھمچن -خرافات و بدعتھا 
 م..یتأّمل و درنگ ننما» حق«تن نم و در گفکار نیوت اختکس -شود  اسالم گذارده می

                                           
به خداوند تھمت شرک زده شده که با لفظ  -بالّله العیاذ  -مسأله به قدری بزرگ است که انگار  -١

 آمده است!.!» كسبحان«
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د بر عّلت یرساندن آن، مز اری از دوستان، در به چاپیض بسیّرر و تحرکدرخواست م
ده یشک -وه تھاجمی؛ نه تدافعی! یعنی شی -د یوه جدیسی آن به شیشد و لذا به بازنو

 افتم.یش نیبرا ١»اناتیع«شدم و نامی بھتر از 
ه جھت ک، بل»قتیحق«متواضعانه، نه برای دفاع از تالشی است » اناتیع«ن رو، یاز ا

ھا و  ل.. و به عبارتی واضحتر، نقدی است بر نوشتهیتھاجم به خرافات و اباط
 -» ت شدمیآنگاه ھدا«از جمله  -ش یتابھاکه در ک» جانییمحّمد ت«ھای ییشانگویپر

 .آورده است!
به برخی از دوستان ی است یھا تاب، جواب نامهکن یه قسمت عمده اکناگفته نماند 

شان برگرفته از یتوبات اکم، و چون میردک ق با ھم بحث میین طریه از اکعی یش
امًال ارتباط داشته، و کز یتابم نکگر بوده، و با بحثھای یتاب دکجانی و چند یتابھای تک

ز و یشتر و محتوای ریات بیشان، دارای جزئیھا ن جوابھای بنده به نامهیھمچن
 -ّمل آن کبه عنوان م -تاب کن یھا را در ا ی از آن نامهیلذا قسمتھاتری بوده،  قیدق

 ام. آورده
ه موضع خود را نسبت به کدانم  تاب، الزم میکاّما قبل از پرداختن به مباحث 

گاھی خوانندگان گرامی  -آنھا » مآخذ و منابع«و خصوصًا » سّنی«و » عهیش«  -جھت آ
رد؛ چون حّتی یر قرار نگیده مورد سوء تفسض بنین مقّدمه روشن سازم تا عرایدر ھم

طی  -ّلی که به طور کدم ید فرستادند، می م مییعی برایه دوستان شکی یھا در نامه
ند یان بگویه سنّ کردند، ھرآنچه را ک مرا سّنی قلمداد نموده و تصّور می -ھای خود  نامه

اگر چه  -د یبگوه یعه امامیه شکرم و ھرچه را یپذ می -ھرچند نادرست ھم باشد  -
 .نم!ک رد می -درست ھم باشد 

 یکنجانب، موضع یه: موضع اکدارم  برای اّطالع خواننده محترم، معروض می
و عاری از ھرگونه تعّصب  صپیامبر » سّنت«و » قرآن«ی به کمسلمان آزاد محّقق، متّ 

ل م و سّنت قطعی رسویرکه با قرآن کحی را ین ھر مطلب صحیبنابرا ٢ای است. فرقه

                                           
 یعنی: مسّلمات، بدیھیات؛ چیزھایی که آن قدر عینی و روشن است که به دلیل نیاز ندارد!.. -١
این بوده که خوانندگان بدانند که این کتاب برای » عیانات«یکی دیگر از دالیل انتخاب عنوان  -٢

و یا ھیچ فرقه دیگری که به اسالم منتسب ھستند، نوشته نشده » ّنت و جماعتاھل س«دفاع از 
سال بدان  ۲۳است؛ زیرا اسالم تنھا یک صورت حقیقی دارد و بس که محّمد بن عبدالّله مّدت 

دعوت نمود و در پایان، اکمال آن را اعالن داشت و غیر از آن ھرچه باشد و ھرچقدر ھم تالش 
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رم و یپذ عه باشد، مییتب سّنی و چه در مآخذ شکد، چه در یق نمایتطب صخدا
شده از  تین نظر، اقوال روایاز آنھا قبول ندارم و از ا یکچ ین اصل را در ھیانحراف از ا

ا ی» هیمیت إبن«، »نییلک«ا ی» بخاری«، »جعفر صادق«ا ی» شافعی«، »علی«ا ی» عمر«
 .سان است!یکم یو... برا» حّلی«

ب قلوبشان مؤّثر ین مسلمانان و تقری، در اّتحاد و اّتفاق راست»اناتیع«ه کد است یام
رده موجب سوء ک، و خدای نا»قتیحق«ترشدن  ای باشد در ھرچه روشن لهیافتد و وس

ه کموردی باشد  -تابت کبر اثر نقص  -ی از آن یتفاھم نگردد، و اگر چنانچه در جا
 م!.ینما ش عذرخواھی مییشاپیود، پنشز واقع یند خوانندگان عزیخوشا

 زه رحمانی باشد، پروردگارا! تو را حمد ویتاب، انگکن یزه من در نوشتن ای...اگر انگ
م و البته تو به درون ینما ر از آن باشد، از تو طلب مغفرت مییم و اگر غیگو سپاس می

گاھتری و بازگشت ھمه امور به سوی توست!.. خداوند ھمه پکھر ن راه حق ندگایوس آ
 ار باشد!.کرا مدد

�ِيُب ﴿
ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ ِۚ َعلَۡيهِ تََو�َّ رِ�ُد إِ�َّ ٱۡ�ِۡصَ�َٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتۚ َوَما تَوۡ�ِيِ�ٓ إِ�َّ بِٱ�َّ

ُ
 ﴾إِۡن أ

 .]٨٨[هود:
  م محّمدییابراھ

 ھجری قمری ۱۴۲۰رمضان 

                                                                                                       
ھم » حقیقت«د داده شود، باطل است! و ھمانگونه که اشاره شد، دفاع از شود که با اسالم پیون

 است که به دفاع احتیاج ندارد!.» عیان«ھیچگاه الزم نیست؛ چون به قدری 



 
 

 تیجانی و کتابش

 -ه کسی کم.. ییجانی سخن بگویمی درباره شخص تکز یبھتر است قبل از ھر چ 
ارات کنی نموده؛ البته نه در جھان اختراعات و ابتیشف نوک« -به قول خودش: 

تبھای مذھبی و کلی از میان سید و در میه در جھان عقاکی، بلیکولوژیزیی و فیکنکت
 )۱۳(ص ». نی!یھای د فلسفه

ه کتاب است کتاب نخستش آورده است.. در ھمان کشفش! را در کن یاو، داستان ا
د یل گشته است.. و دارای عقایالتحص تونس فارغ» تونهیالز«ند از دانشگاه ک اّدعا می

سپس منتسب بوده و  -ه یقتھای صوفیاز طر -» هیجانیت«ه به فرقه کگری بوده یصوف
ند، و پس از مالقات با علمای ک ارت خانه خدا سفر مییبه عربستان سعودی جھت ز

 یکتًا یند و نھاک دا مییل پیت تماید وّھابیشان، به عقایھا دن سخنرانییسعودی و شن
ده را ین عقیز ایگر نیه مسلمانان دکند ک شود؛ چنانچه آرزو می صرف می» وّھابی«

» نیالمسلم اخوان«گردد، با گروه  تونس برمی ه بهک) و زمانی ۲۷داشتند! (ص 
ند.. پس ک ار تصّوف میکت و انیوآمد نموده و در مساجد شھر، شروع به نشر وّھاب رفت

بی به مصر و یق لیخواھد از طر ن بار میید، اّما اینما از چندی مجّددًا قصد حج می
ود.. او خود در (ص ه، اردن و عربستان بریا به لبنان و آنگاه به سوریسپس از راه در

ه ھم کگر مورد نظرم بود یش از جاھای دیآنجا (عربستان) ب«د: یگو ) می۳۰
تی یم؛ ھمان وّھابیت بنماید عھدی با وّھابیخواستم عمره را به جای آورم و ھم تجد می

ه کن مدارس و در مساجدی یھای محّصل ان تودهیه خود مبّلغ و مرّوج آن در مک
 ».وآمد داشتند، بودم فتشتر رین بیالمسلم اخوان

ش اختصاص داده ین سفرھای، به ھم»زیآم تیمسافرت موفق«جانی فصلی را با نام یت
شتی، با کند، بر روی ک روت سفر مییشتی از مصر به بکه با کاست.. به ھر حال زمانی 

ر او واقع گشته و یشود و تحت تأث آشنا می -ان عراق یعیاز ش -» ُمنعم«فردی به نام 
ی و محّمد باقر یالّله خو تیآ -عه یند و با علمای بزرگ شک او به عراق سفر میھمراه 
ار، به یق و تالش بسیق عمیند و به قول خودش، پس از تحقک دار میید -صدر 

 .شود! امامی می عه دوازدهیتًا شیرسد و نھا می» قتیحق«
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را  عیه امواج آن تمام جھان تشکشود  جانی، ھمچون انفجاری میین عمل تیا
ن رو یپردازد؛ از ا غ آن مییشدن، بالفاصله به تبل عهیجانی پس از شیرد.. تیگ فرامی

تابش به نامھای کنون چھار که تا کسد ینو می» سّنت اھل«د یی رادر رّد عقایتابھاک
گاھان بپرس«، »انیھمراه با راستگو«، »ت شدمیآنگاه ھدا« سّنت  اھل«و » دیاز آ

 .اند ترجمه و چاپ شده» واقعی
خصوصًا  صه به اصحاب گرانقدر پیامبر کردم کشان، مالحظه  بنده پس از مطالعه

ح مطلب، یا به تصریه، یناکرده و با اشاره و کن یتوھ ششه و حفصهین و عایخلفای راشد
افر و مرتد و منافق و گمراه و خائن و غاصب و... خوانده است!.. به طور کآنھا را 

 ه:کخالصه خواسته به خوانندگان بفھماند 
ا چھار نفر یه گاھی سه و ک -می کبه جز تعداد  صتمامی اصحاب پیامبر  -۱

سّنت از آنھا  اند و چون اھل مرتد شده صھمگی پس از پیامبر  -دانند!  می
 .افرند!کز یگذارند، پس آنھا ن آنھا حترام مینند و به ک روی مییپ

روی برگرداند و فقط از  -ل مانند! یاسرائ ار و بنیکگناھ -ستی از اصحاب یبا -۲
و بزرگ معصوم و مصون  کوچکه از ھر گونه اشتباه ک - صخاندان پیامبر 

دگان و ین و مرجع اختالفات و برگزیه شارع دکسانی کرد.. کروی یپ -ھستند 
 .ن ھستند!یھی در زممنصوبان ال

ز کیتر صعنی طعن اصحاب پیامبر یه، ین قضیاش روی ھم تابھای چھارگانهکتمام 
له یبه ھر وس -ان گرفته یعیه از شک -اش  هین نظریبرای اثبات ا -متأّسفانه  -افته و ی

س، یل، تدلیش پر از دروغ محض، اباطیتابھاکه کن متوّسل شده است؛ چنانکمم
ش صادق، و واقعًا در جستجوی یجانی در اّدعای خویاست!! و اگر تی و تھمت یبجویع

دن یه رسک -سته ھم نبود، ھدفش را ید و شایست دروغ بگویبا قت بوده است، نمییحق
 .ر واقعی به تحّقق برساند!ین و غیلی دروغیبا وسا -بوده » قتیحق«به 

 ١زیع نیتش ان اھلیعه شده باشد.. در میه شخصی شکست یبی نیز عجین ھم چیا
محّمد «اند؛ مانند:  ع دست برداشته و سّنی شدهیه از تشکادی ھستند یافراد ز

                                           
اش که خود  کامًال معذورانه بوده است! زیرا بر خالف گفته -به نظر بنده  -شدن تیجانی  البته شیعه -١

دانسته، دارای مذھب تصّوف و مسلک دراویش بوده و دگرگونی از یک را یکی از علمای بزرگ سّنی 
مذھب منحرف، به یک مذھب منحرف دیگر، به راستی چیز عجیبی نیست! و ھیچ ارتباطی ھم با 
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را پس از » ات صالحاتیباق«تاب که ک -ستان کاز علمای پا -» ھنودیکور لکعبدالش
 -ران یاز علمای مشھور ا -» عّالمه برقعی«ا یعه نوشته است.. ید شیتسّنن، در رّد عقا

ت یادی ھم تربیف و شاگردان زیعه تألیه معتقدات شیادی علیزھای  تابھا و رسالهکه ک
ن آقای یدھند.. ھمچن ادامه می -ران یز در سراسر اینون نکا ھم-ارش را که افکرده ک
د و به ین راه ھم گردیه قربانی ھمک» گرییعیش«تاب کصاحب » سرویکاحمد «

عه و یالش«تاب کصاحب  -از علمای نجف  -» موسی موسوی«ا ید!.. یشھادت رس
تاب کمؤّلف  -گر از علمای نجف یی دیک -» ن موسوییحس«ن یو ھمچن».. حیالتصح

نشان ھم ینًا آخریقین و یه به راستی نه اّولکتوان نام برد  را می» خ!یلّله.. ثم للتار«
 .ستند و نخواھند بود!ین

رسد صّحت داشته  د به نظر مییه بعکجانی، بعضی مسائل آمده یتاب تکاّما در  
» د محّمد باقر صدریس«دارش با یاز د» زیآم تیمسافرت موّفق«باشد! مثًال در فصل 
ار یه بسکی آورده یاز قول او استداللھا -د یم دیه خواھکچنان -سخن گفته است و 

رده باشد کجانی، صدر را مالقات یه تکنیشود از ا می کوکر منطقی است و انسان مشیغ
ر منطقی و یش غینبرده است! چون واقعًا استداللھا ای چ بھرهیاز اسالم ھ» صدر«ا یو 

 ه چه اندازه نادرست است!..کداند  س ھم میکدار است و ھر خنده
تابش کجانی در یه تکدتی یرد به موضوعات عقکم ین فصل، سعی نخواھیما در ا

ز یھا، و نییشانگویه تنھا به بعضی از دروغھا و تناقضھا و پرکم، بلیآورده، وارد شو
ن استناد نابجا و غلطش به بعضی از یخ، ھمچنیث و تاریت حدیاش در روا انگاری سھل

گر یدتی را به فصلھای جداگانه دیھای عقیم و نقد و بررسیپرداز م مییرکات قرآن یآ
 م.یگذار وامی

* * * 

 های تیجانی: یها و پریشانگوی دروغ

تاب کن ی. نخستشود. ار میکتابش آشکجانی، در ھمان عنوان ین دروغ تیاّول

، »ت شدمیآنگاه ھدا«ه به نامھای مختلفی: کباشد  می» ثم اهتديت«جانی یت
ترجمه و منتشر » افتهی راه«و » عه شدمیچگونه ش«، »شدنم به چه معناست  عهیش«

                                                                                                       
و جماعت اصحابش  صاند و بر سّنت رسول خدا سّنت و جماعت مشھور شده مسلمانانی که به اھل

 .ھستند، ندارد
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ران را فراگرفته و حّتی در بعضی از ین، سراسر ایشده است و ھمانند طوفانی سھمگ
 .شود! گان به جوانان داده میین، به طور راینش شھرھا، خصوصًا مناطق سّنی

ه کنه تنھا ضّد وحدت مسلمانان است، بل -فاتش یگر تألیو د -تاب کن یمحتوای ا
جانی یتاب تکرا معنی عنوان ین به مسلمانان است؛ زین توھینام و عنوان آن ھم بزرگتر

ن یو ا ١راھند!افته است و مابقی مسلمانان گمی تیھدا» عهیش«ه تنھا و تنھا کن است یا
گر از برادری یگر مسلمانان را گمراه و باطل خواند و از طرف دیه دکابلھانه است  اریبس

 .سخن گفت! -اند  عه پرچمداران آن شدهیه امروزه علمای شک -و وحدت اسالمی 
ه در دل مسلمانان به خاطر مطالب کن است یبش این عیجانی، بزرگتریتاب تک
پسند.. و  طانیتابی است شکند.. ک رده و میکجاد یعداوت انه و کین و ناحقش، یدروغ

 ت!.یبیسم و صلیونیننده صھک شحالخو

يْتُ «جانی، عنوان یت تَدَ مَّ اهْ محّمد جواد « -تاب که مترجم کده یش برگزیرا برا »ثَ

مَّ «واژه  -» مھری ا«(آنجا) را با  »ثَ (آنگاه) اشتباه گرفته است! و در واقع ترجمه آن  »إذَ
ار ی، معنی و مفھومش، بسکباشد!.. به ھر حال بدون ش می» ت شدمیه ھداک آنجا«

 .فانه و منافقانه است!یسخ
اد معارف یبن«عنی گردانندگان یور و علمای قم، کجانی با انتخاب عنوان مذیت

اند، حماقت خود را با پخش و نشر آن، اثبات  ردهکتاب را چاپ که ک» اسالمی قم
صحبت » وحدت اسالمی«م: چگونه شما وقتی از ییگو آنان می را خطاب بهیاند؛ ز نموده

افر کن آنھا را ین چنید و از طرفی ایخوان می» برادران مسلمان«شود، اھل سّنت را  می
افران، کا وحدت با گمراھان و ید؟ آیدان می -ل یآن ھم بدون دل -و منافق و گمراه 

ه یتان دروغ محض و تق یا شعار وحدت اسالمیست؟! خالصه، ین به خودتان نیتوھ
 .جانی احمقانه است!یتاب تکا عنوان یاست! 

 د:یگو تابش میک) ۲۰۰مثًال در (ص 

                                           
، »ھمراه با راستگویان«رش نیز به ھمین صورت، منافقانه و زننده است؛ مثًال عنوان کتابھای دیگ -١

گاھان بپرسید«یعنی تنھا شیعیان راستگویانند و مسلمانان دیگر، دروغگو!..  ، یعنی تنھا »از آ
گاه ھستند و بقیه جاھلند!..  ، یعنی شیعیان تنھا گروھی ھستند که »سّنت واقعی اھل«شیعیان آ

 اند!. نامند، مّدعیانی دروغین ھستند و دیگران که خود را اھل سّنت می صبر پیرو سّنت پیام
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ام  ه بر آن احاطهکتعّصب را  کشوم و گرد و خا ره میین روی بر خود چیاز ا«... 
ست سال ما را در یش از بیه بکی یرھایود و زنجیم و از تمامی قیزدا اند، از خود می ردهک

اش قوم من کای «د: یگو ابم و زبان حالم به آنھا ھمواره میی ی مییبسته بودند، رھاآن 
 ».د...یو احترامم بخش د و عّزتیه خداوند مرا آمرزکدانستند  می

» ب نّجاریحب«ه خداوند از قول کس است یسوره  ۲۷و  ۲۶ه ین عبارت ترجمه آیا
د دعوت نمود، ولی آنھا وی را به یخود را به توح» کمشر«ه قوم کفرموده است. آنگاه 

ه نام یس، از سوره و شماره آیرنویز عمدًا در زین -ُمھری  -تاب کقتل رساندند! مترجم 
گر مسلمانان، به یور درباره دکه مذیاربردن آکه به کداند  نبرده است؛ چون او ھم می

 افر خواندن آنھاست!.کو  کمعنی مشر
ن یا». ست...یند آنچه در قلبشان نیگو بان میآری! با ز«سد: ینو ) می۲۶۹ا در (ص ی

ه خداوند متعال درباره کباشد  سوره آل عمران می ۱۶۷ه یز ترجمه آیعبارت ن
 ان فرموده است.ین بیات منافقیوصخص
تابش از مسلمانان کشوند.. در سراسر  افت مییتابش فراوان کھا در  نگونه نمونهیا

رده است، و به کاد یل یو منافق و... بدون دل کر گمراه، باطل، مشریاھل سّنت به تعاب
روان آن یخواند، پ افر و مرتّد میکرا  شرامکاری از اصحاب یه خلفاء و بسکنیل ایدل

 داند. افر و مرتّد میکز یبزرگواران را ن
شه یو اند کت ناپاین نیعه از چنینظران ش م تمامی علماء و صاحبینک ما گمان نمی

گر مانند: یی دیتابھاکجانی و یتاب تکای برخوردار باشند. ولی چاپ و نشر  متحّجرانه
ه: کن تصّور را یو... ا» نیمه حلیة المّتقیضم«، »اسرار آل محّمد«، »شاوریشبھای پ«
ه و یت فقینون اّدعای بی چون و چرای والکه اکز یع نیاران تشکاندر مسؤوالن و دست«

، در ذھن »شندیاند جانی و امثال او مییرا دارند، مانند تن یسرپرستی امور مسلم
 .رده است!کن مبّدل یقیق و یمسلمانان به تصد

متأّسفانه طوری  -ان یعیان شیه خواھان وحدت اسالمی در مکم یدی نداریما ترد
عادتًا  -فتگان تفّرق یم، و شک -م یا لمس نموده یکرده و از نزدکنشان زندگی یه در بک
غ شعار توخالی یه بودجه ھنگفتی علی الّدوام برای تبلکم یدان ارند! ھر چند مییبس -

شود، ولی در مقام عمل  صرف و خرج می» ھفته وحدت!«وحدت اسالمی، مخصوصًا در 
ن درد، با نشان دادن صدھا سند یم.. البته شرح ایابی زی نمییبه جز تفّرق روزافزون چ

 از دارد!..یجدا و مستقّل ن تابیکل زنده و ملموس، خود به یو دل
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ه نخست خود را دانشمندی کن است یی ایکجانی یھای فراوان تییشانگویاز جمله پر
اند و  مصر، بعضی از علماء در جلسات بحثش حاضر شده» األزھر«ه در کند ک معّرفی می

دانسته و  ه میکل و برھانی یاری را از حفظ داشته و از آن ھمه دلیث بسیقرآن و احاد
س در دانشگاه ی) و باالخره از وی برای تدر۴۱اند! (ص  ردهکخور نداشته تعّجب رد
ه راستی کن پنداشتم یو چن«...د: یگو آورند؛ چنانچه می دعوت به عمل می» األزھر«

ف بدان گواھی یه علمای أزھر شرکدانشمند و عالم ھستم، و چرا نباشم  یکمن 
(ص ». نجا، در األزھر باشی و...ید در ایتو بای به من گفته بود: یکدادند و از آنھا  می
۴۲( 

به  -ساله عراقی  ۱۳-۱۶ھای  ن دانشمند بلندمرتبه!! وقتی در برابر طلبهیاّما ھم 
باره، یکرد، به یگ ه نجف قرار مییدر حوزه علم - ١ساله!! ۱۳-۱۶ان کودکجانی یقول ت

اد برده و ضعف یبودند، از  ه علمای أزھر از آن ُمعجبکنی را یث و براھیات و احادیآ  آن
د: یگو ) چنانچه می۷۲و  ۷۳گذارد!.. (ص  ش مییسوادی و نادانی خود را به نمایو ب
را یماندم؛ ز ان نمیکودکن یرون رفته بودم و با ایعنی منعم) بیاش با دوستم (کای «
ی عاجز یه از پاسخگوکنیرد، مگر اکخ نیا تاریاز آنان سؤالی از من در فقه  یکچ یھ
لی یان خکودکن یه عقلھای اکو پنداشتم «دھد:  ن ادامه میی) و چن۷۵(ص ». ندمما

ی یا علمایردم و که در األزھر مالقات کای است  بزرگتر از عقلھای آن استادان سالخورده
 )۷۶(ص ». ه در تونس با آنھا آشنا شدمک

ن بفھماند یخواھد به خوانندگان چن سروته و نامرتبط، می ن سخنان بییجانی با ایت
 ۱۳-۱۶ان کودکس در األزھر را دارند، در برابر یاقت تدریه لکه آن دانشمندان سّنی ک

 .گفتنی را ندارند! چگونه سخنیعی، توان ھیساله ش
راست به یکم و یاری ندارک -جانی یبه قول ت -ساله  ۱۳-۱۶ان کودکالبته ما با 

رفته » ییالّله خو تیآ«و » رد محّمد باقر صدیس«عنی یعی، یسراغ دانشمندان مشھور ش
ا سرگذشت یه کتا روشن شود  ٢مینک جانی، نقد و بررسی مییشان را با تیو گفتگو

ا آقای یی و باقر صدر ساختگی است و یاناتش و از جمله مباحثه وی با خویو ب  جانییت

                                           
خوانده است؟! این نشانه مبالغه و » کودک«دانیم به چه دلیل تیجانی، نوجوانان و جوانان را  ما نمی -١

 گویی اوست!. گزافه
 ایم. در فقرات و فصلھای بعدی آورده -٢
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اند!..  سواد بودهیش و بیاند ار سادهیواقعًا بس -عه یگر علمای شیو د -ی یصدر و خو
ت یپردازی خود، شخص الیه با خکجانی و علمای قم ھستند ین تیه اکناگفته نماند 

 .اند؛ نه ما!! ر سؤال بردهیشان را زیعلمی علما
عه یه شکان! و علمای نجف بود کودکدار با یان دین جریجانی در ھمیبه ھر حال، ت

پرداز و  گو، داستان ناقضزننده، ت قتر: دروغگو، تھمتیشود؛ و به عبارت دق می
م ُمشت، نمونه کبه ح -تاب کن یه ما در صفحات اکشود!..  ننده خوانندگان میک اغفال

تفا کش، ایھا سین دروغھا و تھمتھا و تدلیدادن بارزتر تنھا به نشان -خروار است! 
ا یردن قضاک ز از چگونگی روش علمی در مطرحیه انحرافش را نکنیم. باضافه ایا ردهک

 م.یا ز برداشتهیش نکد و ناپایپل تیرده و پرده از جھل و نادانی و نکثابت 
مردم شھر مرا حاجی لقب دادند و از آن روز، ھر «د: یگو ) می۲۸جانی در (ص یت

 »!!.گشت ھا فقط متوّجه من می ذھنشد،  ن نام برده مییا ییجا
اجی وجود دارد و رادر ھر شھری، دھھا و صدھا حیه دروغ است! زکن معلوم است یا

 .متوّجه او شوند!» فقط«ھا  ه ذھنکتنھا او نبوده 
م یدم و در جای خلوتی رفتیعنی منعم) را پسندینظرش («...د: یگو ) می۴۹در (ص 

نم، چگونه کشش یه آزماکرم و او را برای نمازخواندن جلو انداختم یه من وضو بگک
 ».نمکخواند و آنگاه خودم نماز را اعاده  نماز می

ن به امر نماز و یتش و توھین را بر ُخبثیح است! زیجانی صحین سخن تیا
د! یآ جانی به سادگی برمییه از اشخاصی ھمچون تکشمردن آن داللت دارد  کوچک
اری را ندارد و به خود اجازه کن یی جرأت انجام چنیچ مؤمن خداترس و پارسایھ

 .است!ه معتقد به بطالنش که نمازی را به پادارد کدھد  نمی
ه با ُمنعم نماز مغرب را به کد یگو ) می۴۹ه در (ص کنیجانی ایگر تیی دیشانگویپر

) ۵۰و در (ص »... میبا ھم به سوی رستوران روانه شد«ه، کد یگو پاداشتم، سپس می
ان، یعیرا شی؛ ز»ز پشت سرش به جماعت خواندمینماز عشاء را ن«ه: کدھد  ادامه می

ھمچون  -عنی مغرب و عشاء را یاند؛  ردهکم یوقت تقس اوقات پنجگانه نماز را به سه
خوانند، و در حالت  وقت می یکرده و در کدر سفر و حضر، با ھم جمع  -ظھر و عصر 

جانی یا تیست: یدانند.. پس از دو حالت خارج ن سفر، جمع و قصر نماز را واجب می
 .ه نموده است!!یتق -ه در سفر بوده ک -ا منعم ید و یگو دروغ می
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باشد، ھمانا  امبران مییو اگر محّمد سرور و ساالر پ«د: یگو ) می۵۲در (ص 
عنی یاء مقّدم دانسته و اوست (یامبر، او را بر تمام اولیاء است و پیعبدالقادر سرور اول

نند و اّما من، ک ھمه مردم ھفت بار گرداگرد خانه طواف می«ه گفته: کخ عبدالقادر) یش
و تالش » ند!ک م طواف مییھا و چادرھا مهیگرداگرد خعبه است) کخانه (منظورش 

دان و یخ عبدالقادر نزد برخی از مریه شکعنی ُمنعم) را قانع سازم یردم او (ک می
د یگشا شان را مییھا ند و گرهک شان را درمان مییھایمارید و بیآ ارا میکمحّبانش آش

 ».و...
اگر چنانچه راست گفته  -ش عیجانی را قبل از تشیدتی تید عقیز انحراف شدین نیا

و » عیتش«ن یار قوی بیای بس ه رابطهکسازد  د میکدھد و ما را مؤ نشان می -باشد!! 
 .عمل ھستند! یکوجود دارد، و ھر دو صورتی از » تصّوف«

اعم از  -گر مردگان یا دیالنی یخ عبدالقادر گیه شکس معتقد باشد کدر اسالم، ھر
روند و  ند و مییآ ارا میکدوستدارانشان، آش دان وینزد مر -ره یا غین یصالح

چون و  است و بی کسازند، مشر جشان را برآورده مییشان را شفا داده و حوایھایماریب
 م..یا ل سخن گفتهیبه تفص» توّسل«چرا از اسالم خارج گشته است.. در فصل 

ر عبه ھفت باکھمه مردم، گرد «ه از زبان عبدالقادر آورده: کای  ن جملهیھمچن
ه کزی است یفرآمک، جمله »چرخد! م مییھا مهیعبه، گرد خکنند و اّما خود ک طواف می

ن یس اکامده و ثابت ھم نشده است! و برعیرون نیالنی بیخ عبدالقادر گیھرگز از زبان ش
سی نفعی برسانند، در که به کنند کق تالش یاگر تمام خال«م: ینیب جمالت را از او می

سی کتوانند! و اگر جملگی جمع شوند تا به  ه باشد، ھرگز نمیه خداوند نخواستکحالی 
ت یه در رواکه خداوند مقّدر نفرموده باشد، ھمانگونه یکضرری برسانند، در حال

 .١»توانند! آمده است، نمی ١س عباس إبن

                                           
َت  إِذا«فرمود:  بعّباس بن   به عبدالّله صمنظورش روایتی است که رسول خدا  -١

ْ
ل
َ
، اهللا فَاسألِ  سأ

نَّ  واعلمْ ، باهللا فاستَِعنْ  استََعنَْت  و�ذا
َ
ةَ  أ نْ  ىلع اجتَمَعْت  لو األمَّ

َ
 قَدْ  �يشء إِالَّ  َ�نَْفُعوكَ  لم، �يشءٍ  َ�نَْفعوكَ  أ

نْ  ىلع اجتَمُعوا ولو، لََك  اهللا َكتَبَه
َ
وكَ  أ وكَ  لم، �يشء يرَضُّ  .»َعليَك  اهللا َكتَبَهُ  قَدْ  �يشءٍ  إِالَّ  يرَُضُّ

ھر گاه طلب و درخواستی داشتی، از خدا بخواه، و ھر گاه یاری و استعانت طلبیدی، از خدا بجوی، « 
و بدان که اگر تمام مردم برای رساندن نفعی به تو جمع شوند، جز نفعی که خدا برایت مقّرر 

ن که اگر تمام مردم برای رساندن زیانی به تو اّتفاق نمایند، جز فرموده، نصیبت نخواھد شد، و بدا
 ».زیانی که خداوند برایت نوشته است، به تو نخواھد رسید
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ه کبر توست «ند: ک ت میین وصیه در بستر مرگ بود، به فرزندش چنکا زمانی ی
ج خود را متوّجه او ید نبندی، و تمام حوایر از او امیس غکچ یھ تنھا از خدا بترسی و به

ت را تنھا از او بخواھی. یی و درخواستھایل ننماکه و توکیر از او تیسی غکسازی و بر 
د خالص و یر؛ توحید را برگین و خالصه راه توحکنان و ثقه نیر از خدا اطمیبه احدی غ

چ یست. ھین یک، با او شرکزی از ملیس در چکچ یھ«د: یگو ا مییو ».. امل را!ک
ننده نفع و سودی، ک بت و جلبیننده بال و مصک چ دفعیای، ھ دھنده ضرررساننده و نفع

ست! یای جز او ن دھنده و شفادھنده تیچ عافیای، ھ نندهکننده و مبتالک ضیچ مریھ
تو تواند  س نمیکچ یه ھکمشغول مساز  -در ظاھر و باطن  -پس ھرگز خود را با خلق 

 .٢»از سازد و از عذابش نجات دھد!ین را از خدا بی
م کخ اسالم نه یقت از تاریولی در حق«...د: یگو ) می۵۷و  ۵۶جانی در (ص یت
خ منع یرا معّلمان و استادان ما ھمواره ما را از خواندن تاریاد؛ زیدانستم و نه ز می
ای در  دهیچ فایو ھی است یکاه و تاریخ سین تاریه اکردند ک ردند و اّدعا میک می

 ».ستیخواندنش ن
ند ک ) اّدعا می۴۱د!.. در (ص یاش را بنگر ییگو ن تناقضیحافظه است!! ا مکدروغگو، 

) ھم ۴۶و  ۴۵ر شده بودند و در (ص یثرت دانشش، متحکه علمای أزھر از علم و ک
و » اإلسالم ضحی«و » فجراإلسالم«عنی ی، »نیأحمد أم«تابھای که کد یگو می

 اّما در ٣خوانده است، -خ اسالم ھستند یی در مورد تاریتابھاکه ک -را » ظھراإلسالم«

                                                                                                       
 ، بیان عذاب.۱ الغنیة، شیخ عبدالقادر گیالنی، ج -١

 .۵۹الغیب، مقاله  فتوح -٢

به منعم «آورد:  ) می۴۵است. در (ص  در آنجا نیز دروغھایی را به کتاب أحمد أمین نسبت داده -٣
روھای  پرستید و خوبان و میانه ابیطالب را می بن گفتم: برای اینکه شما مسلمان نیستید؛ زیرا علی

پرستند، رسالت و پیامبری حضرت محّمد را قبول ندارند و جبرئیل را ناسزا  شما که خدا را می
ای اینکه رسالت الھی را به علی گویند و معتقدند که او به امانت الھی، خیانت ورزید و به ج می

گوید: این معلومات را از کتب تاریخ، مثل فجراإلسالم و  سپس می».. برساند، به محّمد رساند!
ام؛ در حالیکه این دروغ آشکار است! چون  اإلسالم و ظھراإلسالم تألیف احمد امین گرفته ضحی

نگفته است، بلکه تنھا مطالبی را  در ھیچ یک از کتابھایش -اصًال  -احمد امین، چنین حرفی را 
ارتداد اصحاب غیر از سه «و » تحریف قرآن«و » علم غیب ائمه«و » رجعت«درباره اباطیلی ھمچون: 

 ).۱۱۳ ، ص۴ و ظھراإلسالم، ج ۲۱۰-۲۲۰ ، ص۳ اإلسالم، ج آورده است.. (نگاه شود به ضحی» نفر
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خ یند، تارک خ اسالم افشاء مییسوادی خود را نسبت به تاریه بکنینجا گذشته از ایا
 .ند!ک دار می هکده لیفا اه و بییخی سیز به عنوان تاریاسالمی را ن

ه به دورانھای کاند، بل ن ُمغرض ھم تا به حال نگفتهیسخن را حّتی مستشرق نیا
اند..  اقرار داشته -ن یخصوصًا دوران خلفای راشد -خ اسالمی یوفای تارکی و شیطال

اند، ما  اه و پوچ نام بردهیخ سیخ اسالمی، تاریجانی از تارید و معّلمان تیاگر چنانچه اسات
خواھد، بھتر است به  ده را مییفا اه و بییخ سیجانی تاریگر تم! اییگو بر خالف آن را می

 ایآ ١اند؟! ردهکاری یا تا به حال، اسالم را یه آکند یند تا ببکفیع نظری بیخ تشیتار
انداختن جنگھای داخلی، با  نظر از راه ه، صرفکاند؟! در حالی  ردهکنی را فتح یسرزم

اند و  ردهکاند.. ھرگز دشمنی را دفع ن شدهدشمنان خارجی ھم، بارھا و بارھا، ھمدست 
 .گر مسلمانان بوده است!یاند، با د جنگی ھم داشته -در گذشته و امروز  -اگر چنانچه 

 -ردند کپا  ه در دوران خالفت علی و پس از آن بهکی یبگذرد از بلواھا -در گذشته 
 م:یخوان خ از آنھا میین را در تاریا

در اشغال و تصّرف بغداد، و سپس  -وخان کان ھالیلشگر -به مغوالن تاتار  کمک
ر ینص العلقمی و خواجه ق بزرگانشان ھمچون: محّمدبنیانداختن فساد در آن از طر راه

انه و یاری مخفکران دولت عّباسی بودند و پس از ھمیوز -ه یاز راه تق -ه کطوسی 
وخان کدولت ھالران یشان، وزیتابھاکبردن  نیسّنت و از ب جانبه اھل عام ھمه قتل

 .٢شدند!
 .٣شانیردن مرزھا براکبی و بازیان در جنگھای صلیحیبه مس کمک

ی مجالس و محافل شادی، به ھنگام یھا و برپایمی با عثمانیری دایجنگ و درگ
 .٤ان عثمانی از روسیست لشگرکش

و اّما در حال  ١رساندن حجاج  بردن حجراألسود پس از به قتل ندن و به تاراجکاز جا
 ضر:حا

                                           
 ایم. ما مختصری از آن را در فصل آخر آورده -١

، »البدایة والنھایة«یا  ۹۰ ، سید حسین موسوی، ص»لّله ثّم للتاریخ«تفصیل آن رجوع شود به برای  -٢
 .۲۱۳-۲۱۷-۲۸۳ ، ص۱۳ کثیر، ج إبن

 .۷۳ الخمینیة وریثة الحرکات الحاقدة و األفکار الفاسدة، تألیف ولید األعظمی، ص -٣

 ۱۶۰ اإلعتداءات الباطنیة علی المقدسات اإلسالمیة، کامل سالمة، ص -٤
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گذرد و ستودن  ه راه قدس از عراق میکنیسخنان رھبران و بزرگانشان مبنی بر ا
جمعی در  شتار دستهکه باعث کسانی کالعلقمی،  ن و إبنیقطی ر طوسی و إبنینص خواجه

 .٢بغداد توّسط تاتار بودند
، »ناصر سبحانی«ران؛ مثل: یسّنت در ا رساندن علماء و دعوتگران اھل ترور و به قتل

تر احمد کد«، »انیمظفر«، »سرویکاحمد «، »ائییخ محمد ضیش«، »زاده حمد مفتیا«
، »ز بچدیاستاد عبدالعز«، »استاد فاروق فرساد«، »موالزاده کمولوی عبدالمل«، »ادیس
ه کی یارند و بماند آنھایه بسکو... » عییمال محّمد رب«، »دزھییمولوی جمش«

 .برند! به سر می -بودن  جرم سّنیبه  -ران یز در زندانھای اینون نکا ھم
رامون یرا پ -شان یی از علمایک -» احقاقی حائری«ن گفتار یافی است اکو 

تاب خود، اصحاب گرامی که در کم، ین فارس توّسط مسلمانان بشنویفتوحات سرزم
ی یردند، عربھاکبالد فارس را فتح  - سدر زمان خالفت عمر -ه کرا  صپیامبر 

ه بنده شھوات و تشنه زنان فارس و ناموسشان بودند، نام کسانی کش، ن و اوباینش هیباد
 .٣برد! می

ان یعینه شکیم عّلت اصلی عناد و یدان را مییم؛ زییآ ھا به شگفت نمی ن گفتهیما از ا
 دیران فتح گردیه اکگردد! در زمان خالفت او بود  ن جا برمییبه ھم سنسبت به عمر

ه کم شد ین اصحاب تقسیاری در بیھای بس هیو جارادی به اسارت گرفته یافراد ز ٤و

                                                                                                       
 . ۶۳ بروتوکوالت آیات قم، عبدالّله غفاری، ص - ١

.. خمینی اقدامات آنھا را بزرگترین خدمت به ۱۴۲ الّله خمینی، ص الحکومة اإلسالمیة، تألیف آیت -٢
 داند!. دین اسالم می

 ۳۲۳ ، احقاقی حائری، ص»رسالةاإلیمان«نگاه شود به  -٣

به شھادت رسید.. أبولؤلؤ فیروز مجوسی بود که او را در  و باالخره توّسط یکی از ھمین ایرانیان ھم -٤
به عنوان  -از شھرھای ایران  -نماز ترور کرد.. ایرانیان برایش، قبری خیالی در باغ فین کاشان 

اند و بر  درست کرده -اند  لقبی است که به أبولؤلؤ، به خاطر قتل عمر داده -» الّدین مرقد باباشجاع«
و زیارتگاھی شده که ھمه » مرگ بر أبوبکر! مرگ بر عمر! مرگ بر عثمان!«ند: ا دیوارھای آن نوشته

اندازند و  شود و نذورات و صدقات خود را در ضریح آن می روزه از طرف ایرانیان زیارت و طواف می
حّتی وزارت ارشاد ایران، توسعه و تجدید بنای آن را به عھده گرفته و منظره آن را بر تمبرھایی ھم 

، »کشف األسرار وتبرئةاألئمة األطھار«ھای پستی چاپ کرده است!! (نگاه شود به  رسال نامهجھت ا
 ..۸۸ سید حسین موسوی، ص
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ه عمربن کزدگرد، پادشاه ساسانی بود یدختر » شھربانو«ھا،  هین جاریی از ھمیک
درآورد. آری! تشنگان ناموس و  ب» بن علی نیحس«او را به ھمسری  س خّطاب

ه در ک -م، امثال احقاقی حائری یدان اند!! اصًال نمی ن افراد بودهیان، ھمیفارس ١عّفت
ند، در یگر دام عّفتی میکبرای  -ند ک ه مییتاب خود بر ناموس و عّفت زنان فارس گرک

 .٢دانند! مباح می -با ُمتعه  -ه خود، عّفت زنان و دختران مردم را کحالی 
و نه فرزندان  -ی ین به تنھایس فرزندان حسیم و تقدین عّلت تعظیھمچن 

فارس بوده است، در حالی  س نیھمسر حسرا یگردد؛ ز ن جا برمییبه ھم - س حسن
ز ین حق به فرزندان حسن نیت محسوب شوند، قاعدتًا ایب ن اھلیه اگر فرزندان حسک

 .اند! ن حق، محروم شدهیان از ایعیه نزد شکرسد  می
ن یز به ھمین -گر یھای د ر از صحابهیغ - س اد به سلمان فارسییم و احترام زیتعظ

ی یباشد! و به جا بودنش می گران، فارسیاو نسبت به د را برترییگردد؛ ز جا برمی
 .٣شده است! ز وحی مییاند: به سلمان ن ه حّتی گروھی گفتهکده یرس

اند  ردهکت یروا س طالبیاب بن شان از علییتابھاکه در کل ھم بوده ین دلینًا ھمیقیو 
جھنم نجات خداوند او را از عذاب «پادشاه ساسانی گفته است: » سریک«ه درباره ک

 .٤»داد و آتش جھنم بر او حرام شده است
ه فورًا کت در من به جوش آمد یرت وّھابیدر آنجا غ«د: یگو ) می۶۱جانی در (ص یت
را آنھا ھم مانند تو معتقد به یتر، وّھابی ھستی؛ زکتر گفتم: پس تو ای حضرت دکبه د

 ».ستند!یای الھی نیوجود اول

                                           
عنبة، فصل،  طالب، إبن عمدةالطالب فی أنساب أبی -۳۲۹ ، ص۴۵ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -١

التواریخ،  ناسخ -۴۶۷ ، ص۱ اصول کافی، کلینی، ج -»عقب الحسین«، تحت عنوان ۱۹۲ ص
 .۴و۳ ، ص۱۰ میرزامحّمدتقی سپھر، ج

الّله خمینی، متعه با دختران چھارپنج ساله و حّتی  بعضی از مجتھدان شیعه از جمله آیت -٢

ال بأس بالتمتع بالرضيعة ضامً و «دانند!! چنانکه در کتابش آورده است:  شیرخوارگان را نیز مباح می

ه بني فخذهيا  -تفخيذاً  ، ۲۴۱ ، ص۲ . (نگاه شود به کتابش تحریرالوسیلة، ج»و تقبيالً  -أ يضع ذَكرَ
 ). ۱۲مسأله شماره 

 .۲۱ رجال الکشی، ص -٣

 .۱۴ ، ص۴۱ بحاراألنوار، ج -٤
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ی یبجویجانی از باب عیتوّسط ت» تیوّھاب«به » سّنت اھل«د گفت: اّوًال نامگذاری یبا
ای خدا وجود ندارند، دروغ محض یه اولکه گفته آنھا معتقدند کنیًا ایو طعنه است.. ثان

د: یگو می -ت منتسب به اوست یه وّھابک -» عبدالوّھاب محّمدبن«است! حّتی 
چ یبر تو واجب است.. ھرامتشان کروی و اطاعت از آنھا، و اقرار به یاء و پیدوستی اول«
ن خدا ین.. دیند، مگر گمراھان و بدعتگزاران در دک ار نمیکاء را انیرامات اولکس ک
 .١»طیند و نه تفرک رو است. نه افراط می انهیم

ر کنامد، ذ ه آنھا را وّھابی میکسانی کتب کتاب از ک یکجانی تنھا یسته بود تیشا
 .جود باشد!در آن مو -نادرست  -ن مطلب یه اکنمود  می

عه) را ورق زدم و مقداری یعنی شیشان (یتابھاکوقتی «د: یگو ) می۶۴و  ۶۳در (ص 
تابھای که ھرگز در کدم یامبر دیر نسبت به پیردم، آنقدر احترام و تقدکاز آنھا را مطالعه 

امبر، حّتی قبل از یبودن پ را آنھا معتقد به معصومیده بودم؛ زیزی ندین چیخودمان چن
غ یه او تنھا در تبلکم یسّنت و جماعت معتقد ه ما اھلیکباشند در حال می شدن مبعوث

 ».قرآن معصوم است و...
ه نه قبل از یکد، در حالیگو سّنت سخن می جانی چه با جرأت از طرف اھلیت

مرجع از  یکه تنھا کم یافی است از او بخواھکعش از آنھا بوده و نه بعدش! یتش
در آن  -لغ قرآن یتنھا در تب صعنی عصمت پیامبر ی -ن گفته یه اکسّنت را  اھل

لغ معصوم یاء را در امر تبیّلی تمامی انبکسّنت، به طور  اورد.. اھلیموجود باشد، ب
 صتبشان باشد و چه در سخنانشان.. رسول خدا کغ چه در ین تبلیدانند؛ حال ا می

آن وحی است و را ھم قریمعصوم است؛ ز -عنی قرآن و سّنت ی -غ اسالم یھم، در تبل
امبرش است و یالم پکالم خدا و سّنت، که قرآن کن است یھم سّنت، و تنھا فرق آن ا

 ست.ینجا مجال بحث آن نیه در اکی یگر فرقھاید
روی در  ادهیبستن و ز ، با غلو و دروغصر نسبت به پیامبر ین احترام و تقدیھمچن
ل در یرا به تفص ن موضوعیند.. اک فرق می -ان است! یعیه عادت شک -مدحش 

 م.یا آورده» توّسل«و » عصمت«ھای فصل

                                           
 .۱۱۱ عبدالوّھاب، فصل دھم، ص کشف الشبھات، محّمدبن -١
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وفه که در کدی یادآوری است، تواضع و احترام شدیالزم به «د: یگو ) می۷۰در (ص 
ه برخاستند و بر ما سالم کنیم مگر ایچ جماعتی نگذشتیه بر ھکم، چرا یشاھد بود

 .»!شناخت اری از آنان را مییا دوستم بسیردند و گوک
ی یاند، گو ی نشستهیوفه جماعتھاکد! در شھر ینکا در ذھن خود مجّسم ن صحنه ریا

ش بلند شوند!! و انگار یسی وارد شود و آنھا براکاند و فقط منتظر بوده  ار بودهیکھمه ب
ار ین بسیگر خالصه شده است! و ایوفه، در نشستن و برخاستن برای ھمدکار مردم ک

توان تواضع و  برخاستن برای افراد را، نمین، نشستن و یمسخره است! گذشته از ا
نزد  صه رسول خدا کست؛ چنانچه زمانی ین عادت اسالم نیاحترام دانست! و ا

 جماعتی رفت و آنھا به احترام او برخاستند، فرمود:

 .١»ال تقوموا كما تقوم األاعجم يعّظم بعضها بعضا«
ھا  یزند تا بعضی بعضیخ میھا به پای ھم بر ه عجمکد ھمانگونه یزیپای ھم برنخ  به«

 .»نندکرا بزرگ 
در حرم علی) به «(د: یگو ) می۷۱و۷۲جانی در (ص ید! تینکگر توّجه یبه صحنه د

ه مشغول نماز کافتم ی وانھا و رواقھای حرم مییردم، مردم را در اک ه نگاه میکھر طرف 
فراز منبر ه بر کدادند  گر ھم گوش به سخنان خطباء و واعظان مییبودند و برخی د

ه یه با صدا گرکدم یشن ھا را می ا ناله بعضییردند و گوک رفته و مردم را موعظه می
نه خود ینند و بر سر و سک ه مییه گرکدم ید ی از مردم را مییردند، و گروھھاک می
 .»!زنند... می

ای برپا بوده است!  شنگه ه چه علمکد ینکز در ذھن خود مجّسم ین صحنه را نیا
ش یی را به نمایھا ی، صحنهیگو ن بنده خدا از فرط مبالغهیه اکند ک ب میانسان تعّج 

ماند، تا به  ھا می شنامهین تئاتر و نمایا سالنھای تمریمارستان! یشتر به تیه بکگذاشته 
ند؟! و چه یگو ب سخن مییان چند منبر وجود دارد و چند خطکم یکحرم! مگر در 

ابند و یدر آن ھمه شلوغی مخاطبانشان را ب اند ه توانستهکاند  خطبای ماھری بوده
 .اند!! ی ھم داشتهیند و چه مخاطبان شنوایشان سخن بگویبرا

                                           
 ماجه. سنن أبوداود و إبن -١
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ه تمام گروھھای کدانی  ا مییی) گفت: آیآقای خو«(د: یگو ) می۷۷جانی در (ص یت
م اّتفاق نظر دارند و قرآنی یرکنظر از اختالف مذاھبشان، در مورد قرآن  اسالمی، صرف

 ».باشد؟ ه نزد شما میکت، ھمان قرآنی است ه نزد ماسک
ادی داّل بر یتھای زیه دارای رواک -شان  ثیتب احادکی، با یالّله خو تین سخن آیا
ه اقرار ک -عه یاری از علمای شیو حّتی با سخنان خود او و بس -ف قرآن ھستند یتحر

 .تناقض دارد!! -اری قرآن دارند کف و دستیبه تحر
ر یگر برخالف آن؛ مثًال در تفسیی دید، ولی در جایگو ن مییچنن ینجا ایی در ایخو

ه با قرآن موجود در که الّسالم ین علیرالمؤمنیقطعًا در وجود مصحف ام«د: یگو خود می
چ یست و علماء ھمگی بر وجود آن بدون ھیی نکچ شیرت دارد، ھیھا مغا ب سورهیترت

ادی است یه الّسالم شامل مطالب زیعلّلفی در اثبات آن اّتفاق نظر دارند.. قرآن علی کت
لی است ین اضافات، تنزید:) ایگو ه میکرسد به آنجا  ست...(تا مییه در قرآن موجود نک

 .١»!!ه مراد استکاز جانب خدا برای شرح آنچه 
س حوزه نجف یادر تدرکه کبه شاگردانش  -به ھنگام احتضار  -ت خود یو در وص

ه مصحف فاطمه ظاھر کن قرآن، تا آنگاه یباد عمل به ابر شما «د: یگو ن مییبودند، چن
 .٢»!!شود

ه قرآن موجود کادی از ائمه ھدی وارد شده یات زیروا«د: یگو ز میید نیخ مفیش
م و کردند! چه که با قرآن نکی یارھاکاری شده است.. و ستمگران چه کدست

 .٣»ه در آن ننمودند!کی یھایاستک
رد و کدا یراتی پییقرآن، بعد از رسول خدا تغن یا«د: یگو أبوالحسن فتونی می

ع یات مذھب تشین موضوع، از ضروریاتش حذف شده و اقرار به ایلمات و آکاری از یبس
 .٤»است

ف قرآن) پس از یعنی تحرین موضوع (یدرستی ا«د: یگو ز مییأبوالحسن عاملی ن
م به وجود کح ار است وکامًال روشن و آشکات و بررسی در آثار، نزد من یری روایگیپ

                                           
 .۲۲۲ الّله خویی، ص تفسیر البیان، آیت -١

 ..۸۰ شف األسرار وتبرئة األئمة األطھار، سید حسین موسوی، صنقل از ک -٢

 .۹۸ أوایل المقاالت، ص -٣

 .۳۶ مرآة األنوار، مقّدمه دوم، ص -٤
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ار، غصب خالفت بوده کن ین ھدف اینًا بزرگتریقیع است، و یات مذھب تشیآن، از ضرور
 .١»است

ر قرآن، از مسّلمات است و فرقه برحق، ییف و تغیتحر«د: یگو ز مییعدنان بحرانی ن
 .٢»ات مذھب برحق استین موضوع، از ضروریف آن اجماع دارند و اقرار به ایبر تحر

ه در دست مردم قرار دارد، تمام آن کن قرآن یا«د: یگو ز مییوفی نکأبوالقاسم علی 
 .٣»ستیقرآن ن
ف قرآن ھستند، یه قائل به عدم تحرکسانی کد نعمةالّله جزائری ھم رّدی بر یس

 .ه نموده است!!یی تقیا آقای خویجانی دروغ است، و یا حرف تین، یبنابرا ٤نوشته است
مسلمانان ھمه برادرند، چه «د: یگو ی را مییدامه سخنان خو) ا۷۹جانی در (ص یت

ی و یکامبرشان یی، پیکپرستند و قرآنشان  عه باشند و چه سّنی و ھمه خدا را مییش
 ».ی است و...یکشان ھم  قبله

ار ین بسیه با اکند یگو گری مییز دیثشان، چیتب احادکعه و یگر شیاّما علمای د
د، اگر چه حق ینکان مخالفت یعیر شیه با غکعه آمده یتھای شیمتناقض است! در روا
ن مضمون آورده است: یبا ھم» امام رضا«تی را از یخ صدوق روایبا آنان باشد! مثًال ش

 .٥ر، اگر چه حق در آن باشدیخالف آن را برگ«
م امر ما یه تنھا تسلکی ھستند یان ما، آنھایعیش«اند:  ردهکت یباز ھم از امام رضا روا

ن یس چنکنند.. ھرک رند و با دشمنان ما مخالفت مییگ فقط گفتار ما را برمی ھستند و
 .٦»ستینباشد، پس از ما ن

ند از ک ال مییه خکسی کدروغ گفته آن «اند:  ردهکت یز روایاز امام جعفر صادق ن
 .٧»ندکنان و وثوق یر از ما ھم اطمیزی غیه به چیکان ماست، در حالیعیش

                                           
 .۴۹ ، ص۴ مقّدمه البرھان فی تقسیر القرآن، بحرانی، فصل -١

 .۱۲۶ مشارق الشموس الدریة، ص - ٢

 .۲۷ فصل الخطاب فی اثبات تحریف الکتاب، ص -٣

 .۳۵۷ ، ص۲ األنوار النعمانیة، ج -٤

 .۲۷۵ ، ص۱ عیون أخبار الرضا، ج -٥

 .۲۲۵ الفصول الـمھمة، حّر عاملی، ص -٦

 ھمان مأخذ.  -٧
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م جواز عد«، بابی تحت عنوان »عهیوسائل الش«خود  تابکخ حّر عاملی، در یش

تھای ین موضوع اختصاص داده و روایبه ھم »يوافق طريقتهمالعمل بام يوافق العامة و

 رده:کتھا را وارد ین روایا س ر نموده است؛ مثًال از جعفر صادقکادی را ذیز
گران یمخالف ده کد یریی را برگیکث مختلف بر شما وارد شدند، آن یھرگاه دو حد«
گران یه مخالف دکر و فرمود: در آنچه یر ما مخالف است، برگیه با غکآنچه را ».. «باشد

ه آنھا ھستند و آنھا کد یستیی نیزھایبه خدا قسم! شما بر آن چ».. «ت استیاست، ھدا
را آنان ید؛ زینکد. پس با آنان مخالفت یه شما بر آن ھستکستند یی نیزھایھم بر آن چ

د، نه یا عملی موافقت و سازش نمایس با آنان در گفتار کھر».. «اند ای نبرده رهاز حق بھ
 ».او از ماست و نه ما از او

واهللاّ «: هکنیا -اند!  ه به دورغ به امام جعفر صادق بستهک -ت ین روایتر و متناقض

زی از حق در یبه خدا قسم! آنھا چ«؛ »ما بقى ىف أيدهيم شىء من احلق إال استقبال القبلة

 .!!»مگر در استقبال قبله ١دست ندارند 
ات از حّد تواتر ین روایا«د: یگو ات میین روایخ حّر عاملی درباره ایتًا شیو نھا

نھا یه اکنند ک عه گمان میین شیه بعضی از متأّخرکب است ین عجیاند؛ بنابرا گذشته
ات متواتر ین روایا پس بدان، آنچه از«د: یگو ن مییھمچن»!.. اخباری واحد ھستند

سّنت)  عنی اھلیگران (یتب دکه در کشود، بطالن قواعد اساسی است  ده مییفھم
 .٢»!وجود دارد

س کھر«د: یگو اشانی میکض یی دارند؛ مثًال فیز نظری برخالف خویعه نیعلمای ش
ار نبّوت ھمه کگانه را قبول نداشته باشد، درست به منزله ان ی از ائمه دوازدهیکامامت 

 .٣»ھم الّسالم استیاء علیانب
 یکامبر و یپ یکخدا و  یکسّنت، بر  ما با اھل«د: یگو ز میید نعمةالّله جزائری نیس

ر، کاش أبوب فهیامبرش محّمد باشد و خلیه پکرا پروردگاری یم؛ زیشو امام، جمع نمی

                                           
 .۳۲۵-۳۲۶ ، ص»الفصول الـمھمة«نگاه شود به  -١

 .۳۲۶ الفصول الـمھمة، ص -٢

 .۴۸ النجاة، ص منھاج -٣
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 ١ان، بهقطعًا آن«د: یگو ا مییو »!! ستیامبر ما نیامبر ھم، پیست و آن پیپروردگار ما ن
 .٢»!!ھود و نصاری بدترندیافرانی نجس ھستند و از که، یعه امامیاجماع علمای ش

زاده  ان، ولدالزنا و حرامیعیر از شیتمام مردم غ«ند: ک ت مییز رواینی نیلک
دانند؛ چنانچه از امام  سّنت را مباح می ن جھت، خون و مال اھلیو به ھم ٣»!!ھستند

د! اگر توانستی، ین مواظب باشیکآنھا حالل الدم ھستند، ول«ه: کاند  ردهکت یصادق روا
ه تو شھادت ین تا بر علکار را بکن یی، ایا در آب غرق نماینی کوار پرت یآنھا را از د

 .٤»!!ندھند
اگر توانستی از «قی نوشته است: ین تعلیت، چنین رواینی بر ھمیالّله خم تیآ

ن و یقطی گر إبنیی دیا در جای». اور!یما بمالشان برداری، بردار و به عنوان خمس نزد 
ن معرفی یرا خدمتگزاران د -سّنت در بغداد  عامالن قتل عام اھل - ٥طوسی و علقمی

 .٦ند!ک می
 ۵۰۰ه ک -فه عباسی ید خلیر رشیوز -» نیقطی بن علی«تابش از کز در یجزائری ن

ار یرده و او را بسکاد ینفر سّنی را در زندان به قتل رساند، به عنوان مردی شجاع 
 .٧د!یستا می

ه کن است یشود، ا ده مییات ائمه فھمیه از رواکتًا آنچه یو نھا«د: یگو ا ممقانی میی
ه دوازده کد یآ ی میید، فقط بر سر آنھایآ ان میکافران و مشرکآنچه در آخرت بر سِر 

 .٨»!ستندیامامی ن

                                           
من أجلها جيب  يوالعلة الت» دين اإلمامية«حقيقة  نور يف، باب ۲۷۸ ، ص۲ األنوار النعمانیة، جزائری، ج - ١

داند!  می» دین شیعه«را » مذھب شیعه«.. ببینید این عالم شیعه، حّتی األخذ بخالف ما تقوله العامة
 رساند!!. ، دینی جدای اسالم است، ھیچ معنی دیگری را نمی»شیعه«و این جز اینکه 

 .۲۰۶-۲۰۷ ھمان، ص -٢

 .۱۳۵، ۸ یخ کلینی، جروضةالکافی، ش -٣

 .۲۳۱ ، ص۲۷ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج - ۴۶۳ ، ص۱۸ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج -٤

 .۸۹ کشف األسرار وتبرئة األئمة األطھار، ص -٥

 ۱۴۲ الحکومةاإلسالمیة، خمینی، ص -٦

 ۳۰۸، ۳ األنوار النعمانیة، ج -٧

 ۲۰۸ ، ص۱ تنقیح المقال، ممقانی، ج -٨
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ه کم ینکده بود: اگر فرض یه از او پرسکسی کز در جواب ید محّمد باقر صدر نیس
ن جواب یرد؟! چنکستی با آنان مخالفت یا باز ھم بایای حق با آنھاست، آ در مسأله

را مخالفت با آنان، اگر چه اشتباه یآری! واجب است با آنان مخالفت شود؛ ز«دھد:  می
 .١»!!ه نزدشان استکقتی است یتر از موافقت با آن حقکوچکھم باشد، گناھش 

 -طبق معمول  -ی یا خوید، یگو جانی دروغ مییا تیه کدھد  شان میپس باز ھم ن
 .ه نموده است!!یتق

نند و آن را ک ه بر آن سجده میکن تربتی یآنگاه از ا«د: یگو ) می۹۰جانی در (ص یت
م ید بدانیز بایدم، پاسخ داد: قبل از ھرچینامند، (از باقر صدر) پرس می» نییتربت حس«
 »..مینک سجده نمی کم و ھرگز برای خاینک سجده می که ما بر خاک

را مسأله باالتر از آن یه آقای صدر خود را به نادانی زده است! زکرسد  به نظر می
شود؛  س واقع مییم و تقدین ھمه مورد تعظینی این است، چرا تربت حسیاست! اگر چن

برند، آن  سجده می که بر خاکسانی کاری از یبس«د: یگو می» موسی موسوی«چنانچه 
ن یخورند!! و سپس از ا ربال را برای شفا میک کمی از خاکدانند و چه بسا  می کرا متبّر 

ا به ینند ک شان حمل مییبھایرده و در جکال مختلف درست کی با اشی، ُمھرھاکخا
مانه با آن یار مقدسانه و تعظیارھای بسکبرند و خالصه  شان با خود مییھنگام سفرھا

را نه رسول یعه شده است؛ زین بدعت، چه موقع وارد شیه اکدانم  .. و من نمینند.ک می
 که اسمش خاکزی یدام بر چکچ یو نه امام علی و نه ائمه بعد از او ھ صخدا 

 .٢»اند ردهکربالست، سجده نک
ه کبخشد ھمانگونه  ماری را شفا میین، ھر بیه تربت حسکان حّتی معتقدند یعیش
ژگی را برای سنگھای خود قائل بودند و ھمان رفتار را در سفر و ین ویان جاھلی اکمشر

 .٣دادند حضر با آنھا انجام می
نسبت  سه به امام جعفر صادقکست ان یحس کشان در مورد خایتھایاز روا 
ن، شفای ھر دردی است و ھرگاه از آن یقبر حس کخا«ه گفته است: کدھند  می

 .١»علام نافعا وشفاء كل داءعله رزقا واسعا واج اهللاّ وباهللاّ، اللّهم بسمخوردی، بگو: 

                                           
 .۸۶ ، ص»كشف األرسار و تربئة األئمة األطهار« نقل از -١

 .۱۱۵ الشیعة والتصحیح، موسوی، ص -٢

 ، از خود مؤّلف رجوع شود.»توّسل«به کتاب  -٣
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ن، شفای ھر یقبر حس کخا«ه گفته است: کدھند  ا به امام محّمد باقر نسبت میی
 .٢»ردیه شخص از آن برگکماری و آرامش ھر ترسی است، آنگاه یدرد و ب
املی را در کخ مجلسی، باب یاند؛ چنانچه ش ن مورد آوردهیگری در ایاد دیات زیروا

 .است! ن اختصاص دادهیبه تربت حس» بحاراألنوار«تابش ک
و عزاداری و  ببن علی  نیه بر حسیگری درباره گری) سؤال د۹۱جانی در (ص یت

خوانی  م نوحهیثی را مبنی بر تحریپرسد و حد ش، از باقر صدر مییخوانی برا نوحه
رجعت به د: یگو ه میک -ه بر مردگان را یث گریه آقای صدر نخست حدکآورد،  می

داند و  ن منطبق نمییداند، اّما بر عزای حس درست می کبدون ش -ت است یجاھل
ند و طی سخنانش، ک ن سخن خود را فورًا فراموش مییتر، ھم نییچند سطر پا

شی و کداند و خود ث قابل انطباق نمییخوانی برای عبدالناصر مصری را ھم با حد نوحه
ھفته «د: یگو ه میکداند! چنان اشتباه ھم نمی ه حّتیکش را نه گناه، بلیانتحار برا

ه کومت مصر به مناسبت مرگ جمال عبدالناصر خواندم کگذشته، گزارشی رسمی از ح
ه کن مناسبت شده است یشی به اکش از ھشتاد حادثه خودیدر آن گزارش آمده بود: ب

ود را به اند، گروھی از باالی ساختمان خ شتهکدن خبر، خودشان را یآنھا با مجّرد شن
اند وو...!! و اّما مجروحان و  رده و گروھی خود را جلوی قطار انداختهکن پرت ییپا

د، احساسات اگر بر افراد یه متوّجه شوکنم ک ر میکن مثالھا را ذیارند. من ایھا بسیزخم
ه حتمًا مسلمان ھستند کنینان با ایه اکرسد  نجا مییار به اکد، یند و فائق آکان یطغ

عی ھم مرده است، خودشان را یه تازه با مرگ طبکجمال عبدالناصر برای خاطر 
ن موارد حتمًا اشتباه و یه در اکرد کم کسّنت ح شود بر اھل ن، نمییشند. بنابراک می

ه ینھا در گریه اکنند کم کعه خود حیاند و آنھا ھم حق ندارند بر برادران ش ردهکگناه 
دند ین را با جان و دل دیبت امام حسیمص نھایه اکنند؛ چراک دالشھداء گناه مییبر س
 )۹۱(ص ». و...

چ انسان عاقلی یرا ھیای است! ز مزهیشوخی ب یکه کفتوا، بل یکسخن فوق نه تنھا 
داند، ولی آقای  ره مییبکست، و اسالم آن را از گناھان یشی گناه نکد: خودیگو نمی

جمال عبدالناصر ه به خاطر مرگ کسانی کد یتواند بگو سی نمیک«د: یگو صدر می

                                                                                                       
 .۱۲۹ ، ص۹۸ بحاراألنوار، ج -١

 .۱۳۱ ھمان، ص -٢
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وانگھی «د: یگو و در ادامه می»... اند ا اشتباه شدهیب گناه و کاند، مرت ردهکشی کخود
ه یه آن حضرت، گریل از گریرد و جبرئکه ین گریخود حضرت رسول بر فرزندش حس

ه انسان عاقل و کد؟! معلوم است یگو ن سخنی مییا انسان عالم چنی) آ۹۱ص »!(ردک
 ند.ک ن استدالل نمیین چنیا -»!! رکالذ اھل«جانی یتو به قول  -علم  اھل
ا جامه پاره یه به صورت خود بزند کسی کست یاز ما ن«د: یفرما ه میکث ین حدیا

س قابل کبت ھریی را قائل نشده و بر مصیچ استثنایھ» دیت دعوت نمایا به جاھلیند ک
البالغه و سخنان خود  صدر را با قرآن، و نھج کن استدالل ُمضحیانطباق است.. ما ا

و به خصوص  -بتھا یه انسان در برابر مصکم تا روشن شود یدھ ق مییأئمه تطب
 ند:کد بیچه با -ب ین مصایبزرگتر

 د:یفرما م مییرکخداوند در قرآن  -

ِٰ�ِ�َن ﴿ ِ ل�َّ ِصيبَةٞ  ١٥٥َو�َّ�ِ َ�ٰبَۡتُهم مُّ
َ
ِيَن إَِذآ أ ِ ��َّآ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ ا قَالُٓواْ إِنَّ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٦ ِ�َّ

ُ
أ

ْوَ�ٰٓ  َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰتٞ 
ُ
ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةۖٞ َوأ  .]١٥٧-١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٧ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدوَن  �َِك ّمِن رَّ

رسد،  ان میشیبتی بدیه بال و مصکه به ھنگامی کو به صابرانی مژده بده «
ه الطاف و کسانی ھستند کم. آنان یگرد م و به سوی او بازمیییخدا ند: ما از آِن یگو می

افتگان ی تیگردد و مسّلمًا آنان ھمان ھدا شان شامل حالشان مییرحمت و مغفرت خدا
 .»ھستند
بدون  -بتی یما را به ھنگام برخورد با ھر مص -متعال  -ه خداوند کد ینیب می

 .ندک داری دعوت می شتنیبه صبر و خو -استثناء 
ه رسول کرده است کت یبه سند معتبری از امام محّمد باقر روا» هیإبن بابو« -

 فرمود: لدر ھنگام وفات خود به فاطمه  صخدا
سوی خود را یرم روی خود را برای من مخراش و گیای فاطمه! چون من بم«

 .١»نکگران را دعوت م ال مگو و بر من نوحه مخوان و نوحهین، و واوکشان میپر

رضب املسلم يده ىلع فخذه عند «: صقال: قال رسول اهللا  عبداهللاعن أبى  -

ه در وقت کند ک نقل می صاز پیامبر   جعفر صادق«. ١»املصيبة إحباط ألجره
 .»ندک بت، دست زدن بر زانو اجر و ثواب مسلمان را تباه مییمص

                                           
 ، چاپ تھران.۹۲، ص ۱ جالء العیون مجلسی، ج -١
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د: یفرما ن مییچن» ست؟یجزع چ«ه کن پرسش یدر پاسخ به ا  امام جعفر صادق -
نه و صورت یردن و سکالین جزع با شرر و فغان و به صدای بلند واویدتریشد«

ه مجلس ماتم را کس کندن است، و ھر کشانی را یزدن و موھای پ خود را
رده و خالف روش آن رفتار نموده ک کق او صبر را ترید، به تحقیبرگزار نما

مؤمن  بت، ھر دو به سوییصبر و مص«ت شده است: ی، و به دنبال آن روا»است
باست و ھمانا جزع کیه او شکرسد  بت در حالی به وی مییبرند. مص سبقت می

رسد  بت در حالی به وی مییبرند، پس مص افر سبقت میکبت به سوی یو مص
 .٢»ننده استک ار جزعیه وی بسک

بت بزرگ یبتھا بزرگتر است و به ھنگام مصیبت از تمام مصیدام مصکراستی  -
م. آن یبشنو  ن سؤال را از امام جعفر صادقیجواب ارد؟ بھتر است کد یچه با

ب بزرگتر دانسته و به ھنگام یرا از تمام مصا صبت وفات پیامبر یبزرگوار، مص
خ یش«ه و سفارش فرموده است. چنانچه یداری توص شتنیبت به صبر و خویمص

چون «ه فرمود: کاند  ردهکت یگران به سند معتبر از او روایو د» طوسی
ه به مردم ھرگز کرا  صبت رسول خدا یاور مصیاد بید، به یتو رس بتی بهیمص
 .٣»دیده و نخواھد رسیبتی نرسین مصیچن

رده کامبر) چگونه رفتار یبت (رحلت پین مصیدر برابر بزرگتر سم علیینیبب کنیو ا
 است:

ولوال أنك أمرت «د: یفرما با غم و اندوه می صدر ھنگام غسل پیامبر  سعلی -

 .٤»عن اجلزع ألنفدنا عليك ماء الشئونبالصرب وهنيت 

ردی و نھی از ناله و فغان و زدن، نفرموده ک ی امر نمییباکیو اگر به صبر و ش«
 که) خشیچشم را (با گر کھای اش ق (در فراق تو) سرچشمهیبودی، به تحق

 .»م!یردک می

                                                                                                       
 .۲۲۴، ص ۱ اصول کافی، ج -١

 ، چاپ تھران.۲۲۲و  ۲۲۳کتاب الجنائز، ص ، ۱ اصول کافی، ج -٢

 .۹۵، ص ۱ جالء العیون مجلسی، ج -٣

 .۲۲۶، کالم ۴نھج البالغه، شرح فیض اإلسالم، جزء  -٤
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قبل از  س نینب: حسیبه خواھرش ز س نیت خود حسین وصین ھم آخریاو  -
ای خواھرم! تو را به حّق خود سوگند «د: یفرما آغاز جنگ به خواھرش می

شته شوم، ھرگز روی کن و ھر گاه کبت و مفارقت من صبر یه بر مصکدھم  می
خ ینده مساز و از بکشان و پرایخود را برای من مخراش و موھای خود را از پر

ه او به کستی. ھمانطوری را تو دختر فاطمه ھین؛ زکبانت را پاره مین و گرکم
ز در وقت یصبر نمود، تو ن - ه الصالة و السالمیعل -بت جّدم یھنگام مص

 .١»نکشه یبت من صبر پیمص
زنی  نهیتوان س چوجه نمییعه، به ھیمعتبر ش کل قطعی و مداریبا وجود آن ھمه دال

ام یدر اخوانی را بدعت و حرام ندانست.  رزنی و مجلس ماتم و عزاداری و نوحهیو زنج
پرداختند و  خوانی می ب، به نوحهین، مردم به ھنگام برخورد با مصایت نخستیجاھل

زدند و  زدند. ِگل بر سر می نه خود مییردند. بر سر و سک بانشان را پاره مییگر
ن یندند و... اّما اسالم اک دند و موھای خود را مییخراش ختند و صورت خود را مییر می
ه مسلمان، صبر و کم دانسته و در مقابل دستور داده شده ه را ناپسند و حرایرو

 ند.کشه یی پدار شتنیخو
خوانی و سر  د نوحهییحال، آقای صدر اگر بر خالف قرآن و سّنت و سخنان ائّمه به تأ

م: دلش ھوای یگفت رد، میک تفا میکب اینه زدن و... به ھنگام برخورد با مصایو س
گر ید نموده، دییشی دفاع و آن را تأکانتحار و خود ه ازکرده است! ولی وقتی کت یجاھل
 .م!!ییم به او چه بگویدان نمی
اء و امامان خود یان قبر اولیعیچرا ش«پرسد:  ) باز ھم از صدر می۹۲جانی در (ص یت

ن یه آقای صدر چنک، »ن در اسالم حرام است؟ینند و اک ن به طال و نقره مییرا مز
را یباشد؛ ز چ حرمتی در آن نمییست و ھیعه نیبه شن امر منحصر یا«دھد:  پاسخ می

ن به طال یشورھای اسالمی مزکا یه کیا تریز در عراق و چه در مصر یسّنت ن مساجد اھل
 ».اند و نقره

ن قبور فتوا ییسّنت به عدم ُحرمت تز جھت از طرف اھل ل و بییآقای صدر بدون دل
گاھی لی قوی بر عدمین گفتارش دلیداده است! و البته ھم تب فقھی کاش از  آ

بودن  ه حرامکسّنت وجود دارد  تب اھلکل قطعی در یرا دالیعه است؛ زیسّنت و ش اھل

                                           
 .۲۹. ھمچنین تاریخ یعقوبی، ص ۲۸۲جالء العیون شیخ مجلسی، باب قضایای کربال، ص  -١
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د؛ ھرچند در فصل ینما ح و بارگاه را اثبات میین قبور و ساختن گنبد و ضرییتز
ر اشاره یز کنجا، تنھا برای نمونه به مداریم، اّما در ایا ردهکبحث  ١لیبه تفص» توّسل«

 م:ینک می

َص الَقرْبُ  صقَاَل: َ�َ� رسوُل اهللا«ت شده است: ین روایاز جابر چن - ، أن ُ�َصَّ
 .٢»وأْن ُ�ْقَعَد َعلَيِْه ، َوأْن يُبَْ� َعلَيْهِ 

ن قبور، و نشستن بر آن ییاری و تزکاز گچ صه: پیامبر کت شده یروا ساز جابر«
 .»و ساختن بنا و بارگاه بر روی آن نھی فرموده است

ساختن بنای روی قبور نمود. چنانچه  رانیرا مأمور و س ، علیصرسول خدا  -

ثُكَ « م:یخوان می عَ بْ الِبٍ أَالَّ أَ بِى طَ نُ أَ ُّ بْ ىلِ الَ ىلِ عَ الَ قَ ِّ قَ دِ َيَّاجِ األَسَ بِى اهلْ نْ أَ عَ

 ِ ولُ اهللاَّ سُ يْهِ رَ لَ ثَنِى عَ عَ ا بَ ىلَ مَ ْثَاالً إِالَّ  صعَ عَ متِ دَ ا أَنْ الَ تَ ً ربْ الَ قَ تَهُ وَ سْ طَمَ

تَهُ  يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ رشْ  .٣»مُ

ه رسول خدا کاری نفرستم کا تو را برای یبه من فرمود: آ سطالب علی بن أبی«
ه کنینم مگر اکن کای را تر چ تمثال و مجّسمهیه ھکنیار فرستاد؟! و آن اکمرا بدان  ص

 که آن را با خاکنیوانگذارم مگر اچ قبر بلند و مشرفی را یآن را محو و نابود سازم، و ھ
 .»میسان نمایک

َْعلوا َ�رْبِي ِ�يدا، « د:یفرما می صرسول خدا  -
َ

َْعلُوا ُ�يُوتَ�م قُبورا، وال جت
َ

ال جت
َّ ، فَإِنَّ َصالتَُ�م َ�بْلُُغ� َحيُث ُكنْتُم  .٤»وَصلُّوا يلَعَ

د، و بر من یندھوآمد قرار  ارت و رفتید، و محّل زینکتان را قبرستان نیھا خانه«
 .»رسد! د، به من مییه باشکد، ھمانا درود و صلواتتان ھر جا یدرود و صلوات بفرست

                                           
تألیف دیگر مؤّلف رجوع » توّسل«کتاب از » تعظیم قبور صالحان«توانید به فصل  در این مورد می -١

 کنید.
 صحیح مسلم. -٢

 صحیح مسلم. -٣

 داود. سنن أبی -٤
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د: یگو تاب األّم میکشافعی در «د: یگو ه ارشاد ساری مییامام نووی؛ در حاش -
ردن آنچه روی قبور ساخته بودند، دستور که به نابودکدم یه دکائمه را در م

ن یا »وال قربا مرشفا...«د: یفرما ه میک صدادند و شافعی سخن پیامبر 
 .١»ندک د میییردن را تأک رانیو

 باشد. ه از فقھای بزرگ شافعی میکن سخن امام نووی؛ است یا

ه بعد از امام نووی؛ از ک -ز ین »حتفة املحتاج«ثمی؛ صاحب یحجر ھ إبن -
ی ردن گنبد و بارگاه روکدر مورد ھدم و نابود -ن فقھای شافعی است یبزرگتر

ز قبه و بارگاھھای روی یح و نیاقدام به نابودی بنا و ضر«د: یگو ن مییقبور چن
ل یشتر است. به دلیضررشان ب» ضرار«را آنھا از مسجد یقبور واجب است؛ ز

اند؛ چون رسول  بنا شده صه گنبد و بارگاه بر نافرمانی رسول خداکنیا
امر فرموده است. پس، ردن بنای قبور ک رانیاز آنھا نھی فرمود و به و صخدا
 .٢»ل و چراغ روی قبور واجب است...یبردن قند نیاز ب

ن و بنای روی قبور را از ییل تزیه آقای صدر واقعًا بدون دلکنجا معلوم شد یتا ا
 داند. ز مییطرف اھل سّنت جا

بودن بنای روی قبور  ز درباره حرامیه را نیعه امامیتب معتبر شکی از کنون مدارکا
چوجه موافقت یز به ھیعه نیه سخن آقای صدر با ادّله شکم تا اثبات شود یدھ ارائه می

 ندارد:

هنى رسول «اند:  ردهکت یروا -ھر دو  -» خ حّر عاملییش«و » خ طوسییش« -

 .٣»أن جيصص القبور صاهللا 

 .»نندکن یاری و تزئکه قبرھا را گچکنھی فرمود  صرسول خدا «
أن  صهنى رسول اهللا «ن نقل شده است: یز چنین س از امام جعفر صادق -

 .١»يصىل عىل القرب أو يقعد عليه أو يبنى عليه

                                           
 .۳۰۴تا  ۳۰۱، ص ۴ شرح مسلم، امام نووی، ج -١

 .۱۲۱الزواجر عن اقترف الکبائر، إبن حجر ھیثمی، جلد اّول، ص  -٢

 شیخ حّر عاملی.» وسائل الشیعة«شیخ طوسی و » تھذیب« -٣
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ح یا بر آن بنا و ضرینند و یا بر آن بنشیه بر قبری نماز بگزارند، کنیاز ا صپیامبر «
 .»بسازند، نھی فرموده است

سألت أبا احلسن عن «ن است: یه چنکتی آمده یز رواین /جعفر  بن از موسی -

عىل القرب واجللوس عليه هل يصلح؟ قال ال يصلح البناء عليه وال  البناء

 .٢»اجللوس وال جتصيصه وال تطيينه

د: از أبالحسن در مورد بنای بر قبور و نشستن بر روی یگو می جعفر بن برادر موسی«
ست. بناء یح نیر! سزاوار و صحین درست و سزاوار است؟ فرمود: خیا ایه آکدم یآن پرس

 .»ستین آن درست نییاری و تزکاری و گلکقبور و نشستن بر آن و گچح بر یو ضر
ال تبنوا عىل القبور «ز به نقل از جراح مدائنی فرموده است: ین س امام صادق -

 .٣»كره ذلك صوال تصوروا سقوف البيوت فإن رسول اهللا 

ه کد؛ چرا ینکر پر نیھا را از مجّسمه و تصو د و سقف خانهیح و بنا نسازیبر قبور، ضر«
 .»ارھا را ناپسند شمردکن یا صرسول خدا 

إىل املدينة ىف هدم القبور  صبعثنى رسول اهللا «د: یگو ز میین س و اّما خود علی -

 .٤»وكرس الصور

ھا و  ستن مجّسمهکھا و ش ردن مقبرهکمرا به شھر برای خراب  صرسول خدا «
 .»بتھا فرستاد

د در یه او مردی را دکرده است کت یروا س نیحس بن ز از علیین» علییأبو« -
رد. نزد او رفت و او را از ک التش دعا میکبرای رفع مش صنار قبر پیامبر ک
ه پدرم از جّدم، و او ھم کا حاضر ھستی سخنی را یار نھی نمود و گفت: آکن یا

                                                                                                       
شیخ » تھذیب«، شیخ صدوق (إبن بابویه)، باب مناھی پیامبر، ھمچنین »ه الفقیهمن ال یحضر« -١

 ، شیخ حّر عاملی.»وسائل الشیعة«طوسی و 
شیخ طوسی نیز این روایت را » تھذیب«از أبواب دفن.  ۴۴، شیخ حّر عاملی، باب »وسائل الشیعة« -٢

 آورده است.
 ملی.شیخ حّر عا» وسائل الشیعة«شیخ طوسی و » تھذیب« -٣

 .۲۰۹، شیخ حّر عاملی، چاپ سنگی قدیم، جلد اّول، صفحه »وسائل الشیعة« -٤
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ال َ�تَِّخُذوا «ن فرمود: یچن صده است، بشنوی؟ پیامبریشن صاز رسول خدا 
ْ�نََما ُكنْتُمَ�رْبِي ِ�يًدا، َوال

َ
 .١» ُ�يُوتَُ�ْم ُ�بُوًرا، فَإِنَّ �َْسِليَمُ�ْم َ�بْلُُغِ� أ

د. پس بر من ینکتان را قبرستان نیھا د، و خانهیوآمد قرار ندھ قبرم را محّل رفت«
 .»رسد د، به من مییه باشکجا کد. سالم شما ھر یسالم و درود بفرست

عه، رسول یسّنت و خود ش معتبر و موّثق اھل که بر طبق مدارکشود  مالحظه می
اء ین نظر مستثنی ننموده و مرقد خود او و امامان و اولیبنای بر قبور را از ا صخدا 

مشان! یو بر خالف تعال -ه سالھا پس از وفاتشان کشان ساخته نشده، بلیز در زمان این
اه بر آنھا نھاده ح و بارگیده و گنبد و ضریگران ساخته و پرداخته گردیتوّسط د -

 .اند! چشمی پرداخته ن آنھا به رقابت و چشم و ھمییه انگار در تزکای  اند! به گونه شده
امًال باطل است: اّوًال وجود قبرھای کّلی کل یخالصه، سخنان آقای صدر به دو دل

 .ست!یگر نیل عدم حرمت آن در جاھای دیی، دلین و بناشده در جایمز
عه و سّنی، باطل و یمعتبر ش کجاد گنبد و بارگاه طبق مدارین قبور و اییًا تزیثان

ا یجانی افسانه و دروغ است، و یا سخنان تیه کشود  حرام است.. ضمنًا مشّخص می
گاھی از منابع ش د علمای قم با یعه و سّنی سخن گفته است، و شایآقای صدر بدون آ

عی ین سطح وسیچن ه سخنان گزافی را به نام او درکاند  آقای صدر دشمنی داشته
 .نند!ک رده و میکپخش 

ن و یدن و توّسل به صالحیشکدست بر قبر «پرسد:  ) مجّددًا می۹۲جانی در (ص یت
د محّمد باقر صدر پاسخ یست؟ سیبه خداست! نظر شما چ کجستن به آنان، شر کتبّر 

د خدا ای نز لهیه وسکن خاطر است ینند، به اک اء و ائمه را دعا مییه اولکنیداد: ... ا
 ».ستین کن ھرگز شریباشند، و ا

به  -» توّسل«فصل  -ھای صدر را در فصلی جداگانه  ن سؤال و گفتهیما جواب ا
ن را یم.. فقط ایپرداز نجا به آن نمییم و لذا در ایا ل مورد نقد و بررسی قرار دادهیتفص

ق یگاھی و تحقا آقای صدر، بدون آیرده و کی یسرا جانی افسانهیا واقعًا تیه کد گفت یبا
جانی فاقد ارزش است یتاب تکو سّنی سخن گفته است!.. در ھر صورت،  عهیاز منابع ش

                                           
، أبوعبدالّله حافظ مقّدسی این روایت را از »مختار«و ھمچنین » سنن سعید بن منصور« -١

 آورده است. سبه نقل از پدرش و جّدش علی  سالعابدین زین
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تابی را با چنان قلمی در دفاع از کن یه چنکستی برای علمای قم تأّسف خورد یو با
 .اند! ردهکد خود، چاپ و منتشر یعقا

سخنی دھند و  ی نمییعلمای ما ھرگز فتوا«د: یگو ) می۹۹جانی در (ص یت
اند، و  ر دولتیه مزدبگکنند؛ چراکن یومت را تأمکه قبًال نظر حکنیند، مگر ایگو نمی

 ».دینما ا عزل مییند ک ه را خواست نصب میکدولت ھم ھر
ند مگر برای یگو ه! سخن نمییرا علمای صوفین را راست گفته است؛ زیآری!.. ا

ه کاست، به راستی سّنت  جانی قصدش علمای اھلیشان، و اگر تیومتھاکارضای ح
، داستان امام کبن عبدالمل دروغ گفته و تھمت زده است.. داستان امام زھری با ھشام

د، داستان یالرش جعفر منصور، داستان شافعی با ھارون فه با أبییو أبوحن کمال
رسد به داستان  ه با ناصر قالوون و... تا مییمیت حنبل با معتصم، داستان إبن احمدبن

ه در کنان علمای ما ھستند یمال عبدالناصر... برای ھمه مشھورند.. ادقطب با جیس
ای از خود نشان ندادند. نفاق  هیچ نفاق و تقیردند و ھکومتھای وقت مقاومت کبرابر ح

ه حّتی علمای کعه است یومتھا و قدرتمندان، تنھا از معتقدات شکه در برابر حیو تق
تاب شرح کن یز در این» هیتق«برند.. در مورد  میار گرفته و کعه ھم به یعه با خود شیش

 م.یا داده
، »ح بخارییصح«تخت رفتم و در آنجا ید: به پایگو ) می۱۱۹جانی در (ص یت

گر یو د» کموّطأ امام مال«، »ح ترمذییصح«، »مسند امام احمد«، »ح مسلمیصح«
 ».دم و...یتابھای مشھور را خرک

زده  ه علمای األزھر از علم او شگفتک) ۴۱جانی در (ص یم به اّدعای تیگرد برمی
نجا پس از یند، اّما در اکس یاند تا در األزھر تدر شده و از او دعوت به عمل آورده

سّنت  تابھای اھلکد ید: برای خریگو انه مییشدن و بازگشتش به تونس، چقدر ناش عهیش
نم! کدا یالی آنھا پرا از الب -قّصه قلم و دوات  -» حادثه پنجشنبه«تخت رفتم تا یبه پا

را ھم نداشته است! و  کمذھب بوده، حّتی موطأ امام مال یکند، مالک ه خود اّدعا میکاو 
را خوانده باشد، قّصه قلم و  صره پیامبر یبار ھم س یکه کگذشته از آن، ھر مسلمانی 

جانی یھای تییشانگوینھا، دروغھا و تناقضھا و پریده است! به ھر حال تمام ایدوات را شن
 ند!..ک را اثبات می

ز به یسّنت را ن تابھای اھلکحّتی اسامی  -به قول خودش  -ن عالم بلندمرتبه!! یا
لذا در گذشته بحث درباره آنھا و روش «د: یگو ) می۱۲۳اشتباه نوشته است! در (ص 
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ی مانند یتابھاکنه ین زمیاند و در ا ردهکل یعنی زندگی صحابه) به تفصیشان ( زندگی

و » زان اإلعتدالیم«و » معرفة الصحابة اإلصابة ىف«و » غابة ىف متييز الصحابةأسدال«
وگرافی اصحاب را مورد نقد و بررسی یسّنت و جماعت، ب ه از نظر اھلکی یتابھاکگر ید

 ».ف قرار دادندیدھند، مورد نگارش و تأل قرار می
ای،  ه نام بردهکی یتابھاکم: تمام ییگو می -ن عالم جاھل! یا -جانی ینجا به تیدر ا

 اإلصابة،است! و اسم  »أُسد الغابة ىف معرفة الصحابة«، الغابةرا اسم یای! ز ردهکاشتباه 

، امام ذھبی، خود در »زان اإلعتدالیم«باشد! و اّما  می »اإلصابة ىف متييز الصحابة«
حّتی و  ١»میا ردهکانشان بحث یتاب، تنھا از ضعف راوکن یما در ا«د: یگو اش می مقّدمه

رده باشد، پس چگونه کاش را نقد و بررسی  ه زندگیکاورده یصحابی را ھم ن یکنام 
 .ه به نقد و بررسی زندگی اصحاب پرداخته باشد!کتابی باشد کتوان  می

ه یت از معاویاکادی، شینندگان زک تیاکه شکنیرغم ا علی«د: یگو ) می۱۵۲در (ص 
ه، او را یارھای معاوکبار ھم برای اعتراض به یکعنی عمر) حّتی یبرند، او ( نزد عمر می

 ».ردکمالمت و سرزنش ن
ت مردم از یاکه شکم: وقتی یخوان خ مییز دروغ است! چنانچه در تارین نیا

به درخواست مردم توّجه «رفت و گفت:  سنزد عثمان سیباال گرفت، عل سعثمان
دام ک«د: یپرس سعثمان »..ای، قبول ندارند ردهکه انتخاب کن! آنھا فرماندارانی را ک

ولی «گفت:  سعثمان».. ه استیھا متوّجه معاو هیشتر گالیب«گفت:  سی؟ عل»را یک
تو را به خدا «علی فرمود: »! ه عمر او را گماشته استکام، بل من او را بر شما نگماشته

؟! »دیترس شتر از او مییغالم عمر، ب» رفأی«ه از یه معاوکدانی  دھم! مگر نمی قسم می
 .٢»دانم گفت: چرا می سعثمان
البالغه ثبت  عه از جمله نھجیه در منابع شک سدر مدح عمر سیگر سخنان علیو د

 م.یا آورده» مناقب خلفاء«شده و ما در فصل 

                                           
 .۲ میزان اإلعتدال، ص -١

خلدون،  إبن -۱۶۸-۱۶۹ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۷۶ ، ص۳ االثیر، ج إبن -۳۹۴ ، ص۳ الطبری، ج -٢
 .۱۴۳ ، ص۲ ج
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د، آنقدر او را یپرس ه قرآنی از عمر مییسی سؤالی از آکاگر «د: یگو ) می۱۵۵در (ص 
 .»!شد ه بدنش ُپر از خون میکزد  می

به ھم بافته و  -شخصًا  -جانی خود یه تکاری است کز از جمله دروغھای آشین نیا
 رده است!.کی یسرا داستان -ی! کبدون استفاده از سند و مدر -بسته  چشم
روانش در حجةالوداع با یرة و پینو بن که مالکند ک ) اّدعا می۱۶۵و  ۱۶۴ا در (ص ی

 اند!. ردهکعت یر خم بیعلی در روز غد
ه کند ک جانی دائمًا تالش مییه تکنیتر ا بیجانی است! و عجیب تیاذکز از این نیا

 -شوند  ن محسوب مییه از مرتّد ک -ات را کن زیر با مانعکجنگ مسلمانان در زمان أبوب
ره و ینو بن کرده و از مالکھا را سر ھم  ن دروغید و سپس ایارزش قلمداد نما بی

ن مورد آورده یتابش، مطالبی را در ھمکادی از یند! و در جاھای زک روانش دفاع مییپ
د و آنھا ھم مرتد نبودند و یات جنگکن زیرکه با منکرد، بلکن جنگ نیر با مرتدکه أبوبک

ن ین و مانعیه علی ھم جزو آنان بوده و در تمام جنگھای مرتدک -ارانش یر و کأبوب
دند و آنھا را یخود با آنھا جنگ بی -ر مسلمان ھمراه بوده است یر و ساکات با أبوبکز
 .آمده است» مناقب خلفاء«ل آن در فصل ی).. تفص۲۵۸تا۲۵۵شتند!! (ص کگناه یب

م، یھا روی آوریئات و بدیم و به سیل بگذریحال اگر از فضا«د: یگو ) می۲۳۸در (ص 
ه کم در صورتی یابی تابھای دو گروه نمیکطالب در یاب بن ئه را از علییا سیگناه  یک

و » صحاح«سّنت مانند  تابھای اھلکادی در یھای زیارکتبھ ھا ویگران بدیبرای د
 ».میخ سراغ داریره و تاریتابھای سک

-۱۶ان کودکه شاگردِی کن انصافش را زمانی یا -ن عالم بزرگ!! یا -جانی ید تیشا
ای را  دوره یکه کرد، از آنھا گرفته باشد! چه خوب بود ک عه در نجف را مییساله ش ۱۳

شد و به خوبی از  امًال منصفانه میکگذراند تا  ساله سّنی می ۱۳-۱۶ان کودکھم نزد 
 .آموخت!! علم می -به قول خودش  -ان کودکن یا

ن و از ائمه ھدی است، ولی یسّنت از بزرگان صحابه، از خلفای راشد نزد اھل سیعل
گر، ھم حسنات داشته و ھم اشتباه.. یست.. ھمچون تمامی صحابه دین نیاز معصوم

 ند:ک اعتراف می سیانچه خود علچن
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 .١»ء وال آمن ذلك من فعىل فإنى لستُ ىف نفسى أن أخطى«

ز از خطا در امان یارم نکنم و که خطا نکدانم  من خودم را باالتر از آن نمی«
 .!!»ستین

ادی یتھای زیعه، روایتب شکتب سّنی و ھم در کجانی، ھم در یو برخالف سخن ت
دھد.. و ناچارم  تش را نشان مییو عدم معصوم س یه اشتباھات علکوجود دارد 

جانی را نشان دھم.. ینم تا دروغ تکام، چند نمونه از آنھا را عنوان  ل باطنییبرخالف م
توان با  سّنت موجود ھستند، نمی تب اھلکن بابت در یه در اکی یتھایالبته آن دسته روا

ن مورد فراوان ھم یه در اک -عه یتھای شیرا در روایعه مقارنه نمود؛ زیتھای شیروا
حرمت  کآور، اسائه ادب و ھت به طور شرم -و ھمسر و فرزندانش  -به علی  -ھستند 

 .شده است!
 اند: سّنت آمده ه در مآخذ اھلکی یتھایو اّما بعضی از روا

و » بخاری«ن؛ چنانچه یدر مسأله سوزاندن مرتّد  بعّباس به علی  راد إبنیا
ن خبر به ین را سوزاند. ایعلی گروھی از مرتّد «اند:  هآورد» أبوداود«و » ترمذی«

س کرا رسول خدا فرمود: ھریشتم؛ زک د، وی گفت: من ھم آنان را مییعباس رس إبن
را رسول یسوزاندم؛ ز د!.. ولی من آنھا را نمییشکر داد و مرتّد شد، بیینش را تغید

د و یبه علی رسن سخن ید!.. اینکسی را مجازات نکفرمود: با عذاب خدا،  صخدا
 صرسول خدا «ند: ک ت مییروا س یخود عل ٢»!دیگو عّباس راست می فرمود: إبن

د؟ گفتم: ای یخوان شبی بر من و فاطمه وارد شد و در زد و فرمود: مگر نماز شب نمی
ن یم! ھمیشو دار مییند، بکدار یم، ھر گاه بخواھد ما را بییرسول خدا! ما در دست خدا

                                           
فإنى لستُ آمن أن «در اصول کافی چنین آمده است:  -۲۱۶اإلسالم، کالم  البالغة، شرح فیض نھج -١

، ۱ (نقل از أعیان الشیعة، محسن أمین، ج». ھمانا من از خطاکردن، در امان نیستم!«؛ »ء أخطى
 ، چاپ بیروت)۱۳۶ ص

 .۷۸ ، ص۳ التاج الجامع لألصول فی أحادیث الرسول، ج -٢
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ه به کد و رفت، و در حالی یبرگشت و روی برگردان صپیامبر  ن حرف را زدم،یه اک

 .١»ء جدال و�ن اإل�سان أ�رث ىش«گفت:  ه میکدم یزد، از او شن ران خود می
ه یبیبا اھل حد صه رسول خدا کزمانی «ت شده است: یز رواین س  از براءبن عازب

محّمد رسول ن صورت نوشت: ینشان قراردادی بدیب سطالب  بن أبی رد، علیکصلح 
م، با شما یدانست س رسول خدا! اگر ما او را رسول مییان گفتند: ننوکخدا. مشر

سی کن! علی گفت: من، آن ک کفرمود: آن را پا س یبه عل صم! پیامبر یدیجنگ نمی
ت ین روایا .٢»ردک کآن را پا صند! پس خود پیامبر ک می که آن را پاکنخواھم بود 

آمد و به  صه نزد پیامبر کت شده یروا س یباز ھم از عل. ٣اند ز آوردهیعه نیتب شک را
 کن!.. علی گفت: اّما او مشرکش کفرمود: برو و خا صاو گفت: أبوطالب ُمرد! پیامبر 

 .٤»ن!کش کفرمود: برو و خا صه ُمرد! پیامبر کبود 
ان یعیجانی و شیزد، ت گر صحابه سر مییا دیر کن رفتاری از عمر و أبوبیحال اگر چن

ه او رسول کدانند  نند؟ مگر نمیک را اجرا نمی صگفتند: چگونه امر رسول خدا  می
 .خدا است؟ و...؟!

وارد شدند و عباس گفت: ای  -فه بود یه خلک - سبر عمر  بعلی و عباس 
ن! پس علی به کقضاوت  -دعوا داشتند  که بر سِر فدک -ن ین من و این! بیرالمؤمنیام

 .٥عّباس ناسزا گفت و...!
از دختر أبوجھل  س یعل«ی است: که حاکت مسوربن مخرمة یا ھمان روای

رد کت یاکاز علی ش صار ناراحت شد و نزد پیامبر کن یخواستگاری نمود و فاطمه از ا

                                           
فتح الباری، شرح صحیح بخاری، کتاب التھّجد، باب تحریض النبی علی قیام اللیل، حدیث شماره  -١

۱۱۲۷. 
الباری، شرح صحیح بخاری، کتاب الصلح، باب کیف یکتب ھذا ما صالح فالن، حدیث شماره  فتح -٢

۲۶۹۸ 
 .۳۲۸ ، ص۳۸ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج - ٣

 .۹۷ ، ص۱ مسند امام احمد، ج -٤

 .۴۰۳۳نضیر، حدیث شماره  الباری، شرح صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث بنی فتح -٥
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ز آمده یعه نیتب شکت در ین روایا».. ار منع فرمودکن یرا از ا س یعل صو پیامبر 
 .٢آمده است..» ءمناقب خلفا«ت، در فصل ین روای.. شرح ا١است

خواھم؛  ات از خدا طلب آمرزش میینگونه روایر اکه به راستی از ذکعه! یاّما مآخذ ش
 .آور ھستند!! ه از بس باطل و پوچ و شرمکچرا 

ر از یچ خادمی غیدر سفر بودم و ھ صبا پیامبر «د: یگو ه میکت شده یاز علی روا
ن من و یب صز با او بود. پیامبر یشه نیلحاف ھم داشت. عا یکمن نداشت و تنھا 

ه برای نماز شب کر از آن بر روی ما نبود. زمانی ید.. لحافی غیخواب شه مییعا
ه کی ید تا جایشکن ییشه پاین من و عایبرخاست، با دست خود لحاف را از وسط، ب

 .٣!!»دیر ما بود رسیه زکراندازی یلحاف به ز
آورتر از  نند! و شرمک ن مییشه توھیو علی و عا صد چگونه به رسول خدا ینیبب

صبح زود بر من و فاطمه وارد شد در حالی  صپیامبر «اند:  ردهکت یآن، از علی روا
م و از یردکم و شرم یت ماندکم! ولی ما سایکعل م! گفت: سالمیه ما با ھم مشغول بودک

»!! میت ماندکم! ولی ما ھمچنان سایکعل م! باز ھم گفت: سالمیان نخوردکمان تیجا
خودداری  -آن ھم دو بار  - صن است از جواب سالم به پیامبر کمم ٤ چگونه

 .نند؟!ک
ز یر و عمر نکرفتم و أبوب صمن نزد پیامبر «ه: کاند  ردهکت یباز ھم از علی روا
ر از یی غیشه گفت: جایه عاکی یشه نشستم! تا جایامبر و عاین پیآنجا بودند. پس من ب

 .٥ردی؟!کدا نیراِن من پ
وارد شد، و رازی را  صبر جّدش رسول خدا  ÷بن علی  حسن«ه: کت شده یروا

دگرگون شد، سپس برخاست و به  صه در آن ھنگام چھره پیامبر کرد کبرای او بازگو 

                                           
 .۹۳-۹۶صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، شماره  -۲۸ ، ص۵ صحیح بخاری، ج -١

شیخ مجلسی نیز در کتابش جالءالعیون آورده  -، چاپ نجف ۱۸۵-۱۸۶ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -٢
 است.

 .۲ ، ص۴۰ بحاراألنوار، ج -٣

 .۸۲ ، ص۴۳ بحاراألنوار، ج -٤

، »بن قیس ھاللی سلیم«ھمچنین کتاب  - ۲۲۵ ، ص۴ البرھان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج -٥
 .۱۷۹ ص
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انش داد و کاو را با دستش گرفت و ت صمنزل فاطمه رفت... سپس علی آمد و پیامبر 
ه کرا مالئین نسازی! زیفاطمه را خشمگگر یه دکبه او گفت: ای أباالحسن! مواظب باش 

 .١»شوند! تش، راضی مییشوند و با رضا می کبا غضب فاطمه، غضبنا
لمه و قلب او و بابی از او ھستم، کمن، جنبی از خدا، و «ت شده: یروا س یاز عل

اد یاران زکویکبخشم و بر ن د، خطاھای شما را میین باب شوینان داخل اک پس سجده
شود و من اّول و آخر و ظاھر و  امت برپا مییله من و با دست من، قینم و به وسک می

 .٢»باطن ھستم!
ح است یفر صرکالم کن یه اکست ین کبه راستی پس برای خدا چه مانده است؟! ش

 .زار است!یو ب کاز آن، پا س یو عل
رد، که علی نماز ظھر را تمام کزمانی «ه: کاند  ردهکت یروا س  از جعفر صادق

ای جلب شد، پس با آن سخن گفت.. و با آن جمجمه مشغول شد،  ش به جمجمها توّجه
د سخن گفت؛ یل با خورشیرد! علی با سه حرف از انجکد غروب یه خورشکی یتا جا

گردم! و لذا پنھان شد..  د گفت: نه! برنمییفھمند! خورش را عربھا سخنانش را نمییز
عصرش را بخواند.. خداوند ھفتادھزار  پس علی از خدا خواست تا آن را برگرداند و نماز

د قرار دادند و آن یر فوالدی فرستاد تا در گردن خورشیفرشته ھمراه با ھفتادھزار زنج
 .٣»د و صافی برگشت!یه با نور سفکی یدند تا جایشکرا بر روی صورتش 

تابھای معتمد کات، جعلی و خرافی ھستند، ولی در ین گونه روایه اکست یی نکش
 .شوند! افت مییان عه فراویش

ه کن علی یرالمؤمنیای در برابر ام ارهکزن بد«اند:  ردهکت یباز ھم از امام صادق روا
زانم است! پس علی به ین (علی) قاتل عزیستاد و گفت: ایگفت، ا بر روی منبر سخن می

دراز! ای گستاخ! ای فّحاش بددھن! ای زن مردنما! ای  رد و گفت: ای زبانکآن نگاه 
ز دراز و یه بر فرجش، چکسی کشوی! ای  ض نمییگر حیھمچون زنان ده کسی ک

 .٤»اری است!کآش
                                           

 .۴۲ ، ص۴۳ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -١

 . ۳۴۸ ، ص۳۹ ھمان، ج -٢

 .۱۶۶ ، ص۴۱ بحاراألنوار، ج -٣

 .۲۹۳ ، ص۴۱ بحاراألنوار، ج -٤
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 .ردند!!ک پا می امت بهیھا ق جانیینوشتند، ت ن مییچن سبه راستی اگر درباره عمر 
ه مردی نزد او آمد کارانش بود ین یعلی در ب«اند:  ردهکت یباز ھم از امام صادق روا

د! پس علی او را یگردان کام، مرا پا ردهکن! من با غالمی لواط یرالمؤمنیو گفت: ای ام
ن یدر چن صرد و بار سوم به او فرمود: ای فالنی! ھمانا رسول خدا کدو بار رد 

زدن با  ن: گردنکی از آنھا را انتخاب یکن یم صادر فرموده، پس بکمواردی، سه ح
ه یه گرکستاد در حالی یا ا سوزاندن با آتش.. سپسیوه، و کردن از ک ا پرتیر، یشمش

ه در کد ینده بود، نشست و آتش را دکش ین برایرالمؤمنیه امکرد و در گودالی ک می
رد و به او گفت: ای فالنی! ھمانا که ین گریرالمؤمنید! پس امیشک اطرافش زبانه می

  .١»ن!کرار نکاری را تکن یگر چنیز و دیرفت! پس برخیات را پذ خداوند توبه
در  ساری را از عمر کن یجانی چنیست؟! اگر تیی از حدود الھی نیکل ین تعطیا ایآ

 .گفت؟! افت، چه میی سّنت می تب اھلک
اش بود، نزد  انصاری و معشوقه یکه متعّلق به کزنی «ه: کت شده یاز امام صادق روا

خته شده بود، پس یش رین رانھایمرغ بر روی لباسش و ب ده تخمیه سفکعمر آورده شد 
 .٢»رد و او را مّتھم نمود!کش را نگاه ین رانھایبلند شد و بعلی 

ن یان در فقه خود، ایعیا شیسر زده باشد؟! آ س یار از علکن ین است اکچطور مم
ئات علی را یه اشتباھات و سکست کیم: یپرس جانی میینند؟! و از تک ار را میک

 سّنت؟!. ا اھلیعه یتب شکاند؟!  هنوشت
 م..ینک ن مقدار بسنده مییارند و ما به ھمیبس -ز یآم نیتوھ -ات ینگونه روایا
ازدواج پس از وفات فاطمة، پس از  -اتشان یطبق روا -گر علی یا از اشتباھات دی

 ا اختالفش با فاطمه، به خاطر خواستگاری علی از دختری ٣گذشت تنھا نه روز!
  ردهکبه او اھداء ه برادرش جعفر کای  هیه علی با جارکنین بر سِر ای، ھمچن٤أبوجھل

                                           
 .۲۰۱ ، ص۷ کافی، ج -١

 .۳۰۳ ، ص۴ بحاراألنوار، ج -٢

 .۹۲ ، ص۴۲ بحاراألنوار، ج -٣

 .۱۸۵-۱۸۶ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -٤
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ا اختالفش با پسرش ی ١ ده بود!یرده و او آن دو را با ھم دکاش خلوت  بود، در حجره
ا اختالفش با حسن یعقبه،  دبنیزدن ول ا در مسأله شالقین و یدر جنگ صف س  حسن

توان  و... را می ٢بری؟! وفه میکز خالفت را به کگفت: چرا مر ه به علی میکنیبه خاطر ا
 نام برد.

اح کاند؛ مثًال به ن ردهکر یھای مختلف تعب ان به گونهیعیه شکگری یتھای دیا روایو 
پوشی از خالفت!  امبر و چشمیامر خدا و پ کلثوم با عمر! ترک درآوردن دخترش أم

 د و..یه به خالفت رسکانش، زمانی به فرزند کندادن فد
 .د!یگو سخن می کامًال بدون مدرکجانی یت -م ینیب ه میکھمانگونه  -پس 

خ اسالم از عھد خلفا تا عھد یعت درستی در تاریھرگز ب«د: یگو ) می۲۳۹در (ص 
ه کن معنی ین برد، صورت نگرفته است، به ایه خالفت اسالمی را از بک کمال آتاتورک

ناگھانی و چ زور و قدرتی در آن وجود نداشته و امری ین در آن باشد و ھیاجماع مسلم
 ».طالبیاب بن ن علییرالمؤمنیرمترّقبه ھم نباشد؛ جز در مورد امیغ

س کچ ید و ھیبه خالفت رس -با اجماع مسلمانان  -ر کرا أبوبیاری! زکچه دروغ آش
ز یای ھم رخ نداد و خالفت عمر و عثمان ن چ منازعهیرد و ھکعت با او خودداری نیاز ب

عت با او خودداری یه از بیردگی معاوکھل شام به سرب.. اّما خالفت علی، ایبه ھمان ترت
ده شد!.. ھرچند یشکھم  س یزی و حّتی شھادت علیردند و به مرحله جنگ و خونرک
و فصل آخر، به طور مفّصل مورد بحث » امامت و خالفت«ن موضوع را در فصلھای یا

 س یخن علن سیجانی به این سخن تینجا برای احتجاج با ایم، ولی در ایا قرار داده
ردند و شام به کعت یه و... با او بکنه و میه مسلمانان مدکنیه پس از اکم ینک بسنده می

عت مردم با خلفای یه، بیای به معاو عتش سرباز زد، در خالل نامهیه از بیردگی معاوکسر
 م:یخوان داند. چنانچه می ح و الگو مییامًال صحکعتی ینش را، بیشیپ

عثامن عىل ما بايعوهم عليه، فليس بايعوا أبابكر وعمر وإنه بايعنى القوم الذين «

األنصار فإن ال للغائب أن يرد، وإنام الشور للمهاجرين وأن خيتار و للشاهد

                                           
، چاپ ۱۶۳ بابویه، ص الشرایع، إبن علل -، باب کیفیة معاشرتھا مع علی ۲۰۷ ، ص۳۹ بحاراألنوار، ج -١

 نجف.
 .۱۰۳-۱۰۴ ، ص۳۲ و بحاراألنوار، ج ۳۲ ، ص۲ أمالی، شیخ طوسی، ج -٢
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اجتمعوا عىل رجل وسموه إماما كان ذلك هللا رىض فإن خرج عن أمرهم خارج 

لوه عىل اتباعه غري سبيل بطعن أو بدعة ردوه إىل ما خرج منه فإن أبى قات

 .١».املؤمنني..

ز بر سر ھمان یر و عمر و عثمان نکه با أبوبکردند کعت یسانی با من بکھمانا «
گری را (برای ید دیعت) بوده، نبایه شاھد (بکسی کرده بودند. پس کعت یط بیشرا

شان (بزرگان اصحاب یب بوده، حق ندارد رأی ایه غاکسی کند، و کار یخالفت) اخت
فه، حّق یننده امام و خلک نییه شورای تعکست ین ھم نیرد و جز ایشورا) را نپذ

ار کن یدند، ایرده و او را امام نامکن اگر بر مردی اّتفاق ین و انصار است. بنابرایمھاجر
رون یشان بیه به سبب طعن و بدعت از امر اکسی کگردد. پس  موجب رضای خدا می

ر راه یه غکجنگند  رد، با او میکاز بازگشت خودداری گردانند و اگر  رفت، او را برمی
 .»رده است...کروی یگر مؤمنان را پید

* * * 

انگاری در روایت احادیث و  سّنت و سهل استناد تیجانی به مآخذ و منابع اهل 
 تاریخ:

ری و استناد به منابع و مآخذ یارگکجانی در به یرسد به دروغھای ت نوبت می
اری یجانی بسیخی.. تیث و گزارشھای تاریت احادیاش در روا انگاری سھلسّنت و  اھل

سّنت آورده است و برای به  تابھای اھلکتابش را از منابع و کاز موضوعات 
 ش از آنھا بھره برده است.یھا فتهنشاندن گ رسیک

ه خود کتھای نادرستی وجود دارد یخ اسالم، روایتابھای تارکه در کم یدان ما می
من آنچه را «د: یگو خش مییاند؛ مثًال طبری در مقّدمه تار ردهکز به آن اقرار ین نموّرخا

د مطالب نادرست ھم در آن یام و شا ردهکام، ثبت و ضبط  دهیاز افراد مورد اعتمادم شن
ن، مطالب و یردند و بنابراک عنی آنھا، اخبار را به عنوان امانت ثبت و حفظ میی».. باشد

 تبشان وجود داشته است.کز در یگزارشھای ساختگی ن
ث نادرست و یھم احاد» ثیحد«تب کعنی در یطور..  نیث ھم ھمیدرباره احاد

سّنت.. چنانچه  تب اھلکعه و ھم در یتب شکارند.. ھم در ین، بسیدروغ

                                           
 .۲۹ . وقعةالصفین، نصربن مزاحم، ص۶، نامه ۵البالغه، فیض اإلسالم، جزء نھج -١



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٦

 

آورده » امام احمدبن حنبل«از قول » دالخاطریص«تاب کدر » بن جوزی عبدالرحمن«
ی باقی کدادم، جز اند ق و بررسی قرار مییرا مورد تحقث مسندم یاگر من احاد«است: 

 ».ماند! نمی
ق و یانگر ھمان دوره ضبط و ثبت و حفظ و امانت است؛ نه تحقیسخن امام احمد، ب

ته توّجه نداشته کن نیسی به اکبررسی و نقد و سنجِش صّحت و سقم آن.. حال، اگر 
راھه ید، به بیمطالعه نما -آن  دانستن با قطعی -ث را یخ و حدیتابھای تارکباشد، و 

 .رود! می
ن مطلب مھم، ابدًا یه او به اکن است یجانی ھمیتاب تکرادھای اساسی یی از ایک

گاھانه  -توّجھی نداشته و به نوشتن آن اقدام نموده است و  گاھانه و ناآ اری از یبس -آ
رده و ک، جمع اند ردهکه محّققان و محّدثان اسالمی مردود اعالم کث ساختگی را یاحاد

 نند.ک ن میین و مستشرقیه ملحدکی ارکی نموده است.. یفرسا درباره آن قلم
ردن ک چییاری و قکف و دستیار نادرست، از تحرکن ین، عالوه بر این و مغرضیملحد

 نند؛ مثًال:ک غ نمییخی ھم دریمطالب و اخبار تار
 .شود! نمی دایخی پیتاب تارکچ یه اصًال در ھکنند ک لی را عنوان مییمسا -۱
 .زند!یآم خ درھم مییل و برداشت نادرست خود را با تاریگاھی تحل -۲
 .دشان برسند!ینند تا به مقصود پلک خ را به طور ناقص نقل مییگاھی ھم تار -۳
ه انسان واقعًا از کنند ک اتی ھم استناد مییه به آکن یتر ا و از ھمه مسخره -۴

 .١رد!یگ اش می اران، خندهکن نابیحماقت ا
ه آنھا کرده و از ھمان راھی رفته کار را کن یجانی ھم درست ھمیانه تمتأّسف

مان بستم، یو با خود پ«د: یگو ) می۱۲۰ه خود در (ص کن در حالی است یاند!.. و ا رفته
ه مورد اّتفاق کحی یث صحیشوم، احاد ن بحث طوالنی و دشوار وارد مییه در اکحال 

گر فرق، یدفرقه منھای  یکه کثی یقطعی قرار دھم و احاد کعه و سّنی است، مدریش
 ».رده، بگذارمکاعتماد 

ه کنم جز در مواردی ک ز اعتماد نمییچ چیپس من به ھ«د: یگو ) می۱۲۷ا در (ص ی
 ».ح از سّنت نبوییث صحیر قرآن و احادینظر دارند، خصوصًا در تفس ھمه بر آن اّتفاق

                                           
و » مصریمحّمد غزالی «از » جنایات غربی در شرق«، »محاکمه گلدزیھر«برای مثال به دو کتاب  -١

 مراجعه شود.» مصطفی حسینی طباطبایی«از » خیانت در گزارش تاریخ«ھمچنین کتاب 



 ٤٧  تیجانی و کتابش

 

 

نم که استناد نکغاز بحث، بر خود الزم دانستم من از آ«د: یگو ) می۲۲۳ا در (ص ی 
گروه سوای گروه  یکه که مورد اعتماد ھر دو گروه است و آنچه را کجز به مطالبی 

 ».نار گذارمکگر معتقد است، ید
دھم جز  و من ھمچون گذشته، مورد استناد قرار نمی«د: یگو ) می۲۳۹ا در (ص ی 
 ».نظر دارند اّتفاقه ھر دو گروه بر آن اجماع و کی یتھایروا

ر! یرده است؟! مسّلمًا خکا به عھدش وفا یم؟! آینیب زی را از او میین چیا چنیاّما آ 
ات را ناقص آورده و یث و روایرده و ھم احادکن استناد یث جعلی و دروغیھم به احاد

ر منابع و عنوان کرده و ھم در ذکان یل و برداشت نادرست، مقصودش را بیھم با تحل
ز است: ھرگاه ینشان منافق سه چ«د: یفرما روغ گفته است! رسول خدا میتب، دک

ند و ھرگاه ک ای دھد، خالف آن عمل می د و ھرگاه وعدهیگو د، دروغ مییسخن بگو
آنجا  ص. و چه راست گفت، پیامبر ١»ند!ک انت مییامانتی بدو سپرده شود، در آن خ

ه بخواھی انجام کردی، ھرچه کھرگاه شرم ن« .٢»ئَْت إَِذا لَْم �َْستَِح فَاْصنَْع َما شِ «ه فرمود: ک

 .»ده!
ش در یانتھایعنی دروغھا و خی -جانی ین تصّرفات نابجای تیبه چند نمونه از ا

 م:ینک توّجه می -خ یت و تاریگزارش روا
ام،  د: بندهیفرما ث قدسی نمییو مگر خداوند در حد«د: یگو ) می۴۳جانی در (ص یت

 ».ردی، انجام پذ»نک«ی یه به ھرچه بگوکدھم  ن، تو را مانند خودم قرار میکاطاعتم 
ث یتب حدکاز  یکچ یدر ھ -ند ک جانی اّدعا مییه تکآن گونه  -ث قدسی ین حدیا

جانی بر اساس یه تکباشد  ه مییھای صوف ییفرگوکی و یسرا اوهین، از یوجود ندارد و ا
 .آن ساخته و پرداخته شده است!

إحبث عن دينك حىت يقال عنك «و رسول خدا فرمود: «د: یگو ) می۱۰۱در (ص 
ح یو به صح» وانه بخوانندیه تو را دکی ینت بگرد تا جایآن قدر در جستجوی د »�نون

 .بخاری نسبت داده است!

                                           
 صحیح مسلم و بخاری. -١

صحیح بخاری، شرح فتح الباری، کتاب أحادیث األنبیاء، باب بینما امرأة ترضع ابنھا، حدیث  -٢
 .۳۴۸۳شماره 
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اند و  ردهکت نیثی را رواین حدیگران چنیرا نه بخاری و نه دیز دروغ است! زین نیا
 -تاب کمترجم  -ه آقای ُمھری کنیشود.. مثل ا افت نمییم سّنت ھ تب اھلکچ یدر ھ

ر آن خودداری کرده و از ذکجانی را ترجمه نیس تیرنویه زکن مسأله پی برده یز به این
 .رده است!!کث را ھم به غلط ترجمه یه، متن حدکنینظر از ا رده است! صرفک

ه کسانی که درست شده باشد؛ یق صوفیث ھم از طرین حدیرود ا گمان می
خود یوانگان ھستند! و لذا ھمگی راھھای جذبه و از خودبیان، دیثر بھشتکند: ایگو می

 .نند!!ک شدن را تجربه می
ت) را بر ھر یب عنی اھلیو محّبت و موّدتشان («د: یگو ) می۱۲۶جانی در (ص یت

ه استناد ین آیو به ا» مسلمانی در مقابل پاداش رسالت محّمدی واجب دانسته است

ۡ� ﴿ رده است:ک
َ
ٓ أ ةَ ِ� ٱۡلُقۡرَ�ٰ  َٔ قُل �َّ ۡجًرا إِ�َّ ٱلَۡمَودَّ

َ
 .]۲۳[الشوری:  ﴾لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ

 صپیامبر » تیب شان و اھلیخو«چ وجه یبه ھ ﴾ٱلُۡقۡرَ�ٰ ﴿ نجا، منظور ازیدر ا
است » قرب الھی«و منظورش » ییکقرابت و نزد«ه مصدر است و به معنی کست، بلین
دوستی در قرابت «عنی یعباس آمده،  ت إبنیه در رواکثر به ھمان معنی است کا حّدای
ه گروھی از مسلمانان خواستند در کن زمانی بود یو ا» و مسلمانان صن پیامبر یب

انجام  -ل محافظت و پاداش یاز قب -ی را برای او یارھاک، صمقابل دعوت پیامبر 
ه در قرابت کن یخواھم، تنھا ا نمی زی از شمایچ چیفرمود: من ھ صه پیامبر کدھند 

 .١د!یدار بمانیو دوستی با من پا
ه درباره اصحاب پیامبر کز، آنگاه ین -ن یالعابد نیملّقب به ز - س  نیبن حس علی

قرابت و دوستی «عنی ین موضوع یند، به ھمک شان دعا میید و برایگو سخن می ص
 ند:ک ن اشاره مییچن» امبریمسلمانان با شخص پ

د خاصة، الذين أحسنوا فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللّهم وأصحاب حممّ «

الذين أبلوا البالء احلسن ىف نرصه، وكانفوه وأرسعوا إىل وفادته، الصحابة، و

                                           
 .۴۸۱۸حدیث شماره صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب إال العودة فی القربی،  -١
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وسابقوا إىل دعوته، واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته، وفارقوا األزواج 

 .١»...و

! پروردگارا! عموم اصحاب محّمد را نکاد یپس آنھا را با مغفرت و رضوان خود، «
ه حّق مصاحبت و ھمراھی او را به خوبی کش فرما! مخصوصًا آنان یمشمول رحمت خو

و پس دادند و از یکش نیار مبتال گشتند و آزمایاش، به بالھای بس ارییردند و در کاداء 
ول امش شتافتند و به قبیمانه به سوی ندا و پیردند و صمکت و جانبداری یاو حما

ل و حّجت رسالتش را به گوش آنان یگران سبقت گرفتند و چون دلیدعوتش، از د
لمه خدا، از کامبر و اعالی یارساختن سخن پکردند و در راه آشکد، استجابت یرسان

ت نبّوتش، با پدران و پسران خود یھمسران و فرزندان خود جدا شدند و برای تثب
ردند و کنه) ھجرت یردند و (به مدکشان را رھا یوندھایه تمام پکسانی کدند. یجنگ

 .»ردند...کامبر، نفی یر از قرابت پیی را غیکھرگونه قرابت و نزد
ی از رسالت خود را، دوستی و یت و ھدف نھایغا صن است، پیامبر کچطور مم

ام تا مردم را به  خته شدهید: من برانگیه بگوکنیعنی ایانش بداند؟! یکموّدت در نزد
ش، یدر مقابل رسالت خو صان دارد پیامبر کا امینم! آکانم دعوت یکنزد دوستی در

ه ھمگی یکاند؟! در حال نخواسته ‡امبران یر پیه ساکزی از مردم بخواھد یچ
ات ی؟! چنانچه در آ»را اجر ما با خداستیم؛ زیخواھ زی از شما نمییما چ«اند:  گفته

 د شده است:کیادی تأیز

ۡ�ُُ�م قُۡل ﴿
َ
ۡجرٖ َما َس�

َ
ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ ٱ ّمِۡن أ

َ
ِ َ�ُهَو لَُ�ۡمۖ إِۡن أ  .]٤٧[سبأ:  ﴾�َّ

ه (در قبال دعوت و رسالتم) از شما خواسته باشم، برای خودتان؛ کبگو: ھر اجری «
 .»را اجر و پاداشم بر خداست و بسیز

﴿ �ۡ
َ
ن َ�تَّ  َٔ قُۡل َمآ أ

َ
ۡجٍر إِ�َّ َمن َشآَء أ

َ
 .]٥٧[الفرقان:  ﴾٥٧ ِخَذ إَِ�ٰ َرّ�ِهِۦ َسبِيٗ� لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

خواھم، تنھا پاداش  چگونه پاداشی از شما نمیین، ھین دیبگو: من در برابر ابالغ ا«
 .»ردیش گیراه به سوی پروردگارش در پ -اگر خواست  -سی که کن است یمن ا
ه کسّنی در م عه ویی است و بنا به اعتقاد شکباشد، م ه در سوره شورا میکه ین آیا

نه، یدر مد به علی با فاطمه کم یدان نازل گشته است، و ھمگی می صبر پیامبر 
                                           

 ، چاپ کلکته ھند.۱۳ صحیفه سّجادیه، ص -١
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در سال  س  نیدر سال سوم ھجری و حس س  رده و حسنکبعد از غزوه بدر ازدواج 
و  به سالھای متعّددی قبل از ازدواج علی و فاطمه ین آیاند.. ا ا آمدهیچھارم به دن

ن است که نازل شده، پس چگونه ممکدر م بنیقبل از وجود حسن و حس
ش محّقق یفتاده و وجودی برایه ھنوز اّتفاق نکزی از مردم بخواھد یچ صپیامبر

ند تا بدانان کاند، امر  ه ھنوز خلق نشدهکسانی کعنی مردم را نسبت به ینشده است؛ 
 .موّدت داشته باشند؟!

ةَ ِ� ٱ﴿ د:یفرما ن خداوند مییھمچن مگر دوستی و عالقه به  ﴾لُۡقۡرَ�ٰ إِ�َّ ٱلَۡمَودَّ

مگر دوستی و عالقه به « »إال املودة لذو القربى«و نفرموده: » ی و قرابتیکنزد

ان یکشان و نزدیه به حقوق خویه در تمام مواضع قرآن در توصیک.. در حال»انیکنزد

چنانچه ؛ »ىف القربى«اد شده، نه ی» ذو القربى«ر انسانھا، با لفظ یو سا صپیامبر 
 د:یفرما می

نَّ ﴿
َ
ِ ُ�َُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ فَأ  .]٤١[األنفال:  ﴾ِ�َّ

مان یتیامبر و یشان پیامبر و خویم) متعّلق به خدا و پیپنجم آن (اموال غنا یکپس «
 .»است

 .]٧[الحشر:  ﴾فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ ﴿

 .»مان استیتیان و یکامبر و نزدی... پس برای خدا و پ«

ُهۥ َوٱلِۡمۡسِك�َ  َٔ َ� ﴿  .]٣٨[الروم:  ﴾اِت َذا ٱۡلُقۡرَ�ٰ َحقَّ

 .»ان را بدهینوایشاوندان و بیو حق خو«

يِۡن إِۡحَسا�ٗ ﴿  .]٨٣[البقرة:  ﴾ا َوذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ

 .»دینکی یکمان نیتیان و یکپدر و مادر و نزدو نسبت به «
شان یان و خویکدوستی نزد صبود و پیامبر  ح مییجانی صحیاگر چنانچه اّدعای ت

ش یه عموکه فقط علی و فاطمه و فرزندانش نبودند، بلکانش یکخواست، نزد خود را می
و ر یاش زب ل و فرزندانش، جعفر و فرزندانش، پسرعّمهیعّباس و فرزندانش، عق

ز یز بودند! حّتی أبوطالب و أبولھب را نین -ن یرضی الّله عنھم أجمع -ھمسرانش... 
ی قائل نشده است! و اگر تنھا دوستی علی و فاطمه و یچ استثنایرا ھیشود؛ ز شامل می
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ز داده یانش تمیکر نزدین سایشد، تا ب ر میکدی ذیستی قیخواست، با فرزندانش را می
 شود!.
عباس  علی و آل از ھمسران و آل اعم - صت پیامبر یب اھله محّبت کست یی نکش
 .١شود! ه ثابت نمیین آیامری واجب است، اّما وجوب آن، از ا -جعفر  ل و آلیعق و آل
را آورده و گفته » هیبیاصحاب و صلح حد«) ماجرای ۱۳۳تا  ۱۲۸جانی در (ص یت

ن و یملحدبه رسم و روش  -شه یھمچون ھم -ه عمر مخالف قطعنامه بود! و ک
مناقب «ه ما در فصل کند ک خته نقل مییر ز ناقص و درھمین داستان را نین، ایمغرض
 م.یا مورد نقد و بررسی قرار داده» خلفاء

ت یرا آورده و روا» بت روز پنجشنبهیاصحاب و مص«) ماجرای ۱۳۳در (ص 
ته خواس فش، مییدر اواخر عمر شر صه پیامبر کر شده کن قلم و دوات را متذیدروغ
ن یه عمر مانع نوشتن اکسد و لذا قلم و دواتی خواست یای را به نفع علی بنو نامه
ھم ناراحت شد و ھمگی را از  صرد و پیامبر کی مّتھم یگو انیت شد و او را به ھذیوص

 رد!..کرون یمنزل خود ب
 م.یا ردهکنقد و بررسی » قب خلفاءمنا«ل در فصل ین را به تفصیت دروغین روایما ا

ات یگفته و بعضی از روا» اصحاب در سپاه اسامه«) ھم از ماجرای ۱۴۰ص در (
ناراحت  سد یز از فرماندھی اسامه بن سر و عمر که أبوبکر شده کساختگی را متذ

ند و لذا مورد یفه نمایساله، انجام وظ ۱۸بودند و حاضر نشدند تحت فرماندھی جوانی 
ن یل این نبود.. ما تفصیه چنکقرار گرفتند! در حالی  صخدا ن رسولیلعنت و نفر

 م.یا آورده» مناقب خلقاء«در فصل ز یماجرا را ن
ردن علی برای کزدن خانه فاطمه و مجبور ن آتشیت دروغیز روای) ن۱۹۰ص در (

مناقب «ز در فصل ین نیه اکخوردن فاطمه از عمر و... را آورده  لییر و سکعت با أبوبیب
 نقد و بررسی قرار گرفته است.ورد م» خلفاء

ه علی را دشنام دھد، مرا کفرمود: ھر صپیامبر «د: یگو ن میی) چن۱۷۷در (ص 
ه خدا را دشنام دھد، که مرا دشنام دھد، خدا را دشنام داده و ھرکدشنام داده، و ھر

 ».خداوند او را با صورت به آتش جھّنم خواھد انداخت

                                           
 ایم. سخن گفته» بیت روایت ثقلین و اھل«، به تفصیل در فصول »بیت اھل«در مورد  -١
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م آن را در کاند! ھرچند حا بسته صر ه بر پیامبکز دروغ است یث نین حدیا
ست.. اگرچه قسمتی از یح و ثابت نیسّنت صح ش آورده است، ولی نزد اھلکمستدر

ن نمود، اّما یتوھ صاز اصحاب پیامبر  یکچ ید به ھیث درست است و نبایمحتوای حد
سعد عوفی و  عی و محّمدبنیق أبوإسحاق سبیرا از طریتی ساقط است؛ زیاز لحاظ روا

ت و دومی مشھور اس ١س و عنعنهیه اّولی به تدلکت شده است یأبوعبدالّله جدلی روا
اند و  ال دانستهکف و ُپراشیب و ذھبی و دارقطنی او را ضعیه خطکسی است کھم 

 .بودن مشھور است! عهیسومی ھم به بدعتگزار و ش
» نه خودشاین علیخیگواھی ش«) مطالبی را با عنوان ۱۸۱و  ۱۸۰جانی در (ص یت

خ یتار«د: یگو می سه درباره عمرکنیی از سخنانشان را آورده از جمله ایھا آورده و نمونه
ه ھرگاه کاش گوسفندی بودم کای «گری را از او به ثبت رسانده است: یسخن د

شتند و قسمتی ک ارت دوستانش، مرا مییشدن و ز نند تا پس از فربهکبخواھند مرا فربه 
خوردند و چون  ردند و سپس مرا میک می کقسمتی را خشرده و کباب کاز گوشتم را 

اش مادرم مرا کای «د: یگو ر میکز درباره أبوبیو ن».. شدم و بشر نبودم مدفوع خارج می
 ».اھی در الی خشتی بودم...کاش کد! ای ییزا نمی

 بر کن سخنان از زبان عمر و أبوبیا هکرده کسی ثابت نکه کن یگذشته از ا
ند؟! کخواھد ثابت  زی را مییاگر چنانچه ثابت ھم بوده، مگر چه چاند،  رون آمدهیب
» اش از بشر نبودندکه ای کنند ک ر و عمر آرزو میکپس چرا أبوب«ند: ک جانی اّدعا مییت

 ).۱۸۳(ص 

نَ�ٰلَۡيتَِ� ِمتُّ َ�ۡبَل َ�َٰذا َوُ�نُت �َۡسيٗ ﴿ز نفرمود: یھا السالم) نیم (علیمگر مر  ﴾اِسيّٗ ا مَّ
 .»ای بودم! شده ارزش و فراموش ز بییُمردم و چ ن مییاز ا  اش! قبلکای « .]۲۳[مریم: 
از  -ار معتمد است یان بسیعیه نزد شک -» بحاراألنوار«تاب کخ مجلسی در یش

اش! کرد! ای ک پاره می ای گوشتم را پاره اش! گرگ درندهکای «ند: ک ت مییروا س یعل
دم! سپس علی دستش را بر یشن آتش را نمیشدم و اسم  ده نمیییھرگز از مادرم زا

شود!  نان گفت: وای بر من! بعد از سفرم چه میک هیسرش زد و بر روی آن گذاشت و گر

                                           
 دروغ بگوید.» از این شنیدم و او نیز از فالنی شنید و... الخ«گویند:  کسی که در اینکه می -١
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ه: کند ک ت مییز رواین س از سلمان فارسی .١»امت!یمی توشه سفر قکوای بر من از 
ا خوردند و پوستم ر ه از گوشتم میکام گوسفندی بودم  اش! برای خانوادهکای «
ای «ند: ک ز نقل میین سا از أبوذری.. »دم!یشن ردند و ھرگز نام آتش را نمیک ه میکت هکت
.. از »خورد! د و نام آتش به گوشم نمیییزا م و نازا بود و ھرگز مرا نمییاش! مادرم عقک

نه و آب و علف کی بدون سیای در جا اش! پرندهکای «ند: ک ت میین روایز چنیمقداد ن
 .٢»دم!یشن چ حساب و عقابی نبود و ھرگز نام آتش را نمییبودم و بر من ھ

عه ھستند، آرزو یه مورد احترام شکای  گر صحابهین است، چرا علی و دیاگر چن
 .ه بشر نبودند؟!کنند ک می

فاطمه پاره «ند: ک نقل می صث جعلی را از پیامبر ین حدی) ا۱۸۵جانی در (ص یت
 ».ق مرا به خشم آورده استیه تحقه او را به خشم آورد، بکتن من است، ھر 

ث ین حدیه اکن است یعه ایسندگان شیگر نویجانی و دیارھای نادرست تکاز جمله 

نِّي...!« ساختگی ةٌ مِ عَ ةُ بَضْ اطِمَ ر بر کآزار فاطمه از جانب أبوب«ت ساختگی یو روا .»فَ
» ر!کأبوبعت اجباری با یان بیش توّسط عمر در جریستن پھلوکت و شیاذ«و !» کسِر فد
مورد غضب خدا و  بر و عمر که أبوبکرند یگ جه میینار ھم گذاشته و نتکرا در 

خداوند با « .»إن اّ� يغضب بغضب فاطمة...!«ت یرا طبق روایاند؛ ز رسولش واقع گشته

 .!!»شود ن و با خوشنودی فاطمه، خوشنود مییغضب فاطمه، خشمگ
آورده است، در » ح بخارییصح«از  ث مستقّلییث را به عنوان حدین حدیجانی، ایت

و  -ح بخاری یه در صحکن است یان چنیست.. جرین عبارت، مستقّل نیه اکحالی 
ند. وقتی ک آمده است: علی از دختر أبوجھل، خواستگاری می - ٣ عهیتب شکحّتی خود 

رفت و گفت: ھمه  صد، خدمت پیامبر یان را شنین جریا -ھمسرش  -فاطمه 
ن علی است یه اکشوی در حالی  ن نمییھرگز برای دخترانت، خشمگه تو کند یگو می

تْ «ند!.. ک جھل خواستگاری می ه از دختر أبیک عَ مِ لٍ ، فَسَ هْ بِى جَ طَبَ بِنْتَ أَ يًّا خَ لِ إِنَّ عَ

                                           
 ..۸۹، ۴۳ بحاراألنوار، ج -١

 ھمان. -٢

، چاپ نجف، شیخ مجلسی نیز، ھمین روایت را در کتاب ۱۸۵-۱۸۶ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -٣
 ایم. آورده است.. تفصیل روایت شیعه را در فصل مناقب خلفاء آورده» جالء العیون«فارسی خود 
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 ِ ولَ اهللاَّ سُ تَتْ رَ أَ ، فَ ةُ اطِمَ لِكَ فَ نَاتِ  صبِذَ بُ لِبَ ضَ غْ نَّكَ الَ تَ كَ أَ مُ وْ مُ قَ عُ زْ الَتْ يَ قَ كَ ، فَ

... لٍ هْ بِى جَ اكِحٌ بِنْتَ أَ ٌّ نَ ىلِ ا عَ ذَ  .١»هَ

نِّي...« در حق فاطمه فرمود: صپس پیامبر  ةٌ مِ عَ ةُ بَضْ اطِمَ . آری! طبق خود .»فَ

ه ک -دختر أبوجھل را  س یه علکن جمله را زمانی فرمود یا صعه، پیامبر یات شیروا
خواستگاری  -رده بود کعت یز بین صة بود و اسالم آورده و با پیامبر یرینامش جو

 رده بود.ک
در جای  -جدا از عبارت خواستگاری علی و خشم فاطمه  -ن عبارت را یبخاری، ا

ه کن دو مطلب از ھم جدا ھستند، در حالی یرده اکال یجانی خیز آورده و تیگری نید
باشد و  ز معمول مییث و نقل به معنی آن نیع حدین، تقطیم، در روش محّدثیدان می

نِّي...«مًا عبارت مسلّ  ةٌ مِ عَ ةُ بَضْ اطِمَ -ز یمضمون بوده و بخاری ن یکدر ھر دو جا،  .»فَ
 .نموده است! نقل» مسوربن مخرمة«ھر دو جا از در  -ھمواره 

ة، عّلت غضب فاطمه شده است، یریو اّما چون اقدام علی برای خواستگاری از جو
 یه او از شوھرش علکند یقبول نماد ینند، باک ور را نقل میکث مذیه حدکان یعیپس ش

ادی یتھای زیروا -ن یعالوه بر ا -عه یتب شکن بوده است! ھرچند در یخشمگ س
ار به مداخله کرده و فاطمه به منزل پدرش رفته و کقھر  س ه فاطمه با علی کآمده 

ن یه ما بعضی از اکده شده و آنھا را با ھم آشتی داده است! یشک صخود پیامبر 

نِّي...«ت یھمراه با روا ات رایروا ةٌ مِ عَ ةُ بَضْ اطِمَ ل یبه تفص» مناقب خلفاء«در فصل  .»فَ
 م..یا مورد نقد و وبررسی قرار داده

ز داللت بر یر نیه تطھیه آکھمچنان«د: یگو ) می۱۹۰و  ۱۸۹جانی در (ص یت
ه درباره او و ھمسرش و دو فرزندش به گواھی کعنی فاطمه) دارد یبودن او ( معصوم

 .رده است!کح مسلم نقل یه از صحکس آورده یرنویو در ز» شه نازل شده استیعا
طبق  -ه ین آیه اکد یه به خوانندگان بگوکجانی خواسته یز دروغ است! تین نیا
ن نازل گشته است، در یدرباره فاطمه و علی و حسن و حس -شه یت مسلم از عایروا

ه به طور خصوص ین آیه اکمده ایث مسلم نیرا در حدیامًال دروغ است؛ زکه کحالی 
خواند..  ز بر آنھا مییه را نین آیا صه پیامبر که آمده کدرباره آنھا نازل گشته است، بل

                                           
 ۲۸ ، ص۵ صحیح بخاری، ج -١
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دی یرد تا ھرگونه پلک آنھا را دعوت می صه پیامبر کن بوده یث ایدر واقع مضمون حد
ه کانی باشند یز جزو مّتقیگر: آنھا نیگرداند و به عبارت د کرا از آنھا دور سازد و پا

ه در فصل ین آیح ایده است.. توضیشان گردانکھا را از آنھا زدوده و پایدیخداوند پل
 ل آمده است.یبه تفص» عصمت«

ن عثمان در درجه اّول، خود اصحاب یه قاتلکابی ی درمی«د: یگو ) می۱۹۱در (ص 
داد و با  یه دستور به قتلش مکشه بوده است ین عایالمؤمن ش آنان امیشاپیاند و پ بوده

و در ».. افر شده استکه کد یشکر نادان را بیگفت: پ ختن خونش مییاعالم روابودن ر
ه در راه به او خبر دادند عثمان که بازگشته بود کشه) از میعا«(د: یگو ) می۱۹۳ (ص

د مردم یه فھمکلی خوشحال و خرسند گشت، ولی ھنگامی ین خبر خیشته شد، از اک
د و ین فرود آیه آسمان بر زمکن شده گفت: آرزو داشتم یخشمگاند،  ردهکعت یبا علی ب

 ».طالب به خالفت برسدیاب بن ه علیکش از آن یآن را بپوشاند پ
ف یس«ق یت از طرین دو روایم! چه دروغھای شاخداری! ای! ھذا بھتان عظکسبحان

ی در یی مشھور است؛ مثًال نسایه به دروغگوکاند  ت شدهیروا» مییبن عمر التم
تھای یاری از رواید: بسیگو ز مییحبان ن ار دروغگو است! إبنید: او بسیگو ردش میمو

 .١ه از زنادقه بوده است!کرده و ثابت گشته کت ین و جعلی روایدروغ
ر و کب أبی ر و محّمدبنیم طلحه و زبینیب ن مییو ھمچن«د: یگو ) می۱۹۱در (ص 

اند  دن آب منعش نمودهیاز آشامرده، حّتی کن از اصحاب، او را محاصره یگر مشھورید
 ».ش سازندیه مجبور به استعفاک

جاست کد، یگو جانی راست مییباشد! اگر ت ش نمیین دروغھاین و آخریز از اّولین نیا
د: محّمد یگو ه میکنیگرش ایسّنت آمده است؟! و دروغ د تاب اھلکدام کسند آن؟! در 

الوداع سه ماه قبل از وفات حجة ه درکر صحابه بوده، در حالی یر از مشاھکب أبی بن

ه با دو فرزندش تا کم ینیب ن صحابه را مییا آمده است! اّما مشھورتریبه دن صپیامبر 
ز آمده علی و یالبالغه ن ه در نھجکردند.. آری! ھمانگونه کن دم ھم از عثمان دفاع یآخر

                                           
 ».ن اإلعتدالمیزا«و » تھذیب التھذیب«نگاه شود به کتابھای رجال از جمله  -١
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ن یاز در یردند و حّتی فرزندش حسن و غالمش قنبر نکن از او دفاع یحسن و حس
 .١شوند! ماجرا مجروح می

ای مردم! ھمانا «فرمود:  س یردند، علکه شورشگران آب را از او منع کزمانی 
افران! کماند و نه به  ار مسلمانان میکد، نه به یدھ ه با او انجام میکاری کن یچن

دھند. شما را به خدا قسم  رند و طعام و آب ھم مییگ ر مییان، اسیان و رومیفارس
د! و سپس سه ظرف پر از آب ھمراه فرزندانش ینکن مرد، قطع نیه آب را از اکدھم  می

 .٢»ش فرستاد!یھاشم برا و چند نفر از بنی
ت یطبق روا -ختند و او را به شھادت رساندند یاش ر ان به خانهیه شورشکو زمانی  

ن و أنصار، خود را یگر از مھاجریر و سعد و چند نفر دیعلی و طلحه و زب -عه یش
اند و  ستادهیه بر باالی سرش ایام ن و چند نفر از بنییه حسن و حسکدند یساندند، در

ن موقع، یشته شد! در اکزند: عثمان  اد مییز فرینند و ھمسر عثمان نک ه مییگر
شته شود، در کن یرالمؤمنیه امکد یچطور گذاشت«به فرزندانش فرمود:  ÷علی
ن و محّمد پسر طلحه و عبدالّله پسر ید! آنگاه حسن و حسیه شما جلوی در بودیکحال

 .٣»ر را مورد عتاب قرار داد!یزب
ه خود کدھند  سان به ما خبر میینو خیو تار«دھد:  ن ادامه میی) چن۱۹۱در (ص 

حّش «ه نگذاشتند جسدش در قبرستان مسلمانان دفن شود و او را در کاصحاب بودند 
ه از طبری کس آورده یرنویو سپس در ز» ردندکفن دفن کبدون غسل و » بکوک

 .رده است!کت یروا
بن  عبدالّله«و او ھم از » عمر واقدی محّمدبن«ق یت جعلی را از طریاکن حیطبری ا

 رده است.کت یروا» دالھذلییزی
داند! و  ّذاب میکه امام احمدحنبل او را کسی است کعمر واقدی ھمان  و محّمدبن
 .است!ث یاند: جاعل حد ز گفتهیی نیأبوحاتم و نسا

                                           
مشعل «ھمچنین  »حمارصة عثامن ومنعه الـمـاء«الحدید شیعی، تحت عنوان  أبی البالغه، شرح إبن نھج -١

 ».حمایت از عثمان«تحت عنوان  ۲۵-۲۶ آزار شیرازی، ص ، دکتر بی»اّتحاد
، ۵ ، بالذری، ج»أنساب األشراف«و مثل آن در  -۵۳۱ ، ص۲ التواریخ، میرزامحّمدتقی سپھر، ج ناسخ -٢

 آمده است.  ۶۹ ص
 ، چاپ لبنان.۳۴۴ ، ص۲ الذھب، مسعودی شیعی، ج مرّوج -٣
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ی یداند و نسا ه بخاری او را از زنادقه میکسی است کد ھذلی ھم یزیبن  و عبدالّله
 .ست!یاش گفته: موّثق ن ھم درباره

ه مثًال در حّش کرسد  ن خبر، مگر چه ضرری به عثمان مییحال به فرض صّحت ا
د، یه به شھادت رسکزمانی  س یفن دفن شده باشد؟! مگر علکب بدون غسل و کوک

دا یانش را پکنده نشد تا خوارج مکقبر  یکشتر از یش بید و برایه دفن نگردشبان
  ١نند؟!کن

س حّتی محّل دفنش را کچ ید، ھیبه شھادت رس بعلی  بن نیه حسکا زمانی ی
ز اّدعا یه نیز گذشته از عراق، در مصر و سورینون نکا ه ھمکی یدانست، تا جا ھم نمی

ن ارزشی یا ایفن دفن نشد؟! آکز بدون غسل و ینه قبرش در آنجاست! مگر او کشود  می
 شان خشنود باد!. خداوند از ھمگی ند؟!..ک م میکاز آنھا را 

ھمراه با فرزندانش و گروھی از  س یه علکعه آمده است ین در منابع شیگذشته از ا
 .٢نماز خواندند سمردم بر عثمان 

ه یه بر علکگروه باغی را ند، آن ک جانی ھمواره تالش مییه تکن یته اصلی اکاّما ن
ه علی و فرزندانش حسن و کند! ھمان گروھی کمعّرفی » اصحاب«دند، یعثمان شور

به قول  -ه کستادند! ھمان گروھی یا -ت از عثمان یو حما -ن، در مقابلشان یحس
 ٣ردند!کفنش منع کردند و مردم را از غسل و کری یع جلوگیاز دفنش در بق -خودش 

ت یت آورده است: اّولی ھمان رواین مورد دو روایخش، در ایطبری درتارن، یگذشته از ا
ب کوک در حّش  سه عثمان کی از آن است کرده و حاکر کجانی ذیه تکجعلی است 

جانی بر یه تکم یدان ع مدفون شده است! و نمییه در بقکنیگر ایت دیدفن شده، و روا
 .ح دانسته است!یچه اساس، اّولی را صح

عنی یه خبر وفات علی را به او (که آن ھنگام کبل«د: یگو ) می۱۹۴ جانی در (صیت
ه از طبری و کس آن آورده یرنویو در ز» ر به جای آوردکشه) دادند، سجده شیعا

 .رده است!کاند، نقل  ھجری را نگاشته ۴۰ه حوادث سال کنی یر و تمام موّرخیأث إبن

                                           
 .۳۴۲-۳۴۳ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -١

 چاپ بیروت.، ۱۹۸ ، ص۱ الحدید شیعی معتزلی، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -٢

 ایم. در فصل آخر، جریان قتل عثمان را آورده -٣
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ن یه خود اکنیی ایکجانی از دو جھت دروغ است: ین سخن تیباز ھم دروغ است! ا
ه در پاورقی آورده کگر، در سندی یاش دروغ است و از جھت د هیداستان، از اصل و بن

ر، نه ذھبی و مسعودی، نه یاث ت را نه طبری و إبنین روایز دروغ گفته است! این
نی یم آن موّرخیندا اند! نمی اوردهیخشان نیدام در تارکچیاط، ھیفةبن خیر و خلیثک إبن

 .سانی ھستند!!کن دروغ بزرگ را به آنھا نسبت داده، چه یه اک
ر پنجاه نفر را آوردند و پس از یولی طلحه و زب«د: یگو ) می۱۹۴باز ھم در (ص 

» حوأب آب«نجا یه اکشه قسم خوردند یزی دادند، آنان ھم برای عایه به آنھا چکنیا
ن ین اّولیا«اند:  بصره ادامه داد، و موّرخان نوشتهر خود را تا ینسان او مسیست و بدین

ر و یأث خ طبری و إبنیو سپس در پاورقی به تار» شھادت زوری بود در اسالم
 .است! اند، ارجاع داده ھجری را نگاشته ۳۶ه حوادث سال کسانی ینو خیگرتارید

ھر دو  ه نزدکآورم  ی را مییتھایه گفته بود: تنھا رواکجانی یجاست آن اّدعای تک
ن سخنی یه چنکی یسرا اوهیجاست آن کثابت و مقبول باشد؟!..  -عه و سّنی یش-گروه 

چ یه از آنھا نام برده است؟!.. نه طبری و نه ھکجاست آن موّرخانی کرا گفته باشد؟!.. 
رده باشند، کر ھم کذ -فرضًا  -رده و اگر کر نکن خبری را ذین موّرخان، چنیدام از اک
 .ثابت و مقبول است؟! -جانی یبنا به اّدعای ت -سّنت  ا نزد اھلیت؟! آا مگر مسند اسیآ

ه جنازه حسن، سرور کشه) حّتی نگذاشت یعا«(د: یگو ) می۱۹۶جانی در (ص یت
سی را کد ینکام ن نار جّدش رسول خدا دفن شود و گفت: وارد خانهکجوانان بھشت، 

 ».ه دوستش ندارمک
برای  -ت گرفته یه از آنان به عارک -عه یسندگان شیر نویز ھمچون سایجانی نیت

ن یرده است!.. اکنی استفاده کله ممیاز ھر وس صردن اصحاب پیامبر کدار  هکل
 جانی است!.یگر تیز از دروغھا و تھمتھای دیت نیروا

ی از اصحاب عدول و مورد یکه) را یعنی معاویچگونه او («د: یگو ) می۱۹۹در (ص 
د جوانان اھل بھشت، زھر داد و یبن علی س ه به حسنکشمارند در حالی  نان مییاطم

 ».شت؟کاو را 
 ست!.یز دروغ است و ثابت و مسند نین نیعادت، موجب مرض است!.. ا کتر

ردند، سعد گفت: به کعت یر بکه انصار با أبوبکنیپس از ا«د: یگو ) می۲۲۶در (ص 
به سوی شما پرتاب ش دارم کر در تریه ھرچه تکنینم تا اک عت نمییخدا قسم با شما ب

نم. نه! به خدا سوگند اگر جن و انس کارزار کام با شما  لهیم و ھمراه با خاندان و قبینما
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ابم، و لذا با آنھا نماز یم را دریرد تا خداکعت نخواھم یبا شما ھماھنگ شوند، با شما ب
 ».وآمد نداشت و... شد و با آنھا رفت خواند و در مجالسشان حاضر نمی نمی
عه یه شک -ی یحی مخنف لوطبن ق أبییت از طرین روایرا ایز دروغ است! زین نیا

ث یالحد کداند. أبوحاتم او را مترو ن او را موّثق نمییمع ت شده است! إبنیروا -است 
ی دانسته.. إبن حجر او را سازنده و یه او را معروف به دروغگویمیت دانسته است. إبن

 دانسته است!. کعه و مترویز او را شیندی یات دانسته.. زبیپرداز روا دروغ
ه امام احمد در مسند خود از عفان کح است یسّنت قبول دارند، صح ه اھلکتی یروا 

ه گفت: کرده کت یعبدالرحمن روا دبنیاألودی از حم از أبوعوانه از داودبن عبدالّله
ش یاز رون مردم بود و بر سِر او آمد و پرده یر در بکافت و أبوبیوفات  صرسول خدا 

».. ات چقدر خوشبو است! ت باد! زنده و مردهیپدر و مادرم فدا«د و گفت: ید و بوسیشک
ای سعد! «... د: یگو ر به سعد میکه أبوبکرسد به آنجا  فه را آورده تا مییسپس قّصه سق

طرف بروند و انصار  یکفرمود: اگر مردم ھمه به  صه رسول خدا کدانی  تو خود می
ه رسول کدانی  شوم.. ای سعد! تو خود خوب می با انصار روانه میگر، من یبه طرف د

ن امر ھستند. یدار ا ش عھدهیفرمود و تو آن موقع نشسته بودی: قر صخدا 
ن مردم از یارترک نند و گناهک ت میینشان تبعین مردم از بھتریارترکویکن

م و شما یر باشینند.. سعد گفت: راست گفتی! ما وزک روی مییشان پ نیارترکگناھ
 .١»!ریام

ر شده که نوشت و در آن متذیه به معاوکای  گر، ھمان سخنان علی در نامهیل دیدل
اند.. تحت  ردهکعت یرا ھمه مردم با من بینی؛ زکعت نیه تو حق نداری با من بکبود: 

س ھم مخالفت کچ یردند و ھکعت یر و عمر و عثمان بکه قبًال با أبوبکطی یھمان شرا
رساند! پس اگر  ن خشنودی خدا را مییسی به عنوان امام انتخاب شد، اکننمود و اگر 

ستی یرد و مخالفت نمود، باکعت نیشده ب سی از روی طعن و بدعت، با امام منتخبک
به خاطر  -ستی با او یمسلمانان او را برگردانند و اگر باز ھم مخالفت نمود، با

 .٢»بجنگند و... -اش  چییسرپ

                                           
 .۵ ، ص۱ مسند احمد، ج -١

 . ۶البالغه، نامه  نھج -٢
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ا او را یدند و یه مسلمانان با سعد جنگکر نشده کی ذیچ جایھم، یدان و چنانچه می
ز دروغ است؛ یت نین، محتوای خود روایر مجبور ساختند!.. گذشته از اکعت با أبوبیبه ب

ن یند و با آنھا تا آخرک عت نمییه با آنھا بکخورد  ه سعد قسم میکت آمده یرا در روایز
شان، در یند و خالصه در نمازھاک ج مییاش را بس لهیجنگد و تمام قب نفسش می

از اجتماعاتشان  یکچ یّلی در ھکشان، و به طور یشان، در جنگھا شان، در حجیمشورتھا
 -اوردن سوگندش یبه خاطر بجان -ه سعد کت آمده یدام رواکرد!.. در کت نخواھد کشر

ت کشان شریه سعد در مشورتھاکت آمده یدام رواکّفاره قسمش را داده است! در ک
رد؟! ک ی حج مییا به تنھایرفت؟ آ شان نمییھا ا به نماز جماعت و خطبهیرد؟ ک نمی

 آمده است.» امامت و خالفت«ل آن در فصل یو...؟ تفص
ر بر کعنی اختالف فاطمه با أبوبیبت (ین مصیس اکھر «) آورده است: ۲۲۷در (ص 

دا ین پیقی اوی بنگرد و تمام جوانبش را مورد بررسی قرار دھد،کنجک) را با کسر فد
ه آن حضرت با کنیبش داشت تا ایذکت زھرا و تیر عمدًا بنا بر اذکه أبوبکند ک می
ش و یند، درباره خالفت شوکر احتجاج نکتھا بر أبوبیگر روایر و دیتھای غدیروا

نگاران  خین امر داللت دارد، از جمله آنچه تاریادی بر ایش علی، و قرائن زیپسرعمو
اری و یشد و از آنان درخواست  ه آن حضرت بر مجالس انصار وارد میکاند  نگاشته

 ».نمود و... ش مییعت برای پسرعمویب
تھای یرا از فاطمه گرفت تا با روا کای!! فد گانه ف و بچهیچه سخن زشت و سخ

ه فاطمه بر مجالس کنیتر از آن، ا گانه ند؟! و بچهکتھا بر او احتجاج نیگر روایر و دیغد
 .نمود و...!! عت برای علی مییاری و بیشد و از آنان درخواست  د میانصار وار

نند! چنانچه در ک ه نمیکی یچه اھانتھا صه به دختر رسول خدا کد ینیبب
رد و با یرا از آنھا بگ کر و عمر رفت تا فدکفاطمه نزد أبوب«ه: کاند  شان آوردهیتھایروا

د، و لذا مردم ھمگی به یشکاد یفرن ھمه مردم سخن گفت و یآنھا مشاجره نمود و در ب
فاطمه، «آورد:  می» افیکاصول «تابش کنی در یلکخ یا شیو »!! طرف او جمع شدند

 .١»!!دیه او را به خود چسبانکای  د به گونهیشک بان عمر رایگر

                                           
 .۲۵۳ قیس، ص بن کتاب سلیم -١
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رد و گفت: اگر از علی دست برنداری، بدان کد یر را تھدکفاطمه، أبوب«اند:  ا آوردهی
جاست آن ک  ١»!نمک راھنم را پاره میینم و پک نده میکشان و پرایپره موھای سرم را ک

 د:یفرما نند؟! خداوند میک شه احتجاج مییان بر عایعیجانی و شیه تکقول پروردگار 

 .]٣٣[األحزاب:  ﴾ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوقَۡرَن ﴿
شه یعاه فقط به ین آیه اکنیا ای. »د!ییایرون نید و بیبمان  تانیھا شما زنان در خانه«

خود قرار  کمستمس -دائمًا  -جانی و امثال او یه تکاختصاص دارد، آنگونه 
 .دھند؟! می

ه داستانی ک -» که فدیقض«رامون ی، و پ»امامت و خالفت«ن مورد در فصل یدر ا
 م.یا ل سخن گفتهیبه تفص» ب خلفاءمناق«در فصل  -ز است یآم مغالطه

ه کخی است، چرایمسخره تار یکو اّما خالفت عثمان «د: یگو ) می۲۳۸در (ص 
نفر را از  یکد یه باکرد و آنان را مجبور ساخت کعمر، شش نفر را برای خالفت انتخاب 

ردند، آن کنظر داشتند و دو نفر مخالفت  نند و گفت: اگر چھار نفر اّتفاقیان خود برگزیم
ه کگر، پس آن گروه سه نفری یی دد و اگر دو گروه شدند، سه نفر در طرفیشکدو را ب

ت دارد و اگر مّدتی گذشت و ھر شش نفر به یھاست، اولو بن عوف با آن عبدالرحمن
 ».بییب و غرین داستانی است عجید!! و ایشکدند، ھمه را بیای نرس جهینت

ن دروغ و یب و ھمچنیب و غرین داستانی است عجیم: اییگو آری!.. ما ھم می
اش را  علم درباره ه گواھی اھلکی أبومخنف است یحی ن لوط بنساختگی!! راوی آن ھما

را  -نفره  عنی ماجرای شورای ششی -ن ماجرا یم.. و نقد و بررسی متن ایردکر کقبًال ذ
 م.یا آورده» مناقب خلفاء«در فصل 

دھم جز  و من ھمچون گذشته، مورد استناد قرار نمی«د: یگو ) می۲۳۹در (ص 
ث یث: حدین احادینظر دارند، از جمله ا گروه بر آن اجماع و اّتفاقه ھر دو کی یتھایروا

ا« َ اهبُ ٌّ بَ يلِ عَ مِ وَ لْ عِ ينَةُ الْ دِ ا مَ نَ  .»أَ
شان آن را مردود و جعلی یست و فقھا و علمایح نیسّنت، صح ث از نظر اھلین حدیا

 أبوحاتم گفته: .٢ر است!کحی ندارد و منیچ صورت صحیاند.. بخاری گفته: ھ دانسته

                                           
 .۲۳۸، ۸ ، ج»فروع کافی«و شبیه آن در  ۶۷ ، ص۲ تفسیر العیاشی، ج - ١

 .۱۷۰ المقاصد الحسنة، سخاوی، ص -٢
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ترمذی  .١ال است!کار مفتضح و ُپراشیچ اصل و اساسی ندارد!.. أبوزرعة گفته: بسیھ
  حی در متن آنیز صحیلی گفته: چی. عق٢ر است!کب و منیث غرین حدیگفته: ا

 ٣ه اصل و اساسی ندارد!.. دارقطنی گفتهکزی است ین چیحبان گفته: ا ست!.. إبنین
 .٤ای ندارد! هیست و پایح نیگفته: صحجوزی  ح است!.. إبنیشان و ناصحیثی پریحد

.. ذھبی ٥ه گفته: موضوع و ساختگی است!یمیت امام نووی گفته: جعلی است!.. إبن
 .٦ذب و ساختگی است!..کز گفته: یگفته: ساختگی است!.. و باالخره البانی ن

د: علم من و علم اصحاب یگو ه میکعباس است  ن إبنیو ا«د: یگو ) می۲۴۰در (ص 
 ».ا باشدیای در ھفت در ه قطرهکنیجاست جز اکو علم علی  جاکمحّمد 

ش یز ھم در اّدعاجانی بایرفته است!.. تیسی آن را نپذکذب محض است و کز ین نیا
 دروغ گفته است!.

را آورده  »ىلعع� إال أنا و ال يؤّدىىلع م� وأنا من ىلع، و«ث ی) حد۲۴۴در (ص 
 است.

باز ھم  ٧س مشھور است!یه به تدلکگردد  عی برمییإسحاق سب ز به أبییث نین حدیا
ای علی، تو ھستی «ن متن آورده است: یگری را با این دیت دروغی) روا۲۴۴در (ص 

 ».نندکاش اختالف  نی، آنچه پس از من دربارهک ان مییه برای اّمتم بک
 .٨بودن مشھور است!» ّذابک«ه به کگردد  صرد برمی ز به ضراربنیت نین روایا

 دانند!. ّثق میر مویز او را دروغگو و غیی نین و نسایمع إبن
ن صورت یبد» ث دار، در روز انذاریحد«گری را با عنوان یث دی) حد۲۴۵در (ص 

وص� وخليفىت من إن هذا أىخ و« اشاره به علی فرمود: ص  رمکامبر ایآورده است: پ

                                           
 .۲۰۵ ، ص۱۱ تاریخ بغداد، ج - .۲۳۵ ، ص۱ کشف الخفا، ج -١

 . ۳۷۲۳صحیح ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی، شماره  -٢

 .۱۵۰ ، ص۳ الضعفاءالکبیر، ج -٣

 .۳۴۹ ، ص۱ الموضوعات، ج -. ۲۴۷ ، ص۳ العلل، ج -٤

 .۳۷۷ ، ص۱۸ . مجموع الفتاوی، ج۵۱ فتح الملک العلی، ص -٥

 .۱۴۱۶ امع، ص. ضعیف الج۱۲۶ ، ص۳ تلخیص المستدرک، ج -٦

 .۶۶ ، ص۸ نگاه شود به تھذیب التھذیب، ج -٧

 صرد آورده است. در شرح حال ضراربن ۳۲۸ ، ص۲ ذھبی در میزان اإلعتدال، ج -٨
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ن من بعد من است، ین، و جانشن برادر من، وصّی میا«عنی: ی .»بعدى، فاسمعوا هل وأطيعوا!
ح و درست یث صحیز از احادیث نین حدید!.. ایید و از او اطاعت نمایپس به او گوش فرادھ

 .»ه...کاست 
ن یه ھمگی آن را جعلی و دروغکسّنت آن را متواتر ندانسته، بل نه تنھا فقھای اھل

ه به کگردد  بن عبدالقدوس برمی و عبدالّله وفیکم یث به أبومرین حدیاند! ا دانسته
القاسم  ر گفته: عبدالغفاربنیثک ی مشھورند.. إبنیبودن و دروغگو کع و مترویتش

ز او را به وضع و یگران نینی و دیمد عه است!.. إبنیو دروغگو و ش کمترو ،١میأبومر
د: او یگو عبدالقدوس میبن  ز درباره عبدالّلهین نیمع اند!.. إبن ردهکث معّرفی یجعل حد

  .٣ث است!ی. خب٢یرافض
ن آورده ین چنیا» دیداستان خالدبن ول«) مطلبی را با عنوان ۲۵۹جانی در (ص یت

ش اّتفاق افتاد و با عمر یر، براکل خالفت أبوبیه در اواکای  ن حادثهیاّما سوم«است: 
ه کد بود یول دبنرد، داستان خالکل یات را تأویات و رواید و برخی از آیمخالفت ورز

زنای به عنف  کرا ظالمانه به قتل رساند و در ھمان شب با ھمسر مال  رهینو بن کمال
شتی، آنگاه بر کنفر مسلمان را  یکگفت: ای دشمن خدا!  رد. و عمر به خالد میک

 ».نمک خون زدی. به خدا قسم سنگسارت مییھمسرش شب
ه پس از وفات کخ آمده یتب تارکدر تمام » رهینو بن کمال«ماجرای مشھور 

ه اّدعای کزنی  -گر، او تابع سجاح یت دیات بوده و طبق رواکمانع ز صپیامبر
ات مشھورتر کبودنش از پرداخت ز ت مانعیشده بود، ولی روا -امبری نموده بود یپ

مورد نقد و بررسی قرار ل یبه تفص» مناقب خلفاء«ن ماجرا را در فصل یاست.. ا
 م.یا داده

 ص  امبر خدایه پکآورده » شتیکث یحد«ثی را با عنوان یحد) ۲۶۸در (ص 
ه در آن سوار شد کشتی نوح است در قومش، ھرکت من، مثل یمثل اھل ب«فرمود: 
ان یت من، در میمثل اھل ب«و فرمود: » رد، غرق شدکه از آن تخّلف کافت و ھرینجات 

                                           
 .۱۸ ، ص۴ تیمیة، ج السنة، إبن منھاج -۴۵۷-۶۴۰ ، ص۲ میزان اإلعتدال، حافظ ذھبی، ج -١

 .۳۸ ، ص۳ البدایة والنھایة، ج -٢

 .۴۵۷ ، ص۲ امام ذھبی، ج میزان اإلعتدال، -٣
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و در » ده گشتیمرزه در آن داخل شد، آکه ھرکاست  لیاسرائ شما، مثل باب حّطه بنی
 است. ارجاع داده» ثمیید ھیمجمع الزوا«س به یرنویز

جاست آن اّدعاعی کست.. پس یسّنت ن ز مورد قبول علمای اھلیث نین احادیا
 ه مورد اّتفاق ھر دو گروه باشد!.کشوم  ادآور مییثی را یگفت: تنھا احاد ه میکجانی یت

و البانی و وادعی و... ھمگی مردود و ساختگی  ١ریثک ث اّول را ذھبی و إبنیحد
 اند!. دانسته
ر که بخاری و أبوحاتم او را منکصالح  بن مفضل -۱ث عبارتند از: ین حدیان ایراو

ر موّثق یحبان او را غ ی و إبنیه بخاری و نساکنانی کحنش ال -۲اند..  ث دانستهیالحد
أبوإسحاق  -۳ستند.. یح نیه صحکی به علی اختصاص داده یزھایاند: چ دانسته و گفته

 .اند! ه او را مدّلس دانستهکعی یسب
ثمی آورده است، یتاب ھکحی از یث صحیجانی به عنوان حدیه تکث دوم را یاّما حد

انی را یآورده و راو» ریالصغ جامع«طبرانی در «ه کادآور شده یثمی در ھمان صفحه یھ
گری را با یث دی) حد۲۷۰در (ص  ٢»!!شناسم دام از آنھا را نمیکچ یه ھکرده کرکذ

آورده است: » امبر باشدیاش، زندگی پ خواھد زندگی ه میکسی کث یحد«عنوان 
رد و در بھشت یند و بمکه مانند من زندگی که خوش دارد کرسول خدا فرمود: ھر«
رد و یت علی را پس از من بپذین شود، پس والکرده، ساکه پروردگارم آماده کنی یبر

 ».دوست بدارد و...دوستدارانش را 
ف و یه ھمگی او را ضعکت شده یعلی األسلمی روای بن ییحیق یز از طریث نین حدیا

ز به اشتباه یه او نکآورده » حجر عسقالنی إبن«جانی به غلط از یاند و ت رموّثق دانستهیغ
ه آدم ُسست و کعلی محاربی آمده است ی بن ییحیث نام ین حدیدر اسناد ا«آورده است: 

ه راوی آن اسلمی است؛ نه محاربی ک).. در حالی ۲۷۰(ص » نانی استیمورد اطمر یغ
اد، یاند! و به احتمال ز نان دانستهیه موّثق است و بخاری و مسلم، او را مورد اطمک

به جای  -علی ھستند! یبن  ییحیھر دو  -ز به خاطر تشابه اسمی یحجر ن اشتباه إبن
 .اسلمی، محاربی آورده است!

                                           
 .۱۶۷ ، ص۴ میزان اإلعتدال، ج -١

 . ۱۶۸ ، ص۹ مجمع الزواید ھیثمی، ج -٢
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ز در یو مسلم ن» ایوصا«تاب کح خود در یبخاری در صح«د: یگو ) می۲۷۴در (ص 
امبر، یه پکر شد کشه ذیه در حضور عاکاند  ردهکنقل » ةیالوص«تاب کح خود در یصح

 ».رده استکسفارش علی را 
تھا را ناقص ید و ھم روایگو ارا دروغ میکار باجرأت است! ھم آشیجانی بسیواقعًا ت

درست ھمانند آن احتجاج  -رده! کچی یه آن را قک -جانی یت تین روایند!! اک نقل می

لَن يَۡدُخَل ٱۡ�َنََّة إِ�َّ َمن َ�َن ﴿ گفت: خداونددر قرآن فرموده: ه میکھودی است یفرد 
ۡو نََ�َٰرىٰ 

َ
ھودی یه کنیشود مگر ا س وارد بھشت نمیکچ یھ« عنی:ی. ]۱۱۱: ة[البقر ﴾ُهوًدا أ

گفت: خود  ر نماز بود و میکه منکانی است یمنزله آن فرد قادبه  ای. ١»حی!!یا مسیباشد 

لَٰوةَ ﴿ د!!ینشو یکه به نماز نزدکخدا در قرآن فرموده   .]٤٣[النساء:  ﴾َ� َ�ۡقَرُ�واْ ٱلصَّ
ت یند!! رواکانی را تجربه یھود و قادیار فرد که آن کرده کنجا تالش یز در ایجانی نیت

رده کامبر، سفارش علی را یه پکر شد کشه ذیعا در حضور«ند: ک نجا نقل مییرا تا ا
امل آن کد خود برسد! یرده است تا به مقصود پلکولی از ادامه آن خودداری » است

ه کر شد کشه ذیدر حضور عا«ت نموده است: ید روایزی ه أسودبنکن صورت است یبد
سفارشھای خود را به او نموده  صشه گفت: چه موقع پیامبر یعلی وصی است. عا

 یکه که داده بود کینه من تیگاھش بودم و او به س هکیاست؟! من (زمان احتضار) ت
ردم بدنش نرم و سست شد و کام، احساس  تشت آبی خواست و ناگھان در ھمان حجره

 .٢»ی به او سفارش نموده است؟!که مرده است، پس کدم یاصًال نفھم
تاب کاز  -ت فوق به طور ناقص یھمچون روا -تی را یز روای) ن۱۸۸در (ص 

ر کچون فاطمه از أبوب«ه: کند ک ن صورت نقل مییبه بدیقت از إبن »السياسةاإلمامة و«
ازی ین -ای مردم  -عتتان یر به مردم گفت: مرا به بکن شد، أبوبی) خشمگک(بر سر فد

 .»د!ینکعتم را رھا یست! بین

                                           
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِلَۡك ﴿در حالی که کامل آن چنین است:  -١

َ
ْ لَن يَۡدُخَل ٱۡ�َنََّة إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ َوقَالُوا

َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن كُ 
َ
گویند: کسی داخل  و می«. یعنی: ]۱۱۱[البقرة:  ﴾١١١نُتۡم َ�ِٰد�َِ� أ

باشد! بگو: دلیل خود را  شود مگر اینکه یھودی باشد یا مسیحی! این از آرزوھایشان می بھشت نمی
 ».گویید! بیاورید اگر چنانچه راست می

 . ۱۹الوصیة، شماره  ، کتاب»صحیح مسلم«و  ۲۷۴۱، کتاب الوصایا، حدیث شماره »صحیح بخاری« - ٢
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رده است! ھر چند در کن، خودداری ه آینجا آورده و از بقیت را تا این روایجانی، ایت
خواسته استعفاء دھد، به خاطر خشم فاطمه نبوده است و  ر میکه آمده أبوبکت یروا

ری غلط، یگ جهیف و نتیجانی به زور تحریر نشده است، اّما تکن مورد ذیزی در ایچ چیھ
ر کعت با أبوبیچون ب«ن است: یامل آن، چنکه کاش را نوشته است.. در حالی  خواسته

ار را به مردم واگذاشت و گفت: کپا داشت و در آن سه روز  د، سه روز را بهیبه اتمام رس
ه با کسی ھست کا یارم ناراضی باشد؟! آکن یه از اکسی ھست کا یعتم را واگذاشتم! آیب

ه برخاست و گفت: سوگند به کسی بود کن یومت من مخالف باشد؟ پس علی اّولکح
 صنی! پیامبرکار را رھا کن یه اکم یخواھ و نه ھرگز از تو میم یگذار خدا! نه تو را وامی

ار کد (منظورش امام جماعت نماز است)، چگونه ما از تو برای ین ما برگزیتو را برای د
اش، به ضرر  انهیار ناشکن یجانی با ایت ١»!میعنی خالفت) راضی نباشیای خود (یدن

د و یگو ن مییت تا آخر چنیه رواکت را قبول دارد، ین رواید! اگر ایگو خود سخن می
خ یعت درستی در تاریچ بیگفت: ھ ) می۲۳۹ ه مثًال (در صکجانی را یتمام اّدعاھای ت

ن برد، صورت یه خالفت اسالمی را از بک کمال آتاتورکاسالم از عھد خلفاء تا عھد 
 چ زور و قدرتی در آنین در آن باشد و ھیه اجماع مسلمکن معنی ینگرفته است، به ا

سازد! و  ، باطل و افشاء می»ر مترّقبه ھم نباشد...یوجود نداشته و امری ناگھانی و غ
 .تابش آورده است؟!کت را قبول ندارد، پس چرا در یاگر روا

ه کن یح بخاری و مسلم، مبنی بر ایز از صحیگری را نیت دی)، روا۱۷۸در (ص 
ه سّنت کسی کن یاّول« د:یگو ن مییآورده و چن» ر دادندییاصحاب حّتی در نماز تغ«

سپس ». عفان بود بن فه مسلمانان عثمانیر داد، شخص خلییرا در نماز تغ صپیامبر 
ند: ک ن ناقص نقل مییت را چنیند، رواکدش را ثابت ین خواسته پلیه اکنیبرای ا

رد و عمر ھم پس از کن یر ھم پس از او چنکعت نماز خواند، أبوبکامبر در ِمنی دو ریپ«
 .!»عت خواندکعثمان ھم در اوائل خالفتش ولی بعدًا عثمان چھار رر و کأبوب

س که ھرکای  ند به گونهک ت را ناقص نقل مییجانی چگونه ملحدانه روایه تکد ینیبب
فه یو دو خل صه سّنت پیامبر کبه خود جرأت داد  سد: چطور عثمان یگو بخواند، می

امل آن کح بخاری و مسلم یصحه در ھمان کر دھد؟!.. در حالی ییقبل از خود را تغ

                                           
. متن سخنان علی بدین صورت است: ۱۶ قتیبه دینوری، ص ، إبن»اإلمامة والسیاسة«تاریخ الخلفاء یا  -١

م كوال نستقيل كواهللاّ! ال نقيل« ر يرسول اهللاّ لتوحيد ديننا، من ذالذ كأبداً! قد قدّ  .»لتوجيه دنيانا! كيؤخّ
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عت که) در منی دو رکنه به میبه ھنگام سفر حج (از مد صپیامبر «ن آمده است: یچن
ر ھم پس از او قصر نمود. عمر کعتی را قصر نمود) أبوبکعنی نمازھای چھارریخواند (

رد. عثمان ھم دو سال اّول خالفتش را قصر نمود، اّما سال کر قصر کھم پس از أبوب
عت خواند! در آن ھنگام، مردی برخاست و به عثمان کخالفتش در منی، چھار رسوم 

ه من کد یگفت: بدان سعت خواندی؟! عثمان کن! چرا چھار ریرالمؤمنیگفت: ای ام
ھم فرموده است: در  صنجا منزل دارم و پیامبر یام و در ا ه زن گرفتهکامسال در م

 ».در حضر ھستم؛ نه سفر!من اآلن  د!یامل بخوانکتان را یمنزل، نمازھا
شی یت) پیب عنی اھلیحضرت فرمود: بر آنان («د: یگو ) می۲۹۰جانی در (ص یت

اد ید و به آنان یشو می که ھالکد یید و از آنان تخّلف نجویشو می که ھالکد یرینگ
 ».ه آنان از شما داناتر ھستندکد چرایندھ
ان از یعیه خود شکنیاند! و جالب ا بسته صه بر پیامبر کز دروغ است یث نین حدیا

نى عبداً «ه گفته است: کنند ک ت مییروا س یعل منى حرفاً، فقد صريّ عنی: ی »من علّ

 .!!»اموزد، در واقع مرا برده خود ساخته استیس به من حرفی بکھر «
ه امام احمد او را کرده کت یر روایبن جب مکیق حیثمی از طریث را ھین حدیا
ز او را دروغگو دانسته، و ی، جوزجانی نکث، دارقطنی او را مترویلحدراکف و منیضع

 .١»ترسم! م، از آتش مییه درباره او سخن بگوکنیاش گفته: از ا شعبة درباره
ل و برداشت یرده و با تحلکر کحی را ذیث صحیجانی، بعضی از احادیو باالخره ت

ط یخی و شرایمقّدمات تار رکبدون ذ -ست یسّنت ن ه باز ھم مورد قبول اھلکنادرستی 
رده و مقصود نادرست خود را با آن اثبات نموده است!.. از کی یفرسا قلم -جنبی آن 

جانی و یه تکی یه آن معناکاست » ث منزلتیحد«و » ریث غدیحد«ث، ین احادیجمله ا
» امامت و خالفت«ه در فصل کلی یعه به آن اعتقاد دارند، بنا به دالیعلمای ش

 م..یستیعتقد نم، میا آورده
* * * 

رده کتابش عنوان که بارھا و بارھا در کن بود عھدی یجانی!.. و ایار تکن بود یا
ه مورد کث را یه بعضی از احادکن بوده یارش اک -بر خالف قرارش  -ه کم یدیبود!.. د

 -ح یث صحیبه عنوان احاد -شد و به آنھا ک ست، به رخ آنھا مییسّنت ن قبول اھل

                                           
 ۶۳-۶۴ ، ص۹ مجمع الزواید، ج -١
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 -رده! کشف کبی را یز عجیانگار چ -ندو با تعّجب و شگفتی تمام ک استناد می
گونه نگونه و آنیسّنت وجود دارد و آنھا ا ب اھلتاکث در فالن ین حدید: بله! ایگو می

 .ھستند و...!!
من «د: یگو ن مییان ساختگی قلم و دوات، چنی) درباره ھمان جر۱۱۸مثًال در (ص 

ن) مطالعه یالد ن شرفی(نوشته عبدالحس» المراجعات«تاب کث را در ین حدیا
تابھای کت در ین روایه اکدر آغاز پنداشتم «د: یگو ه میکرسد  نجا مییتا ا»... ردمک
عنی یعی (یدم آن روحانی شیام افزونتر شد وقتی د عه است، ولی تعّجب و شگفتییش

به خود ند و ک نقل می» ح مسلمیصح«و » ح بخارییصح«ت را از ین رواین)، ایالّد  شرف
 .»!داشت.. گری خواھمیافتم، قطعًا نظر دیح بخاری یت را در صحین روایگفتم: اگر ا

د، نظرتان یشنو ن سخن را از من مییه اکد: شما ھم یخواھد بگو جانی مییدر واقع ت
ر ییتغ -س در األزھر را دارم!! یاقت تدریه عالم بزرگی ھستم و لکھمچون من  -را 
انگر یاش، ب ن خواستهین طور نوشته شده است! ایّنت اس تاب اھلکد؛ چون در یدھ

ن ادامه یشناسی است.. به ھر حال چن ثیجھل او نسبت به موضوع اساسی حد
ح مسلم، مسند امام احمد، یح بخاری و صحیتخت رفتم و در آنجا صحیبه پا«دھد:  می
(ص ».. میدیسّنت) را خر تابھای مشھور (اھلکگر یو د کح ترمذی، موّطأ امام مالیصح

۱۱۹.( 
دام کچ یند، ھک اد میین عنوان یتابش خود را با ھمکل یه در اواکن عالم بزرگ!! یا 

ه به قول ک -ز یرا ن کسّنت را نداشته است! حّتی موّطأ امام مال ث اھلیتابھای حدکاز 
د ھم در ھمان روز، یرده است! و شاکنه داشته و نه مطالعه  -ی بوده کخودش مال

بار ھم یکسی کرده باشد!! از طرفی اگر که یتابھا تھکز ھمراه با آن یرا ن» میرکقرآن «
عنی نوشتن ی -ن داستان جعلی یرده باشد، با اکخ را مطالعه یث و تواریتب احادک

» حادثه روز پنجشنبه«تب به عنوان که بعضی از کرا  -نامه و قّصه قلم و دوات  تیوص
دھد:  ن ادامه مییب، چنیه است!.. به ھر ترتدیرو شده و شن اند، روبه ردهکاد یاز آن 

ه در که به منزل برسم، بلکدم و اصًال منتظر نماندم یتابھای مشھور را خرکگر ید«
حادثه «تاب بخاری را گشودم و دنبال کھمان راه تونس و قفصة، در اتوبوس عمومی، 

ل یرغم م علینم و کدا یه آن را پکنید ایتاب گشتم به امکدر البالی » روز پنجشنبه
ن در یالّد  د شرفیه سکافتم. چند بار آن را خواندم، ھمانگونه بود یت را یام روا باطنی

 ).۱۱۹(ص »! رده بودکتابش نقل ک
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رده است!.. کالقمر  ی شّق یدھد! گو ش میکوتابی  ه مطالبش را با چه آبکد ینیبب
خن آخرش است تنھا برای س -وه ین شیآن ھم به ا -الم کن ھمه جّوسازی و طول یا
ن نوع استدالل یخودتر ن و بییتر فیباشد و سخ گری می ه متأّسفانه سفسطه و مغالطهک

لی یر شوم و خکردم حادثه را منکتالش «د: یگو ه در ادامه چه میکم ینیاست! و اّما بب
ار کشود ان پرورانده، ولی مگر می ی در سر میکه عمر چنان نقشه خطرناکد دانستم یبع
سّنت و جماعت است و خود را متعّھد نسبت به آن  ه در صحاح اھلک رد آنچه راک

ا برخی از آن را یم یدر آن داشته باش کم و اگر شیا م و به سخنش گواھی دادهیدان می
ن ین باز مستلزم ایم و اینکنظر  تاب صرفکه از کن است یم، مستلزم اییب نمایذکت

 ).۱۱۹(ص »! میدمان برداریه دست از عقاکاست 
آقای  -تاب که واقعًا نه خود او و نه مترجم کدھد  جانی نشان میین اّدعای تیا

علم «دام از کچ یھ -اد معارف اسالمی قم یگردانندگان بن -و نه علمای قم  -ُمھری 
ار، حماقت کن یت خود را دوست نداشته و با ایثیح یکچ یای ندارند و ھ بھره» ثیحد

جانی را ترجمه یتاب تکدھند  چگونه به خود اجازه میاند! و إّال  دهیشکر یخود را به تصو
گان یعی منتشر سازند و حّتی در بعضی از شھرھا به طور راین سطح وسیرده و در چنک

 .به دست جوانان بدھند!
د ھمه را یان بایسّنت موجود است، سنّ  ه ھرچه در صحاح اھلکند ک جانی اّدعا مییت

تًا دست از یند و نھایتاب را رّد نماکّل کد ی، بارفتندینند و اگر ھم بعضی را نپذکقبول 
م یه گفتکھمانگونه  -انه و ابلھانه است؛ چون یار ناشین اّدعا، بسیا د خود بردارند!.یعقا

و اری وجود دارند یث جعلی بسیسّنت، احاد تب اھلکعه و ھم در یتب شکھم در  -
 اند. ردهکن، آنھا را رد یمحّدث

ث نادرست را ید احادیه: نباکد یحق ندارد بگو -و سّنی عه یاز ش -س کچ یاساسًا ھ
ث نادرست در یل وجود احادید: به دلین حق ندارد بگویرد! ھمچنکمردود اعالم 

ن استدالل جاھالنه یتاب و علمای قم، اکتاب رّد شود!.. مترجم کّل کد یتابی، باک
رند!.. به یگردن بگز به یجانی را نیھای تیجروکستی یاند و با ردهکجانی را منتشر یت

اند و  ردهکجانی و علمای قم برای خودشان درست یه تکبستی است  ن بنیراستی ا
 .اند!! دشان را رسوا ساختهیگانه قلم برداشته و ھم خود و ھم عقا انه و بچهیار ناشیبس
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ام  عییه با دوستان شکی یھا ه آن قسمت از جواب نامهکست یمناسبت ن نجا بییدر ا
نًا یاختصاص دارد، ع -ث موضوعی یعنی احادی -ن موضوع یام، و به ھم ردهکمطرح 

 م:یاوریب
* * * 

 »:مآخذ شیعه و سّنی«ها در رابطه با  جواب نامه

ن یتر حیح بخاری را صحیسّنت، صح علمای اھل«د: یا نامه خود آورده ۹در صفحه 
خود او «ه: کد یا هردکر کدر صفحات بعدی ذ» نییلک«و در مورد » دانند صحاح سّته می

تابش را کنی یلکام:  ه چرا گفتهکد یا راد گرفتهیو به بنده ا» داند تابش را مطلق نمیک
 د!.یا ردهکسّنت گوشزد  را از اھلت غلطی یداند؟ و بعد چند روا مطلق می

ن یست، اّما ایسّنت خالی از خرافات ن تب اھلکه کم ی(جواب): آری! ما ھم قبول دار
لی یعشری و اسماع اعم از اثنی -ان یعیان و شین سنّ یباشد.. به نظر بنده ا نمیطرفه یک

ن یعه و سّنی، در عیتبشان باشند.. مآخذ شکد جوابگوی مجعوالت یه باکاند  -دی یو ز
د ھر دو یاند و با ز انباشته شدهیث غلط نیحی دارند، از احادیمطالب صح یکه ھرکآن 

 صاز ناحق، با قرآن و سّنت قطعی رسول خدا  ز حقییدسته از مآخذ را برای تم
 ق داد.یتطب

عی ھست؛ مانند مطالب ُپرمغز یاری از مطالب سودمند ھم در آثار شیبس
، ولی متأّسفانه مطالب خرافی »لیمکدعای «ری چون یو دعاھای دلپذ» البالغه نھج«

 حق والرقى العني«د: یگو ه میکشود! مانند آن  مالحظه می» البالغه نھج«ز در ھمان ین

زخم و افسونھا و جادوھا حق است...  چشم«. »السحر حق... والعدو ليست بحقحق و

 .١»ست!ین گر، درستیماری از شخصی به شخص دیری بیولی واگ
ان یعیش -» رهیبکجامعه «ھمچون دعای  -ز ید نیز و خالف توحیآم که شریو أدع

جانبه به  یکست ما به صورت ین سزاوار نینطور است.. بنابرایدارند! در فقه ھم ھم
ه کرا ھمان اعتراضی یم؛ زینکفرقه را دربست قبول  یکم و آثار یگر فرق بتازیتب دک

نًا بر خود شما ید، عیسّنت داشته باش تب اھلکن است به کعه ممیش یکمثًال به عنوان 
نماھا! را از اسالم برای  د، من انحرافات سّنییوارد است! چنانچه اگر جنابعالی سّنی بود

                                           
 .۳۹۲اإلسالم، کلمات قصار، شماره  البالغه، شرح فیض نھج -١
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تب کب را از یب و غرید، برخی از مطالب عجیعه ھستیشمردم، اّما چون ش شما برمی
اورم تا ینجا بیدر ا -د یا زنان آورده ه در نامه خود طعنهکھمانند شما  -عه یه شیاّول
 م:یه به خواست خداوند ھمه به سوی اعتدال بروکبل

تابش را کنی، یلکخ یده، شینام» حیصح«تابش را ک -به قول شما  -اگر بخاری 
تاب گردآوری شده از آثار کن یه اکدارد  ح مییاش تصر دانسته و در مقّدمه» افیک«

تابی کخواھم  ه میکوگفتی «... سد: ینو ن اسالم است!.. مییح از امامان راستیصح
ند و مرجع کاز ین وی را بیه دانشجکن در آن باشد یه تمام قسمتھای دکداشته باشم 

ح امامان صادق و سّنتھای ین و عمل به اخبار صحیه علم دکسی کخواه باشد و  تیھدا
را از  صرد و واجبات خدا و سّنت پیامبر یتاب برگکثابته مورد عمل را خواھد از آن 

تعالی به یدوارم خدایتابی باشد، امکن یه اگر چنکتاب انجام دھد، و گفتی کروی 
ند و به کمذھبان ما را اصالح  ش، برادران و ھمیق خویاری و توفیله آن و به یوس
ه کتابی را کف یه تألکر کند. پس بدان ای برادر!... خدا را شکتشان متوّجه یھدا

امل نمود، آن کتابش را کنی یلکه که زمانی کاند  و حّتی آورده .١»رد!کّسر یخواستی، م
در سامراء واقع است، نشان داد و امام دوازدھم  هکرا به امام دوازدھم در سردابش 

 .٢»افی است!کان ما یعیافی برای شک« .»الكاىف كاف لشيعتنا!«گفت: 
، جای سخن »داند تابش را مطلق نمیکنی، یلکخود «ه: کن، گفته جنابعالی یبنابرا

نی ھمراه با برخی از یلکخ یث است، خود شیھزار حد۱۶ه شامل کافی کتاب کدارد! 
و » عباس قمی«و » اشانیکض یف«و » دیخ مفیش«عه از جمله یگر شیعلمای د

 .٣راد است!یب و ایه بدون عکمعتقدند » أسترآبادی«
ز یو ن» فرزندش«و » د ثانییشھ«عه مثل یگر از علمای شیاّما طبق گفته برخی د

ث یھزاران حداند، معتقدند  ه انجام دادهکقاتی یبعد از تحق» تر محّمد باقر بھبودیکد«
مھرماه » ھان فرھنگیکی«د مصاحبه روزنامه یتوان افی وجود دارد! شما میکنادرست در 

از  -ه آقای بھبودی کد ییتر محّمدباقر بھبودی را مطالعه نماکشمسی با د۱۳۶۵
ان یمعتقد است از م -شناسی تجربه دارد  ثیسال در حد ۳۰ه کعه ین معاصر شیمحّدث

                                           
 .۸ ، ص۱ بیت، ج اصول کافی، چاپ دفتر نشر فرھنگ اھل -١

 .۲۵ نگاه شود به مقّدمه کافی، ص -٢

 .۹۸ ، ص۳ الکنی و األلقاب، شیخ عّباس قمی، ج -٣
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ث را درست یحد ۳۷۸۳ھزار آن جعلی ھستند و تنھا ۱۲از ش یافی، بکث یھزار حد۱۶
 آورده است!.» افیکح الیصح«ه نام تابی بکث را در ین تعداد حدیدانسته و ھم

و خاطرنشان » دانند ح مییبرخی از علمای سّنی، مآخذشان را صح«د: یا فرموده
ح از یث صحیص حدیان مآخذ خود را مطلق ندانسته و برای تشخیعیش«ه کد یا ساخته

 ».ن مطمئن قابل قبول دارندیغلط، مواز
ز مآخذشان، یست و آنان نین نیان چنیه اّوًال در مورد سنّ یک(جواب): در حال

 .تبشان توّسط خودشان نقد شده است!کشارحان متعّددی داشته و 
اند؛ به  دانسته» حیصددرصد صح«تب خود را کعه یابر فقھای شکًا برخی از ایثان

سد: ینو می» هیحضره الفقیمن ال «در مقّدمه » هیبابو إبن«نی، یلکعنوان نمونه عالوه بر 
دھم و به  ه بر طبق آنھا فتوا میکنم آن آثاری را کراد یه اکتاب کن یردم در اکقصد «

 ».م استیان من و خداین آثار، حّجت میه اکنم و معتقدم ک م میکصّحت آنھا ح
ه و یالفق حضرهیال افی و استبصار و منک«د: یگو ز میین موسوی نیالّد  د شرفیس

امًال قطعی است.. و البته کن آنھا، یب، ھمگی متواتر ھستند و صّحت در مضامیتھذ
 .١»!ن آنھاستیتر ن و متقنین و بھتریتر مییافی قدک

 ح و گردآوری شده ازیتابش را صحک -ه گذشت کچنان -نی یلکه کباری! در حالی 
 م:ینیب ثی را در آن میین احادیداند، چن ح ائمه مییآثار صح

به او گفت: ای رسول خدا! پدر  - صاالغ پیامبر  -ر یه: عفکت است یاز علی روا«
ت باد! ھمانا پدرم از پدرش، و او ھم از جّدش، و او ھم از جّد چھارمم یو مادرم فدا

ستاده و دست ینار او اکنوح در شتی بوده است و کرده است: او با نوح در کن نقل یچن
امبران و یه سرور پکد یآ ا میین االغ، االغی به دنید و گفت: از صلب ھمیشکبر پشتش 

ن االغ را یه اکی یش برای خدایشود! پس حمد و ستا خاتمشان بر روی آن سوار می
 .٢»!!م قرار دادیبرا

 صزند و پدر و مادِر االغش را فدای پیامبر  ه حرف میکن االغی یعجب از ا
ه با نوح بوده است! مگر االغھا چند سال عمر کند ک ند و از جّد چھارمش نقل میک می
 .ه تنھا چھار پشت آن به نوح برسد!کنند ک می

                                           
 .۷۲۹ ، ص۱۱۰ الدین، مراجعه المراجعات، عبدالحسین شرف -١

 .۲۳۷ ، ص۱ اصول کافی، ج -٢
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ر بود، یش متوّلد شد، چند روزی بی صامام صادق فرمود: چون پیامبر « -
ر جاری یند، خدا در پستان أبوطالب شکتان خود افأبوطالب آن حضرت را به پس

 .١»!!خورد ر مییامبر از آن شیساخت و تا چند روز پ
د ییه مردگان را زنده نماکد یا شما قادرید: به امام باقر گفتم: آیگو ر مییأبوبص« -

د؟ فرمود: بله به اذن یسی را شفا بخشیماری پیورمادرزاد و مبتالی به بکو 
شدم و بر صورت  یکشو ای ابامحّمد! پس نزد یکت: نزدخدا، سپس به من گف

ھا و تمام  ن و خانهید و آسمان و زمید، ناگھان خورشیشکو چشم من دست 
ا دوست داری یدم! سپس به من گفت: آینگاه د یکه در شھر بود، در کآنچه 

ه مردم دارند و در آن صورت کی یزھایا به تو ببخشم آن چین گونه بمانی یھم
ا تو را به ھمان وضع یامت بر آنھا است، یه در روز قکی یزھایباشد آن چبر تو 

ت باشد؟! گفتم: دوست یبرا -خالصانه  -سابق برگردانم و در آن صورت بھشت 
ه کلی کد و به ھمان شیشکدارم ھمچون سابق برگردم! پس بر چشمم دست 

د و من یپرس ر از امام صادقید: أبوبصیحمزه گو بن أبی علی« ٢»!!بودم، برگشتم
امبر را چند مرتبه به معراج بردند؟ یرد: قربانت گردم! پکحاضر بودم، عرض 

ت یدر مقامی نگه داشت و گفت: در جا خ ل او رإ؛ثثگیفرمود: دو مرتبه، و جبر
غمبری در یچ فرشته و پیه ھرگز ھکای  ستادهیی ایرا در جایست ای محّمد! زیبا

ل! یمشغول نماز است! فرمود: ای جبر ستاده است. ھمانا پروردگارتیآنجا نا
ه و کد: سّبوٌح قّدوس، منم پروردگار مالئیفرما گذارد؟ گفت: می چگونه نماز می

 .٣»!!شی داردیه رحمتم بر غضبم پکروح، 
د است و ھمه یدم، فرمود: پلیطلحه گفت: از امام صادق از قورباغه پرس بن عبدالّله«

نی! آنگاه فرمود: کد غسل یچون لمس نمودی باشده است، و  وانات مسخیانواعش از ح
ه با او کنارش مردی بود کعنی امام باقر) زمانی در حجره نشسته بود و در یپدرم (

ن وزغ سّنی یند! پدرم فرمود: اک ه با زبانش ولوله میکد یگفت. ناگاه وزغی د سخن می
ن مرد یز تا این ند، مینکاد ید: به خدا سوگند! اگر عثمان را به دشنام یگو است و می

                                           
 .۲۷ ، حدیث شماره۴۵۸ ، ص۱ ھمان، کتاب الحجة، باب مولد النبی، ج -١

 .۴۷۰ ، ص۱ فروع کافی، ج -٢

 .۱۳ھمان مأخذ، حدیث شماره  -٣
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ه یامّ  از بنی یکچ یز پدرم فرمود: ھیدھم!... و ن نجاست، علی را دشنام مییعنی باقر) ای(
 .١»!!ه به صورت وزغی مسخ شودکنیرد، مگر ایم نمی
ه نگران آخرتش بود، فرمود: مگر کاش  ر از اصحاب خاصهیامام صادق به أبوبص«
ند! ک ا مییران شما حیدارد و از پ می میان را گرایعیه خدا جوانان شما شکدانی  نمی

ند؟ ک ران شرم مییدارد و از پ ت گردم! چگونه جوانان را گرامی میید: فدایر پرسیأبوبص
ند از ک ا مییران حیند و از پکه عذابشان کن یدارد از ا فرمود: خدا جوانان را گرامی می

ن مقام تنھا یا ایآت گردم! ید: فدایر پرسیرد! أبوبصیه از آنھا حساب پس گکن یا
تاپرستان؟ فرمود: مخصوص یکد و یا عموم اھل توحیان است یعیمخصوص ما ش

 .٢»!!شماست؛ نه ھمه مردم
ر مسلمان، ھمچون یه فرمود: نگاه به عورت زن غکت شده است یاز امام صادق روا«

 .٣»!!االغ است یکنگاھت به عورت 
ز است، یوضو بر جنازه جا ز بیا نماید: آیه از او پرسکسی کامام صادق در جواب «

 .٤»!!الی نداردکفرمود: بله! اش
-داند  ھای خود را خالی از ھرگونه نقص می ه او ھم نوشتهک» هیبابو إبن«و در آثار 

 م:ینیب ثی را میین احادیچن -عه یگر شین علمای دیھمچن
را ید؛ زینکزش و مخالطه نیردھا آمکع شامی فرمود: با یرب امام صادق به أبی« -

شان برداشته است و به یه خداوند عّزوجّل پرده از روکای از أجّنه ھستند  فهیردھا طاک
 .٥»!!شوند.. ده مییل انسانھا دکش

ده بود یخواب صه گفت: روزی رسول خدا کت شده یس روایاز أسماء دختر عم«
ه که سرش در دامان علی بود. پس علی نماز عصر را از دست داد تا آن کدر حالی 

ا! علی در حال یدار شد، گفت: خدایه بکامبر پس از آن یرد. پکد غروب یشخور
د را بر او برگردان! أسماء ین خورشیفرمانبری از تو و از رسولت بوده است! بنابرا

                                           
 .۳۷ ، حدیث القباب، ص۲روضه کافی، جزء -١

 .۴۷ ، ص۱ھمان، جزء -٢

 .۵۰۱ ، ص۶ فروع کافی، کتاب الزی و التجّمل، ج -٣

 .۱۷۰ ، ص۱ ، ج»الفقیه الیحضره من«ھمچنین  -۱۷۸ ، ص۳ ھمان، ج -٤

 .۲۶۹ الفقیه، کتاب المعایش و المکاتب، چاپ سنگی، ص الیحضره من -٥
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رد و سپس بعد از غروب، طلوع که غروب کدم ید را دید: به خدا سوگند! خورشیگو می
ه کرد تا آنجا کد بر آن طلوع یه خورشکن یوه و دشتی باقی نماند مگر اکچ ینمود و ھ

 .١»!!ردکد غروب یعلی برخاست و وضو گرفت و نماز عصر را گزارد، سپس خورش
ار و زندگی دارند که مسلمانان، کند کر کد فینبا صا پیامبر یه آکم یجا دارد بپرس

 صر ار پیامبکه کت ین روایا ایسی گذاشته و ساعتھا بخوابد؟! آکد سر به زانوی یو با
ت خواستگاری علی از یمتر از رواکن به او یدھد، در توھ انه جلوه میکودکن یرا چن

فه داشته تا یا علی وظیست: یست؟! به عالوه، از دو حالت خارج نیدختر أبوجھل ن
ت در حال فرمانبرداری از خدا و رسولش بوده!! یو طبق روا -ند کدار نیرا ب صپیامبر 

ند و کر یینماز بر او نبوده است! پس چرا نظم جھان تغف یلکن صورت تیه در اک -
ه الزم بود نمازش را نشسته کای نداشته، بل فهین وظیا چنید دوباره برگردد؟ و یخورش

ن حالت یرده و در اکفه خود عمل نیبه وظ س یند! اّما علکدار یا او را بیبه جای آورد و 
نفر  یکوتاھی کرا نظم عالم به خاطر رد و چک رد و نمازش را قضا میک د توبه مییز باین

ت را قبول دارند، چرا ھمچون علی نماز عصرشان ین روایان ایعیزد؟! و اگر شیبه ھم بر
 .ت آمده است؟!یه در رواکخوانند، آنگونه  را جدا از نماز ظھر نمی

�ۡذ ﴿ه: یر آیامام رضا در تفس«ه: کند ک ت میین از امام رضا روایه ھمچنیبابو إبن
ۡ�َعَم ٱ

َ
ِٓي � ُ َعلَيۡ َ�ُقوُل لِ�َّ ۡ�َعۡمَت  هِ �َّ

َ
ۡمِسۡك  َعلَۡيهِ  َو�

َ
َ  َوٱتَّقِ  َزوَۡجَك  َعلَۡيَك  أ  ِ�  َوُ�ِۡ�  ٱ�َّ

ُ َما َ�ۡفِسَك  قصد خانه  صد: رسول خدا یگو ن مییچن .]۳۷[األحزاب:  ﴾...ُمۡبِديهِ  ٱ�َّ
د، ینگام چشمش به ھمسر زه در آن ھکخواست، نمود  ه میکحارثه در امری  دبنیز

 .٢!!»سبحان الذ خلقكنب افتاد، پس به او گفت: یز

ارت ین را زیس قبر حسکھر «ند: ک ت میین روایچن صز از پیامبر ید نیخ مفیش
 .٣»!!شود ند، بھشت بر او واجب میک

                                           
 ، چاپ جدید.۶۱۰ ، حدیث شماره۲۰۳ ، ص۱ الفقیه، ج الیحضره من -١

در » سلمان رشدی«.. ھمین روایت را ۱۱۳ بابویه، ص عیون أخبار الرضا، أبوجعفر الصدوق إبن -٢
 ورده است!.کتابش آ

 .۲۵۲ إرشاد، شیخ مفید، ص -٣
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ن یارت قبر حسیاگر نتوانست به ز«ند: ک ت مییز از امام باقر روایخ مجلسی نیش
شود  ی از چشمش خارج نمیکچ قطره اشیند! ھکه یبه خاطر شھادتش گرش یبرود، برا

 .١»!!ا ھم باشدیه به اندازه درکنیبخشد، و لو ا ه خداوند گناھانش را میکنیمگر ا
گفته شد: چرا رفتاری با فاطمه  صه: به پیامبر کت شده است یاز امام باقر روا«

ه کل نزد من آمد درحالی یاز دخترانت نداری؟! فرمود: ھمانا جبر یکچ یه با ھکداری 
ر ییم با خود آورده بود، پس من آن را خوردم. آب پشتم با آن تغیبی از بھشت برایس
جه رفتم و او ھم فاطمه را حامله شد. پس من بوی بھشت را از یافت و سپس نزد خدی

 .٢»!!نمک او احساس می
ه نامش کای دارد  ه فرمود: خداوند فرشتهکده است ت شیز روایاز امام سجاد ن«
 .٣»!!ن ھر دو بالش، پانصد سال فاصله استیھزار بال دارد و ب۱۸ه کل است یخرقائ

ه آن را یعه است و ادعیار معتبر شیتب بسکه از ک» هیفه سجادیصح«ن در یھمچن
ن یاش چن هشمارند، در مقّدم اند و سندش را معتبر می قًا از امام سجاد دانستهیدق

بردن  نیس برای از بکچ یام قائم ما، ھیت، تا قیب ان ما اھلیاز م«ثی آمده است: یحد
ام ھم یرده و قکام نیومتھای باطل، قکا احقاق حّقی جھت براندازی حیظلمی و 

بت و غم و اندوه ما، یجه خواھد بود و جز به بال و مصینت ه بیکنیرد، مگر اکنخواھد 
 .»!!ندک زی اضافه نمییچ

پدرم مرا از پدرش و جّدش و «آمده است: » فه امام صادقیصح«ن در یھمچن
د یا دیی درربود و در رؤکرم را بر منبر خواب سبکه رسول اکرد کت یباالخره از علی روا

دار شد و در آن یروند، ناگھان از خواب ب ن مییینه از منبرش باال و پایه چند بوزک
ه ھزار ماه بر مردم یام ه... بنیکآسمان بدو وحی نمود ت را از ین آیل ایھنگام جبرئ

وھھای جھان در برابرشان به سرافرازی و که اگر کنند و چنان باشد کومت کح
 .»!!روز شوندیره و پیوھھای جھان چکن قوم بر یزند، ایشی برخکگردن
ام قائم ھر یدانست تا ق ه میک س یعل بن نیحس -ث ین دو حدیبنا بر ا -جتًا ینت

زی یش چیبت برایند، جز غم و اندوه و مصکام یه باطل قیشان بر عل از خانواده سک

                                           
 .۴۶۸ ، ص۲ جالءالعیون، شیخ مجلسی، ج -١

 .۱۸۳ ، ص۱ بابویه، ج علل الشرایع،إبن -٢

 .۳۲۷ ، ص۲ البرھان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج -٣
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ام و مقاومت در یز تاب قیوھھای جھان نکه کچنان -ه ھزار ماه یام ه بنیکنیماند، و ا نمی
رد! کام یه آنان قیجھت بر عل رد، بیکومت خواھند کبر مردم ح -برابرشان را ندارند 

گاه بوده و لذا با یه او از اکن خاطر بوده یه اھم ب س  د صلح امام حسنیشا ن مطلب آ
 .امد!!یآنان از سِر جنگ درن

ابان آن قدر یموسی در ب«آمده است: » البالغه نھج«ه در کنم کن را ھم اضافه یو ا
 .١»!!دا بودیمش پکمش از پشت شکه سبزی علفھا در داخل شکعلف خورد 

د، به یگری بگویسردمداران فعلی درباره دی از یکن سخنی را یبه راستی اگر چن
ن یه ما چنکا سزاوار است یدھان به دھان خواھد گشت و آن وقت آ»! کجو«صورت 
 .م؟!یریبپذ س یای را از قول عل مبالغه

عه به یتب شکن یتر ه در اساسیک -شمار آن را  توان خرافات فوق و امثال بی ا مییآ
به  -م یردکا از خدا، تنھا به بعضی از آنھا اشاره یخورد و ما به خاطر ترس و ح چشم می

 رفت؟!.ین خدا پذیعنوان متنی از د
اند:  ردهکتب سّنی را پر کب، یب و غریه با دروغھای عجکد یا ای را نام برده عّده

ما باور «د: یا رمه نردباز و... فرمودهکشعبه، ع ره بنیره، مغیه، عمروعاص، أبوھریمعاو
 ».ح باشندن خدا و سّنت رسول، راستگو و صالیآموختن دنان برای یم ایندار

ن یاند، اصوًال راه آموزش د نان چگونه افرادی بودهیه، اکنینظر از ا (جواب): صرف
شه را به یم و سپس عناِن عقل و اندیابیب» دلکراوِی پا«ای  ه ما عّدهکست ین نیخدا ا

 .م!یشان بسپاریدست سخنھا
ت یل ارزانی فرموده است تا در درجه نخست، راه ھداتاب داده و عقکخداوند به ما 

 صه سّنت واقعی رسول اوکم یابیق و بررسی منصفانه دریم و با تحقیابیتابش بکرا از 
ت، محدود و در معرض یم انسانکبه ح -ھمه  -چگونه بوده است، و اّال انسانھا 

ان قرار یاّن سھو و نساشتباھند، و ھر چند بزرگوار و بلندمرتبه ھم باشند، الأقّل در مظ
گر را نقد و بررسی یدیکه ھمگی، اقوال کن است یقت، ایدن به حقیدارند.. تنھا راه رس

 ق دھند.یارھای اساسی تطبیو با معنند ک
ب یه با دروغھای عجکسانی کاز »! ان سّنییدروغگو«باری! جنابعالی در برشمردن 

تب کن گونه افراد در ید! و اسامی ایا شدهاند، غافل  ردهکعه را پر یتب اربعه شکب، یو غر

                                           
 . ۱۵۹البالغه، خطبه  نھج -١
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رجال «و » رجال شوشتری«، »رجال ممقانی«، »رجال عّالمه حّلی«عی، مانند یرجال ش
ه از ک» اد آدمییز بن سھل«د؛ مانند: یید مالحظه فرمایتوان آمده است و خود می» شیک

نقی  ز امام علیات متعّددی ایه رواک» اریأحمدبن س«د.. یغالة بوده و از قم اخراج گرد
ه به قول ک» جعفر فزاری محّمدبن«ف قرآن آورده است.. یو حسن عسگری در تحر

ه ک» مکبن ح ھشام«بی در توّلد مھدی نقل نموده است.. یث عجیعّالمه حّلی احاد
» قییبن سالم جوال ھشام«رده است.. کم خداوند نقل یادی را داّل بر تجسیتھای زیروا

ار یجوان سی ساله است و بس یکل که خداوند در شکنیا ی را مبنی بریتھایه رواک
تاب تورات کن یوکفر تان در سیھودیه کرده است؛ ھمان اوصافی کتنومند است، نقل 

و امثال » بن أحنف فرات«حی بوده است.. یه اصًال مسک».. نیبن أعةزرار« اند!. آورده
 .ارند!یه بسکآنھا 

در  -ھمچنان  -اتشان یاند، ولی روا ردهکنان سلب اعتماد یعی از ایعلمای رجال ش
س یھا تدر رد و در حوزهیگ عه ھست و مرّتب مورد استناد قرار مییتب مشھور شک

آثار  -ه ھست ک -اری ھست یھای بسیسّنت گمراھ ن، اگر در آثار اھلیشود! بنابرا می
به لحاظ  -ھر دو  -عه و سّنی یز مملو از خرافات و گمراھی است! شیعی نیش

اند و راه سالمت آن  اند، به خطا رفته ه گرد آوردهکھای متناقض و مغلوطی  عهمجمو
ق و بررسی منصفانه، یو تحق» سّنت قطعی و ثابت«و » تابک«ق با یه از راه تطبکاست 

 م.یرا واگذار» میسق«را انتخاب و » حیصح«
 »!.ه از رجال موّثق صحاح استیه معاوکد یدان البد می«د: یا فرموده

، »بختری ث بنیرلیأبوبص«ه کد ینم: حتمًا خبر دارک ز عرض میی: بنده ن(جواب)
 -نھا یو امثال ا» محّمد فزاری جعفربن«، »وفیکل یإسماع جعفربن«، »نیل رزیإسماع«
عه به یتب شکان یاز راو -اند  ّذاب و اھل غلو شمردهکعه، آنھا را یتب رجال شکه ک

 .شود! ده مییتب دکن یا ات فراوان از آنھا دریروند و روا شمار می
اِن دروغگو، یھای بعضی از راوییگو اوهیتب خود را ازخرافات و کد یان بایآری! سنّ 

و چه  -اند  ردهکتب خودشان نکن اقدامی را در مورد یان تا چنیعیسازند؛ ولی ش کپا
، رندیتوانند بر آنھا ُخرده بگ نمی -ار انجام شود، ھمه به وحدت برسند کن دو یبسا اگر ا

اورند یالمثل مشھور عرب را ب راد جنابعالی، آن ضربین ایان در برابر ایو اّال جا دارد سنّ 
 ».انداز!یای است، به خانه من سنگ م شهیات ش ه خانهکتو «د: یگو ه میک
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سی کرد.. یراد بگیتواند به سّنی ا تب پر از خرافاتش، نمیکعه، با آن ھمه یش
 ساخته است!. کھا پا از ھمه فرقه خود را هکاری دست زند کن یتواند به چن می

» اعتقادات«تابش کبه  -ه قمی یبابو إبن -خ صدوق ینامه خود، از ش ۸در صفحه 
ه از کثی ید و در رابطه با حدیا عه دانستهید شیرده و آن را معّرف عقاکاظھار عالقه 

اخل ه در آن آمده: شخص خنثی دک -رده بودم کتان نقل یصدوق، برا» خصال«تاب ک
و » ستید، نیا ردهکه شما گمان کخنثی بدان معنی «د: یا فرموده -شود!  بھشت نمی

 د.یا تب لغت رجوع دادهکمرا به 
تاب اعتقادات که در که: اّوًال از جمله مطالب خرافی کنم ک (جواب): عرض می

باب األعتقاد «ده در ین عقیه ایباشد.. در توج می» رجعت«آمده، موضوع صدوق 

ه در اّمتھای کی یزھاین اّمت ھمان چید: رسول خدا فرمود: در ایگو می »الرجعة ىف
ز بازگشت ین اّمت نیه در اکدھد. پس واجب است  قًا روی مییه، دقن رخ دادیشیپ

د به آقای یبا»!!.. ن بوده استیشیه در امم پکا روی دھد؛ ھمان گونه یمردگان به دن
برای  ÷  ا ھم چون زمان موسییه درکت ن سخن آن اسیه: الزمه اکصدوق گفت 
 -ل یاسرائ امبران بنییمانند پ -امبر ھم یافته شود و دھھا پکش صاّمت محمد 

بدون پدر متوّلد گردد وو... صدوق، چنان  ÷  سییسی ھم مانند عکمبعوث شوند و 
تابش را کبر آن بنا نھاده و » رجعت«ح دانسته و اصلی را به عنوان یثی را صحیحد

 .د!یدان ًا جنابعالی حّجت میظاھر

ه در نقد اعتقادات صدوق نوشته، ک »النّكة اإلعتقادية«تب کد در یخ مفیًا شیثان
ح دانسته است! یث صحیرده و آنھا را مخالف قرآن و حدکد او را رّد یاری از عقایبس

د را؟ یخ مفیا نظرات شید؟ اعتقادات صدوق ینک را انتخاب می یکدام کجنابعالی 
دام است؟ وی چه که (صدوق) یبابو ت از إبنید و تبعیل شما بر تقلیطور، دلن یھم

 گران دارد؟یبرتری بر د
ن لغت را یرده و اکستم زندگی یجنابعالی در قرن ب» خنثی«ثالثًا در رابطه با واژه 

ی نداشته ین لغت، چنان معنایخ صدوق اید!.. در زمان شیا گرفته» تفاوت بی«به معنی 
است.. در » ھم زن و ھم مرد«ا ی» نه زن و نه مرد«ن واژه ھمان یاز ا و منظور صدوق

ستم از یه در قرن بکن معنی و برداشتی یجز به ا» خنثی«از فرھنگھای لغت، یکچ یھ



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٨٠

 

ره یکه پکسی است کخنثی «د: یگو می» المنجد«ه کامده است!! چنانیدا شده، نیآن پ
 ».ان و زنان را با ھم داشته باشدمرد

* * * 
ر مطالب نامه و کری من از ذیگ جهین نتیو ا -شود  ب، مشاھده میین ترتیبد

سوای مطالب سودمند و  -عه یتب شکن یه در معتبرترک -ث فوق است یخصوصًا احاد
تب کشود.. در  ده مییز دیاری نیخرافات و خطاھای بس -م یستیر آن نکه منکباارزش 

ار برد و آنھا را با کث را به یاحادصّحت  کد مالیل.. و باکن شیز، به ھمیسّنت ن اھل
 -ه کد؛ نه آن یخ اسالم سنجیو مسّلمات تار صتاب خدا و سّنت قطعی رسول خدا ک

ار را فقط برای مآخذ سّنی الزم دانسته و ھر آنچه در موافقت کن یا -جانی یھمچون ت
 .خت!یه را به دور ریاند، گرفته و بق عه گفتهیبا اعتقادات ش

اند: آثار منقول  ه ائمه فرمودهکات متعّددی آمده یه، روایتب امامکچنانچه در خود 
ه فرمود: کت شده است یروا س ید؛ مثًال از علینکسه یتاب و سّنت مقاکاز ما را با 

ه مخالف آن باشد، کد و آنچه یریتاب خدا موافق باشد، برگکه با کپس آنچه «
 .١»دیواگذار

ثی از ما یچ حدید و ھیاز خدا بترس«ت: ت شده اسین روایز چنین س  از جعفر صادق
مخالف باشد،  صامبرمان، محمد یھای پروردگار ما و سّنت پ ه با فرمودهکد یریرا نپذ

 .٢!»قال الرسولقال اهللاّ وم: ییگو ه میکآنگاه 
* * * 

 استناد غلط به آیات قرآن:

ن، برای به ین و مغرضیی از روشھای مسخره ملحدیکه کم یردکقبًال اشاره 
نجا، تنھا یم است.. در ایرکاتی از قرآن یدشان، استناد غلط به آیار پلکنشاندن اف رسیک

ه ک -اش  ن برای اثبات خواستهیجانی به رسم و روش ملحدیه تکاتی یبه چند مورد از آ
 م:ینک آورده، بررسی می -نمودن ارتداد اصحاب است  اثبات

                                           
 .۲۳۷ ، ص۱ أمالی، شیخ طوسی، ج -١

 .۱۹۵ رجال الکشی، ص -٢
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ه اصحاب از رسول کشود  ه، مّدعی مییبیان حدیف جری) بعد از تحر۱۳۱در (ص 
لش اعتراض یردند و دلکاطاعت ن -دن سر و قربانی گوسفند یدر امر تراش - صخدا 
ه استناد ین آیچ ارتباطی به ایه است و سپس بدون ھیبیه صلح حدیدر قض سعمر 

 ند:ک می

ٰ  ِمُنونَ ؤۡ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُ ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  ُهمۡ بَۡينَ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما َحرَجٗ   .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥ا ّمِمَّ
م قرار کآورند تا تو را در اختالفھای خود، حا مان نمیینھا ایت سوگند! اینه، به خدا«

چون و  ابند، و بییای ن ردهکم کچ ماللی از آنچه تو حیدھند، آنگاه در درون خودشان ھ
 ).۱۳۱(ص  .»م فرمانت گردندیچرا تسل

قرآن به دور  که تا چه اندازه از فھم و درکرده که ثابت ین آیجانی با استناد به ایت
ن یدرباره منافق -ه بعدش مرتبط است یآ یکه قبل و یه با پنج آک -ه ین آیرا ایاست؛ ز

مان دارند ولی یو حال حاضر، ظاھرًا ا صه در زمان پیامبر کی ید؛ ھمانھایگو سخن می
ات کخوانند و ز ه نماز میکن است یھای آنھا ا مان ندارند.. نشانهیدر دل و باطن، ا

نند ک ولی جان خود را در راه خدا فدا نمی -ھرچند از آن ھم خوش ندارند! -دھند  می
عت خداوند و یت شریمکشوند و ھرگز به حا اشانه خود دور نمیکو در راه خدا از خانه و 

ستند و از یُمجری آن بوده، راضی ن صه در قرآن آمده و پیامبر کنش یی قوانیفرمانروا
 د:یفرما نند.. چنانچه میک ن بشری و منحرف جانبداری مییقوان

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  يَزُۡ�ُمونَ  ٱ�َّ

َ
�  ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  إَِ�َۡك  أ نزَِل  َوَما

ُ
 يُرِ�ُدونَ  لَِك َ�بۡ  ِمن أ

ن
َ
ْ  أ ٰ  إَِ�  َ�َتَحاَكُمٓوا ْ  ُغوِت َوقَدۡ ٱل�َّ ِمُرٓوا

ُ
ن أ

َ
ْ  أ ۡيَ�ٰنُ  َوُ�رِ�دُ  بِهِۦۖ  يَۡ�ُفُروا ن ٱلشَّ

َ
 يُِضلَُّهمۡ  أ

ْ لَوۡ َ�َعا �ِيَل لَُهمۡ �ذَا  ٦٠بَعِيٗدا  َضَ�َٰ�ۢ  ٓ  إَِ�ٰ  ا نَزَل  َما
َ
ُ  أ يَۡت  ٱلرَُّسولِ  �َ�  ٱ�َّ

َ
 ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َر�

ونَ   .]٦١–٦٠[النساء:  ﴾٦١ُصُدوٗدا  َعنَك  يَُصدُّ
ش ینند آنان بدانچه بر تو و پک ر میکه فکسانی کنی از ک ا تعّجب نمییامبر! آیای پ«

ومت و داوری را نزد طاغوت کخواھند ح ه) میکمان دارند، (در حالی یاز تو نازل شده ا
شان فرمان داده یه بدکرند؟!) و حال آن یم خدا بپذکمش را به جای حکح ببرند (و

فر کم او دھند و) به طاغوت کمان داشته و فقط تن به حیه (تنھا به خدا اکشده است 
زی ید به سوی چییایشان گفته شود: بیه بدکرند)... زمانی یمش را نپذکبورزند (و ح
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ن شما ی(تا ب دیامبر روی آوریرده است، و به سوی پکامبر) نازل یه خداوند آن را (بر پک
 .»نند...ک ه سخت به تو پشت میکنی یب ند)، منافقان را میکم کبر اساس قرآن ح

ِيَن َ�ۡعلَُم ٱ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
ُ َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ أ ۡعرِۡض  �َّ

َ
 .]٦٣[النساء:  ﴾َ�ۡنُهمۡ  فَأ

ست (و باطنشان با یچ شانیداند در دلھا ه خداوند میکسانی ھستند کآنھا «
 .»ن...کری یگ نارهکند)! پس از آنان ک فرق میظاھرشان 

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ﴿
َ
ِ  نِ ِ�َُطاَع �ِإِذۡ َوَمآ أ  .]٦٤[النساء:  ﴾ٱ�َّ

ه به فرمان خدا از او اطاعت کن منظور یم مگر بدیا امبری را نفرستادهیچ پیو ما ھ«
 .»شود...

ٰ  ِمُنونَ ؤۡ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُ ﴿  .]٦٥[النساء:  ﴾بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ
ه تو را در کند تا زمانی یآ اّما، نه! به پروردگارت قسم! آنان مؤمن به شمار نمی«

 .».ت و داوری نطلبند..یمکاختالفات خود به ح

نَّا َولَوۡ ﴿
َ
نِ  َعلَۡيِهمۡ  َكَتۡبَنا �

َ
ْ  أ نُفَسُ�مۡ  ٱۡ�ُتلُٓوا

َ
وِ  أ

َ
ْ  أ ا دَِ�ٰرُِ�م ِمن ٱۡخرُُجوا [النساء:  ﴾َ�َعلُوهُ  مَّ

٦٦[. 
شتن را به ید و) خویه (در راه خدا به جنگ بروکم یردک و اگر ما بر آنان واجب می«

د (و ھجرت یرون برویاشانه خود بکه (برای جھاد) از خانه و کنیا اید و یشتن دھک
 .»دادند ار را انجام نمیکن ید)، اینک

د، به یگو سخن می -روز و امروز ید -ن یمنافقه از که را ین آیجانی ایت
ردند، نسبت کعت یب صبا پیامبر » درخت رضوان«ر یه زکه یبینندگان در حدک عتیب

برند!.. درباره صلح  ار میکو شاگردانش به » ھریگلدز«ه کداده است.. ھمان روشی 
 ه استناد شود؛ نه آن:ین آید به ایه بایبیحد

ُ  رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ِ  َ�َۡت  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َعنِ  ٱ�َّ َجَرة نَزَل  َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ  َ�َعلِمَ  ٱلشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ  َ�َٰبُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  ٱلسَّ
َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨ قَرِ�ٗبا َ�ۡتٗحا َوأ

ردند. کعت یر درخت با تو بیه زکھمانا خداوند از مؤمنان راضی شد، آن ھنگامی «
نند) ک ل اعتراض میید به چه دلیآنچه در قلوبشان بود، دانست (و فھمپس خداوند از 

خود را (پس از ناراحتی و اعتراض به خاطر مفاد صلحنامه) بر آنان فرستاد  و لذا آرامش
 .»ه باشد) به آنان پاداش خواھد دادکبر و میه فتح خکی را (یکو فتح نزد
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جانی منافق و مرتد یه تکی ینھاه خداوند، به ھماکات سوره فتح یگر آین به دیھمچن
ر درختانش نھرھا جاری یه زکی ین و بھشتھایروزی و فتح مبید و وعده پیداند، نو می

و از  -امًال از درونشان که کنی یبه منافق -أعاذناالّله  -ا خداوند یاست، داده است.. آ
گاه است، وعده بھشت می -ه یبیدرون مؤمنان حد در فصل را ه یبیان حدیدھد؟!.. جر آ

 د.ینیبب» مناقب خلفاء«
 آورده است:»! ا بازگشت به عقبیه انقالب یآ«ه را به عنوان ین آی) ا۱۶۳در (ص 

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿ ۚ  َ�ۡبلِهِ  ِمن لَۡت قَۡد خَ  َوَما ُ�َمَّ فَإِيْن ٱلرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ٱنَقلَۡبُتمۡ  قُتَِل  أ َ�َ 

ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن أ َ  يَُ�َّ  فَلَن َعقَِبۡيهِ  َ�َ ُ اۗ وََسَيۡجزِي ٱ ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ ِٰكرِ�َن ٱل�َّ َّ�١٤٤﴾ 

 .]١٤٤[آل عمران: 
ه را ین آیا -مان دارد یه او ھم به ارتداد اصحاب اک -تاب که مترجم کد ینیاّما بب

 رده است:کچگونه ترجمه 
ز فرستادگانی ینش از او یه پکای از سوی خدا  ست جز فرستادهیو محّمد ن

د (و به ینک گرد می شته شود، شما عقبکا یا برود یز از دنیاند. پس اگر او ن درگذشته
س به عقب برگشت (و مرتد شد) ھرگز به کد)، پس ھر یگرد ش بازمییت خویجاھل

»! رگزاران را پاداش خواھد دادکانی نخواھد رساند، و خداوند سپاسداران و شیخداوند ز
 ).۱۶۳-۱۶۴(ص 

ۡو قُتَِل ﴿ ه آمده است:یآ در
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
، »شته شود؟کا یرد یا اگر او بمیپس آ  ﴾أ

ز یا او نیگو -ه است! ولی مترجم یجمله، جمله پرسشی است، و ھمزه، ھمزه استفھام
را به » پرسشی«ن جمله یھم -اد گرفته است! یجانی یاری را از تکف و دستیار تحرک
ز یپس اگر او ن«ه را حذف نموده و نوشته است: یستفھامرده و ھمزه اکل یتبد» خبری«

روانشان یه بعد از رفتنشان، پکامبران یر پیشته شود، (ھمچون ساکا یا برود یاز دن
ت ید و به جاھلینک گرد می ز عقبیردند و...) شما نکف یشان را تحریتابھاکبرگشتند و 

ای به  هیپروا، آ ه بیکچقدر راحت!!..واقعًا مترجم باجرأتی است »!!.. دیگرد ش بازمییخو
 ب است:ین ترتیح آن بدیند!.. ترجمه صحک ارا غلط ترجمه میکن واضحی را آشیا

اند  اند و درگذشته ز فرستادگانی آمدهیه قبل از او نکای  ست جز فرستادهی(و محّمد ن
شته شود، شمابه کا یرد یا اگر بمی). پس آز ھمچون آنان خواھد ُمرد!ین، او نی(بنابرا
چ ضرری به خدا یس برگردد (و مرتد شود) ھکد؟! البته ھر یگرد ت برمییجاھل
 دھد). رسد، و خداوند به زودی پاداش سپاسگزاران را می نمی
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ه کای جنگ احد نازل شده است، آنجا یدر قضا -عمران  ات آلیگر آیو د -ه ین آیا
ن یدن ایبعضی از اصحاب با شن».. شته شد!کشته شد! محّمد کمحّمد «د: یع گردیشا
گر ھمه یردند دکال ید و سست شدند و خیان نگردیگر در بدنشان جریعه، خون دیشا
رد!.. یم ز ھمزمان با او مییشته شده، اسالم نک صه پیامبر کنون کز تمام شد! و ایچ

ن یبنا به ا -خره در جنگ احد سستی جستند و باال -متھّورانه  -ن جھت یبه ھم
 .١ست خوردند!کش -گر یل دیل و دالیدل

سی و موسی و یز ھمانند عین صه: محمد که به آنھا فھماند ین آیخداوند با نزول ا
خته شدند و یه آنان برانگکست.. ھمانگونه یش نیای ب م و نوح و...: فرستادهیابراھ

  عنیی. ٢را خواھد داشتن سرنوشت یز ھمیردند و سپس ُمردند، او نکت یمردم را ھدا
ه آورده، زنده نگه کد ھدفی را ی، باالخره رفتنی است! شما باصه محمد کد یبدان
ه تنھا برای خدا و برای تحّقق ھدفی کد ید!! بایه خود او را ھدف قرار دھکنید؛ نه ایدار

ه ک -رد یا روزی بمیشته شود و کا اگر او ید.. پس آیاش بود، بجنگ ه محّمد آورندهک
د؟! و اگر یگرد تان برمی ت قبلییبه جاھل د وینک شما ھدفتان را فراموش می -رد! یم می
چه او  -ن بر ھدفتان ید!.. بنابرایرسان ه تنھا به خودتان ضرر میکد ید، بدانینکن یچن

ران و سپاسگزاران پاداش را خداوند به ماندگاید؛ زیماندگار باش -باشد و چه نباشد 
 دھد!. می

ز ین -مترجم ناشی!!  -ات را اشتباه آورده و ُمھری یآ -مؤّلف ناشی!!  -جانی یاّما ت
ن مفھومی یاق و معنی واضح آن را به ھم زده و با چنیرده و سکات را اشتباه ترجمه یآ

اند، بعد از وفاتشان، قومشان  آمده صه قبل از محمد کامبرانی یپ«رده است: کبازگو 
ه خداوند درباره کگر اوصافی یردند و دکف یل و تورات را تحریمرتّد شدند و انج

امبر اسالم و قومش ین سّنت خداست!.. و پیادآور شده است.. و ایل در قرآن یاسرائ بنی
فر کل، راه ارتداد و ییاسرا ز ھمچون بنییاران او نیستند و ین قاعده مستثنی نیز، از این

ند!!.. یگو گونه ھم می نیه ھمکنند و... ک ف مییرند و قرآن را تحریگ ش مییرا در پ

                                           
 عمران بجویید. ، شھید سید قطب، سوره آل»فی ظالل القرآن«را در  این دالیل -١

وَن َوَما َجَعۡلَنا لِبََ�ٖ ّمِن َ�ۡبلَِك ﴿فرماید:  خداوند به پیامبر می -٢ فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم ٱۡلَ�ِٰ�ُ
َ
ۖ أ  ﴾٣٤ٱۡ�ُۡ�َ

ادیم. آیا اگر تو بمیری، و ما برای ھیچ بشری قبل از تو عمر جاوید و ابدی قرار ند. «]۳۴[األئنبیاء: 
 ».مانند؟ آنان زنده می
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ه خود مرّبی و معّلم آنان بود و خداوند آنھا را کرا  صتوان اصحاب پیامبر  چطور می
ن یھم آمده، به چن ٢لیو اوصافشان، حّتی در تورات و انج ١ن اّمتھا دانستهیبرتر

 .رد؟!کاس یی قینسبتھا
ارا قرآن را به غلط کاد معارف اسالمی قم، آشینان به نام اسالم و به نام بنیوقتی ا
ستھای ملحد، چه یسکو مار» ھریگلدز«و » سلمان رشدی«گر از ینند، دک ترجمه می

لمان رشدی را ھم م اعدام سکمال برائت! حکتوان داشت؟!.. و بعد ھم با  انتظاری می
 نند!!.ک صادر می
ه یآن یا«آورد:  د؟!.. متعاقبًا مییگو ه چه مییجانی خودش در مورد آیم تینیاّما بب

امبر، فورًا مرتد شده و یه اصحاب، پس از وفات پکفھماند  ارا و به روشنی میکمه، آشیرک
 ).۱۶۴(ص ».. مانند ی پابرجا نمیکگردند و جز اند به عقب برمی

 صه با پیامبر کرد یگ مًا اصحابی را دربرمییه انقالب، مستقیپس آ«د: یگو ا مییو 
وفات آن حضرت، ناگھان به عقب برگشته و  نه منّوره معاشرت داشتند و پس ازیدر مد

ی برای یچ جایح داده است و ھین مطلب را توضیز ایامبر نیث پیدگرگون شدند، و احاد
ه کن دگرگونی و انقالبی ین گواه است بر ایز بھتریخ نیماند... و تار د نمییدودلی و ترد

(ص »! نماندندی از اصحاب، پابرجا کوست و جز اندیامبر به وقوع پیپس از رحلت پ
۱۶۵.( 

ھمان: أبوذر و  -عه یت شیطبق روا -» ی از اصحابکجز اند«جانی از یمنظور ت
 آورد: ل میین دلیداند و چن شان را مرتد می هیباشند و بق سلمان و عمار و مقداد می

 -اند  ر شدهکه ذین آیه در اک -شود مرتدان را  برای حفظ مقام اصحاب، ھرگز نمی«
ات پیامبر ینھا در زمان حیه اکنیرد، گو اکق یتطب» سجاح و اسود عنسیحه و یطل«بر 

ز یردند و رسول خدا نکامبری یمرتد و منقلب شدند و از اسالم برگشتند و اّدعای پ ص
ره و یبن نو که را بر مالین آیشود ا روز شد، و ضمنًا نمیید و بر آنان پیبا آنھا جنگ

ات به او کلی از پرداختن زیر به دالکزمان أبوبرا آنھا در یرد؛ زکق یروانش تطبیپ
 ).۱۶۴(ص »! ردند...کخودداری 

                                           
خۡ َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ -١

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]۱۱۰عمران:  [آل ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت  أ

ِ�يلِ ...﴿ -٢  .]۲۹[الفتح:  ﴾...َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ
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ح مطلبی یم داشت تا بعد از توضین مطالب را در ذھن خواھیرده و اکثی کنجا میتا ا
 م پرداخت..یگر، به ادامه شرح آن خواھید

ن ی، اصش مبنی بر ارتداد اصحاب بالفاصله بعد از پیامبر یجانی برای اثبات اّدعایت
 آورد: ) می۱۶۷و  ۱۶۶ات را در (ص یآ

ْ �ن َ�َتَولَّوۡ ﴿ ُ�مۡ  قَۡوًما �َۡستَۡبِدۡل  ا ْ  َ�  ُ�مَّ  َ�ۡ�َ مۡ  يَُ�ونُٓوا
َ
 .]٣٨[محمد:  ﴾َ�ٰلَُ�مأ

 .»ه مانند شما نباشندکآورد  گری میید، به جای شما گروه دینکو اگر پشت «

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِ�  فََسوَۡف  دِينِهِۦ َعن ِمنُ�مۡ  يَۡرتَدَّ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ  يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  ٱ�َّ

ذِلَّةٍ 
َ
ۥٓ أ ِ َ�َ  َوُ�ِحبُّونَُه ٍ� َ�َ ٱلُۡمۡؤمِن ِعزَّ

َ
ِ  َسبِيلِ  ِ�  يَُ�ِٰهُدونَ  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َ� أ  َ�َافُونَ  َوَ�  ٱ�َّ

ِ يُؤۡ َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل ٱ لَۡوَمةَ  ۚ  َمن �ِيهِ �َّ ُ  �ََشآُء  .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤ َعلِيمٌ  َ�ِٰسعٌ  َوٱ�َّ
ن خود برگردد و مرتد شود، یه از شما از دکد، ھریا مان آوردهیه اکسانی کای «

دارند، با  دارد و آنھا او را دوست می ه آنھا را دوست میکآورد  خداوند گروھی را می
چ ینند و از سرزنش ھک دا جھاد میاند، در راه خ افران سرسختکمؤمنان متواضع و با 

ه خواھد دھد و خداوند که به ھرکرم خداست کن یھراسند. ا ای نمی نندهک سرزنش
 .»بخش داناست وسعت

عنی ین معنی (یه بر اکاتی را یم تمام آیو اگر بخواھ«د: یگو ن مییو متعاقبًا چن
بدان اعتراف دارند، ان یعیه شکم را ین تقسید دارند و به روشنی اکیارتداد اصحاب) تأ

(ص »! ای دارد ژهیتاب وکاز به یم، نیح دھین بخش از اصحاب، توضیخصوصًا در مورد ا
۱۶۷.( 

 ه:کنیشوند و آن ا ر مییجانی دستگین مطالب از اّدعاھای تینجا، ایتا بد
عه عبارتند از: علی، عّمار، یت شیه در رواک - کارتداد اصحاب جز چند نفر اند -۱

 ات مشّخص شده است!.ین آیاز ا -ن لمامقداد، أبوذر و س
-ان نبوت یان نبوت باشند؛ چون مّدعیات و مّدعکن زیتوانند مانع مرتّدان نمی -۲

 صدر زمان خود پیامبر  -ذاب، سجاح، اسودعنسی و... کلمه یھمچون مس
ن یروز شد!.. مانعید و پیھم با آنھا جنگ صردند و خود پیامبر کاعالم ارتداد 

ر مستحق کات به أبوبکرا در ندادن زیوجه مرتد نشدند؛ زچ یات ھم به ھکز
ات ھم درباره آنھا نازل شده ین آیه مرتد شدند و اکن، اصحابی یبودند!.. بنابرا
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و پس از امبر معاشرت داشتند یه سالھا با پکنه بودند یاست، ھمان مؤمنان مد
 وفاتش، ناگھان برگشتند!.

شوند و خداوند گروھی را  مرتد می سوره مائدة، اصحاب ۵۴ه ینی آیب شیطبق پ -۳
در  -ھستند!  کجانی ھمان چند نفر اندیه به زعم تک -ستند یه مانند آنھا نک

سازد و فضل خداوند، تنھا شامل حال  دھد و بر آنان غلبه می برابرشان قرار می
چ ین از سرزنش ھیه در جنگ با مرتدکشود!.. افرادی  ن چند نفر مییا

ن و یگر مھربان و با مرتدیدیکراسند و خودشان با ھ ای نمی نندهک سرزنش
 افران، دشمنی سرسخت ھستند.ک

ردند و کجنگ  صان نبوت در زمان پیامبر یه مّدعکنیجانی مبنی بر این اّدعای تیا
ن روی یھم جنگ با مرتّد  صست داد و بعد از پیامبر کشان را ش ھمگی صپیامبر 

رده کعت یر خم بیدر غد س یه با علکنیخاطر اروانش ھم به یره و پینو بن کنداد و مال
ر خودداری کات به أبوبکدانستند، از پرداختن ز را غصب می سر کبودند و خالفت أبوب

 -خی نوشته! ین تارین بار، خود چنیه ھمه را از خود درآورده و برای اّولک -ردند ک
ن یتنادش به ادھد! و اس ت و خباثت او را نشان مییّذابکار است و کدروغ محض و آش

ھای پوچ و  ن گفتهیشتن را با اینده و خوکه خود برای خود کز، چاھی است یات نیآ
ز در آن دست و پا ینون نکه اکمی انداخته کآورش، در باتالق و لجنزار مترا شرم
اری یبه  -نجا یه ما در اکند ک ش را ثابت مییخالف اّدعا -قاً یدق-ات یرا آیزند!! ز می

 رد:کم یخواھبررسی  -خداوند 
 صالموت پیامبر  عه و سّنی، در ھنگام مرضیر شیخ و تفاسیطبق تمامی توار

ال یردند؛ با خکدا شده و اعالم ارتداد و جنگ با مسلمانان یان نبّوت پیبعضی از مّدع
ق اسالم را ین طریرند و از ایش را بگیتوانند جا رد، آنھا مییم می صه چون پیامبر کنیا

بود » کتبو«، غزوه صن جنگ پیامبر یه آخرکم یدان ھمه ھم خوب مین ببرند!.. یاز ب
در  .١روز شدندیادی پیالت زکر شد و مسلمانان بعد از مشیان متجاوز درگیه با رومک

د تا به ید کرا تدار سد یز ھزار نفری اسامةبن ه سپاه سهکاش بود  مارییزمان ب ھمان
 سر کأبوب .٢ندک رحلت می صمبر مرزھای روم بروند، اّما قبل از اعزامشان، پیا

                                           
 .۳۵۶-۳۷۷ ، شریعتی، ص»شناسی اسالم«نگاه شود به  -١

 آمده است.» مناقب خلفاء«جریان سپاه اسامه در فصل  -٢
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فه، یاز طرف شورای سق -رمترّقبه یو غ ١: به طور ناگھانیسو به قول عمر  -بالفاصله 
ناقص  -در ابتدا  -ن شورا یه اکشود؛ ھرچند  انتخاب می صن پیامبر یبه عنوانجانش

در آن لحظه حضور نداشتند و باعث  س یرا ھمه بزرگان اصحاب از جمله علیبود؛ ز
ر در ھمان لحظات کعت با أبوبیاز ب بر یز شد؛ چنانچه علی و زبیاعتراض آنھا ن

نَا إِالَّ « ردند و گفتند:کن خودداری ینخست بْ ضِ ا غَ قَّ يفِ املَشورة مَ رٍ أَحَ كْ ا بَ بَ  أَ رَ ا نَ إِنَّ وَ

 ِ ولِ اهللاَّ سُ دَ رَ عْ ا بَ َ هُ لِصَ  صالنَّاسِ هبِ هُ إِنَّ فَ َ فُ رشَ رِ نَعْ ا لَ إِنَّ ِ وَ نَنيْ انِى اثْ ثَ ارِ وَ غَ بُ الْ احِ

ولُ اهللاَِّ سُ هُ رَ رَ دْ أَمَ قَ لَ هُ وَ َ كِربَ ىٌّ  صوَ وَ حَ هُ الَةِ بِالنَّاسِ وَ ه ما را ناراحت کآنچه «. ٢»بِالصَّ

ت ندادند و ما از کفه شریعنی چرا ما را در شورای سقیست (یزی جز مشورت نیساخته، چ
ن مردم یتر ستهیر را شاکن امر بدون ما صورت گرفت) و إّال ما أبوبیم و ایخبر بود آن بیل کیتش

ه از او کم یامبر و ھمدمش بوده و ما می دانیار غار پیرا او یم؛ زینیب عنی خالفت) مییبه آن (
ه امام جماعت مردم شود، کرد کز به او امر ید ماست) و رسول خدا نیسف شیسّنی گذشته (و ر

 .»ه خود زنده بودکالی در ح
و  -رد ک د مییه از چند جھت اسالم را تھدکمی یاّما به ھر حال، به خاطر خطر عظ

ز مسلمانان، با کنه، مریه به طرف مدکان نبوت بودند یطرف مّدع یکه: از کنیآن ا
ی از یھا گر، نامهیه ھمگی ھم مسّلح بودند، رھسپار بودند و از طرف دکھزاران نفر 

د و ینکات معاف کستی از پرداخت زیه ما را باکشدند  ر میینه سرازیمختلف به مدل یقبا
، پس س  ھزار نفری اسامه گر، سپاه سهید، و از سوی دیاّال خود را برای جنگ آماده ساز

به  صه پیامبر کتی یا به مأمورینند! آکار که چه کمانده بودند  صاز رحلت پیامبر 
 -نه برای دفاع بمانند؟! یش آمده، در مدیه پکر اضطراری ا به خاطیآنھا سپرده بروند، 

عت یب سر کرده و با أبوبکپوشی  از اعتراضشان چشم س یتمامی اصحاب و از جمله عل
 ند:ک ت مییخ طبرسی از امام باقر رواینمودند.. ش

ه کزمانی  -داشت  ار او را دوست مییبس صه رسول خدا ک -د یاسامه بن ز«
ه نامه کوست. زمانی یبه مأل أعلی پ صنه خارج شد، رسول خدا یھمراه سپاھش از مد

د ینه برگشت، آنگاه دید، از سفرش منصرف شد و ھمراه با سپاھش به مدیبه اسامه رس

                                           
 ). ۶۸۳۰... (صحیح بخاری، کتاب الحدود، باب رجم الحبلی، حدیث شماره »بكر فلتة كانت بيعة أبى« -١

 .۳۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -٢
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رفت و گفت: چه شده  ÷طالب  بن أبی اند، نزد علی ر جمع شدهکه مردم بر أبوبک
ردی! فرمود: کعت یتو ھم با ینی! أسامه گفت: آیب ه میکن شده یاست؟ علی فرمود: ھم

 .١»آری!
ند: ک ن اقرار مییز چنین -عه یاز علمای بزرگ ش -اشف الغطاء کخ یش

ن سرا به سرای آخرت ارتحال یاز ا صد رسول خدا یه دکن علی، زمانی یرالمؤمنیأم«
ه بعضی از کنیا ایاش  م و جوانیکه جماعتی از صحابه با او به خاطر سّن کد یافت، و دی

نی یز، مجاھدیفه اّول و دوم را نیردند و خلکعت نیرا دوست نداشتند، بش او یقر
و گسترش فتوحات  صوش پیامبر یز جید و تجھیلمه توحکه در نشر کافت یتالشگر 
رد کعت ینند، با آنھا بک رده و نمیکغ نیوششی درکچ یاز ھ -ار و پنھان کآش -اسالمی 

 .٢»و آنھا را ھمراھی نمود
ن ینندگان، اک عتیگر صحابه به جرگه بیو د س یوستن علیب، با پین ترتیو بد

 رسد. ر رسمًا به خالفت میکو أبوبشود  ل مییمکت -جانی یبه قول ت -شورای ناقص! 
ت از ید، به تبعید گردییتأ -بدون استثناء  -از طرف ھمه  سر که أبوبکنیپس از ا

اصحاب، به طرف مرزھای رغم خواست بعضی از بزرگان  ، سپاه اسامه را علیصپیامبر 
ن مھاجر و انصار از جمله علی و عمر و طلحه و یز با سابقیند و خود نک روم رھسپار می

ات چه برخوردی کن زیه با مانعکنین و ایمسعود و... برای جنگ با مرتّد  ر و إبنیزب
م قطعی به جنگ با ھر یه بعد از تبادل آراء، تصمکند ینش ر و مشورت میینند، به تدبکب

 رند.یگ می -ات کن زینبوت و مانع انیعنی مّدعی -و گروه د
شود  ر میینه سرازیبعد از اعزام سپاه اسامه به مرزھای روم، اخبار گوناگونی به مد

 ٣ خیه تمام توارکاند و چنان لی به اسالم وفادار ماندهیلی مرتد شده و چه قبایه چه قباک
 اند: آورده

                                           
 ، چاپ کربالء.۵۰ اإلحتجاج، طبرسی، ص -١

 ، چاپ دارالبحار بیروت.۹۱ غطاء، صأصل الشیعة وأصولھا، کاشف ال -٢

 -۴۰۴ ، ص۱ ، ج»اثیر ابن« -۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۹۱-۱۴۴۹ ، ص۴ ، ج»تاریخ طبری«از جمله:  -٣
فتوحات « -۳۱۰-۳۱۱ ، ص۶ کثیر، ج ، ابن»البدایة والنھایة« -۴۳۵ ، ص۲ ، ج»ھشام سیره ابن«

، »بامداد اسالم« -۹۹ ، ص۱ ، حسنین ھیکل، ج»ابوبکر صّدیق« -۵و۴ ، ص۱ ، دحالن، ج»اإلسالمیة
 وو... ۷۲ ، ص۱ کوب، ج دکتر زّرین
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، »نهیُمز«ل یائف اقامت داشتند، به اضافه قبانه و طیه و مدکن میه در بکلی یقبا
ن سه شھر دور یه از حوزه اک» ُخزاعه«و » أسلم«، »أشجع«، »یکب«، »نهیُجھ«، »ِغفار«

 وفادار ماندند.ّالً به اسالم کھم بودند، 
ه تازه مسلمان شده بودند و ھنوز کل عرب یه قبایل، بقین شھرھا و قبایر از ایغ

م و یا بیگران یرده و از راه ھمرنگی با دکقلوبشان به خوبی رسوخ نم اسالم در یتعال
 ن برگشتند.یفته بودند، ھمگی از دریدھای ماّدی، اسالم را پذیام

است یفه به ریحن من، قوم بنییدر » أسود عنسی«است یمدلج به ر قوم بنی
د به أس ، قوم بنی»سجاح دختر حارث«است یم به ریتم مامه، قوم بنییدر » لمهیمس«
است یله غطفان به ریردند، و قبکنان اّدعای نبوت یه ھمگی اک» لدیحه خویطل«است یر

است یم به ری، قوم سل»دیز بن حطم«است یر به رکب ، قوم بنی»رییسلمه قش بنةقر«
با  یک، ھر »نیبحر«و » مھره عمان«، »عامر«، »ھوازن«ل ی، و قبا»لیفجاوةبن عبدبال«

ز، ین برگشته بودند نیه از دکگر را ید کوچکل یتمام قبا هکادی، در حالی یان زیسپاھ
 ردند.کی یآرا نگ با مسلمانان، صفنه و جیردند، برای حمله به مدک در خود جذب می

» ربوعی بنی«له ینه از جمله قبیل مجاور مدیه از طرف قباکن گزارشھا بود یدر ھم
ی یھا مانانشان، نامهیپ ھم و» انیُذب«و » َعبس«ن ی، و ھمچن»رهینو بن کمال«است یبه ر

ن یر ایم بود و در غید، ما با شما خواھینکات معاف که اگر ما را از زکرسد  ر میکبه أبوب
 .١م!ینک نه حمله مییگر به مدیل دیصورت، در اسرع وقت با قبا

در » أسد بنی«و » فهیحن بنی«و » مدلج بنی«ن، سه فرقه یھای مرتد ن فرقهیاز ا 
 -ھا  ه فرقهیردند، و بقکچند روز قبل از وفاتش اعالم ارتداد  صات پیامبر یزمان ح

 ردند.کمرتد شده و اعالن جنگ  سر کدر عھد خالفت أبوب -تمامًا 
شان، علی و  م جنگ با ھمگییگر اصحاب و تصمیپس از مشورت با د سر کأبوب

نه یھای مد تی در گذرگاهیی امنیرا، در رأس گروھھا شمسعود  بن ر و عبدالّلهیطلحه و زب
ھمواره  -باش نظامی  ه در حال آمادهکروھای مسّلح دستور داد یو به ن .٢مستقر نمود

ه کد یخبر رس سر که به أبوبکد یشکمستقر شوند و طولی ن صدر مسجد پیامبر  -

                                           
 .۵۹ حیاة عمر، شبلی، ص -۱۳۴ ، ص۱ أبوبکر صّدیق، ھیکل، ج -۱۳۷۱ ، ص۴ طبری، ج -١

 . ۴۰ ، ص۲ األثیر، ج إبن -۱۳۷۱ ، ص۴ ، چاپ تبریز طبری، ج۲۲۸ ، ص۴ البالغة، ج شرح نھج -٢
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در  س ین رو، خود شخصًا ھمراه با علیشوند.. از ا می یکنه نزدین به مدیسپاه مرتد
ن حمالت ناگھانی و سخت، تمام آنان را یرد و با چندکن حمله یرأس سپاھی به مرتد

 .١م درآورد!یبه تسل
له سپاه اسالم به فرماندھی یه به وسکروزی زودھنگام ین پینه از ایمسلمانان مد

ردند و در ھمان موقع بود کبشان گشت، احساس شادی ینص» القّصه ذی«در  سر کأبوب
ار، از مرزھای روم به یم بسیامل و غناکروزی یپز با ین سھزار نفری اسامه ه سپاه سهک

 ادی مسلمانان را دوچندان نمودند.نه برگشتند و شیمد
روزمندانه سپاه ینه و برگشت پیل مجاور مدیدادن قبا ستکپس از ش سر کأبوب

در سراسر  -به شرح سابق  -ه کی یاسامه، برای فرونشاندن طوفان ارتداد و آشوبھا
ن شد یم بر ایگر با بزرگان اصحاب مشورت نمود و تصمیبود، بار دپا شده  رةالعرب بهیجز

به  یکازده سپاه را ھر ینند و کم یروھای اسالم را به دوازده سپاه بزرگ تقسیه تمام نک
ر ین و سایان نبوت دروغیوبی مّدعکن ماھر و با سابقه، به سریی از مھاجریکفرماندھی 

ن یدر رأس دوازدھم سر کند و خود أبوبیاره اعزام نمیجز ن در تمام نقاط شبهیمرتد
 .٢نه باقی بماندیسپاه در خود مد

ن را آغاز یت خود رفتند و جنگ با مرتدیدام به محّل مأمورکازده سپاه، ھرین یا
در ارتباط  -ما یپ ابانیله شترسواران بیبه وس - سر که دائمًا با أبوبکنمودند، در حالی 

 .٣ردندک افت مییدر فهیبودند و دستورات الزم را از خل
شان،  د و پس از رشادت مسلمانان و مھارت جنگییشکن جنگھا، ماھھا طول یا

ھزار نفر از طرفدارانش ۲۱با » ّذابکلمه یمس«عنی ین دشمنان اسالم، یرومندترین
ا از یم شدند و یا تسلیه یرد و بقکتوبه نمود و اسالم را قبول » حهیطل«شته شدند و ک
ره از یجز جتًا تمام نقاط شبهیردند، و نتکرةالعرب فرار یخارج از جزا به ین رفتند و یب

                                           
 .۳۱۱ ، ص۶ البدایة، ج -۴۱ ص، ۲ أثیر، ج إبن -۱۳۷۳ ، ص۴ طبری، ج -١

أبوبکر  -۸ اإلسالمیه، احمددحالن، ص فتوحات -۴۲ ، ص۲ أثیر، ج إبن -۱۳۷۵ ، ص۴ طبری، ج -٢
 .۱۴۸، ۱ صّدیق، ھیکل، ج

 .۱۴۸ ، ص۱ أبوبکر صدیق، ج -٣
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ن و انصار و ینفر از مھاجر۱۲۰۰ش از ید و در مقابل، بیگرد کفر و ارتداد پاکه کل
 .١دندیُقبا به شھادت رس اھل

جانی ین واقعی گشتند.. اّما تیه ھمگی مغلوب مؤمنکن بود ین سرگذشت مرتّد ی... ا
حه و سجاح و... اشتباه گرفته و سپس یلمه و طلیی را به جای مسن مؤمنان واقعیھم

ه کرده کنی یب شید: خداوند پیگو آورد و می می -ش است! یه ضّد اّدعاک -ات را یآن آ
 .شوند و...!! مرتد می -ستند یه ھمانند آنھا نکبه جز چند نفر  -اصحاب 

آورندگان بعد از  مانینی خداوند، بعضی از ایب شیآری!.. درست است!.. طبق پ
ا اصحاب واقعی پیامبر یسانی بودند؟! آکن چه ین مرتدیشوند، اّما ا مرتد می صپیامبر 

جانی، یا تیم؟!.. گویه نام بردکلی یا آن قباینه با او معاشرت داشتند یه در مدک ص
سی کّلی به کرده است!.. ما به طور کن کاصًال معنی و مفھوم واقعی اصحاب را در

رده، با او معاشرت ک کمان آورده و او را دریا صه در زمان پیامبر کم ییگو یصحابی م
 ا رفته باشد.یمان از دنیا ھمان از، بیداشته و بعد از رحلتش ن

ن یه در مورد مرتّد کات، شواھدی را ین آینی خداوند در ایب شیحال با توّجه به پ
ا یه آکم ینیم تا ببیسنج البالغه می نھجات و سپس با سخنان علی در یم، با آیردکان یب

 .جانی؟!یا اّدعای تیشواھد ما درست است 
شوند، اّما خداوند در  آورندگان مرتد می مانیه گروھی از اکنی شده یب شیات پیدر آ

جنگند  ستند و با آنان در راه خدا مییه مثل آنان نکند ک مقابلشان قومی را سربلند می
ه اشاره کلی یبنا به دال -ه کسانی ھستند کن قوم یند.. ارس ومت و قدرت میکو به ح

ز یباشد.. خودشان ن ز دوستدارشان مییدوستدار خداوند و خداوند ن -رد کم یخواھ
رنگ ھستند.. اّما در یکپارچه و یکار مھربان و متواضع و یگر بسیدیکدوستدار ھم و با 

ُمجری قانون خدا  -اھی وتکچ یبدون ھ -ره و یّفار، سرسخت و چکن و یمقابل مرتد
ن بردنشان، در یرند.. برای از بیگ ھستند و ھرگز تحت سلطه و خضوع آنان قرار نمی

ام الھی، از کّلی در اجرای احکنند و در جنگ با آنھا و به طور ک راه خدا تالش می
روز یپ -طبق وعده خداوند  -ھراسند و باالخره  ای نمی نندهک چ مالمتیمالمت ھ

 شوند.. ل مییرامت خداوند ناکشوند و به فضل و  می

                                           
 .۱۷ ، ص۱ اإلسالمیة، ج فتوحات -۴۵ ، ص۲ أثیر، ج إبن -۱۳۹۰-۱۴۳۱ ، ص۴ طبری، ج -١
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شاھد مثال ماست؛ آنجا  -دانند  ن مورد میین در ھمیمفّسر -ه کز یگری نیه دیآ
 د:یفرما ه میک

ۡعَراِب  ِمنَ  ُمَخلَّفِ�َ قُل ّلِلۡ ﴿
َ
ْوِ�  قَۡو�ٍ  إَِ�ٰ  َسُتۡدَعۡونَ  ٱۡ�

ُ
ٖس  أ

ۡ
وۡ  تَُ�ٰتِلُوَ�ُهمۡ  َشِديدٖ  بَأ

َ
 أ

ْ  فَإِن ُموَنۖ �ُۡسلِ  ُ  يُۡؤتُِ�مُ  تُِطيُعوا ۡجًرا ٱ�َّ
َ
ۖ  أ ْ  �ن َحَسٗنا ُۡتم َكَما َ�َتَولَّۡوا  َ�بُۡل  ّمِن تََو�َّ

بُۡ�مۡ  ِ�ٗما َعَذابًا ُ�َعّذِ
َ
 .]١٦[الفتح:  ﴾١٦ أ

ه به سوی کن بگو: از شما دعوت خواھد شد ینش هیماندگان عربھای باد به بازپس«
عنی دو یشوند ( م مییا تسلید یجنگ د. با آنان مییرون برویقومی جنگجو و قدرتمند ب

نشان). اگر فرمانبرداری یرش دیا پذیشتر نخواھند داشت: جنگ با مسلمانان، یراه ب
ه قبًال کد، ھمانگونه ینکچی ید، خداوند پاداش خوبی به شما خواھد داد، و اگر سرپینک
 .»عذابتان خواھد دادی کد، خداوند با عذاب دردنایا ردهکچی یز سرپین

قوم أولی «ه منظور از کاند  ردهکنقل  -خش یوطی در تاریاز جمله س -ن یمفسر
ّذاب، چھار سال پس از کلمه یاست مسیه به رکاند »فهیحن بنی«ھمان قوم » دیبأس شد

 -شان و مؤمنان، جنگ سختی درگرفت و یان ایم سر که، در زمان أبوبین آینزول ا
ه حّجتی است بر ین آیاند: ا د.. و گفتهیان رسیروزی اصحاب به پایبا پ -طبق وعده خدا 

ه کچ جنگی واقع نشد ی، ھصه و رحلت پیامبر یرا بعد از نزول آی؛ زسر کخالفت أبوب
ر به جنگ با کاران أبوبیشان خوانده شوند! یماندگان به سوی ا ن و بازپسیمتخّلف

فه و عذاب یحن چی قوم بنییسرپات پرداختند و به موجب جنگ، کن زین و مانعیمرتّد 
ه به مؤمنان وعده داده است، مشاھده کی یویکشان، و اجر نیه خداوند به اکی کدردنا

 م.ینک می
ن نبودند و خداوند در برابرشان قرار داد و بر آنھا یه ھمچون مرتدکآری!.. آن قومی 

مصداق  ارانش بودند ویو  سر کأبوب -خی یر و شواھد تاریطبق تفاس -غالب ساخت 
 .واقع گشتند!» حبونهیحبھم و ی«ات و خصوصًا ین آیا

ن رابطه دوستانه یم چرا خداوند آنھا را دوست دارد و اصوًال چه موقع اینیاّما بب
ه مورد کاند  شود؟ مگر آنھا چه اوصافی داشته ارانش برقرار میین خدا و یدوطرفه ب

 ندارد؟:سانی را دوست کس چه کاند و برع محّبت خدا واقع گشته
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َ  ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ  ُ�ۡبِۡبُ�مُ  فَٱتَّبُِعوِ�  ٱ�َّ ُ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  ٱ�َّ  َوٱ�َّ
ِطيُعواْ ٱ ٣١ رَِّحيمٞ َ�ُفورٞ 

َ
َ وَ قُۡل أ َّ� ۖ ْ وۡ تََولَّ  فَإِن ٱلرَُّسوَل َ  فَإِنَّ  ا [آل  ﴾ ٣٢ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ُ�ِبُّ  َ�  ٱ�َّ

 .]٣٢-٣١عمران: 
د ینکروی ید، از من پیدار امبر به اصحاب خود) بگو: اگر خدا را دوست میی(ای پ«

د و یز شما را دوست بدارد و گناھانتان را ببخشاید) تا خداوند نیپا دار (و سّنت مرا به
د (و ینکچی ید و اگر سرپینکخداوند آمرزنده مھربان است. بگو: از خدا و رسول اطاعت 

 .»افران را دوست نداردکد)، خداوند یمرتد شو
ه شرط محّبت ک -سّنت او را  صه اصحاب پیامبر کدھد  ات نشان میین آیا

تًا خداوند یاند و نھا ه قرار گرفتهیه مصداق آکاند  پا داشته به خوبی به -باشد  دوطرفه می
ار ش قریرده و آنھا را مورد لطف و تفّضل خوکپوشی  شان چشمیاز لغزشھا و گناھھا

روز یجانی آنھا مرتد شده بودند، خداوند آنھا را پیداده است.. اگر بنا به اّدعای ت
داد و  داشت، در برابرشان قرار می ه آنھا را دوست میکگری را ید و قوم دیگردان نمی

ومت و خالفت اسالمی را به دست که حکگذاشتند  ساختند و نمی آنھا را مغلوب می
 .رند!یبگ

 م:یاز خدا بشنو -باز ھم  -ن قوم را یر اگیو اّما اوصاف د
ن را یخداوند، متق«.. »١دارد جنگند، دوست می ه در راه او میکسانی را کخداوند، «

خداوند، دادگران « .»دارد اران را دوست میکویکخداوند، ن« .»٢دارد دوست می
 .»٤دارد میان را دوست کنندگان و پاک خداوند، توبه« .»٣دارد وعادالن را دوست می

 نندگان (بر او) را دوستک لکخداوند، تو« .»٥دارد خداوند، صابران را دوست می«
 . و...»٦دارد می

                                           
َ إِنَّ ﴿ -١ ِ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ  . ]۴[الصف:  ﴾...ۦيَن يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيلِهِ ٱ�َّ

َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمتَّقِ�َ ﴿ -٢  .]۷۶عمران:  [أل ﴾فَإِنَّ ٱ�َّ

َ إِنَّ ﴿ -٣  . ]۴۲[المائدة:  ﴾ٱلُۡمۡقِسِط�َ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ٰ�َِ� َوُ�ِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ ﴿ -٤ َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ  .]۲۲۲[البقرة:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

ُ وَ ﴿ -٥ ِٰ�ِ�نَ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ  . ]۱۴۶عمران:  [آل ﴾ٱل�َّ

َ إِنَّ ﴿ -٦ ِ�َ  ُ�ِبُّ ٱ�َّ  . ]۱۵۹عمران:  [آل ﴾ٱلُۡمَتَوّ�ِ
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به واسطه  -ز یه خداوند آنھا را دوست داشته و آنھا نکاند  نگونه بودهیآری! اصحاب ا
 را:یداشتند؛ ز خدا را دوست می -اند  ه داشتهکمانی یا

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َشدُّ  َءاَمُنٓوا
َ
ا  أ ِ ُحّبٗ َّ  .] ١٦٥[البقرة:  ﴾ّ�ِ

 .»شان برای خداست مان دارند، ھمه دوستییه ایکسانکو «
دارند،  ان به اصحاب مھاجر و انصار روا مییعیر شیجانی و سایه تکی یو تمام نسبتھا

 را:یباطل و پوچ است؛ ز
 دوستخداوند، تجاوزگران را «.. »١دارد اران را دوست نمیکخداوند، ستم« 
خداوند، « .»٣دارد شه را دوست نمییفرپکاران ک انتیخداوند، خ« .»٢دارد نمی

. »٥دارد خداوند، مفسدان را دوست نمی«. »٤دارد خوشگذرانان را دوست نمی
 و.... »٦دارد بران را دوست نمیکخداوند، مست«

آمده است » امبریاصحاب پ«امل آن در فصل که بحث ک -ن شواھد ینون بعد از اکا
ر و کمرتد شدند، اگر أبوب صم: اگر اصحاب پیامبر یپرس رانش میکجانی و ھمفیاز ت -

بن عوف و سعدبن وقاص و...  د و عبدالرحمنیر و خالدبن ولیعمر و عثمان و طلحه و زب
شما گاھی سه و گاھی  -ه کمرتد شدند، پس آن قومی  -ن یرضی الّله عنھم أجمع-

چ یابلشان آورد و با آنھا جنگ نموده و از سرزنش ھخداوند در مق -د یدان چھار نفر می
روز شدند، چه یپ -عنی ھمان اصحاب! ی -ن یده و بر مرتدیای نترس نندهک سرزنش

 .سانی بودند؟!ک
ار بودند، ک انتیا منافق و گمراه و خیشدند، و  ر و عمر و عثمان مرتد میکاگر أبوب
 را:یدند؛ زیرس گر مسلمانان واقعی نمییومت و خالفت دکھرگز به ح

ُ وََعَد ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمنُوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا �ِض  ِ�  لَيَۡستَۡخلَِفنَُّهمۡ  ٱل�َّ
َ
 .]۵۵[النور:  ﴾ٱۡ�

                                           
ُ وَ ﴿ -١ ٰلِِم�َ  َ� ُ�ِبُّ ٱ�َّ  . ]۵۷عمران:  [آل ﴾ٱل�َّ

َ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ ﴿ -٢  .]۱۹۰[البقرة:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

انٖ ﴿ -٣ َ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َخوَّ  .]۳۸[الحج:  ﴾َكُفورٍ  إِنَّ ٱ�َّ

َ َ� ُ�ِبُّ ٱإِنَّ ﴿ -٤  . ]۷۶[القصص:  ﴾ٱۡلَفرِِح�َ �َّ

َ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡفِسِدينَ ﴿ -٥  .]۷۷[القصص:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 . ]۲۳[النحل:  ﴾ٱلُۡمۡستَۡكِ�ِ�نَ َ� ُ�ِبُّ  ۥإِنَّهُ ﴿ -٦
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اند،  سته انجام دادهیه عمل شاکسانی از شما (و نه ھمه شما) مؤمنان کخداوند به «
 .»ن را داده استیوعده خالفت در زم

ن یالبالغه ثبت است!.. اگر ا ه در نھجک س یم به سخنان خود علیرس و اّما می
 س یرانش را با سخنان علکجانی و ھمفیت -د یّلی، ھمه عقاکو به طور  -ده یعق

 -ه کستند، بلیرو علی نیه آنھا نه تنھا دوستدار و پکشود  م، معلوم مییق دھیتطب
تًا به شھادت یردند و نھاکت یدًا اذیه در زمان خودش، او را شدکگرش یاران دیھمچون 

ن و ین و مغرضیرو ملحد ه دنبالهکھم رساندند دشمناِن به ظاھر دوستی ھستند 
 .ھستند!! -روز و امروز ید-ھودی یھای »سبا بن عبدالّله«

ار کر و ھمراه و ھمکھمف -ھمواره  -در تمام مّدت خالفتشان، با آنان  س یرا علیز
برای جنگ  -اش  و تحت فرماندھی -ھمراه او  س رکعت با أبوبیبوده است و پس از ب

 د:یفرما رود؛ چنانچه خود می می» القّصه ذی«ن به یبا مرتّد 

سالم يدعون إىل حمق فأمسكت يد حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإل ...«

ة حممد دين اهللاّ و اهيم فخشيت إن مل أنرص اإلسالم وأهله أن أر فيه و إبر صملّ

تكون مصيبة أعظم عىل من فوات والية أموركم اللتى إنام هى متاع أيام  هدماً ثلامً و

ىف تلك األحداث هنضت معه بكر فبايعته و ت عند ذلك إىل أبىقالئل ثم يزول فمشي

رغم الكافرون فصحبتُه مناصحاً  إنحتى زهق الباطل وكانت كلمة اهللاّ هى العليا و

بعث إىل عمر فواله فسمعنا وأطعنا و بايعنا حترض أطعتُه فيام أطاع اهللاّ جاهداً فلام او

 .١»ناصحنا...و

دم گروھی از مردم مرتد شده و یردم، اّما دکر خودداری کعت با أبوبی... مّدتی از ب«
نند؛ ک دعوت می ÷  مین محّمد و ابراھیین خدا و آیاند و به نابودِی د از اسالم برگشته

رانی بزرگی در اسالم مشاھده یاف و وکشن نشتابم، یاری اسالم و مسلمیدم اگر به یترس
ه کتی یت امور و خالفت بر شما باشد؛ والیدادن وال ه بر من بزرگتر از، از دستکنم ک

                                           
الغطاء، چاپ لبنان،  البالغه، شیخ کاشف مستدرک نھج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ جالغارات ثقفی،  -١

، ۳ خان سپھر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۳۷۳ منار الھدی، علی بحرانی، ص -۱۱۹-۱۲۰ ص
 اإلسالم. البالغه شرح فیض ، نھج۶۲ھمچنین با کمی تفاوت نامه  -۵۳۲ ص
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رود! پس در ھمان ھنگام، به سوی  ه سپس از دست میکاالی چند روزی است ک
رفت ان یردم تا باطل از مکام یردم و به ھمراه او در آن حوادث قکعت یر رفتم و بکأبوب

ر از کافران باشد. پس با أبوبکل یو نام و گفتار خداوند باالتر است، ھر چند برخالف م
وشش تمام او را کُبرد، با  ردم و در آنچه خدا را فرمان میکرخواھی مصاحبت یراه خ

ومت را به عمر سپرد و ما کت و حید، والیه به حال احتضار رسکاطاعت نمودم. زمانی 
 .»م...یرخواھی نشان دادیموده و خم و اطاعت نیردکعت یب

ر مسلمانان در آن یردم و ھمراه او و ساکعت یر بکد: با أبوبیگو می س یخود عل
ا یم و...! آیردم تا باطل را مغلوب ساختکام یق -ن بود یه جنگ با مرتدک -حوادث 

سخن گفته و بر ضّد او  س یارانش، برخالف علیجانی و یه تکند ک ن ثابت نمییھم
 .نند؟!ک رده و میکعمل 

ان، یرانیدرباره رفتن خود به جنگ با ا س یفه بود، با علیه خلکزمانی  سعمر 
م.. ینکنجا بررسی یه جا دارد در اکدھد  ھم به او پاسخی می س یند و علک مشورت می

ست آن، از روز آغاز به فراوانی کن و شین دیروزی اینصرت و پ«د: یگو علی به عمر می
ده و سپاه حق یروزش گردانیه پکن خود خداست یه اکده است، بلمی سپاه نبوکا ی

ه الزم است، خود را کگاھی یاش نموده تا به آن جا ارییه آن را آماده ساخته و کاست 
م و یار شود و ما در انتظار وعده الھی ھستکند، آشکد طلوع یه باکبرساند و در آن افقی 

ه ین آید... (آنگاه به ایفرما اری مییند و سپاھش را ک اش وفا می خداوند به وعده

ُ ٱ وََعدَ ﴿ند:) ک استشھاد می ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم  ل�َّ
�ِض ٱِ� 

َ
 .١]۵۵[النور:  ﴾...ۡ�
د و آنان را گروه یگو ن سخن میین چنی، اصدرباره اصحاب بعد از پیامبر سیعل

داند، ولی  ن میین وعده الھی در امر خالفت در زمیان خدا و منتظریگربرحق و لش
معتقدند اصحاب بعد از  س جانی و علمای قم، بر خالف قرآن و سخنان علییت

با  سیشود عل ست؟! چطور میین به علی نین توھیا ایمرتد شدند!.. آ صپیامبر
ند و پشت سرشان نماز کشان ھمراھی یارھاکند و آنان را در تمام کعت ین بیمرتد

                                           
سخنان علی را با » اإلسالم فیض«الغه و از جمله الب شارحین نھج -۱۴۶، کالم ۱البالغه، جزء نھج -١

 اند. اشاره به آیه فوق آورده
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ند کاحشان درآورد و فرزندانش را به نام آنھا نامگذاری کبگزارد و دخترش را به ن
 .١و...؟!

برای  -باز ھم  -» ه جھادیآ«) تحت عنوان ۱۶۶جانی در (ص یه تکگری یه دیبه آ
 م:ینک اش مبنی بر ارتداد اصحاب آورده است، توّجه می دهیاثبات عق

َها ﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ِ ْ  ينَ ٱ�َّ ْ  لَُ�مُ  �ِيَل  إَِذا لَُ�مۡ  َما َءاَمُنوا ِ  َسبِيلِ  ِ�  ٱنفُِروا  إَِ�  ٱثَّاقَۡلُتمۡ  ٱ�َّ

�ِض� 
َ
رَِضيُتم ٱۡ�

َ
ۡ�يَا بِٱۡ�ََيٰوةِ  أ ِ�  ِمنَ  ٱ�ُّ ِ  َمَ�ٰعُ  َ�َما ٱ�ِخَرة ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة  ٣٨ قَلِيٌل  إِ�َّ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  ٱ�ُّ

بۡ واْ تَنفِرُ  إِ�َّ  وهُ  َعَذابًا ُ�مۡ ُ�َعّذِ ُ�ۡم َوَ� تَُ�ُّ ِ�ٗما َو�َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ
َ
ِ اۗ َوٱ ٔٗ َشۡ� أ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ َّ�
 .]٣٩ - ٣٨[التوبة:  ﴾٣٩ءٖ قَِديٌر َ�ۡ 

شود: در راه خدا  ه به شما گفته میکد، چرا ھنگامی یا مان آوردهیه اکسانی کای «
ا به یا به زندگانی دنید، آیچسب ن میید، به زمیخارج شو ھای خود د و از خانهینکجھاد 

و  کا در برابر آخرت، اندیھای دن د متاع و بھرهید؟ پس بدانیا جای آخرت راضی شده
د، یرون نروید و از خانه و منزل بینکار نیکه اگر در راه خدا پکد یز است، بدانیناچ

گری را برای جھاد به یگروه د رد وک، گرفتار خواھد کخداوند شما را به عذابی دردنا
ز ید و ھمانا خداوند بر ھر چیرسان انی به او نمییچ زیند و شما ھم ھیگز جای شما می

 .»تواناست
دھد  ز به روشنی خبر مییه نین آیا«سد: ینو ه بالفاصله میکجانی ین ھم گفته تیا

ن، یراستن یه گروھی از مؤمنکنیارزار سرباز زدند... و اکه اصحاب از جھاد و ک
 ).۱۶۶(ص »! نشان خواھد شدیگزیجا

اصحاب از جھاد سرباز «د: یگو ه میکد ینکجانی توّجه یی تیگو ّلیکن یبه ا
 .ن! تمام شد!!یھم».. زدند می

ه کاتی یآ -دھھا  -ه در مورد اصحاب وجود دارد؟ پس آن ین آیا در قرآن فقط ھمیآ
اند؟!.. آن سخنان علی  ه شدهدر مدح اصحاب به خاطر جھاد و ھجرتشان نازل شده، چ

 .ند؟!یجاکو فرزندانش، 
ن و یمھاجر -ز در مدح اصحاب یرو ائمه ھستند، ائمه نیرانش پکجانی و ھمفیاگر ت

ه در فصل بعدی به بعضی از آنھا اشاره خواھد شد؛ مثًال کاند  سخنانی گفته -انصار 

                                           
 آمده است.» مناقب خلفاء«تفصیل آن در  -١
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اد یز از آنھا یجانی و علمای قم نیا تیگو -به ھنگام سرزنش اصحاب خود  س یعل
شان در یھایارکقدمی و فدا و دوستان خود، و ثابت صاز اصحاب پیامبر  -اند!!  گرفته

اش، اگر  د و طبق فرمودهیگو لمة الّله سخن میکن خدا و اعتالی یاری دیجنگھا برای 
 .١گشت! مان سبز نمییشد و درخت ا ن ھرگز برقرار نمییه دیزدند، پا از جھاد سرباز می

ردند و ھمراه او در جنگھای کعت یب س ه با علی که، تمام افرادی کنیجالب اته کن
جانی و علمای قم، آنھا را مرتد یه تکاند  سانیکن و... بودند، ھمان یجمل و صف

ه کرده بودند و ھمانگونه کعت یز بین نیشیه با خلفای پکرا ھمانھا بودند یخوانند؛ ز می
شان ھمراھی یز در جنگھایگانه را ن ای سهردند، خلفکاری یش یعلی را در جنگھا

عنى إنه باي«د: یفرما سد، میینو ه مییه به معاوکای  در نامه س ینمودند؛ چنانچه عل

سانی با من کھمانا «. »عثامن عىل ما بايعوهم عليه...القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر و

 .»رده بودند...کعت یط بیز بر سر ھمان شرایر و عمر و عثمان نکأبوب ٢ ه باکردند کعت یب
را در تمام  شر و عمر و عثمان کو أبوب صه پیامبر کای بودند  نھا، ھمان صحابهیا

ز، ین نیردند و در جنگ جمل و صفکعت یز بین س یردند و با علکاری یمراحل 
ه کآنھا را اھل بھشت شمرده، در حالی  س یه خود علکدند یاری به شھادت رسیبس

 .ند!ک ر مییفکجانی آنھا را تیت

 .٣»أحلهم دار األمن بعد خوفهمواهللا لقوا اهللا فوفاهم أجورهم و... قد «

شان یامل بدکردند و خداوند، پاداش که آنھا خدا را مالقات کسوگند به خدا  ...«
 .»ا، آنان را در سرای امن و آرامش، جای داد!یم در دنیعطا فرمود و پس از ب
شود و  زده می رانش، شگفتکجانی و ھمفیقضاوتھای تن جور یانسان واقعًا از ا

ع و به یا به نام تشیزنند،  ع حرف مییا به راستی به دفاع از تشیه آکشود  می کوکمش
را منحرف سازند و از اسالم  -تجربه  مک -خواھند اذھان جوانان مسلمان  بھانه آن! می

ری آن، تجربه خوبی یارگک روز و امروز در بهین! دیه رجال دکند؟! شگردی یزار نمایب
 .دارند!

                                           
 رجوع کنید.» اصحاب پیامبر«به فصل  -١

 .۲۹ . وقعةالصفین، نصربن مزاحم، ص۶، نامه ۵البالغه، فیض اإلسالم، جزء نھج -٢

 .۱۸۱البالغه، خطبه  نھج -٣
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روزی.. آن ھمه یاند.. آن ھمه فتح و پ اد شدهیه یخ اسالم، دھھا غزوه و سریدر تار
رون رفتنھا.. آن ھمه یاشانه بکھا.. آن ھمه ھجرتھا و از خانه و یشھادتھا و جانفشان

 -البد اد فرموده، یدر قرآنش به صراحت از آن  -سبحان  -ه خداوند کبذل جان و مال 
 .جانی درست است!!یھمه دروغ است و سخن ت -اذ بالّله یالع

چ مستشرق مغرضی به خود جرأت یست ملحد و ھیسکچ مارینون، ھکبه نظر ما تا 
ه بعضی از اصحاب را که ین آید! خود ھمین سخن بگویرامون اسالم چنینداده، پ

می است کل محیآورده، دللی برای ارتدادشان یجانی به عنوان دلیند و تک سرزنش می

ِيَن ﴿ د:یفرما ه میکد ینکه توّجه ین آیجانی!.. به عبارت نخستیه خود تیعل َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ْ ای «داند، خداوند آنھا را  جانی آنھا را مرتد مییه تکسانی ک! درست ھمان ﴾َءاَمُنوا
 .مورد خطاب قرار داده است!» ن!یمؤمن

و نه  -ی بر بعضی از اصحاب کتحّر  مکردی و ه سکشود  ن استنباط مییه چنیاز آ
ن یجانی ھمیاند، اّما ت غالب شده بود و مورد سرزنش و عتاب خدا واقع گشته -ھمه 

» کجنگ تبو«ه درباره یل ارتدادشان دانسته است!.. آیسردی و سستی در آنھا را دل

َوَ�َ ٱ�ََّ�ٰثَةِ ﴿ ر قرآن، تنھا سه نفریه بعضی از مؤمنان و به تعبکنازل شده است؛ زمانی 
 ْ ِيَن ُخّلُِفوا ود و سردی شده بودند، البته آن حالت قطعًا کدچار نوعی ر .]۱۱۸: التوبة[ ﴾ٱ�َّ
گر مؤمن نبودند و خداوند ھم آنان را با ین بودند، دیاست؛ اگر ھمواره چن  عارضی بوده

 .داد! مورد خطاب قرار نمی» ن!یای مؤمن«لفظ 
ود و تنبلی بر آنھا عارض شده بود، از سوی خدا کحالت ره آن کحال، آن دسته 

ر! ین حالت عارضی، مرتد شدند؟! مسّلمًا خیا به خاطر ھمیمورد سرزنش قرار گرفتند.. آ
ات سوره توبه یشوند و طبق آ مان مییند و خودشان ھم پشک خداوند آنھا را سرزنش می

رد، یپذ شان را می اوند ھم توبهنند و خدک توبه می -اند  ن مورد نازل گشتهیه در ھمک-
 ه آنھا مرتد بودند:کد یگو اش، می طانیینات شیجانی با زور قلم و تلقیولی ت

ُ لََّقد تَّاَب ﴿ نَصارِ  َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  َوٱۡ� ةِ  َساَعةِ  ِ�  ٱ�َّبَُعوهُ  ٱ�َّ [التوبة:  ﴾ٱلُۡعۡ�َ

١١٧-١١٦[. 

ه در آن لحظه دشوار (با وجود کن و انصاری یامبر و مھاجریتوبه پخداوند پذیرفت «
روی و یامبر پیدن محصوالت) از پیله سواری و آذوقه، فصل چیمی وسکاد، یگرمای ز
 .»رفتند کردند (و ھمراه او به جنگ تبوکاطاعت 
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ِينَ  ٱ�ََّ�َٰثةِ َوَ�َ ﴿ ْ  ٱ�َّ  .]١١٨[التوبة:  ﴾ُخلُِّفوا
 .»رفتیردند، پذکه از جنگ تخّلف کو توبه آن سه نفری «

ْ ِ�َُتوُ�وٓ  ِهمۡ ُ�مَّ تَاَب َعلَيۡ ﴿  .]١١٨[التوبة:  ﴾ا
 .»دیرفت و بخشیشان را پذ سپس خداوند توبه«
اتی را یم تمام آیو اگر بخواھ«د: یگو ه چه مییجانی به دنبال آیه تکم ینینون ببکا

م را ین تقسیدارند و به روشنی اد کین و انصار) تأیعنی ارتداد مھاجرین معنی (یه بر اک
 ).۱۶۷(ص »! ان بدان اعتراف دارند...یعیه شک

ن مردم بودند یسّنت و جماعت، بھتر ه به قول اھلکن اصحاب یو اگر ا«د: یگو ا میی
ن از یرد متأّخرکد مالمت ین و انصار است)... پس نباین مھاجری(منظورش سابق

جرت (منظورش افرادی ھمچون ه در سال ھفتم از ھکش را یروھای قر انهیم
ه و یه (منظورش افرادی ھمچون معاوکد و عمروعاص است) و پس از فتح میول خالدبن

 ).۱۶۹(ص ». رمه و... است)، اسالم آوردند!کع
ن سخن یان با ایعیمی دارد! و به راستی شیست و عواقب وخیای ن ن سخن سادهیا

در  س یر علیبه تعب -لمانان و را خود را از مسیشوند؛ ز ری، متضّرر مییگ و موضع
ق یر و تفسیفکپسند ت طانیان شینند و جرک سواد اعظم جدا می -البالغه از  نھج

در  -نند و ک ش فراھم مییش از پیزنده و اسباب تفّرق را ب ظ س مسلمانان رإ؛س
 .دارند! ت گام برمییبیسم و صلیونیبه نفع صھ -مجموع 

ه کن موضوع است یتنھا برای اثبات ا جانی،یتاب تکه کبرای ھمه ثابت است 
ه کسانی که ھمان کست یدی نیبعد از او مرتد شدند، و باز ترد صاصحاب پیامبر 

خواند، مورد احترام قرآن و اسالم ھستند و بر ھر مسلمانی ھم  جانی آنھا را مرتد مییت
ر و یفکن، با تیند؛ بنابراکت یشان تبعیی از ایکبه ن -طبق فرموده خدا -واجب است 

ز، باطل یم اسالم نیِت قرآن، و ھمه و ھمه تعالین آنھا، اسالِم ھمه مسلمانان، مصونیتلع
رده و کن وجود ھم، بارھا و بارھا به چاپ مجّدد آن اقدام یشود! ولی با ا قلمداد می

 نند!.ک می
اختصاص » امبریاصحاب پ«ای را به  فصل جداگانه -ت موضوع یبه خاطر اھّم  -ما 

جانی، یه تکاتی یم؛ آیا ر شدهکل شده، متذید و تجلیشان تمجیه از اکاتی را یآ م ویا داده
ن و یمثل ملحد -گر یه دیگر را به فراموشی سپرده و تنھا به چند آیاری دیآنھا و بس
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تابش، با کفصل از  یکوشش خود را در کن یرده است و اکبه غلط استناد  -ن یمغرض
ات یخ و استناد غلط به آیانگاری در گزارش تار سھلات و یاری رواکف و دستیزور تحر

ه کآن گونه  - صبعد از پیامبر  س ینی علیگر برای اثبات جانشیآورده، و در فصلی د
 .تراشی نموده است! لیبا ھمان روش غلطش، دل -عه معتقد است یش

ی ل براید: تالش برای اثبات ارتداد اصحاب.. و دلیریته را در نظر بگکن دو نیحال ا
م، ینکن دو موضوع را قبول یدام از اک.. ھر صنی علی بعد از پیامبر یاثبات جانش

ش  گر صحابهیبه خدا و رسول و علی و د -اذ بالّله یالع -ن را ین توھیگمان بزرگتر بی
ھم بعد از پیامبر  س یجانی، اصحاب مرتد شدند و علیرا بنا به گفته تیم! زیا روا داشته

ه خداوند، علی کرد کد قبول ین بایخدا بوده است! بنابرا فه منصوب از طرفیخل ص
ھم ابالغ نموده  صفه مرتدان انتخاب و نصب نموده و پیامبر یرا به عنوان امام و خل

 است!!

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿ هکند یگو جانی و ُمھری مییاگر ت  ﴾لَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ٱلرُُّسُل قَۡد خَ  َوَما ُ�َمَّ
ل یاسرائ ھمچون بنی صه اصحاب بعد از پیامبر کن است یبر ا لیدل .]١٤٤[آل عمران: 
ن یا ایرده است! آکن انتخاب یجتًا خداوند علی را به عنوان امام مرتدیشوند، نت مرتد می

ست؟!.. ین صن به رسول خدا ین توھیا ایست؟! آین به خدا نیتوھ -پناه بر خدا  -
 .رھبر مرتّدان؟!ا ید رھبر مسلمانان باشد، یبا صن پیامبر یجانش

* * * 
ه نه کتابی کجانی.. یتاب تکرادھای یبھا و این عیتر ھییو بد» نیتر نییع«ن بود یا

اتی یخ و روایاری، تارکه عالوه بر دستکرده، بلکث درست استناد نیخ و احادیتنھا به تار
در قرآن به  -متعال  -ه خداوند کرده است!.. وقتی کاز خودش نوشته و اضافه 

شان وعده  ل فرموده و از آنھا راضی شده و به ھمگیین و انصار تجلیز مھاجرصراحت ا
ات خداوند تعارض داشته باشد، یه با آکتی یگر ھر گزارش و روایبھشت داده است، د

 ار اساسی!.ین است معیدانست!.. ا د و آن را باطل و پوچیوبکوار یستی به دیبا
ه کدھد  س را مورد مؤاخذه قرار نمیکچ یامت، ھیه خداوند در روز قکم یما معتقد

د و یاصحاب را مرتد ندانست -تاب!! کو فالن  -خ یات و گزارش تاریچرا بر اساس روا
ات ین ھمه آیه اکد، در حالی یرشان ننمودیفکن و تید و تلعینه آنھا را به دل نگرفتکی

 وجود دارد!. -ه حّجت واقعی است کدر قرآن  -مانشان یدر مورد ا
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ه قطعًا کباشد  ش مییاش درباره سفرھا صفحه۱۲۰جانی یتاب تکی، لّ کبه طور 
ت آقای صدر و یه با قلم خودش، شخصکن یست! جز ایمطلبی علمی و سودمند در آن ن

شتر شباھت یه به شوخی و دروغ، بکگری یر سؤال برده است و موارد دیی را ھم زیخو
م ُمشت نمونه کبه ح -از آنھا  ییھا ن فصل به نمونهیه ما در اکت!.. یدارد تا به واقع

 م!.یردکاشاره  -خروار است! 
ز یه گذشت، و نکات معتبر و مستندی کردن روی مسائل و نک هکی، تکبدون ش

است و قطعًا » ف قلوبیتأل«ن راھھای یی از بھتریکمورد بحث قرار دادن آنھا، 
 ».خداپسند«

 ن.یبنابرا

ِينَ ٱ َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا َ�َا ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ﴿ ِ َسبَُقو �َّ يَ�ٰنِ نَا ب ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َ�َۡعۡل  َوَ�  ٱۡ�ِ  لِّ�َّ
 ْ ٓ  َءاَمُنوا  .]١٠[الحشر:  ﴾رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
مان (قبل از ما) سبقت گرفتند، ببخش و در یه در اکپروردگارا! ما و برادران ما را «

 .»قرار مده!ای نسبت به مؤمنان  نهکی دلھای ما





 
 

 اصحاب پیامبر

مان یا صه در زمان پیامبر کشود  سانی گفته میکاصحاب، در اصطالح به  
ز، در ھمان حال و با ھمان یاند و با او ھمراه و مالزم بوده و بعد از رحلتش ن آورده

 ن افراد اختصاص دارد.ینجا، بحث ما به ھمیه در اکاند..  ا رفتهیمان از دنیا
ند، که ثابت کن بوده یتابش اکجانی در یه اشاره شد، تمام تالش تکھمانطور 

مرتد شده و راه  ص، ھمگی به جز تعداد معدودی بعد از پیامبر صاصحاب پیامبر 
ر داده و به ییز تغینام خدا و سّنت رسولش را کش گرفته و احیل را در پیاسرائ بنی

ف و یاند!.. و گذشته از تحر ظاھر مسلمان و در باطن، منافق و دشمن اسالم بوده
فصل گذشته  ه درکند ک استناد می -به غلط  -ه یخ، به چند آیات و تاریاری رواکدست

 م.یمورد بحث قرار داد
رد یگ دربرمیمًا اصحابی را یه انقالب، مستقیپس آ«د: یگو ه میکن مورد بود یدر ھم

نه منّوره معاشرت داشتند و پس از وفات آن حضرت، ناگھان به یدر مد صه با پیامبرک
ح داده است و ین مطلب را توضیز ایامبر نیث پیعقب برگشته و دگرگون شدند، و احاد

ن ین گواه است بر ایز بھتریخ نیماند... و تار د نمییی برای دودلی و تردیچ جایھ
صحاب، ی از اکوست و جز اندیامبر به وقوع پیه پس از رحلت پکدگرگونی و انقالبی 

 ).۱۶۵(ص »! پابرجا نماندند
عنی ین معنی (یه بر اکاتی را یم تمام آیو اگر بخواھ«د: یگو گر مییی دیا در جای

ان بدان یعیه شکم را ین تقسید دارند و به روشنی اکین و انصار) تأیارتداد مھاجر
 ).۱۶۷(ص »! اعتراف دارند...

ن مردم یسّنت و جماعت، بھتر ه به قول اھلکن اصحاب یو اگر ا«د: یگو ا مییو 
ه در سال ھفتم از کش را یروھای قر انهین از میرد متأّخرکد مالمت یبودند... پس نبا

 ).۱۶۹(ص ».. ه، اسالم آوردند!کھجرت و پس از فتح م
آورد  لی را مییده و دالوشش را به عمل آورکن یز ایگر خود نیتابھای دکجانی در یت

مرتد  صه اصحاب پیامبر کدھد  نشان می -عه یگر علمای شیبه زعم او و د -ه ک
ن یادی در ھمیتھای زیشود و روا ده مییعه دیثر منابع شکار ناروا در اکن یاند.. ا شده
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اسرار آل «ران به نام یه در اک» س ھاللییق بن میسل«تاب کاند؛ مثًال در  ردهکمورد وارد 
اند،  ظ! نوشتهیعه بر آن تقرید شیترجمه و چاپ شده و حّتی دو تن از مراجع تقل» محّمد

امبر، به یبعد از پ«ند: ک ه سلمان از علی نقل میکآمده » ث ارتدادیحد«تی با عنوان یروا
 .١»جز چھار نفر، ھمگی مرتد شدند

مرتد شدند، به امبر یھمه مردم بعد از پ«ند: ک ز از امام باقر نقل میینی نیلکخ یش
 .٢»!أسود و أبوذر غفاری و سلمان فارسی جز سه نفر: مقدادبن

ت ین و انصار به جاھلیامام باقر فرمود: مھاجر«گر آمده است: یت دیو در روا
 .٣»!ردکبازگشتند، مگر سه نفر و با انگشتانش اشاره 

نقل  -امام صادق  -ت را از أباعبدالّله ین روایتاب خود، اکز در ید نیخ مفیش
امبر، مردم ھمگی مرتد شدند و به حالت قبل از اسالم برگشتند و یپس از پ«ند: ک می

 .٤»!افر شدند، مگر سه نفر: سلمان و مقداد و أبوذرک
ه کامت زمانی یروز ق«ت شده است: یز رواین -اظم ک -بن جعفر  از موسی

مان و مقداد و ند صحابی محّمدبن عبدالّله؟ پس سلیجاکدھد:  ای ندا سرمی ندادھنده
 .٥»!زندیخ أبوذر برمی

بعد از وفات رسول، ھمگی به جز أبوذر و مقداد و «ند: ک ت مییز روایخ مجلسی نیش
 .٦»!شدند کسلمان، ھال

 ارند!..یه بسک...و امثال آن 
جا رفتند؟! عباس عموی کامبر یت پیم: پس اھل بین شقاوتگران! بپرسیجا دارد از ا

و حتی خود علی و  س یل برادر علیش، عقیعموعباس پسر  ، إبنصپیامبر 
 آور است!!. ه شرمکبه راستی  رزندانش؟!ف

                                           
 .۱۹۱ محّمد، ص آل اسرار -١

 .۲۴۵ ، ص۸ روضه کافی، ج -٢

 ، چاپ کربالء.۱۳ رجال الکشی، ص -٣

 .۶ اختصاص، شیخ مفید، ص -٤

 .۱۵ رجال الکشی، ص -٥

 .۶۴۰ ، ص۲ حیاة القلوب، مجلسی، ج -٦



 ١٠٧  اصحاب پیامبر

 

 

ن و یر مھاجرین و سایو از جمله حسن و حس -ات، ھمگی اصحاب یروا ،نیابربنا
مرتد و تمام اعمال و  -شان وعده بھشت داده  ه خداوند به صراحت به ھمگیکانصار 

دند، به جز سه نفر!! ھمان یشته و در جھّنم جاوشان نابود گیھایارکجھاد و ھجرت و فدا
ن مورد ین! در ایر مرتدیه با ساکی است کز حایخ زندگی آنان نیه تارکسه نفری 

نفری  ار شورای ششکن نظارت بر یبعدھا از مأمور سرا مقدادیاند! ز ده بودهیعق ھم
ز سالھا از ین س ل شد!.. سلمانکیتش سه به دستور عمر کفه سوم بود ین خلییتع

بر  سچ اعتراضی ھم از جانب أبوذریومت داشت و ھکران حین ایدر مدا سجانب عمر 
گانه،  در طول مّدت خلفای سه سیده نشد!.. و از ھمه مھمتر، خود علیخالفتشان د

 .ر و مشاور ھر سه نفرشان بود!یوز
ھمچون  -ه علمای بزرگشان کرد؟! زمانی یپذ ات را میین روایداری ا مانیچ ایا ھیآ

ن گونه یاز زبان ائمه ا -سّنت است  عه به منزله بخاری نزد اھلیه نزد شکنی یلک
ن یتوان داشت؟! و عجب ا گران چه انتظاری مییجانی و دینند، از تک ات را نقل مییروا

ظ یتابھا، تقرکن گونه یز بر این -گانی یالّله مرعشی نجفی و گلپا تیآ -د یه، مراجع تقلک
 اند! ھم نوشته

ن خواسته تالش یرانشان، برای اثبات اکعه و تمام ھمفیجانی و علمای شیت
اران یان و یارانش است و دروغگویه خداوند مدافع مؤمنان و کنند، غافل از آن ک می

 .ند!ک ن را رسوا مییاطیش
گر قرآن یم و بار دینک ز، به سخن خداوند مراجعه مییز، قبل از ھر چین مورد نیدر ا
د؟! یگو چه می» امبریاصحاب پ«ه خداوند در مورد کم ینیم.. ببیطلب یت میمکرا به ح

 .ارانش را؟!یجانی و یسخن ت -نعوذبالّله  -ا یم یریپذ ا سخن خدا را مییآ

ۡصَدُق ِمَن ٱ﴿
َ
ِ �ِيٗ� َوَمۡن أ  .]١٢٢[النساء:  ﴾�َّ

 .»سی در گفتار، از خداوند راستگوتر است؟!کو چه «
* * * 

 اصحاب در قرآن: 
نجا تنھا یما در ا - ادی آوردهیات زیل اصحاب، آید و تجلیخداوند در قرآن، در تمج

ه آنھا را مورد مغفرت و رحمت خود قرار داده و ک -م ینک مورد از آنھا استناد می۲۰به 
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 صه توّسط رسول خدا کسانی ھستند کبه آنھا وعده بھشت داده است.. آنان ھمان 
 افتند:یت یشدند و ترب کپا

رۡ ﴿
َ
ٓ أ ْ  �ِيُ�مۡ  َسۡلَناَكَما ُ�ُم َوُ�َعّلِمُ  َوُ�َزّ�ِيُ�مۡ  َءاَ�ٰتِنَا ُ�مۡ َعلَيۡ رَُسوٗ� ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوا

ا َوُ�َعّلُِمُ�م َوٱۡ�ِۡكَمةَ  ٱۡلِكَ�َٰب  ْ  لَمۡ  مَّ  .]١٥١[البقرة:  ﴾١٥١ َ�ۡعلَُمونَ  تَُ�ونُوا
ات ما را بر شما یه آکم یختیانتان برانگیامبری را از خودتان در میه پکھمانگونه «

آموزد و به شما  مت میکتاب (قرآن) و حکگرداند و به شما  می کخواند و شما را پا می
 .»دیاموزید آن را بیتوانست ه نمیکدھد  اد مییزی یچ

 کرا در صه قرآن و سّنت پیامبر کسانی ھستند کن ین حساب، آنھا بھتریبا ا
ده ین اصحاب به ما رسیقش، از راه ھمیاه تمام اسالم و حقکست یی نکاند.. ش ردهک

تاب و سّنت، عبادات خدا را انجام که از راه کند کتواند اّدعا  س نمیکچ یاست.. ھ
نان در ن دو مصدر اصلی به تمام مسلمایه اصحاب، واسطه رساندن اکنیدھد، مگر ا می

 اند. شرق و غرب عالم بوده

 ایمان اصحاب، معیار تمام ایمانھا:
مان تمامی مردمان جھان قرار داده است.. یاری برای ایمان اصحاب را معیخداوند ا

ه آنھا کبدانچه  - صگری، ھمچون اصحاب پیامبر یس دکجانی و ھریعنی اگر ما و تی
م و از ینکو اگر به آنان پشت »! میا افتهیت یآنگاه ھدا«م، یاوریمان بیا -اند  مان آوردهیا

ق در گمراھی و سرگشتگی و تفرقه و جدال یم، به تحقینکت نیی تبعیکآنان به ن
 صاران رسول خدا یه خطاب به کات، ین آیه از نظم اکن است یم افتاد و ایخواھ

 م:یفھم د، مییفرما می

ْ  فَإِنۡ ﴿ ٓ  بِِمۡثلِ  َءاَمُنوا ْۖ  َ�َقدِ  بِهِۦ َءاَمنُتم َما ْ  �ن ٱۡهَتَدوا [البقرة:  ﴾ِشَقاقٖ  ِ�  ُهمۡ  فَإِ�ََّما تََولَّۡوا

١٣٧[. 
اورند، آنگاه یمان بید، ایا مان آوردهیه اکا) ھمانند شما به آنچه یاگر (تمام مردم دن«
ه در اختالف و سرگشتگی کست ین نینند، جز اکاند و اگر (به شما) پشت  ت شدهیھدا

 .»خواھند افتاد
 مانھا قرار داده است.. و بهیار تمام ایمان آنھا را معیه چرا خداوند اکم ینیاّما بب
 اند: دهین مقام رسیه به اکاند  گر، آنان چگونه بودهیعبارت د
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 رو و شاھد بر تمام اّمتھا: اصحاب، اّمت میانه

﴿ ْ َُكونُوا ٗة َوَسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 َعلَۡيُ�مۡ  ٱلرَُّسوُل  َوَ�ُ�ونَ  ٱ�َّاِس ُشَهَدآَء َ�َ َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾َشهِيٗدا

رده و کت یی از آنھا تبعیکه به نکسانی کامبر و یما (اصحاب پنگونه شیو بد«
ز) بر یامبر (نید و پیم تا بر مردم گواه و حّجت باشیرو قرار داد انهیم نند) را اّمتیک می

 .»شما گواه و حّجت باشد
ای تنھا  اند: دسته ّالً دو دسته بودهکشود، مردم  ده مییه فھمین آیچنانچه از ا

ت را در یای ھم برخالفشان، راه رھبان اند و دسته دهیلّذتھای آن را طلبا و یت و دنیماّد 
ه ک -ه افراطی را رد نموده و خطاب به اصحاب ین دو رویاند.. خداوند ا ش گرفتهیپ
تان  وسته راه و روشیتان، پ پروری روی و عدل انهین مید: ایفرما می -اند  رو بوده انهیم

ان را ید و رھبری و سرپرستی جھانید و ناظر باشخواھد بود تا بر ھمه انسانھا شاھ
ت در یبرای بشر -تًا به عنوان حّجتی یو نھا -د و به عنوان نمونه و الگو یدار شو عھده

ننده ک ابییارھای شما شاھد و ناظر و ارزکز بر ین صد و پیامبر یریخ قرار گیطول تار
 تًا بر شما حّجت و گواه گردد.یھاباشد و ن

 :صایمان پیامبر ایمان اصحاب و

نزَِل إَِ�ۡهِ ﴿
ُ
ٓ أ ّ�ِهِ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِما ِ ءَ  ُ�ٌّ  َوٱلُۡمۡؤمُِنونَۚ  ۦِمن رَّ ِ اَمَن ب  َوُ�ُتبِهِۦ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ ٱ�َّ

َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُواْ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  َورُُسلِهِۦ
َ
َطۡعَنا نَاَسِمعۡ أ

َ
 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾َوأ

ه از طرف پروردگارش به کاند به آنچه  مان آوردهیامبر و مؤمنان (ھمراه او) ایپ«
تابھای او و کاند به خدا و فرشتگان او و  مان آوردهیش نازل شده است. ھمگی ایسو

م و یگذار امبران نمییدام از پکچ ین ھیچ فرقی بیند:) ھیگو فرستادگانش، (و می
 .»م...یردکم و اطاعت یدیگفتند: شن

 یکف و در یرد یکاش در  مان فرستادهیمان اصحاب را با ایز خداوند، اینجا نیادر 
 - صھمچون پیامبر  -ھای اسالم را  هیمان و باورشان به ھمه پایر نموده و اکه ذیآ

ه آنھا تمام اوامر و نواھی کدھد  نشان می» سمعنا و أطعنا«ق نموده و با لفظ یتصد
درونی، اطاعت و  ل و رغبتیت میاند، با نھا دهیشن امبرشانیه از زبان پکپروردگار را 

 اند. ردهکروی یپ
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 اصحاب، برترین مردم:
 د:یفرما خداوند به آنھا می

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ۡ
 َوتُۡؤمِنُونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َهۡونَ َوَ�نۡ بِٱلَۡمۡعُروِف  تَأ

 ِ  .]١١٠[آل عمران: ﴾بِٱ�َّ

د و از ینک ھا امر مییکید. به نیده شدیه برای مردم برگزکد ین مردم ھستیبرترشما «
 .»دیمان دارید و به خدا ایدار ارھای زشت بازمیک

 -عه و سّنی یر معتبر شیبنا بر تفاس -ه ین آین ایمخاطبان و مصداق نخست
ه آورده است: یرش، دو نظریدر تفس» خ طوسییش«ن و انصار ھستند؛ چنانچه یمھاجر

ر اّمت یباشند.. سا ه عموم اصحاب میکنیگری این ھستند و دینان مھاجریه اکنیی ایک
 .١ مسلمان

ن بحث شد، یشیات پیه در آکاری یی و بنا به معیکشان به نیت از ایز بر حسب تبعین
 د:یفرما گر مییا در جای دیه داخل شوند.. ین آیتوانند در ا می

وۡ ﴿
َ
ِينَ  �ِإِبَۡ�ٰهِيمَ  ٱ�َّاِس  َ� إِنَّ أ ِينَ  ٱ�َِّ�ُّ  َوَ�َٰذا ٱ�َّبَُعوهُ  لَ�َّ ْ  َوٱ�َّ  .]٦٨عمران:  [آل ﴾َءاَمنُوا

روی یه (در زمانش) از او پکسانی ھستند ک، مین مردم به ابراھین و سزاوارتریبرتر«
 .»اند مان آوردهیه (ھمراه با او) اکسانی ک) و صامبر (محمد ین پین ایردند و ھمچنک

 وعده خالفت به مھاجرین:

﴿ ْ ۡخرُِجوا
ُ
ْ َوأ ِيَن َهاَجُروا ْ  مِن دَِ�ٰرِهِمۡ فَٱ�َّ وذُوا

ُ
ْ  َسبِيِ�  ِ�  َوأ َ�ّفَِرنَّ َ�نۡ  َوَ�ٰتَلُوا

ُ
�َ ْ  ُهمۡ َوقُتِلُوا

ۡدِخلَنَُّهمۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ 
ُ
نَۡ�ٰرُ  َوَ�

َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�  .]١٩٥عمران:  [آل ﴾َج�َّ

رون رانده شدند و در راه یاشانه خود بکردند و از خانه و که ھجرت کی سانکپس «
شان را از یشھایشته شدند، حتمًا گناھان و بدکدند و یت شدند و جنگیمن آزار و اذ

 .»م...یساز ر آنھا نھرھا جاری است، وارد مییه زکی یم و آنھا را به باغھاییزدا شان مییا
ه در راه خدا کسانی کن دانسته است.. یمھاجره را مختص به ین آیخ طوسی ایش

ردند.. آنگاه کنه ھجرت یاشانه خود رانده شدند و به مدکدند و از خانه و یآزار د
ست.. سپس قول بلخی را ین نیسی جز مھاجرکی سزاوار یھا ن وعدهین چنید: ایگو می

                                           
 .۳۴۶ ، ص۱ التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی، چاپ سنگی، ج -١
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نازل شده  ن با اویه و ما قبل آن درباره اصحاب رسول خدا و مھاجرین آیا«آورد:  می
شان بوده و یل ایبه سب که سالکسانی باشد که جزء کس از مسلمانان کز ھر یاست و ن

 .١»شود ه میین آید، مشمول ایشان نمایمتابعت آثار ا
ن در کیه اگر خداوند زمانی آنھا را به خالفت و تمکسانی ھستند کآری! آنھا ھمان 

 د:یفرما چنانچه در موردشان مینند؛ ک ومت را به خوبی ادا میکن برساند، حق حیزم

ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡخرُِجوا
ُ
ٓ  َحقٍّ  بَِغۡ�ِ  دَِ�ٰرِهِم ِمن أ ن إِ�َّ

َ
ْ  أ ُ  َر�ُّنَا َ�ُقولُوا  .]٤٠[الحج:  ﴾ٱ�َّ

ردند) کنه ھجرت یشان اخراج شدند (و به مد اشانهکه به ناحق از خانه و کسانی ک«
 .»ی نداردیکچ شریه ھکخداست (گفتند: پروردگار ما  ه میکن بوده یتنھا گناھشان ا

ِينَ ﴿ ُٰهمۡ  إِن ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض  ِ�  مَّ
َ
ْ  ٱۡ� قَاُموا

َ
لَٰوةَ  أ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  وََءاتَُوا ِ  ٱلزَّ ْ ب َمُروا

َ
ْ  ٱلَۡمۡعُروِف َوأ  َعنِ  َوَ�َهۡوا

 .]٤١[الحج:  ﴾ٱلُۡمنَكرِ 

 ومتشان راکم (و حیشان را قدرت بخشین، ایه ھرگاه در زمکسانی ھستند کآنان «
ر کپردازند و امر به معروف و نھی از من ات میکدارند و ز می پا م)، نماز بهیین نماکیتم

 .»نندک می
 د:یفرما و باز به آنھا می

ُ وََعَد ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمنُوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا �ِض  ِ�  لَيَۡستَۡخلَِفنَُّهمۡ  ٱل�َّ
َ
 .]٥٥[النور:  ﴾ٱۡ�

اند،  سته انجام دادهیه عمل شاکسانی از شما (و نه ھمه شما) مؤمنان کخداوند به «
 .»ن را داده استیوعده خالفت در زم

 :صاصحاب، برادر ھمدیگر و یاوران پیامبر  

ن َ�ۡ ﴿
َ
ۚ  َحۡسَبَك  فَإِنَّ  َدُعوكَ �ن يُرِ�ُدٓواْ أ ُ ِيٓ  ُهوَ  ٱ�َّ يََّدكَ  ٱ�َّ

َ
لََّف  ٦٢ َو�ِٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  بِنَۡ�ِهِۦ �

َ
 َو�

نَفۡقَت  لَوۡ  قُلُو�ِِهمۚۡ  َ�ۡ�َ 
َ
�ِض  ِ�  َما أ

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ٱ ٱۡ�

َ
� ٓ ا لََّف َ�ِيٗعا مَّ

َ
� َ َّ�

ُ  ٦٣َحِكيٞم  َعزِ�زٌ  إِنَُّهۥ نَُهمۚۡ بَيۡ  َها ٱ�َِّ�ُّ َحۡسُبَك ٱ�َّ ُّ�
َ
 ﴾٦٤ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  ِمنَ  ٱ�َّبََعَك  َوَمنِ  َ�ٰٓ�

 .]٦٤ - ٦٢[األنفال: 

افی است. او ھمان کت یب دھند، خداوند برایامبر!) اگر بخواھند تو را فری(ای پ«
ان یرد و در مکت یه با تو ھستند) تقوکش و مؤمنان (یاری خویه تو را با کسی است ک

                                           
 .۳۹۴-۳۹۵ ص، ۱ تفسیر التبیان، چاپ سنگی، ج -١
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ردی، ک ن ھست، انفاق مییه در زمکجاد نمود. اگر تمام آنچه را یشان الفت ایدلھا
انشان الفت ینی، ولی خداوند در مکفیشان الفت و دوستی بیدر دلھا توانستی نمی

ه با تو کامبر! خداوند و مؤمنانی یای پ م است..کیرا او به راستی توانا و حیانداخت؛ ز
 .»افی استکاری) تو یت و ینند، (برای حماک روی مییھستند و از تو پ

معّرفی، و  صپیامبر  اوریه آنھا را حامی و کز درباره اصحاب است یه نین آیا
شان را فراگرفته بود؛  لگی دامن ھمگییند: قبل از اسالم، جنگھای قبک ادآوری میی

جنگھای  -فه مشھور اوس و خزرج یان دو طایم -نه ین انصار در مدیچنانچه در ب
ز، قبل از ین نین مھاجریه در بکمی رواج داشت، ھمانگونه یزی دایطوالنی و خونر

 .رواج داشت! -ه کدر م -اسالم 
توانست آنھا را به  س نمیکچ یه ھکای بود  نه و قساوت و دشمنی، به گونهکین یا

اگر تمام آنچه در «د: یفرما می صامبرش یسازد.. چنانچه خداوند به پ یکھم نزد
شان الفت و محّبت برقرار سازی، یتوانستی در دلھا ردی نمیک ن است، خرج مییزم

گانه الفت و دوستی یمان به خدای یله ایقلوبشان، به وسه در کن خدا بود یولی ا
 گر برادر شدند:یدیکن دشمنان، با یتًا ھمیه نھاکرد کداری برقرار  شهیر

ْ نِعۡ َوٱۡذكُ ﴿ ِ  َمَت ُروا ۡعَداٗٓء  ُكنُتمۡ  إِذۡ  َعلَۡيُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
لََّف َ�ۡ�َ أ

َ
ۡصَبۡحُتم قُلُو�ُِ�مۡ  فَ�

َ
 فَأ

 .]١٠٣[آل عمران:  ﴾إِۡخَ�ٰٗنا بِنِۡعَمتِهِۦٓ 
د و او یگر بودیه (قبًال) چگونه دشمن ھمدکد نعمت خدا بر خودتان را یاد آوریو به «

گر یت او، برادر ھمدکرد و به نعمت و برکتان الفت و دوستی برقرار یان دلھایم
 .»...دیشد

تر و ینشان، به مراتب از برادری نسبی و سببی، قوین برادری و أخوت در بیا
ن وحدت و یه ھمیند، و در ساکد کیتوانست بر آن تأ چ عاملی نمییه ھک متر بودکمح

ران و روم را به زانو درآورند و یوتاه، دو قدرت بزرگ اکه توانستند در مّدتی کاخّوت بود 
 نند!!کدا یمی از جھان تسّلط پیتًا بر نیع و محصور اسالم سازند.. و نھایمط

ن یدانند و ا رو قرآن مییجانی خود را پیه امثال تکجای بسی تعّجب و تأّسف است 
ی آنھا را به یکسازند و دوستی و نزد ّدر میکره و میمانه اصحاب را تیو صم کمای پایس

 .ند!ینما تفرقه و خصومت مبّدل می
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 اصحاب، مؤمنان واقعی:

﴿ ْ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا ِ ِ� َسبِيِل َوٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ ْ َءاوَ  َوٱ�َّ ْ  وا ٓوا نََ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  وَّ
ُ
 ُهمُ  أ

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َُّهم مَّ اۚ ل  .]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤َحّقٗ
ن یردند و جھاد نمودند، ھمچنکمان آوردند و در راه خدا ھجرت یه اکی یو آنھا« 
مؤمنان واقعی اری نمودند، به راستی آنھا یشان را جای و پناه دادند و یه اکی یآنھا

 .»ای است سته و بخشندهیشان، آمرزش و روزی شایھستند. برا
ده یمان و درستی عقیت، بر صدق ایمال صراحت و قاطعکه، خداوند با ین آیدر ا
 -خواند  جانی آنھا را مرتد و منافق و گمراه مییه تکسانی کھمان  -ن و انصار یمھاجر

 .١دھد یند و بدانھا مژده رحمت و بھشت مک د میکیتأ

 :صاصحاب، ھمراھان پیامبر

ِينَ  ٱلرَُّسوُل َ�ِٰ�ِن ﴿ ْ  َوٱ�َّ ْ  َمَعُهۥ َءاَمُنوا ۡمَ�ٰلِِهمۡ  َ�َٰهُدوا
َ
نُفِسِهمۚۡ  بِأ

َ
وْ  َوأ

ُ
َ�ٰٓ�َِك لَُهُم َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡ�َۡيَ�ُٰتۖ 
ُ
َعدَّ  ٨٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

َ
ُ أ ٰٖت َ�ۡرِي  لَُهمۡ  ٱ�َّ نَۡ�ٰرُ  تَِهاِمن َ�ۡ َج�َّ

َ
 ٱۡ�

ۚ  َ�ِٰ�ِينَ   .]٨٩ - ٨٨[التوبة:  ﴾٨٩ ٱۡلَعِظيمُ  ٱلَۡفۡوزُ  َ�ٰلَِك  �ِيَها
پردازند.  ه با او ھستند، با مال و جان خود به جھاد میکامبر و مؤمنانی یولی پ«

شان یگمان رستگارانند. خداوند برا شان است، و آنان بییھا، از آِن ایکین ھا ویھمه خوب
ن است یمانند. ا ه نھرھا در آن روان است و جاودانه در آن میکرده کی را آماده یباغھا

 .»روزی بزرگ و رستگاری سترگ!یپ
نه بودند، یه در مدکر و عمل منافقانی را کف -ات ین آیاتی قبل از ایدر آ -خداوند 

ی تراش شدند، شروع به عذر و بھانه ه ھرگاه برای جھاد دعوت میک؛ چرا ندک ح مییتقب
ی جسمی و مالی ھم داشتند، خودداری یه تواناکنیردند و از رفتن به جھاد با اک می
ه با جان کپردازد  امبر و ھمراھانش مییش پیف و ستایات، به توصین آیردند و در اک می

                                           
ِينَ ﴿داند:  و در جای دیگر، آنھا را رستگاران می -١ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ْ  وََهاَجُروا ِ  َسبِيلِ  ِ�  َوَ�َٰهُدوا ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ٱ�َّ

َ
 بِأ

نُفِسِهمۡ 
َ
ۡ�َظمُ  َوأ

َ
ِۚ  ِعندَ  َدرََجةً  أ ْوَ�ٰٓ  ٱ�َّ

ُ
ُُهمۡ  ٢٠ ٱۡلَفآ�ُِزونَ �َِك ُهُم َوأ ّمِۡنُه َورِۡضَ�ٰٖن  بِرَۡ�َةٖ  َر�ُُّهم يُبَّ�ِ

َُّهۡم �ِيَها  ٰٖت ل قِيٌم  نَعِيمٞ وََج�َّ بًَد�ۚ إِنَّ ٱ ٢١مُّ
َ
َ ِعنَدهُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ � ۡجرٌ  ۥٓ �َّ

َ
  .]۲۲-۲۰: التوبة[ ﴾٢َعِظيٞم  أ
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ل یروزی و رستگاری در ھر دو جھان، نایردند و به پک و مال خود، در راه خدا جھاد می
 گشتند.

 :صم پیامبرذکر اصحاب با نا
نام  -ه گذشت کگر یه فوق و چند نمونه دیھمچون آ -ات یاری از آیخداوند در بس

ل ین، آنھا را مورد تجلین چنیآورده است و ا ص  امبرشیاصحاب را بالفاصله با پ
 دھد: ش قرار مییخو

ُ لََّقد تَّاَب ﴿ نَصارِ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ وَ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
 .]١١٧[التوبة:  ﴾َوٱۡ�

 رده است.کر کذ -جا یک -و انصار  نیامبر را با توبه مھاجرینجا توبه پیخداوند در ا

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ إِ�َّ ِينَ  َورَُسوُ�ُۥ ٱ�َّ ْ َءامَ  َوٱ�َّ  .]٥٥[المائدة:  ﴾ُنوا
 ف آورده است.یرد یکامبر و اصحابش را در ینجا، دوستی پیخداوند در ا

﴿ ِ ةُ َوِ�َّ  .]٨[المنافقون:  ﴾َولِۡلُمۡؤمِنِ�َ  َولِرَُسوِ�ِۦ ٱۡلعِزَّ
 امبر و اصحابش با ھم آمده است.ینجا، عّزت پیدر ا

نَزَل ﴿
َ
ُ فَأ ٰ  َسِكينََتُهۥ ٱ�َّ  .]٢٦[الفتح:  ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َ  رَُسوِ�ِۦ َ�َ
 است.جا نازل فرموده یکو اصحابش  امبریز، خداوند آرامش خود را بر پینجا نیدر ا

ن �يَّاُ�مۡ  ٱلرَُّسوَل  رُِجونَ ُ�ۡ ﴿
َ
ْ تُؤۡ  أ ِ  ِمُنوا  .]١[الممتحنة:  ﴾َرّ�ُِ�م بِٱ�َّ

 نه با ھم آورده است.یه به مدکم امبر و اصحابش را ازینجا، ھجرت پیخداوند در ا

ُ  ُ�ۡزِي َ�  مَ يَوۡ ﴿ ِينَ وَ  ٱ�َِّ�َّ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  .]٨[التحریم:  ﴾َمَعهُ  َءاَمُنوا
 بر و اصحابش را با ھم آورده است.امیامت است، نام پیه بحث از روز قکنجا یدر ا

 گر.یات دیاری از آی.. وبس

 بھشت، بدون قید و شرط برای مھاجرین و انصار:

ٰبِ وَ ﴿ لُونَ ُقوَن ٱل�َّ وَّ
َ
نَصارِ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ِمنَ  ٱۡ�

َ
ِينَ  َوٱۡ� ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ ٱ�َّبَُعوُهم َوٱ�َّ َّ�

ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َعدَّ  َ�ۡنهُ  َورَُضوا
َ
نَۡ�ُٰر  لَُهمۡ  َوأ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ� بَدٗ َج�َّ

َ
 ٱۡلَفۡوزُ َ�ٰلَِك �ۚ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ ٱۡلَعِظيمُ 
ردند، کروی یشان پیی از ایکه به نکن و انصار و آنانی ین از مھاجرین نخستیو سابق«

ه نھرھا از کی یشان بھشتھایز از او خوشنودند و خدا برایود و آنھا نخداوند از آنان خوشن
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ن یشه جاودان و ماندگارند. به راستی ایه در آن ھمکر آنھا جاری است، وعده داده یز
 .»ابی و رستگاری بزرگ!یامکاست 

ند و ک ان مییه، خداوند خوشنودی خود را از سه دسته از مؤمنان واقعی بین آیدر ا
سانی کن ھستند؛ ین گروه مھاجریدھد.. اّول د و شرط، وعده بھشت مییبدون قبه آنھا 

ردند.. گروه دوم انصار کنه ھجرت یبه مد صمان آوردند و ھمراه پیامبر یه اکه در مک
ن را یامبر و مھاجریمان آوردند و پینه ایو خود مد» عقبه منی«ه در کسانی کھستند؛ 

ن ھستند؛ یشان پرداختند.. گروه سوم تابع ارییبه اشانه خود پناه دادند و کدر خانه و 
رده و کت یشان تبعیی از ایکند و به نیآ ن دو گروه آمده و مییه بعد از اکسانی ک

ه بعد از کشود  سانی میکن شامل تمام ین تابعیھمچون آنان مخلص و مؤمن باشند.. ا
ه کم به آن سرنوشتی یجانی بخواھیعنی اگر ما و تیند؛ یآ ن و انصار آمده و مییمھاجر

روی یت و پیشان تبعیی از ایکستی به نیم، بایشان وعده داده است برسیخداوند به ا
 م.ینک

اند..  سانی بودهکن چه ین از مھاجرین اّولیه سابقکست یده نیس ھم پوشکچ یبر ھ
أبی  عوف، سعدبن بن ر، عبدالرحمنیحارثه، طلحه، زب دبنیر، عمر، عثمان، علی، زکأبوب

د، یز دبنیرباح، سلمان فارسی، مقداد، أبوذر، سع بن اسر، باللی حمزه، عماربن وقاص،
ن گروه ین ایھمگی از بارزتر -ن یرضی الّله عنھم أجمع -مظعون و...  بن عثمان

نه یمان آوردند و سپس به مدیه اکز، در مین نیه حّتی قبل از انصار نخستکاند  بوده
 .١ردندکگر ھجرت یھم با ھمد سر کو أبوب صردند و پیامبر کھجرت 

ر یبر خالف قرآن، خلفاء و سا -جانی و علمای قم یھمچون ت -ه کسانی کحال 
رده و از ھمه کغ نیوششی درکچ یه در راه خدا با جان و مالشان از ھکاصحاب گرامی را 

ت شوند، مورد تھاجم رگبار اعتراضات ینده ھداین و نسلھای آیز خود گذشتند تا تابعیچ
چ یه بدون ھکدھند، در برابر خدا چه جوابی دارند  اساس قرار می جا و بییادھای بریو ا

اند، راضی  ه با او نمودهکای  د و شرطی راضی است و آنھا ھم از او در معاملهیق
گر یات دیه و صدھا آین آیب ایذکی و اّتھام نسبت بدانان، مخالفت و تیا بدگویھستند؟! آ

 .ست؟!ین
 

                                           
 ».مسلمانان نخستین«، تحت عنوان ۵۰۵تا۴۹۶ شناسی، دکتر علی شریعتی، ص اسالم -١
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 جرین و انصار:توبه پیامبر و مھا

ُ لََّقد تَّاَب ﴿ نَصارِ  َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  َوٱۡ� ِ  َساَعةِ  ِ�  ٱ�َّبَُعوهُ  ٱ�َّ ة  ِمنۢ  ٱۡلُعۡ�َ

[التوبة:  ﴾١١٧رَُءوٞف رَِّحيٞم  بِهِمۡ ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَُّهۥ  َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�قٖ �َ  َما َ�ۡعدِ 

١١٧[. 
ه در آن لحظه دشوار (با وجود گرمای کن و انصار را یامبر و مھاجریخداوند توبه پ«

روی و اطاعت یامبر پیدن محصوالت) از پیله سواری و آذوقه، فصل چیمی وسکاد، یز
بود  یکه نزدکرفت؛ آن ھم بعد از آن یرفتند)، پذ کردند (و ھمراه او به جنگ تبوک

مه راه ینند و در نکی منحرف شود (و در جنگ سستی کدلھای بعضی از آنھا اند
را خداوند یرفت؛ زیشان را پذ ن حال) باز ھم خداوند توبه ھمگییبرگردند، ولی با ا
 .»ار رؤوف و مھربان استینسبت به آنھا بس

 بخشش گناھان اصحاب: 

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ِ  ِ�  َهاَجُروا ْ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱ�َّ ۡ�َيا ِ�  َ�َُبّوَِ�نَُّهمۡ  ُظلُِموا ۡجُر ٱ�ِخَرةِ  ٱ�ُّ
َ
َحَسَنٗةۖ َوَ�

ۚ لَۡو َ�نُواْ  ُ�َ�ۡ
َ
ِينَ  ٤١ لَُمونَ َ�عۡ أ ْ  ٱ�َّ وا ٰ  َصَ�ُ ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ  .]٤٢-٤١[النحل:  ﴾٤٢ َ�َتَو�َّ

قرار گرفتند، (به ه) مورد ظلم و ستم که (در مکه در راه خدا، پس از آن کسانی ک«
م و یدھ گاه خوبی بدانان مییگاه و پایا جاین دنیردند، در اکنه و حبشه) ھجرت یمد

ه (در تمام مراحل کسانی ھستند کالبته پاداش اخروی بزرگتر است اگر بدانند. آنھا 
 .»نندک ه میکیل و تکدند و بر پروردگارشان تویی ورزیباکیامبر) صبر و شیھمراھی با پ

ه برای کن مکیه مشرکی یھا نجهکت و آزار و فشارھا و شیز، به اذیات نین آیدر ا
فقط به  -و حبشه  -نه ین به ھجرت آنھا به مدیردند، ھمچنک جاد میین ایمھاجر

نه اشاره شده و آنھا یان آنھا در مدکداشتن راه خدا و اس نگه ده و زندهیمنظور حفظ عق
موده است و در ھمان سوره ادامه ش نیمدح و ستا» لکتو«و » صبر«را به اوصاف 

 دھد: می

ْ ِمنۢ ﴿ ِيَن َهاَجُروا ْ  َما َ�ۡعدِ  ُ�مَّ إِنَّ َر�ََّك لِ�َّ ْ  ُ�مَّ  فُتُِنوا ْ  َ�َٰهُدوا ٓوا  إِنَّ َر�ََّك ِمنۢ  َوَصَ�ُ
 .]١١٠[النحل:  ﴾١١٠لََغُفورٞ رَِّحيٞم  َ�ۡعِدَها
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ّفار کنجه و آزار (کمورد شه کنی یامبر!) نسبت به مھاجریسپس پروردگار تو (ای پ«
ردند و) جھاد نمودند و صبر و تحّمل که) واقع شدند و بعد از آن (در راه خدا ھجرت کم
 .»ردند، ھمانا پروردگارت بعد از آن، دارای مغفرت و مرحمت فراوان استک

دھد و گناھان و  شان وعده آمرزش و رحمت می به ھمگی -ه ین آیدر ا -تًا یو نھا
ن، ھرچند اصحاب یده است.. بنابرایبخش -اند  ه قطعًا ھم داشتهک -ا راتشان ریتقص

ن خداوند به آنھا وعده مغفرت و یکول -ستند یه نک -معصوم ھم نباشند  صپیامبر 
 رضوان داده است.

 رضایت خدا از اصحاب:

ُ  رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ِ  َ�َۡت  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َعنِ  ٱ�َّ َجَرة نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  ٱلشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ  َ�َٰبُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  ٱلسَّ
َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨ قَرِ�ٗبا َ�ۡتٗحا َوأ

ردند. کعت یر درخت با تو بیه زکھمانا خداوند از مؤمنان راضی شد، آن ھنگامی «
نند) ک ل اعتراض میید به چه دلیپس خداوند از آنچه در قلوبشان بود، دانست (و فھم

و لذا آرامش خود را (پس از ناراحتی و اعتراض به خاطر مفاد صلحنامه) بر آنان فرستاد 
 .»ه باشد) به آنان پاداش خواھد دادکبر و میه فتح خکی را (یکو فتح نزد

عت یب«رامون یپ -ز بدان اشاره شد ین نیشیه در فصل پکھمان گونه  -ه ین آیا
 -ه کم یکمحّلی نزد -ه یبیھجری در حد ه اصحاب در سال ششمکنازل شد » رضوان

ردند و خداوند از آنان راضی شد و وعده فتح کعت یب صر درخت رضوان، با پیامبر یز
ن ینفر از مھاجر ۸۰۰ه کنفر بودند  ۱۴۰۰نندگان ک عتیشان داد.. تعداد بیروزی بدیو پ

 د:یفرما ه از انصار بودند.. و باز ھم مییو بق

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ َما ُعونََك ُ�َباي َ  ُ�َبايُِعونَ  إِ�َّ ِ  يَدُ  ٱ�َّ يِۡديِهمۡ  فَۡوَق  ٱ�َّ
َ
 .]١٠[الفتح:  ﴾�

اند (و در واقع)  ردهکعت یه با خدا بکست ین نیردند، جز اکعت یه با تو بکسانی ک«
 .»شان استیدست خدا بر دستھا
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 استواری اصحاب بر تقوا:

ِينَ  َجَعَل  إِذۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ نَزَل  ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ  َ�ِيَّةَ  ٱۡ�َِميَّةَ  قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َ�َفُروا
َ
ُ  فَأ ٰ  َسِكينََتُهۥ ٱ�َّ َ�َ 

لَۡزَمُهمۡ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  َوَ�َ  رَُسوِ�ِۦ
َ
ْ  ٱ�َّۡقَوىٰ  َ�َِمةَ  َو� َحقَّ  َوَ�نُٓوا

َ
هۡ بِهَ  أ

َ
ۚ ا َوأ ُ  َوَ�نَ  لََها  بُِ�ّلِ  ٱ�َّ

ءٍ   .]٢٦[الفتح:  ﴾٢٦ َعلِيٗما َ�ۡ
شان جای دادند (و نگذاشتند یت را در دلھایه) تعّصب و جاھلکافران (مکه کآنگاه «

رد (تا کامبر و مؤمنان نازل یه وارد شوند)، خداوند آرامش خود را بر پکمؤمنان به م
مان ماندگار و پابرجا یشان را بر تقوا و روح این خدا ایخشم خود را فرونشانند). ھمچن

مان سزاوارتر و یگری) برای تقوا و روح ایس دکقت، آنھا از ھر یساخت (و به حق
گاه و بر ھر یچ تر بودند، و خداوند از ھر برازنده  .»اری تواناستکزی آ

ه از طرف کط صلحنامه یه نازل شده و به شرایبیز در رابطه با صلح حدیه نین آیا
ت و ینه و ناشی از حمرحما ار نامعقول و بییه بسکد، اشاره دارد یه مقّرر گردکفار مک

است الھی و نزول وحی، تمام یبنا به اقتضای س صّفار بود و پیامبر کتعّصب جاھلی 
رد، ولی بعضی از کقبول  -ه در ظاھر به ضرر مسلمانان بود ک -ط ظالمانه را ین شرایا

راه و اعتراض داشتند! اّما کن قرارداد به شّدت ایاز ا - سو از جمله عمر  -اصحاب 
نانی را از جانب خود بر آنھا نازل فرمود و یشه آرامش و اطمیھمچون ھم خداوند

ت یم شده و احساسات خود را فرونشاندند و رضایتسل صھمگی در برابر ارشاد پیامبر 
لمة التقوی و کو ألزمھم «ه ین قسمت از آیخدا و رسولش را خواھان شدند و به خلعت ا

افر کجانی، یه تکسانی را کن یعنی خداوند، ھمیدند؛ یممتاز گرد» انوا أحق بھا و أھلھاک
راه و اعتراض اصحاب از کن ایھم -مصّرانه  -لش را یی از دالیکخواند و  و گمراه می

لمه تقوا و ثمرات آن، ثابت و استوار ساخت و بر آنھا کند، بر ک ن صلحنامه عنوان مییا
لمه را داشته کن یاقت ایلستگی و یگران، شایشتر از دیشان بیرا ایالزم و واجب نمود! ز

 اند. ن حق، انتخاب شدهیای ادای اد و برییو از جانب پروردگارشان تأ

 تمجید اصحاب در تورات و انجیل:

﴿ َ دٞ �ُّ ِۚ  رَُّسوُل  مَّ ِينَ  ٱ�َّ ۥٓ  َوٱ�َّ آءُ  َمَعُه ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  أ ٗعا تََرٮُٰهمۡ  بَۡيَنُهۡمۖ  رَُ�َآءُ  ُكفَّ ٗدا ُركَّ  ُسجَّ

ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  ۖ  ٱ�َّ ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  َورِۡضَ�ٰٗنا
َ
�  � ُجودِ  ِ�  َمَثلُُهمۡ  َ�ٰلَِك  ٱلسُّ

ِ�يلِ  ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ�  ۡخَرجَ  َكَزۡرٍع  ٱۡ�ِ
َ
ٰ  فَٱۡسَتَوىٰ  فَٱۡسَتۡغلََظ  اَزَرهُۥ َٔ َ�  ُهۥ َٔ َشۡ�  أ َ�َ 
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اعَ  ُب ُ�ۡعجِ  ُسوقِهِۦ رَّ ۗ  بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  ٱلزُّ اَر ُ  وََعدَ  ٱلُۡكفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا  ٱل�َّ
ۡغفَِرةٗ  ِمۡنُهم ۡجًرا مَّ

َ
 .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩ َعِظيَمۢ� َوأ

ر و با یافران سختگکه با او ھستند، بر کسانی کمحّمد، فرستاده خداست و « 
وع و سجودند و تنھا کار در حال (نماز و) ریه بسکنی یب را می شانیگر مھربانند. ایھمد
ار کشان آشیھا ند. نشانه آنھا از اثر سجده در چھرهیای فضل و خوشنودی خدایجو

ه کل، مانند زراعتی است یتورات.. و اّما وصفشان در انج ن است وصف آنھا دریاست. ا
اش  سخت گردد و بر ساقه ند تاکم و استوار کمحخوشه و شاخه برآورد. پس آن را 

ّفار از آنان که خشم یشاورزان را به شگفت درآورد و ماکه کستد، چندان یم باکمح
د، وعده سته انجام دھنیارھای شاکمان آورده و یه اکشان یسانی از اکشود. خداوند به 

 .»است آمرزش و پاداش بزرگ داده
ند.. چنانچه ک ان مییب لیرا در تورات و انج صه اوصاف اصحاب پیامبر ین آیدر ا

ار سرسخت یافران، بسکبا  -ه رسول خداست ک - صاران محمد یه: کدر تورات آمده 
انشان یکفار، پدران و مادران و برادران و اقوام و نزدکن ید ھستند، ھر چند ایو شد

ار نرم و متواضع و مھربان ھستند، ھرچند یگر، بسین حال نسبت به ھمدیباشند، و در ع
ش بود، یه عموکاز أبولھب  صگری باشند؛ چنانچه پیامبر ینھای دیو سرزم از اقوام

داند.. سپس ادامه  گانه ھم بود، از خود مییه بکند و سلمان فارسی را ک دوری می
وع که به سجده و ریه در آکثر اوقات خود را در عبادت و بندگی خدا که آنھا اکدھد  می
ای یه تنھا جوکست، بلیارشان نکا در یو رنند و اصًال تظاھر ک ر شده، صرف مییتعب

ه عالمت و کدھد  ن ادامه مییفضل و خوشنودی خدا و ثوابش ھستند.. و چن
ان است؛ یار و نماکشان آشیھا مان در اثر سجده در چھرهیه نور اکن است یشان ا نشانه

ه مردم به راحتی شناخته یشدن صورتشان گشته و از بق شان باعث نورانییعنی تقوای
 شوند. یم

رون دھد؛ پس یه جوانه خود را بکه: آنھا مانند زراعتی ھستند کز آمده یل نیدر انج
م گردد و سپس بزرگتر شود و بر کند تا قوی و محکت یو تقو کمکاز چندی آن را 

عنی ھمراھان یشاورزان را به تعّجب درآورد؛ که کای  ستد؛ به گونهیاش با ساقه
اد ینند و زک اّما سپس ھمچون زراعت رشد میم خواھند بود، کابتدا  صپیامبر

ن وعده خدا یآورد.. ا ّفار را به خشم درمیکتشان، یر و تقویثکه تکخواھند شد، طوری 
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افران را به خشم و غضب کوست و اصحاب، یل آمده بود، به تحّقق پیه در تورات و انجک
 .دند!یمال کشان را به خاکّبران و گردنکدرآوردند و پوزه مت

ھای یارکن ھمه زحمات و فدایجانی و امثالش، ایه تکسی تعّجب است جای ب
و به  -ور بوده!! کر و کد ھم یو شا -ور نموده کر و کده گرفته و خود را یاصحاب را ناد

ه خود را کن افراد! یند!.. وای به حال اینما ر مییفکح و تیغفران، تقب ر و طلبیجای تقد
ی یوندند!.. گویپ ن مییصف دشمنان اسالم و مغرض رده و بهکاز اسالم و مسلمانان جدا 

ادی از یه عده زکه شوند!! ھمان گونه ین آیخواھند، داخل مفھوم ا ز مییه آنھا نکنیا

س نسبت به اصحاب که ھرکاند  ردهکاستنباط  »فاركظ هبم اليغيل«ن، از جمله یمفّسر

شود و  ه میین آیند، داخل مفھوم اکی یظی داشته باشد و بدگوینه و غکی صپیامبر 
 افتد. مانش به مخاطره مییا

 یافتگانند: اصحاب، ھمان ھدایت

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُموٓا
َ
ِۚ  رَُسوَل  �ِيُ�مۡ  أ ۡمرِ  ّمِنَ  َكثِ�ٖ  ِ�  يُِطيُعُ�مۡ  لَوۡ  ٱ�َّ

َ
َ  َوَ�ِٰ�نَّ  لََعنِتُّمۡ  ٱۡ�  ٱ�َّ

يَ�ٰنَ  ُ�مُ َحبََّب إَِ�ۡ  هَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  َوَز�َّنَُهۥ ٱۡ�ِ  َوٱلۡعِۡصيَانَۚ  َوٱلُۡفُسوَق  ٱلُۡ�ۡفرَ  إَِ�ُۡ�مُ  َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
ِٰشُدونَ  ُهمُ  أ  .]٧[الحجرات:  ﴾٧ ٱل�َّ

اری از امور یان شماست. اگر در بسیه رسول خدا مکد یامبر!) بدانی(و ای اصحاب پ«
شما مان را محبوب ین خداوند ایکد، ولیافت ند، به رنج و زحمت میکاز شما اطاعت 

فر و فسوق و نافرمانی را، منفور شما نمود.. آنان، کنت داد و ینمود و آن را در نظرتان ز
 .»افتگانندی تیھمان ھدا

د: خداوند یفرما دھد و می ز، خداوند اصحاب را مخاطب خود قرار مییه نین آیدر ا
از آن  تر داشتنی زی دوستیتان چیه براکای  نت داده به گونهیرا در دل شما ز» مانیا«
» چی از اوامر خدا و رسولشیسرپ«و » انیعص«و » فسوق«و » فرک«ست و در مقابل، ین

ه یرکدر نظر شما زشت و  -دھد  جانی به اصحاب نسبت مییه تکی یزھایھمان چ-را 
تًا یافت.. و نھایتوان  نمی -در نظرتان  -تر از آن  زی بدتر و زشتیه چکی یدانسته تا جا

فر و کورزند و از  مان محّبت مییرا به ایخواند؛ ز تگان و راشدان میافی آنھا را ھمان راه
 زارند.یفسوق و معاصی ب

 



 ١٢١  اصحاب پیامبر

 

 

 اصحاب، ھمان راستگویانند: 

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ُفَقَرآءِ لِلۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡخرُِجوا
ُ
ۡمَ�ٰلِهِ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِمن أ

َ
ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  مۡ َوأ  ٱ�َّ

ونَ  َورِۡضَ�ٰٗنا َ  َوَ�نُ�ُ ۥٓۚ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َورَُسوَ�ُ
ُ
ِٰدقُونَ  ُهمُ  أ ِينَ  ٨ ٱل�َّ ارَ  َ�َبوَُّءو َوٱ�َّ يَ�ٰنَ  ٱ�َّ  َوٱۡ�ِ

ْ َوُ�ؤۡ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  إَِ�ِۡهمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن وتُوا
ُ
آ أ  ثُِرونَ ّمِمَّ

 ٰٓ نُفِسهِمۡ  َ�َ
َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ۡفِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ُ
 ٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  فَأ

ِينَ وَ  ِينَ  َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا َ�َا ٱۡغفِرۡ  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  َ�ۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  َجآُءو ٱ�َّ ِ  َسَبُقونَا ٱ�َّ يَ�ٰنِ ب  َوَ�  ٱۡ�ِ
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َ�َۡعۡل  ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  .]١٠-٨[الحشر:  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
رون یاشانه و اموال خود، بکه از خانه و کنی است یم) برای فقرای مھاجرین غنای(ا«

امبرش را یخواھند، و خدا و پ ت او را مییه فضل خدا و رضاکسانی کاند. آن  رانده شده
رداران ھستند.. و (انصار) ک ان و راستینان ھمان راستگویادھند. به راستی  اری میی

نه یاشانه (خود را در مدکه به نزدشان) خانه و کن (از میش از آمدن مھاجریه پکی یآنھا
ش یه به پکدارند  سانی را دوست میکردند. کمان را (در دلشان) آماده یشان) و ایبرا

ه کی یزھاینند به چک ازی نمییت ناند و در درون خود، احساس و رغب ردهکآنھا ھجرت 
ه خود کدھند، ھرچند  ح مییشان را بر خود ترجیبه مھاجران داده شده است، و ا

شان یه از بخل نفس خود، محفوظ شوند، اکسانی کن) یازمند باشند. (چنیسخت ن
ند: پروردگارا! ما یگو ند، مییآ ن و انصار مییه بعد از مھاجرکقطعًا رستگارانند.. و آنانی 

ای نسبت به  نهکیچ یامرز و ھیاند، ب مان بر ما سبقت گرفتهیه در اکو برادران ما را 
مؤمنان در دلھای ما جای مده! پروردگارا! ھمانا تو دارای رأفت و رحمت فراوانی 

 .»ھستی
د مسلمانان یّفار، عاکه در جنگ با کاشاره دارد » ء فی«م یه به اموال و غناین آیا

رد؛ یگ ن تعّلق میین مال، به فقرای مھاجریه اکد.. خداوند مقّرر فرموده یگرد یم
ار خود رانده شدند یاز د» الّله«لمه کاری خدا و رسولش و اعتالی یه به خاطر کسانی ک

ِٰدقُونَ ﴿ ا بودند.. خداوند آنھا را بایو تنھا فضل و رضای خدا را جو ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
 ﴾أ

را یپردازد؛ ز ش انصار مییه بعد به مدح و ستاید.. سپس در آیفرما می قید و تصدییتأ
مان را در یونت داشتند و حّب اکنه سین، در مدیش از ورود مھاجریه پکآنھا بودند 

ن آماده یی مھاجریرایاشانه خود را برای پناه و پذکام دادند و خانه و کشان استحیدلھا
ردند و آنھا را دوست داشتند و با قلبی سرشار از محّبت و برادری، از آنھا استقبال ک
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حتاج یه ماکردند، و حّتی در آنچه کم ین تقسیردند و ھرچه داشتند، با مھاجرک
ثار نمودند.. ید ھم بدان داشتند، آنھا را بر خود مقّدم داشته و ایاز شدیخودشان بود و ن

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ د:یفرما ق میید و تصدیین تأیرا چن ه خداوند آنھاکن است یو ا
ُ
أ

 .﴾ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
سانی اشاره کن و أنصار، به یه: خداوند پس از وصف دو گروه مھاجرکنیته مھم اکن
ن و انصار یامت، بعد از مھاجریه تا روز قکن و ھمه مؤمنانی است یه مراد، تابعکند ک می
ان برداشته و یانی را از مکھای زمانی و م رده و پردهکت یی تبعیکند و از آنھا به نیآ می

ه ھمواره ھمانند آنھا باشند.. از کنند و در تالشند ک شان را ھرگز فراموش نمییھایکین
ن و انصار، یچه مھاجر -از مؤمنان  یکچ یورزند و با ھ غ نمییشان دریطلب مغفرت برا

نه و دشمنی و کیمًا برای دفع یرده و داکتوزی و دشمنی ن نهکی -ِن آنھا یو چه تابع
 نند.ک ن تالش مییشیجاد حّب و دوستی و برادری با مؤمنان پیا

ن اصحاب قبول دارد و برای اثبات یتی داّل بر ارتداد ھمیجانی از امام باقر روایاگر ت
ن است: یه چنکم یآور می» نیحس بن علی«تی از پدرش یند، ما ھم رواک آن پافشاری می

- س  نیحس بن گفتند، علی ر و عمر و عثمان ناسزا میکل عراق به أبوبچند نفر از اھ«
ا شما از اھل یر! فرمود: آید؟ گفتند: خین ھستیا شما از مھاجریفرمود: آ -ن یالعابد نیز

د و من ین دو گروه، خود جدا گشتیم! فرمود: پس از ایستید؟ گفتند: نینه و انصاریمد
ھم  -ن و انصار یِن مھاجریعنی تابعی -شان یاز ا ه بعدکه شما از آنان کدھم  گواھی می

يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� ﴿ ند:یگو ند و مییآ می ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا د و یزیمن برخ د! پس از نزدیستی، ن﴾قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 ».ند!کار کداند با شما چه  خداوند خود می ١د!یدور شو

 اصحاب، حزب الّله ھستند:

ِ  يُۡؤِمُنونَ  ٗما�َّ َ�ُِد قَوۡ ﴿ َ  َحآدَّ  َمنۡ  يَُوآدُّونَ  ٱ�ِخرِ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ ْ  َولَوۡ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ  َ�نُوٓا
وۡ  َءابَآَءُهمۡ 

َ
ۡ�َنآَءُهمۡ  أ

َ
وۡ  �

َ
وۡ  إِۡخَ�َٰ�ُهمۡ  أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  أ

ُ
يَ�ٰنَ  قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َكتََب  أ يََّدُهم ٱۡ�ِ

َ
 َو�

                                           
، ۳، چاپ تبریز حلیة األولیاء، أبونعیم، جزء ۷۸ ، ص۲ األئمة، أربلی، جکشف الغمة فی معرفة  -١

 .۱۸۰-۱۸۱ راھی به سوی وحدت اسالمی، مصطفی حسینی طباطبایی، ص -۱۳۷ ص
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ٰتٖ  َوُ�ۡدِخلُُهمۡ  ّمِۡنُهۖ  بُِروحٖ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها مِن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� ُ  رَِ�َ  �ِيَها  َ�ۡنُهمۡ  ٱ�َّ

 ْ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ۡنهُۚ  َورَُضوا
ُ
ِۚ  ِحۡزُب  أ َ�ٓ  ٱ�َّ

َ
ِ  ِحۡزَب  إِنَّ  �  .]٢٢[المجادلة:  ﴾٢٢ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  ٱ�َّ

ه کابی ی اران خود نمییچ قومی را ھمچون ید: ھیفرما می ص  امبرشینجا به پیدر ا
نند.. کدوستی  -شان باشند  اگر چه پدران و برادران و خانواده -با دشمنان خدا 

ر، عمر، علی یعم بن ر، مصعبکدةجراح، أبوبیدرباره أبوعبه ین آیه اکاند  مفّسران آورده
شت. کجراح را  بن در احد، پدرش عبدالّله س  دهیرا أبوعبیز ١حمزه نازل شده است؛

ناسزا گفت  صه به پیامبر کمی بر گوش پدرش نواخت، زمانی کلی محیس سر کأبوب
رد تا کدعوت  -ان بود که در صف مشرک -ز، پسرش عبدالرحمن را یو در جنگ بدر ن

رت را یار منع نمود و فرمود: شمشکن یاو را از ا صه پیامبر کبه جنگ او بپردازد 
 س. مصعب ٢ت برگرد و خودت را برای استفاده ما نگھدار!یر! و به جاکن ای ابابکغالف 

بن  ی خود عاصیز داین سشت. عمر کر را یعم ده بنیجنگ احد، برادرش عب ز درین
عه، عتبه و یز در بدر، پسران ربین س  . علی و حمزه٣شتکھشام را در بدر بدون تأّمل 

سپس اشاره  .٤به قتل رساندند -اند  شان بوده لهیه از قبک -دبن عتبه را یبه و ولیش
ای از  رده و نوشته و آنھا را با نفخهک کشان حیرا در دلھا» مانیا«ه خداوندکند ک می

رد و کدر بھشت وارد خواھد  -جاودانه  -تًا آنھا را یاری نموده و نھاید و ییتأ جانب خود
ن معامله راضی ھستند.. و عّلت رستگاری آنھا یز در ایخدا از آنھا راضی است و آنان ن

 ھستند.» حزب الّله«ه آنھا ھمان کن است یا
 

                                           
 .۵۲۶-۵۲۷ شأن نزول آیات،ترجمه و نگارش محّمدجعفر اسالمی، ص -١

  .۱۵۷ شناسی، علی شریعتی، ص اسالم -۱۹۰ ، ص۱ کشف الغمة، أربلی، ج -٢

 .۱۶۰ ھمان، ص -٣

، نقتل آباءنا ص و لقد كنا مع رسول اّ� «کند:  البالغه به این موضوع اشاره می خود علی نیز در نھج -٤

ما (جماعت اصحاب) با رسول . «»وأبناءنا و�خواننا وأعمامنا. ما يز�دنا ذلک إال إيمانا و �سليما، و...
کشتیم و این رفتار،  ای خود را (در جنگھا) میبودیم. پدران و فرزندان و برادران و عموھ صخدا 

». افزود و... قدمی ما در راه راست را می ایمان و فرمانبرداری (از خداو رسولش) و پایداری و ثابت
 ). ۵۵ اإلسالم، خطبه البالغه، شرح فیض (نھج
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 سیمای اصحاب در قیامت:

ُ  ُ�ۡزِي َ�  مَ يَوۡ ﴿ ِينَ  ٱ�َِّ�َّ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ ۥۖ  َءاَمُنوا يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  �َۡسَ�ٰ  رُُهمۡ نُو َمَعُه
َ
يَۡ�ٰنِِهمۡ  �

َ
 َو�ِ�

ٓ  َ�ُقولُونَ  تِۡممۡ  َر�ََّنا
َ
ٓۖ  َوٱۡغفِرۡ  نُوَرنَا َ�َا � ِ َ�ۡ إِنَّ  َ�َا

ّ�ُ ٰ  .]٨[التحریم: ﴾ ◌ٞ قَِدير ءٖ َك َ�َ
دارد.  نمی کخوار و سبه ھمراه او بودند، کامبر و مؤمنانی یه خداوند، پکروزی «

ت است. کش و سوی راستشان (به طرف بھشت)، در حریشاپیشان، پ یینور و روشنا
ند: پروردگارا! نور ما را یگو نند)، مییب افران و منافقان را خاموش میکه نور کنی(بعد از ا

زی بس یه تو بر ھر چکم) و ما را ببخشای یپرتو آن به بھشت برس امل گردان (تا درک
 .»ی!یاتوان

ه ھمراه او کامبر و اصحابش را یه پکامت اشاره دارد یه به روز قین آیخداوند در ا
ن ییعلّ  رام، در اعلیکت عّزت و ایه آنھا را در نھاکدارد، بل ل نمییبودند، ھرگز خوار و ذل

ند: نور ک ان میین بیشان را چن سرافرازشان خواھد فرمود.. سپس نشانه رستگاری
ت است و آنھا را کشان، در مقابل و طرف راستشان در حریکاعمال نی یمان و روشنایا

 .ند و ھرگز معّذب خدا نخواھند شد!ک ی مییبه بھشت، راھنما

 برتری بعضی از اصحاب نسبت به بعضی دیگر:
ل و درجات بعضی از اصحاب یه فضاکم یز قبول داریه ما نکد گفت یو در آخر با

مان یز براین تفاوت را نیه خود خداوند، اکاست  شتر و باالتریگر، بینسبت به برخی د
شان را به  ھمه -نشان یرغم گوناگونی درجات ب علی -ت یان فرموده است، اّما در نھایب

 ی و مغفرتش مأجور فرموده است:یکوعده ن

ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ِمنِ�َ ؤۡ �َّ �َۡسَتوِي ٱۡلَ�ٰعُِدوَن مَِن ٱلۡمُ ﴿
ُ
رِ  أ َ ِ  َسبِيلِ  ِ�  َوٱلُۡمَ�ِٰهُدونَ  ٱل�َّ  ٱ�َّ

ۡمَ�ٰلِِهمۡ 
َ
نُفِسِهمۚۡ وَ  بِأ

َ
َل  أ ُ  فَضَّ ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ  ٱ�َّ

َ
نُفِسهِمۡ  بِأ

َ
ۚ َوُ�ّٗ  ٱۡلَ�ٰعِِدينَ  َ�َ  َوأ َدرََجٗة

ُ وََعَد ٱ  .]٩٥[النساء:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ �َّ
سانی کر از یغ نند،ینش ھای خود) می روند و در خانه ه (به جھاد نمیکآن مؤمنانی «

ی رفتن به جنگ را یض و ناقص العضو ھستند و توانایه دارای عذر ھستند (و مثًال مرک
نند. خداوند مرتبه ک ه با مال و جانشان در راه خدا جھاد میکندارند)، با آن مؤمنانی 

نان است و خداوند به ینش ه باالتر از خانهکرده است کب مجاھدان یی را نصیواال
 .»و وعده داده استیکآنان، منزلت نشان از  ھمه
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گر ین را برتر از گروه دیه گروھی از مؤمنکن یم، بعد از اینیب ات میین آیچنانچه در ا
ص و توّھم ناروا در یبرای رفع تنق -به طور عموم  -تًا تمام آنھا را یداند، ولی نھا می

 د:یفرما و میدھد  ح قرار مییار واضح و صریالمی بسکشان، در  ل ھمگییشأن و تجل

ُ ٱَوُ�ّٗ وََعَد ﴿ � ٱ �َّ  .﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ
 د:یفرما گری مییه دیا در آی

نۡ  ِمنُ�م َتوِيَ� �َسۡ ﴿ نَفقَ  مَّ
َ
ۚ  ٱۡلَفۡتحِ  َ�ۡبلِ  ِمن أ ْوَ�ٰٓ�َِك  َوَ�َٰتَل

ُ
ۡ�َظمُ  أ

َ
ِينَ  ّمِنَ  َدرََجةٗ  أ  ٱ�َّ

 ْ نَفُقوا
َ
ْۚ  َ�ۡعدُ  ِمنۢ  أ ُ  وََعدَ  َوُ�ّٗ  َوَ�َٰتلُوا  .]١٠[الحدید:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱ�َّ

اند و در راه خدا، از مال خود)  مان آوردهیه اکش از فتح (میه پکسانی از شما ک«
ستند. آنان درجه و مقامشان برتر و فراتر یگران) برابر نیاند، (با د دهیاند و جنگ دهیبخش

اند.  دهیجنگرده و کمان آورده و در راه خدا) انفاق یه اکه بعداز فتح (مکسانی است کاز 
 .»است و دادهیکشان وعده ن داوند به ھمهاّما به ھر حال، خ

در سال ھشتم  -ه که قبل از فتح مکن و انصار یداست، مقام مھاجریچنانچه پ
ن خدا و رسولش شتافتند و در راه خدا با مال و یاری دیمان آورده و به یا -ھجری 

مان آوردند و یه اکه و فتح میبیه بعد از صلح حدکسانی کردند، از کجان خود جھاد 
ردند، باالتر و برتر است، کوستند و در راه خدا جھاد و انفاق یسپس به جرگه مسلمانان پ

عنی از یجانی از تمام آنھا، یه تکتًا خداوند، به ھمه آنھا وعده بھشت داده است.. یاّما نھا
مان یه اکمه و فتح یبیه بعد از صلح حدکن و آن افرادی یشگامان نخستیھمان پ

ن یو اگر ا«د: یگو ند؛ چنانچه میک ی مییاند، به طور جملگی، بارھا وبارھا بدگو آورده
سّنت و  مان از ھمه مقّدمتر بودند) به قول اھلیه در اکن و انصار یعنی مھاجریاصحاب (

ش را یروھای قر انهین از میرد متأّخرکد مالمت ین مردم بودند... پس نبایجماعت، بھتر
د و عمروعاص است یول ال ھفتم از ھجرت (منظورش افرادی ھمچون خالدبنه در سک
ه (منظورش افرادی ھمچون کمان آوردند) و پس از فتح میه ایبیه بعد از صلح حدک

 ).۱۶۹(ص ».. رمه و... است)، اسالم آوردند!که و عیمعاو
ف ین و انصار را در ردیتواند مھاجر پس انسان ھرچقدر ھم متعّصب باشد، نمی

جھّنم،  فر، بھشت وکمان و یرا آنھا در قرآن، ھمچون نور و ظلمت، این درآورد؛ زیمنافق
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د آباء و اجداد و تعّصب و یه عقاکن ی، مگر ا١اند حّق و باطل، در مقابل ھم قرار گرفته
رده کره یرتش را تار و تیرده و چشم بصکاری یورزی، قلبش را آب توزی و غرض نهکی

 .باشد!!
 م:ییرانش بگوکجانی و ھمفیبجاست به ت

ِ  َءاَ�ُٰت  َك تِلۡ ﴿ �  َعلَۡيَك  لُوَها َ�تۡ ٱ�َّ يِّ  بِٱۡ�َّقِ
َ
ِ  َ�ۡعدَ  َحِديثِۢ  فَبِأ  ٦ يُۡؤِمُنونَ  َوَءاَ�ٰتِهِۦ ٱ�َّ

فَّاكٍ  لُِّ�ِّ  َوۡ�لٞ 
َ
�ِي�ٖ  أ

َ
ِ  َءاَ�ِٰت  �َۡسَمعُ  ٧ أ � يُِ�ُّ  ُ�مَّ  َعلَۡيهِ  ُ�ۡتَ�ٰ  ٱ�َّ ن ُمۡسَتۡكِ�ٗ

َ
ۖ  لَّمۡ  َكأ  �َۡسَمۡعَها

هُ  ۡ ِ�  بَِعَذاٍب  فَبَّ�ِ
َ
ََذَها ا ًٔ َشۡ�  َءاَ�ٰتَِنا �َذا َعلَِم ِمنۡ  ٨ٖ� أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ُهُزًو�ۚ  ٱ�َّ

ُ
 َعَذابٞ  لَُهمۡ  أ

ِه�ٞ  ا َ�ۡنُهم ُ�ۡغِ�  َوَ�  َجَهنَُّمۖ  َوَرآ�ِِهمۡ  ّمِن ٩ مُّ ْ  مَّ ْ  َما َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َكَسُبوا َُذوا ِ  نِ ُدو مِن ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ۖ ۡوِ�َآَء

َ
 .]١٠-٦[الجاثیة:  ﴾١٠ِظيٌم عَ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  أ

ات ین حال، اگر به سخنان و آیم. با ایخوان ه به حق بر تو میکات خداست ینھا آیا«
ه دروغگو و کسی کآورند؟! وای بر ھر  مان مییاورند، پس به چه سخنی ایمان نیخدا ا

شود، اّما  ه بر او خوانده میکشنود  ات خدا را مییوسته آیه پکسی کار باشد! آن کبزھ
ده یات خدا را نشنیورزد. انگار آ ّبر (به مخالفت با آن) اصرار میکپس از آن، از روی ت

گذرد و به تمسخر  ی از آن مییاعتنا ات ما را بداند، با بییزی از آیه چکاست! ھنگامی 
اروی آنان، جھّنم یدارند. رو ای نندهکسانی عذاب بزرگ و خوارکن ین چنیرد. ایگ می

 .»است!
رامون اصحاب یات را پیخی و رواین، ما فقط آن دسته از گزارشھای تاریبنابرا

موافق  -ه فراوانند کات قرآن یگر آیو د -ات ین آیه با اکم ینک قبول می صپیامبر
ه محمود و مغفور خداوند ھستند، کن و انصار را یت مھاجریه شخصکتی یباشد و ھر روا

 قاعده است. یکن یم.. و ایریپذ میر سؤال ببرد، ھرگز نیز
* * * 

 اصحاب در نظر ائمه: 
ه در مدح و ک -م یمورد از آنھا را آورد ۲۰ما تنھا  -ات قرآن یی از آیھا ن بود نمونهیا
ه ائمه چه نظری درباره اصحاب کم ینیاند.. و اّما بب د اصحاب نازل گشتهیتمج

                                           
یاد  صب پیامبر در سرتاسر قرآن، ھرگاه از کافران و منافقان سخن به میان آمده، بالفاصله از اصحا -١

 کرده و برعکس.
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ا در ینند؟! آک ت مییان از آنھا تبعیعیگر شیجانی و دیاستی تا به ریدارند؟! آ صپیامبر
م ینیب م، میینکن یند؟! چون چنیگو اّدعای محّبت و مواالت نسبته به ائمه، راست می

رده و کی نینه تنھا از آنھا بدگو -و در واقع دشمنانشان!!  -روانشان یه برخالف پک
مال دوستی، در تمام مراحل، آنھا را ھمراھی که در کنه نداشته، بلکینسبت بدانان 

مورد از آنھا استناد  ۲۰ز، تنھا به ینجا نیه ما در اکاند..  لشان را برشمردهیرده و فضاک
 م:ینک می

به  -و در واقع دوستانش  - صه در مورد اصحاب پیامبر کاست  س ین علیا -

، ص لقد رأيت أصحاب حممد«د: یگو ن مییھنگام سرزنش اصحاب خود، چن

! لقد كانوا يصبحون شعثا غربا، وقد باتوا سجدا فام أر أحدا يشبههم منكم

 .»يقفون عىل... الخوقياما، يراوحون بني جباههم وخدودهم، و

ه ھمچون آنان باشد، کارانم!) را یی از شما (یکدم و یرا د صمن اصحاب محمد «
ام یرا در حال سجده و قمو و غبارآلود بودند و شبھا  دهینم! آنان صبحھا، ژولیب نمی
شانی و گاھی یشان نوبت گذاشته بودند (گاھی پیھا و صورتھایشانیان پیگذراندند. م می

اد بازگشت به آخرت، مانند اخگر و یگذاشتند) و از  ن مییھم رخسار خود را بر زم
شان بر اثر طول سجده، مانند زانوھای ُبزھا یھایشانیا پیستادند. گویا آتشپاره سوزان می

فر و کیآمد، از ترس عذاب و  ان میینه بسته) بود! ھرگاه نام خداوند سبحان به می(پ
ه کای  گشت، به گونه ر مییاز چشمانشان سراز کد به ثواب و پاداش، اشیام

دن باد، تند یه درخت در روز وزکدند چنانیلرز شد، و می س مییشان خیبانھایگر
 .١»لرزد! می

اد ین یچن صخود، از اصحاب پیامبر  -ان! یعیش و -اران یو باز ھم در سرزنش  -

أعاممنا. ما نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا و، ص و لقد كنا مع رسول اهللا«ند: ک می

يدنا ذلك إال إيامنا و تسليام، ومضيا عىل اللقم، وصربا عىل مضض األمل، وجدا ىف يز

                                           
البالغه، شرح دکتر صبحی صالح، چاپ بیروت،  نھج -۹۶اإلسالم، خطبه  البالغه، شرح فیض نھج -١

 .۱۲۶ ، شیخ مفید، ص»إرشاد«و مانند ھمین در  -۱۴۳ ص
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قام للدين عمود،  م، مالعمر! لو كنا نأتى ما أتيتجهاد العدو، ولقد كان الرجل... و

 .١»لتتبعنها ندماأيم اهللاّ لتحتلبنها دما، وال أخرض لإليامن عود، وو

م. پدران و فرزندان و برادران و یبود صما (جماعت اصحاب) با رسول خدا «
مان و فرمانبرداری (از خداو ین رفتار، ایم و ایشتک عموھای خود را (در جنگھا) می

ی یباکین صبر و شیافزود. ھمچن قدمی ما در راه راست را می ثابتداری و یرسولش) و پا
نمود. مردی از ما با  اد مییما را بر سوزش درد و تالشمان را برای جھاد با دشمن ز

وان یافتادند، مانند درافتادن دو ح رده و با ھم درمیکگر حمله یدیکی از دشمن به یک
د! پس گاھی یراب نمایی را از جام مرگ سگرید یکدام کافتادند تا  نر! و به جان ھم می

آمد! چون خداوند، راستی و  م و گاھی دشمن بر ما غالب مییشد روز مییما بر دشمن پ
گاه بود)، دشمن ما را خوار، و پیاخالص ما را د ب ما یروزی را نصید (و از دلھای ما آ

ه در موقع کد، مانند شتری یره العرب) مستقر گردیه اسالم (در جزکنید تا ایگردان
گر (منظورش یند و سپس در جاھای دکاف ن میینه و گردنش را بر زمیاستراحت، س

د.. و به جان خودم سوگند! اگر رفتار ما اصحاب، مانند رفتار یران و روم) پخش گردیا
گشت!  مان سبز نمییای از درخت ا شد و شاخه ن ھرگز برقرار نمییه دیشما بود، پا

ا!) یر از ناقه دنیتار (ناپسند و سستی در جنگ، به عوض شن رفیسوگند به خدا! از ا
 .»مان خواھد شد!ید و به دنبال آن، پشید دوشیخون خواھ

در فراق اصحاب  -وفه کاھل  -اران منافقش یه در مقابل کو ھموست  -

لذين دعوا إىل أين القوم ا«خورد:  ن تأّسف مییو برادرانش، چن صپیامبر

هيجوا إىل القتال فوهلوا... أولئك فأحكموه، و القرآنقرأوا اإلسالم فقبلوه، و

 .٢»نعض األيد عىل فراقهمذاهبون، فحق لنا أن نظمأ إليهم وإخوانى ال

ردند. قرآن را خواندند، پس که به اسالم دعوت شدند، قبول کجاست آن قومی ک«
 زده و با شور و شوق فراوان ت گرفتند و به جنگ دعوت شدند، ذوقیمکآن را به ح

ن را یدند و اطراف زمیشک رون مییرھا را از غالفھا بیردند... و شمشکت کشر
ردند. ک نھا را آزاد مییرفتند و سرزم مودند و لشگر به لشگر و گروه به گروه مییپ می

                                           
 .۹۱-۹۲ البالغه، شرح دکتر صبحی صالح، ص نھج -۵۵اإلسالم، خطبه  البالغه، شرح فیض نھج -١

 .۱۷۷-۱۷۸ البالغه، شرح دکتر صبحی صالح، ص نھج -٢
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ماندنھا خوشحال  ردند. نه به زندهک دا مییشدند و بعضی ھم نجات پ شته میکبعضی 
د یاد تباه و سفیه زیگرفتند، چشمانشان از گر می هیشدند و نه نسبت به مردگان تعز می

رده ک کشان را خشیمشان را به پشتشان چسبانده بود. دعا، لبھاکشده بود. روزه، ش
رده بود. روی صورتشان، غبار خشوع و تواضع کشان را زرد  خوابی رنگ چھره بود. بی

م و دستھای یان باشه ما تشنه آنکه رفتند. سزاوار است کبود. آنھا برادران من بودند 
 .»م!یشان بر ھم زن حسرت را به خاطر فراق دوری

مند شدن از فضل و  ا و آخرت، و بھرهیدن به نعمتھای دنیو آنھا را به خاطر رس -

تقني ذهبوا بعاجل الدنيا واعلموا عباد اهللاّ! أن امل«ند: ک اد میین یرم خدا، چنک

 .١»و... الخآجل اآلخرة، فشاركوا أهل الدنيا ىف دنياهم و

ا را واگذاشتند و روز یزگاران رفتند و دنین و پرھید ای بندگان خدا! متقیبدان«
اپرستان در یردند، اّما دنکت کاشان شریا، در دنیدند و با اھل دنین را برگزیواپس

ن صورت یردند و از آن به بھترک ل زندگیکن شیا به برتریردند. در دنکت نکآخرتشان شر
مند شدند و  ز بھرهینند، آنھا نک ا استفاده مییه خوشگذرانان از دنکه خوردند و ھمانگون

ل یای فراوان و تجارتی پرسود تبد ّبر از آن گرفتند، سپس به توشهکھمچون جّباران مت
ه آنھا فردا در کن داشتند یقیمند شدند و ھم  اشان بھرهیا در دنیردند. ھم از لّذت دنک

ای ھم  چ بھرهیشد و از ھ ی از آنھا رد نمییچ دعایه خدا خواھند بود. ھیآخرت، ھمسا
 .»ب نشدندینص بی

فاز أهل السبق «ند: ک د میین تمجین چنیه، از مھاجریو در جواب به معاو -

ن به خاطر سبقتشان در یسابق« .٢»ذهب املهاجرون األولون بفضلهمبسبقهم، و

 .»رفتند ن، ھمراه با فضلشانین نخستیروز و رستگار شدند و مھاجریمان، پیا
 .٣»ىف املهاجرين خري كثري تعرفه، جزاهم اهللاّ خري اجلزاءو«د: یفرما ن مییھمچن -

ادی نھفته است. خداوند به آنھا یھای زین خوبیدانی، در مھاجر ه میکھمان گونه «
 .»ن پاداش دھد!یبھتر

                                           
 .۳۸۳ البالغه، شرح دکتر صبحی صالح، ص نھج -١

 ھمان. -٢

 ھمان. -٣



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ١٣٠

 

 هم واهللاّ ربوا اإلسالم كام يربى الفلو مع«د: یفرما ز مییو در مدح أنصار ن -

 .١»ألسنتهم السالطغنائهم، بأيدهيم السباط، و

زشان، اسالم را یشان (انصار) با دستھای باسخاوتشان و با زبانھای تیقسم به خدا! ا«
 .»شود ت مییشده، ترب ر گرفتهیّره اسب از شکه کت و پرورش دادند، ھمان گونه یترب

أما «ند: ک مید ین تمجیه، چنیای با اصحاب خود و معاو و انصار را در مقارنه -

ب، بعد! أهيا الناس! فواهللاّ ألهل مرصكم ىف األمصار أكثر من األنصار ىف العر

مهاجرين حتى ـمن معه من الأن يمنعوه و صما كانوا يوم أعطوا رسول اهللا و

دينه... و أصحابه، ونرصوا اهللاّ و ص يبلغ رساالت ربه إال... فلام آووا النبى

 .٢»ىف أهل ذلك الزمان من العربفأنتم ىف الناس أكثر من أولئك 

شتر از انصار در عرب است. یر مردم، بیاّما بعد! ای مردم! تعداد شما نسبت به سا«
ه با او بودند کنی یامبر و مھاجریچ بخششی نسبت به پیه آنھا، آن روز از ھکدر حالی 

ای  لهیه دو قبکردند در حالی کغ یه رساالت پروردگارش را تبلکی یردند تا جاکغ نیدر
و خردسال  کوچکار یگذشت. آنھا نسبت به عرب بس زی نمییه از تولدشان چکبودند 

اری ینش را یو اصحابش را پناه و خدا و د صه پیامبر کت بودند، زمانی یجمع مکو 
ه آنھا یھود بر علیستادند و به آنھا نشانه رفتند، یدادند، تمام عرب در مقابلشان ا

دند و برای یل، دست به دست ھم دادند و با آنھا جنگیقبا گریھود و دیمان شدند. یپ ھم
ی یمانھایی افتاد و تمام پین آنھا و عرب جداین خدا آماده شدند و لذا بیاری و نصرت دی
ر یگران، درگیمامه و دیه و کھود داشتند، قطع شد و با اھل نجد و تھامه و میه با ک

ه عرب، نسبت به کنیردند تا اکالت را تحّمل کپا داشتند و تمام مش ن را بهیشدند و د
ر مردم از آنان نسبت یت شما نسبت به سایم شدند. پس جمعیوتاه آمدند و تسلکامبر یپ

 .»شتر استیبه عرب در آن روز ب

                                           
 .۵۵۷ شرح صبحی صالح، ص -۴۵۷البالغه، شرح فیض اإلسالم، کالم  نھج -١

 .۴۷۹-۴۸۰ ، ص۲ الغارات ثقفی، ج -٢
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ند: ک ش میین ستایاز انصار چن صه پیامبر کعه آمده یات شیباز ھم در روا -

هم اغفر لألنصار، وأبناء األنصار، و« أبناء أبناء األنصار! يا معرش األنصار! اللّ

 .١»ص النعم، و ىف سهمكم رسول اهللاا ترضون أن ينرصف الناس بالشاه وأم

امرز! ای جماعت انصار! یپروردگارا! انصار و فرزندانشان و فرزنداِن فرزندانشان را ب«
روند، در م خود) بیعنی با غنایه مردم با بز و گوسفند خود (کنید به ایشو ا راضی نمییآ

 .»ه در سھم شما (به جای بز و گوسفند) رسول خدا باشد؟!کحالی 
األنصار كرشى وعينى، ولو سلك الناس واديا «نند: ک ت میین روایھمچن -

 .٢»سلك األنصار شعبا، لسلكت شعب األنصار!و

وادی بروند و  یکانصار، جگرگوشه و نور چشمان من ھستند! اگر مردم ھمه به «
 .»شوم گر، من به طرف انصار روانه مییانصار به وادی د

ارانش یبه  س یه علکند ک خ طوسی نقل مییت موّثقی از شیخ مجلسی، روایش -

ال تسبوهم، فإهنم أصحاب ، ص أوصيكم ىف أصحاب رسول اهللا«د: یفرما می

مل يوقروا صاحب بدعة، ذين مل يبتدعوا ىف الدين شيئا، وهم أصحابه النبيكم، و

 .٣»ىف هؤالء ص هللانعم! أوصانى رسول ا

د! یینم! آنھا را ناسزا نگوک سفارش می صشما را در مورد اصحاب رسول خدا « 
چ ین ننھادند و ھیچ بدعتی در دیه ھکامبرتان ھستند.. اصحابی یرا آنھا اصحاب پیز

ن افراد، مرا سفارش یبدعتگذاری را احترام نگذاشتند.. آری! رسول خدا درباره ھم
 .»فرمود

ه کاست  -ن یالعابد نین و ملّقب به زیاز تابع - س  نیبن حس علین ھم یو ا -
ند: ک ن دعا مییشان چنید و برایگو ن مییچن صدرباره اصحاب پیامبر 

د خاصة، الذين أحسنوا أصحاب حممّ فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللّهم و«

                                           
 -۲۴۰ ، ص۴ الّله کاشانی، ج ، فتح»منھج الصادقین«تفسیر  -۲۲۴ ، ص۱ کشف الغمة، أربلی، ج -١

 . ۶۲ ، ص۱۱ األعظمی، ج المصّنف، عبدالرزاق، تحقیق
 . ۶۴ ھمان مآخذ المصّنف، ص -٢

 .۶۲۱ ، ص۲ حیاةالقلوب، مجلسی، ج -٣
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وفادته، ن أبلوا البالء احلسن ىف نرصه، وكانفوه وأرسعوا إىل الذيالصحابة، و

رسالته، وفارقوا استجابوا له حيث أسمعهم حجة وسابقوا إىل دعوته، و

األزواج واألوالد ىف إظهار كلمته، وقاتلوا اآلباء واألبناء ىف تثبيت نبوته 

هم واو ان الذين أوصل إىل التابعني هلم بإحسلذين هجرهتم العشاير... اللّ

اإليامن خري جزائك، الذين إلخواننا الذين سبقونا بيقولون ربنا اغفر لنا و

ال دينهم، وهيتدون هبدهيم، يتفقون عليهم، وقصدوا سمتهم... يدينون ب

 .١»يتهموهنم فيام أدوا إليهم

ن! پروردگارا! عموم اصحاب محّمد را کاد یپس آنھا را با مغفرت و رضوان خود، «
خوبی  ه حّق مصاحبت و ھمراھی او را بهکش فرما! مخصوصًا آنان یمشمول رحمت خو

و پس دادند و از یکش نیار مبتال گشتند و آزمایاش، به بالھای بس ارییردند و در کاداء 
امش شتافتند و به قبول یمانه به سوی ندا و پیردند و صمکت و جانبداری یاو حما

ل و حّجت رسالتش را به گوش آنان یگران سبقت گرفتند و چون دلیدعوتش، از د
لمه خدا، از کامبر و اعالی یارساختن سخن پکراه آشردند و در کد، استجابت یرسان

ت نبّوتش، با پدران و پسران خود یھمسران و فرزندان خود جدا شدند و برای تثب
ردند و کنه) ھجرت یردند و (به مدکشان را رھا یوندھایه تمام پکسانی کدند. یجنگ

گارا! بر اصحاب ردند.. پروردکامبر، نفی یر از قرابت پیی را غیکھرگونه قرابت و نزد
ا، متاع مھر و یاالی دنکخته بودند و به جای یش آمیه او را با جان خوکمحّمد درود باد 

ه کسانی کشه خود ساختند. یانی نبود، پیه در آن زکمحّبت به بازار آوردند و تجارتی 
ش، رنج ھجرت و غم دوری و غربت (از فرزندان و ھمسران یای خویده علیبه خاطر عق

دند و یش، بریخو کر مشریل و عشایشتن ھموار داشتند و از قباین) را بر خوو منازلشا
قرابت و  کن اسالم را مالیوستند و دیه انصار باشند) پکنه یبه مؤمنان (مد

ال خود را تنھا برای تو و در یاشانه و اھل و عکشاوندی دانستند. پروردگارا! خانه و یخو
ه تنھا برای تو و کشان از حق،  ردند! از آنھا راضی باش به خاطر جانبداریک کراه تو تر

در راه تو بوده است. پروردگارا! به آنان پاداش بده به خاطر ھجرتشان از خانه و 
ش زندگی به تنگنا و یه از آساکسانی کرون رفتنشان برای جنگ؛ یشان و ب اشانهک

                                           
 ، چاپ کلکته ھند.۱۳ صحیفه سّجادیه، ص -١
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ه به کسانی کن به یوشنود باش! ھمچنھای آن روان شدند، و از آنھا راضی و خیسخت
مان یه در اکپروردگارا! ما و برادران ما را «ند: یگو نند و میک ت مییشان تبعیی از ایکن

ه راھشان را کسانی کت را برسان! ین پاداشھای، بھتر»امرز!یشی گرفتند، بیبر ما پ
آنھا و اقتدا به  روی ازید، در پیو ترد کاند و ش رشان گذاشتهیاند و قدم در مس دهیبرگز
نند و به ک نداری میینشان دیه به دکند، بلک تشان، ھرگز دلشان را سست نمییھدا
نند، بر آنھا مّتفق ھستند و ھمگی را قبول ک ت مییشوند و ھدا ت مییتشان، ھدایھدا

دھند، مّتھم  ه به آنھا نسبت (ناروا) میکی یزھایدام از آنھا را به چکچ یدارند و ھ
 .»نندک نمی

كليم ن إ«آورد:  ر خود مییز در تفسین -ان یعیازدھم شیامام  -حسن عسگری  -

اهللاّ موسى سأل ربه هل ىف أصحاب األنبياء أكرم عندك من صحابتى؟ قال اهللاّ: 

مرسلني ـعىل مجيع صحابة ال ص يا موسى! أما علمت أن فضل صحابة حممد

 .١»النبيني؟مرسلني وـعىل مجيع ال ص كفضل حممد

ه از کامبران، ھستند ین اصحاب پیا در بید: آیم الّله از پروردگارش پرسیلکموسی «
ه برتری کدانی  ا نمییتر باشند؟ خداوند فرمود: ای موسی! آ اصحاب من نزد تو گرامی

ر یبر سا صامبران، ھمچون برتری محمد یبر تمامی صحابه پ صاصحاب محمد 
 .»امبران و رسوالن است؟یپ

د وإ«و در ھمان آمده است:  - أصحابه اخلريين أو ن رجال ممن يبغض آل حممّ

 .٢»واحد منهم يعذبه اهللاّ عذابا لو قسم عىل مثل عدد خلق اهللاّ ألهلكهم أمجعني

نه و کیی از آنھا یکا یارش، کویکو اصحاب ن صمحمد  ه نسبت به آلکھر فردی «
م یخدا تقسه اگر بر تمام مخلوقات کدھد  بغض داشته باشد، خداوند او را عذابی می

 .»خواھد ساخت! کشود، ھمه را ھال
ده یپرس -شان  ملّقب به رضا و امام ھشتم -موسی  بن مورد، از علی نیھمو در  -

أصحاىب اكنلجوم فبأيهم «درست است:  صن فرموده پیامبر یا ایآ«ه: کشد 

                                           
 .۲۲۸ ، ص۳ ، چاپ ھند البرھان فی تفسیر القرآن، ج۶۵ ی، صتفسیر الحسن العسکر -١

 ۱۹۶ تفسیر الحسن العسکری، ص -٢
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دام از آنھا که به ھر کاصحاب من ھمچون ستارگانی ھستند «. ١»اقتديتم اهتديم

 .٢»ح است!ین صحیدھد: ا ن جواب میی، چن»دیشو ت میید، ھداینکاقتدا 
ند و ک ه در آن، نفاق از اصحاب را نفی میک اند ردهکتی نقل یو از امام باقر روا -

اشی و یه عکسازد؛ ھمانگونه  شان نسبت به خدا را ثابت می مان و دوستییا

َ ُ�ِبُّ ﴿: هیل آیر خود، ذیبحرانی در تفس ٰ�َِ� َوُ�ِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ إِنَّ ٱ�َّ  ﴾ٱ�َّ�َّ
 اند: آورده ]۲۲۲: ة[البقر

ه: ھرگاه نزد کن ین نزد امام باقر رفت و در مورد ایأع بن مردی به نام حمران«
ن یشود، اّما ھم ا و متاعش، در نظرش پوچ مییشود و دن مان مییز از ایاوست، دلش لبر

ش یا برایشود و تجارت دن مردم ھمراه می شود، دگرباره با ه از نزد او خارج میک
ز به او ین صدھد: اصحاب پیامبر  ه امام باقر جواب میکشود..  تر می داشتنی دوست

ل؟ یم! فرمود: به چه دلیترس گفتند: ای رسول خدا! ما از نفاق در خودمان می می
شود و  نی، دلھای ما نورانی میک حت مییم و ما را نصیش تو ھستیه پکگفتند: زمانی 

ه از نزد تو خارج کن یم.. اّما ھمینیگز م و تنھا آخرت را برمیینک ا را فراموش مییدن
م و اھل و یریگ م و فرزندان خود را در آغوش مییگرد مان برمییھا م و به خانهیشو می

ه نزد تو به ما دست کن حالی یه از اکم، بارھا شده ینیب ال و اموال خود را مییع
ه در کم یترس ن مییم، و بنابرایا زی نبودهیچ چیم و انگار قبًال بر ھییآ رون مییدھد، ب می

ه شما را نسبت به کطان است! اوست یھای ش ن از وسوسهیما نفاق باشد! فرمود: ھرگز! ا
د و آن را یه نزد من ھستکند! سوگند به خدا! اگر بر ھمان حالتی ک ب مییا ترغیدن

د یشما دست خواھند داد و بر روی آب راه خواھد، فرشتگان با ید بمانینک ف مییتوص
د و خدا یطلب د و از خدا استغفار میینک ه گناه میکن است یر چنین تقدیکرفت! ول

ند و خداوند ھم آنھا را ببخشد! ینند و سپس استغفار نماکرده تا گناه کمردم را خلق 
د سخن یا دهینن توبه! مگر نشیش است و ھمچنیمًا در حال آزمایه مؤمن، داکد یبدان

                                           
کنیم، و روایتھا، روایات  الزم به تذکر است که ما این روایات را از جانب خود شیعیان نقل می -١

 ایم!. خودشان است و تنھا برای احتجاج بر تیجانی و سایر ھمفکرانش آورده
 ». أصحابی کالنجوم«، تحت عنوان ۸۷ ، ص۲ بابویه قمی، ج الرضا، إبنعیون أخبار  -٢
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ٰ�َِ� َوُ�ِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ ﴿ د:یفرما ه میکخداوند را آنجا  َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ ز یو ن ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 .١﴾َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُو�ُٓواْ إَِ�ۡهِ ٱۡسَتۡغفُِرواْ ﴿ د:یفرما می

عرش ألفا، ثامنى آالف  صكان أصحاب رسول اهللا «د: یفرما ز میین  امام صادق -

ھزار  ھزار نفر بودند، ھشت دوازده صاصحاب پیامبر « .٢»املدينة، و... الخمن 
گر از بردگان بودند، و در یه، و دوھزار دکز از مینه و دوھزار نفر نینفر از مد

چ یچ ُمعتزلی و ھیچ َحروری و ھیچ ُمرجئی و ھیچ َقَدری و ھینشان ھیب
ردند و ک ه مییشد! آنھا شب و روز گر ده نمییای د رأی و فلسفه صاحب

 .»م!ین بخوریه نان گندمکر قبل از آن یگفتند: پروردگارا! جان ما را بگ می
من زار� ىف «ند: ک نقل می صه از پیامبر کتی است از امام رضا ین ھم روایا -

 .٣»حياىت أو بعد مو� فقد زار اّ� تعاىل
ق خدای یبه تحقرده باشد، کارت یا بعد از مرگم زیام  س مرا در زمان زندگیکھر «

 .»رده استکارت یتعالی را ز
ن یبد صتی را از رسول خدا یروا -خ صدوق یملّقب به ش -ه قمی یبابو إبن -

طو� ملن « :صأمامة أنه قال: قال رسول اهللا  عن أبىرده است: کصورت نقل 

 .٤»رآ� وآمن ىب
 هکسی کفرمود: خوشا به حال  صه گفت: رسول خدا کامامه نقل است  از أبی«
 .»مان آورده باشد!یده و به من ایمرا د
ت را از امام صادق و او ھم از پدرش باقر نقل ین روایز مثل ھمیری قمی نیحم -

من زار� حيا وميتا كنت هل «قال:  صيأن النبن صورت است: یه بدکرده ک

 .٥»شفيعا يوم القيامة

                                           
 ۲۱۵ ، ص۱ البرھان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج -۱۰۹ ، ص۱ تفسیر العیاشی، ج -١

 ، چاپ تھران. ۶۴۰ بابویه، ص کتاب الخصال، إبن -٢

 .۱۱۵ ، ص۱ بابویه قمی، ج عیون أخبار الرضا، إبن -٣

 .۳۴۲ ، ص۲ الخصال، صدوق، ج -٤

 ، چاپ تھران.۳۱ قرب األسناد، أبوالعباس حمیری قمی، ص -٥
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امت من یرده باشد، روز قکارت یا مرده زیس مرا زنده کفرمود: ھر صپیامبر «
 .»ع او خواھم بودیشف

روانشان، یه با نظرات پک صن بود نظرات ائمه درباره اصحاب گرامی پیامبر یا
شان طلب غفران یِن به احساِن اصحاب بوده و برایامًال متفاوت است.. ھمگی آنھا تابعک

ده، رکروی نیانشان! نه تنھا از آنھا پیعیاند.. اّما ش شان را به دل گرفته نموده و دوستی
 رند!.یگ ش گرفته و مییی خویه آنھا را به باد اّتھام و بدگوکبل

ام،  ام داشته عییه با دوستان شکی یھا نون به قسمتی از جواب نامهکه اکبه جاست 
 م:ینکباشد، اشاره  ن موضوع مییرامون ھمیو پ

* * * 

 »:اصحاب پیامبر«ها در رابطه با  جواب نامه
 د:یا را از مآخذ سّنی خوانده» لییاسرا اسالم از بنی روی اّمتیپ«ث ید: حدیا فرموده

تب کش از یه براکده خودتان است ین در واقع، عقیه اک(جواب): مطلب آن است 
م و یمخالف -د و چه سّنی یعه بگویچه ش -ر کن فیاد اید! ما با بنیا سّنت، سند آورده اھل

ات قرآن دانسته و از یخالف آحًا مید، صریا ردهکه شما اّدعا کث را به مفھومی ین حدیا
خی اسالم را به دست یقی در مسائل تارید روش تحقیم.. بایدان ھم نمی صپیامبر 

ات یند و در آک ن مسلمانان را رفع مییه اختالفات بکرده کآورد.. قرآن ضمانت 
ستی یز، بایخی نین، حّتی در مسائل تارین موضوع اشاره شده است. بنابرایاری به ایبس

ای از  ه از عّدهکم ینیب م.. در قرآن مییریارھای قرآنی را در نظر بگین و معیموازابتدا 
د رحمت و ینو» مشروط«ای را به صورت  ل شده و عّدهیتجل» د و شرطیق بی«مسلمانھا، 
 دھد. غفران می

د و شرطی وعده یچ قین را بدون ھین و انصار نخستیسوره توبه، مھاجر ۱۰۰ه یدر آ
 د:یرماف بھشت داده و می

ٰبُِقونَ وَ ﴿ لُونَ  ٱل�َّ وَّ
َ
نَصارِ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ِمنَ  ٱۡ�

َ
ِينَ وَ  َوٱۡ� ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ ٱ�َّبَُعوُهم ٱ�َّ َّ�

ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َعدَّ  َ�ۡنهُ  َورَُضوا
َ
نَۡ�ُٰر  لَُهمۡ  َوأ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ� بَدٗ َج�َّ

َ
 ٱۡلَفۡوزُ َ�ٰلَِك �ۚ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ ٱۡلَعِظيمُ 
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اند؛  ه مسّلمًا داشتهک -اند  ی داشتهین گروه از مسلمانان، اگر ھم گناھان و لغزشھایا
ار کن یا اینزد خداوند باالست! و اگر گفته شود: آ» معّدلشان« -اند  چون معصوم نبوده

ه ک -داوند ه خکنده نخواھد شد؟! پاسخ آن است یموجب جرأتشان بر انجام گناه در آ
گاه و محیبر ھمه چ گاه بوده و میکشان  ندهینسبت به آ -ط است یز آ ه کدانسته  امًال آ

شاند و خالفت کشان را به گناه و تجاوز بین وعده، ایه اکای ندارند  هیچنان روح آنھا
مال کن رو، در یند و مرتد شوند! و از ایغصب نما -به عنوان مثال  -را  س یعل

اش  بھشتش را به آنھا وعده داده است و خداوند ھم خالف وعدهصراحت، رحمت و 
 .رد!کرده و نخواھد کعمل ن

 -سبحان  -ه روحشان در پرتو عبادت و بندگی خداوند کآری! مؤمنان واقعی 
مان یت و خوشنودی خدا نسبت به خود، محّبت خدا و اینان از رضایت شده، با اطمیترب

ه کوشند.. چنانک شتر مییتش، بیدر جھت جلب رضارند و یگ شتر به دل مییبه او را ب
اقت بھشتش را یسانی ھرگز لکداند چه  عنی خدا مییح است؛ یز صحیس موضوع نکع

وعده عذاب » ھمسرش«و » لھب أبی«ت به امثال ین رو، با قاطعینخواھند داشت و از ا
مان یبعدًا ا ه أبولھب و ھمسرش،کجا معلوم کتوان گفت: از  نجا ھم مییدھد، و اّال ا می

 .خاستند؟! آوردند و به جبران مافات برنمی نمی
 -ند یآ ن و انصار آمده و مییه بعد از مھاجرک -ر مسلمانان یاّما وعده بھشت به سا

 ۱۳۷ه یاورند (آیمان بین و انصار ایه ھمچون مھاجرکنیمشروط است؛ مشروط بر ا
امر،  یکارھای نکسوره توبه).. به  ۱۰۰ه ینند (آکت یی تبعیکسوره بقره).. از آنھا به ن

عمران).. در راه خدا با جان و مالشان،  سوره آل ۱۱۰ه ینند (آکارھای زشت نھی کو از 
رحم، و با دشمنان اسالم  گر مھربان و دلیسوره أنفال).. با ھمد ۷۴ه ینند (آکجھاد 

).. نسبت به سوره فتح ۲۹ه یند (آید باشند و تنھا فضل و خوشنودی خدا را بجویشد
ھای خود به خاطر برادران  گر را پناه دھند و از خواستهیدیکثار داشته و یگر ایھمد

ه قبل از آنھا بودند کن و انصار یچه مھاجر -مسلمانشان، بگذرند و برای برادران خود 
 ۸ات یای نسبت به آنھا نداشته باشند (آ نهکینند و کدعای مغفرت  -ن آنھا یو چه تابع

به  -ن و انصار یه خداوند برای مھاجرکحشر).. و باالخره، ھمان اوصافی  سوره ۱۰ -
ه در کن بودند، ھمانگونه یآورده، دارا باشند.. اگر چن -گران یعنوان الگو و شاھد بر د

ن و انصار یر از مھاجرین، غیرند، و بنابرایگ ه فوق آمده، جزو گروه سوم قرار مییآ
رندگان یگ شییپ«م به یم، ولی حق نداریار بدانکگناھ ای را م عّدهید بتوانین، شاینخست
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د و شرطی، به آنھا یچ قیه خداوند از آنھا راضی بوده و بدون ھک -» مھاجر و انصار
م!.. یردارشان را منفی و مخدوش بدانک» معّدل«م و ینکن یتوھ -وعده بھشت داده 

 ن داده است:یومت و خالفت در زمکسان، وعده حکن یخداوند به ا

ُ وََعَد ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا �ِض  ِ�  لَِفنَُّهمۡ لَيَۡسَتخۡ  ٱل�َّ
َ
[النور:  ﴾ٱۡ�

٥٥[. 
اند، وعده خالفت در  سته انجام دادهیه عمل شاکسانی از شما مؤمنان کخداوند به «

 .»ن را داده استیزم
 -در زمان خالفتش  - سه وقتی عمر کافت؛ چنانین وعده خدا تحّقق یو ا

ند، کت کران برود و خود شخصًا در جنگ شریان اسالم به ایخواست ھمراه سپاھ می
بعد از استناد به  س یند و علک مشورت می س یالبالغه، با عل نھج ۱۴۶طبق خطبه 

 ونحن عىل موعود«م؛ یروزیه ما بنا بر وعده خدا پکنرو! «د: یفرما ه، به او میین آیھم

 .»نارص جنده...من اهللاّ واهللاّ منجز وعده و
ه کداند  ه میین و انصار اّولین مھاجریه شورا را حّق ھمکم ینیب ، می۶و در خطبه 

حّق  -ر از آنان یغ -سی کسته است رھبر شود و یردند، شاکعت یدام با او بکھر 

 .»األنصار...إنام الشور للمهاجرين و«انتخاب و مخالفت ندارد! 

ده یالبالغه د ھای مختلف نھج در خطبه صاز صحابه پیامبر  س ید علیاصوًال، تمج
، به اصحاب خود صف اصحاب پیامبر ی، بعد از توص۵۶ه در خطبه کشود؛ چنان می
اری اسالم، یدر  صپیامبر  و به جان خودم سوگند! اگر رفتار ما صحابه«د: یفرما می

مان، سبز یای از درخت ا شد و شاخه رار نمین ھرگز برقیه دیمانند رفتار شما بود، پا
ه اصحاب یاحدی از شما اصحاب من، شب«د: یفرما می ۹۶و در خطبه ».. گشت نمی

 ».ست!ین صمحمد 
ه کن یغام داد ایه به علی پیمعاو«م: یخوان ن مییز، چنین» نیوقعه الصف«تاب کدر 

من ھستند و علی در ز با یی ھمه صحابه بزرگ با من ھستند، بعضی از صحابه نیگو می
ه با کسانی کن و انصار) با من ھستند و ین مھاجریجواب گفت: ھمه اصحاب بدر (سابق

فقال «؛ »شانیر ایفه با اھل است؛ نه غین خلییستند، و تعیتو ھستند، اھل بدر ن
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حيكم هذا البدريني دون الصحابة، ليس ىف األرض بدر إال قد بايعنى و : و÷عىل

 .١»هو معى...
روند و لذا اگر ما در  نار میکم، ناحقھا یخ شویقرآنی وارد تار کن مالیما با اوقتی 

ن و انصار یه از مھاجرکم ینیب اتی را مییروا -عه و چه سّنی یچه ش -خ یتب تارک
د یبا -ف و جعلی ھستند یز، ضعیه ھمگی از لحاظ سند و راوی نک-رده کی یبدگو
 -بعد از تفرقه مسلمانان  -ه بعدھا کی است یھا ده دشمنیییھا، زا ه آن گفتهکم یبدان

 .٢دا شده استین فرق پیب

تھای اسالمی است و محور یه از نظر ما اساس نگرش به شخصکه مطالب فوق یبر پا
بودن سند و  گذشته از جعلی -ث مورد بحث یدھد، حد ل میکیابی آنھا را تشیارز
ز، یاتی به خصوص نکود!.. اّما نش د، رد مییا ردهکه شما اراده کبه مفھومی  -انش یراو

 گردد: ًال خالصه مییه ذکث وجود دارد ین حدیدر مورد ا
گفته باشد: اّمت اسالم پس از من، راه  صپیامبر  -فرضًا  -ه کم یریھرگاه بپذ -

ن یمثًال ا صه منظور پیامبر کجا معلوم کرد، از یگ ش مییل را در پیاسرائ بنی
پس از او، منحصر به جماعت اصحاب بعد از  عصر نبوده باشد؟! مگر اّمت اسالم

 .رحلتش است؟!
ل، به خصوص در ییاسرا با بنی صردار مسلمانان پس از پیامبر کق یدر تطب -

را مگر ید؛ زیآ ش مییال پکعه، اشیدگاه شینی از دیرابطه با مسأله جانش
ن یم: مسلمییه بگوکوستند یپ ÷  ل به غاصب خالفت پس از موسییاسرائ بنی

گری را به جای او یرا غصب نموده و شخص د س یز حّق علیاسالم نصدر 
ز بوده ین ÷  د موسیییه مورد تأکوشع ی، ÷  ردند؟! بعد از موسیکد ییتأ

الزم  -ث فوق یه حدیبر پا -عه ین، از نظر شید. بنابراینی رسیاست، به جانش
ل یاسرائ بنین یوشع بین مسلمانان، مشابه مقام یب سر که مقام أبوبکد یآ می

 .زی را قبول دارد؟!ین چیعه، چنیا شیباشد! ولی آ

                                           
 .۱۸۹-۱۹۰ مزاحم، ص وقعة الصفین، نصربن -١

 ایم. چگونگی این تفرقه را در فصل آخر آورده -٢
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ھرچند  -ف شده یه قرآن تحرکد یده داریه جنابعالی عقکرسد  به نظر می -
ه کاّما چنان -دانند!  ع مییات تشیف قرآن را از ضروریبرخی از علمای شما تحر

اگر  - نیردند، بنابراکف یتحر ÷  ان تورات را پس از موسییھودیم، یدان می
قرآن  صآمد مسلمانان ھم بعد از پیامبر  الزم می -بود  ح مییث فوق صحیحد

 .د؟!ینک ن تناقض را چگونه حل میینند! شما اکف یرا تحر
شان از دستورات خدا و یھا چییل به خاطر سرپیاسرائ ه بنیکدر قرآن آمده  -

ن ھم الزم یاان خواھند بود و از کی ن سرگردان و بییربار نرفتن تورات، در زمیز
انی کین و یچ سرزمینند و ھکومت نکح صه مسلمانان بعد از پیامبر کآمد  می

در  -ل یل اسرائکیالبته قبل از تش -ل یاسرائ نداشته باشند و ھمچون بنی
 .نده بودند!کا، آواره و پرایسراسر دن

 ن ھمهیدن اّمت اسالم به انحرافات امم گذشته نبود، اید: اگر خطر لغزیا فرموده
ست؟ یم برای چیرکل در قرآن یاسرائ رار سرگذشت امم گذشته خصوصًا بنیکد و تکیتأ

از  صل را بعد از پیامبر یاسرائ ت اّمت اسالم از بنییت تبعیتی مشابه روایبعد روا
 د.یا ح بخاری و مسلم آوردهیو صح مسند امام احمد

 ه:کنم ک (جواب): عرض می
د، متوّجه یگو ای آنھا سخن مییل و بالیاسرائ بنیه در انحرافات کاتی یاّوًال محور آ

ھا و  ه از خودخواھیکو دوره اسالمی است  صل معاصر پیامبر یاسرائ بنی
ی نرساندند و ین رفتارھا به جایه اسالفشان را اکھا دست بردارند و بدانند  ییجو برتری

ما چه حق رند.. ین، آواره و سرگشته گشتند و از آنھا درس عبرت بگیدر سراسر زم
ح و یات صریم و آینکتلّقی  صی در حّق اصحاب پیامبر یناکات را به طور ین آیم ایدار
ش یم؟! وقتی چندصد سال پیریده بگیل از آنھا آمده است، نادیه در تجلکای را  هیناک بی

ه در آخر ک -رده کف یرا توص صل، اصحاب پیامبر یاز اسالم، خداوند در تورات و انج
ن یسر بر زم صن اصحاب، تا پیامبر یه اکتوان گفت  چگونه می - سوره فتح آمده

اش را  فهیردند و خلکف یتابش را تحرکش گرفتند و یل را پیاسرائ نھاد، راه بنی
ام کار آوردند و احکومت را بر روی کگزاران و غاصبان ح ن نمودند و بدعتینش خانه

 .ر دادند؟!ییخدا را تغ
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د ییدر تأ -ردند کن ینش ه او را خانهکسانی کن! در مورد ھمان ینش فه خانهیچرا خل
ی از یکدم و یرا د صمن اصحاب محمد «ند: ک ف میین توصیچن -انی فتح یات پایآ

مو و غبارآلود  دهینم! آنان صبحھا، ژولیب ه ھمچون آنان باشد، نمیکارانم!) را یشما (
شان نوبت یھا و صورتھایشانیان پیم گذارندند. ام مییبودند و شبھا را در حال سجده و ق

اد یگذاشتند) و از  ن مییشانی و گاھی ھم رخسار خود را بر زمیگذاشته بودند (گاھی پ
شان بر اثر یھایشانیا پیستادند. گویا بازگشت به آخرت، مانند اخگر و آتشپاره سوزان می

ان یسبحان به منه بسته) بود! ھرگاه نام خداوند یطول سجده، مانند زانوھای ُبزھا (پ
ر یاز چشمانشان سراز کد به ثواب و پاداش، اشیفر و امکیآمد، از ترس عذاب و  می
ه درخت در کدند چنانیلرز شد، و می س مییشان خیبانھایه گرکای  گشت، به گونه می

 .١شان آورده است..یل از ایه در تجلکگر سخنانش یو د»... لرزد! دن باد، تند مییروز وز
به قول شما، فرموده باشد: مسلمانان بعد از من راه  صه پیامبر کم یریًا گیثان

ن قول، شامل یا -ه قبًال گفتم کھمان گونه  -جا معلوم کروند، از  ل را مییاسرائ بنی
ف قرآن ھستند و مثًال یل به تحریه قاکسانی کروز و امروز نباشد؟! یان دیعیش

 »امبر ھرگاه فارغ شدی، به دنبال آن رنج ببریای پ« ﴾٧ نَصۡب ٱفَإَِذا فَرَۡغَت فَ ﴿ ند:یگو می
ب«ن بوده است: یف شده و اصل آن ایتحر ار کامبر ھرگاه از ی!! ای پفإذا فرغت فانصِ

إلی «، جمله »متعه«ه یا در توجی».. ن!!کامبری فارغ شدی، پس (علی) را منصوب یپ
ھن إلی أجل فماستمتعتم به من«ند: یگو رده و میکه اضافه ین آیرا به ا» أجل مسمی

ه کگر یو دھھا بدعت د».. د!!یام گرفتکنی یه از آنان تا مّدت معکمسمی!! پس ھنگامی 
 .اند! ردهکدر اسالم وارد 

ه: آری! کنم ک د، عرض مییا ردهکسّنت نقل  ه از مآخذ اھلکتی یثالثًا در مورد روا
د یخوان نمیگرشان را یات دیاند، ولی چرا شما روا ردهکن سخنانی نقل یسّنت چن اھل

يَن يَلُوَ�ُهمْ «فرمود:  صاند: پیامبر  ه گفتهک ِ
َّ

ُقُروِن قَْرِ�، ُ�مَّ اذل
ْ
ھا،  ن دورهیبھتر« »َخْ�ُ ال

ه کتی را ی. و باز چرا روا»ندیآ ه بعد از من میکسانی کدوره من است و سپس دوره 
نظر  اند، در آورده صن، از جانب پیامبر ید دوره خلفای راشدییسّنت در تأ اھل

َِالفَة َ�ْعِدي َثََالثُوَن َسنَة ُ�مَّ تَِص� ُملاًْك «ه فرمود: کد یریگ نمی
ْ
خالفت بعد از من « »اخل

                                           
 .۱۲۶ إرشاد، شیخ مفید، ص -۹۶اإلسالم، خطبه  البالغه، شرح فیض نھج -١
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؟! اگر بنا به نقل از مأخذ سّنی »دیآ ت میکیسال است و به دنبال آن، پادشاھی و ملو سی
 ز دارند!.یات را نین گونه روایا انیباشد، سنّ 

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿ صدر اسالم راد: اگر خداوند اّمت یا فرموده
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ﴾َخۡ�َ أ

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ﴿ هکر فرموده کم ذیرکده، بالفاصله شرط آن را در قرآن ینام
ۡ
 تَأ

 ِ  .]١١٠عمران:  آل[ ﴾َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ
ھای خود، ھرآنچه  داشتنی ات دوسته در اثبکنم از شما ک (جواب): واقعًا تعّجب می

د! یینما قلمداد می» شرطی«را » وصفی«د و جمله واضح ییگو مطلوبتان است، می
د یا ده شدهیه برای مردمان جھان برگزکد ین اّمتی ھستیشما برتر«د: یفرما خداوند می

ُمُروَن ﴿ :عبارت».. دیمان دارید و به خدا اینک ر میکه امر به معروف و نھی از منک
ۡ
تَأ

ِ  بِٱلَۡمۡعُروِف  باشد؛ نه  می» ر أمةیخ«وصف آن  ﴾َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ
ه بود، یخواھند بود! اگر عبارت مزبور، شرط» اّمت برتر«ردند، کت یه اگر رعاکشرطی 

 ﴿ د:یآمد بفرما الزم می
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِ ه مّدعی اسالم کو البته برای من و شما   .]۱۱۰عمران:  [آل ﴾ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ
م و امر به معروف یز ھمچون اصحاب باشیه ما نکعنی مادام یم، شرطی است؛ یھست

م، یبه خدا داشته باش -ھمچون آنان -مان واقعی یم و اییر نماکم و نھی از منینک
م! ولی جمله فوق در وصف ین مردم شویبرتر -ن دوره یدر ا -م مانند آنان یتوان می

ن از ین به معروف و ناھیصفت آمر  ، آمده و آنھا را به١ن اّمت ھستندیه بھترکاصحاب 
 ف نموده است.ین بالّله توصیر و مؤمنکمن

 -عنی بنده) یبرخالف گفته شما ( -دانستن مسلمانان صدر اسالم  د: خائنیا آورده
 ۹ه یرا اساس اسالم، قرآن و حافظ آن بنا بر (آیسازد؛ ز اساس اسالم را متزلزل نمی

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿د: یفرما ه میکسوره حجر)  . ]۹[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .باشد! خداوند می »م بودیحافظ آن خواھم و خود ھم یا ردهکن قرآن را نازل یھمانا ما ا«

                                           
اند، ھمه بدین خاطر  تمام گرفتاریھا و پراکندگی و خواریھایی که مسلمانان امروزی بدان دچار شده -١

است که ھمچون اصحاب نیستند! اصحاب رھبری تمام جھان را در در دست داشتند، اّما تابعین 
 اند!  رو مّلتھای گمراه گشته کنونی و مسلمانان امروزی، دنباله
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به استثنای  - صه اصحاب پیامبر کم یریه: اگر بپذکنم ک (جواب): بنده عرض می
ز قدرت و خالفت یافران نکافر شدند، و آن کھمگی بعد از او مرتد و  -ا چھار نفر یسه 

فوق را  هیه آکجا معلوم کردند، از کومت کردند و سالھا حکغصب  -به ناحق  -علی را 
رده کاد نیا زیم کّفار قرآن را به نفع خود، کرده باشند؟! چگونه آن کف نیز تحرین

نار زدند، خالف قرآن فتوا کرا  صفه پیامبر یه به قول جنابعالی، خلکسانی کباشند؟! 
ن بود کرا آتش زدند وو...، مم صر دادند، خانه دختر پیامبر ییام خدا را تغکدادند، اح

ن ھمان وحی خداست و خود یند: ایفزایرده و بعد ھم بکز ھر تصّرفی یدر قرآن ن
 اوند حافظ و نگھبانش بوده است!!.خد

سانی کمنحصر به  صه: مگر اصحاب پیامبر کد یا دهینامه خود پرس ۳۴در صفحه 
 .ه در خالفت طمع داشتند؟!کبودند 

ه کنفری  در ھمان چند صه اصحاب پیامبر کن است ی(جواب): حتمًا منظورتان ا
ه، ھمگی یا بقیشده است! آ خالصه می -علی و أبوذر و سلمان و مقداد  -د یقبًال نام برد

د یخواھ ر و عمر و عثمان است، و میکدر خالفت طمع داشتند؟ و اگر منظورتان أبوب
به قول  -آن صحابه واقعی  -شان  هید، چرا بقینکحذف  صنان را از اصحاب پیامبر یا

ده یشن صرا از پیامبر  س یه خالفت علکرغم آن  شده و علی »!!ر جوّ یاس«شما 
 اری نمودند؟!.کن ھمیند، با مرتّد بود

فرمود:  سبه عّمار  صه پیامبر کد یا ثی را آوردهیمتعاقبًا در ھمان صفحه حد
گر، پس با علی باش و مردم را یرود و مردم به راه د دی علی به راھی مییه دکن یھم«

 ».ندک تو را ھرگز گمراه نمی ه اوکواگذار، ھمانا 
رد و در ک عت نمییبا خلفاء ب س یه آری! اگر علکنم ک (جواب): متقابًال عرض می 

ه که از صدر اسالم مشھود بود کرد، به طوری ک س مییدی! تأسیبرابرشان، مذھب جد
خواند و  پشت سرشان نماز نمی س یگر مسلمانان جداست، و اگر علیاز د س ین علییآ

رخواھی در یگرفت و از مناصحت و خ م جنگی از آنھا نمییه غنایلتی و سھمره دویج
شان یگرفت و در جنگھا نه و دشمنی به دل میکیرد و با آنان ک وتاھی میکحّقشان 

رفت و به  شد و ھمراھشان به حج نمی ر و مشاورشان نمییرد و وزک ت نمیکشر
رد و دخترش را ک ا نامگذاری نمینمود و فرزندانش را به نامھای آنھ فضلشان اقرار نمی
ن یرا به ھنگام سفر به فلسط سنی عمر یآورد و جانش درنمی سبه ھمسری عمر 
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م ینمود ووو...، آن وقت ما حق داشت د نمییرفت و پس از مرگشان، از آنھا تمجیپذ نمی
 م!یث مزبور، آن راه را بروید به استناد حدیگری رفته و ما ھم بایراه د س یم: علییبگو

چگاه در دوران خلفای قبلی در ین و انصار جدا نشده و ھیاز مھاجر س یولی وقتی عل
ن امری مخالفت ننموده است، جنابعالی یترکوچکرده و حّتی در کی نیآرا برابرشان صف

ه خود کثی ید؟! چرا از حدیرو گری مییچرا به راه د -د! یدان رو او مییه خود را پک -
 د؟!.ینک ت نمیید، تبعیا ردهکر کذ



 
 

 مناقب خلفاء

گانه  ز نسبت به خلفای سهیآم نیجانی، به مطالبی توھیتابھای تکالبالی  
ه کلت و منقبت آنھاست.. او ھمواره سعی نموده یه دور از شأن و فضکم یخور برمی

توزانه نشان دھد! خواسته  نهکیای مغرضانه و  را، رابطه س یگانه با عل رابطه خلفای سه
ه با آنان کده ینان دت داشته، ولی مصلحت را چیبا تمامشان، ضّد  س یه علکد یبگو

 ھمراه شود!.
ات قرآن یه از آکن آنھا نبوده و آن گونه یت و مخالفتی بیچ گونه ضّد یه ھکدر حالی 
ات و گزارشھای ین روایعه، و ھمچنیشتب کر یالبالغه و سا در نھج س یو سخنان عل

اند و با  برادر و دلسوز و مھربان بوده -ھمواره  -د، ھمگی با ھم یآ خی برمییمعتبر تار
لت و یدام از آنھا دارای فضکز و مجری قانون!.. ھریّفار، سرسخت و عزکدشمنان و 

 م:ینک شه، ابتدا از قرآن شروع مییمنقبت خاّصی است.. و ھمچون ھم
* * * 

 فضایل خلفاء در قرآن:
م، ھر چھار ینکل و مناقبشان در قرآن را بررسی یم فضایّلی بخواھکاگر به طور 

ن ین نخستین و سابقیاز مھاجر ش ر، عمر، عثمان و علیک: أبوبصفه پیامبر یخل
مان آوردند و او را در یبه او ا - صل دعوت پیامبر یدر ھمان اوا -ه که در مکاند  بوده

ه کسانی بودند کنشان یاری و ھمراھی نمودند، و در بیغ، یدعوت و تبلتمام مراحل 
ه کسی بود ک سر کتمام مال و ثروت خود را در راه دعوتش صرف نمودند.. أبوب

مان آورد و در ھمان روزھا، شش نفر به یا صدن سخنان پیامبر یبالفاصله با شن
انشان کمال حبشی را از ه بردگانی ھمچون باللکمان آوردند.. ھمو بود یواسطه او ا

ن یمھاجر -م یدیه در فصل قبل دکھمان گونه  -.. به ھرحال ١ردک د و آزاد مییخر می
م، یرکادی از قرآن یدی در جاھای زیچ شبھه و تردیح و بدون ھیو انصار، به طور صر

                                           
 . ۴۹۷ لی شریعتی، صشناسی، دکتر ع اسالم -١
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گری ھستند یات دیاند.. اّما گذشته از آن، آ م و بزرگداشت خداوند قرار گرفتهیرکمورد ت
ن یو در البالی ا -نجا یه ما در اکه در شأن آنھا به طور خصوص نازل گشته است ک

  ١م:ینک به چند مورد از آنھا استناد می -فصل 
را از صاحبان  -از جمله بالل  -، ھفت برده مسلمان سر که أبوبکزمانی  -

د تا بالل ین بالل را خریر برای اکن گفتند: أبوبکیرد، مشرکداری یشان خرکمشر
ه کرد! یحب فرزندان شود و ھمگی آنھا را به خدمت و بردگی خود برگصا

 ٢ات را در حّقش نازل فرمود:ین آیخداوند ا

ۡ�َ� وََسُيَجنَُّبَها ﴿
َ
ِي ١٧ ٱۡ� ٰ  َماَ�ُۥ يُۡؤِ�  ٱ�َّ َحدٍ  َوَما ١٨ َ�َ�َ�َّ

َ
 ُ�َۡزىٰٓ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ِمن ِعنَدهُۥ ِ�

ٰ  َرّ�ِهِ  وَۡجهِ  ٱبۡتَِغآءَ  إِ�َّ  ١٩ َ�ۡ
َ
 .]٢٠-١٧[اللیل:  ﴾٢٠ ٱۡ�

س ک) به دور داشته خواھند شد؛ آن کن (انسانھا) از آن (آتش ھولنایزگارتریو پرھ«
س بر کچ یزه بدارد. ھکیشتن را پایدھد تا خو ی خود را (در راه خدا) مییه مال و داراک

ش، آن) نعمت جزا ید و از سویله به نعمتش پاسخ گوین وسیاو حّق نعمتی ندارد تا (بد
 .»باشد اش می ه تنھا ھدف او جلب رضای پروردگار بزرگوار و بلندمرتبهکداده شود، بل

د، یز دبنیعوف، طلحه، سع بن مان آورد، عثمان، عبدالرحمنیر اکه أبوبکزمانی  -
 یکه سخنان نکنیز نزد او رفتند و پس از ایأبی وقاص، ن عوام و سعدبن ربنیزب

 .٤ات نازل شدند:ین آیه اک، ٣مان آوردندیادند، یرا شن سر کأبوب

نَاَب  َمنۡ  َسبِيَل  ٱتَّبِعۡ وَ ﴿
َ
 . ]١٥[لقمان:  ﴾إَِ�َّ  �

                                           
ِ  يُۡؤِمُنونَ  ٗما�َّ َ�ُِد قَوۡ ﴿ایم؛ از جمله آیات  در دو فصل قبلی نیز به چند مورد اشاره کرده -١ ِم َوٱۡ�َوۡ  بِٱ�َّ

ُ وََعَد ﴿. و ]۲۲[المجادلة:  ﴾...ٱ�ِخرِ  ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا  ِ�  ُهمۡ لَيَۡسَتۡخلَِفنَّ  ٱل�َّ
�ِض 

َ
َها ﴿ . و]۵۵[النور:  ﴾ٱۡ� ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِ�  فََسوَۡف  دِينِهِۦ َعن ِمنُ�مۡ  يَۡرتَدَّ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ  يَأ  ﴾بَِقۡو�ٖ  ٱ�َّ

ۡعرَ  ِمنَ  ُمَخلَّفِ�َ قُل ّلِلۡ ﴿. و ]۱۶[المائدة: 
َ
که . و چند آیه دیگر ]۱۶[الفتح:  ﴾قَۡو�ٍ  إَِ�ٰ  َعۡونَ اِب َسُتدۡ ٱۡ�

 اند. مفّسران درباره خلفاء به طور خصوص دانسته
، ۱ ھشام، ج سیره إبن -۵۷۳-۵۷۴ شأن نزول آیات، ترجمه و نگارش دکتر محّمد جعفر اسالمی، ص -٢

 .۵۸ ، ص۳ البدایة والنھایة، ج -۳۳۴-۳۳۵ ، ص۱ سیره حلبیة، ج -۳۴۰ ص
 .۴۳۹-۴۶۷ شأن نزول آیات، واحدی نیشابوری، ترجمه جعفر اسالمی، ص -٣

 .۴۹۷ شناسی، دکتر علی شریعتی، ص اسالم - ٤
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 .»ه به سوی من بازگشته استکسی را کن کروی یو پ«

﴿... ۡ ِينَ  ١٧ ِعَبادِ  فَبَّ�ِ حۡ َ�يَ  ٱلَۡقۡوَل  �َۡستَِمُعونَ  ٱ�َّ
َ
 .]١٨-١٧[الزمر:  ﴾َسنَهُ تَّبُِعوَن أ

ن آن یوتریکشنوند و ن گفتار حق را می هکسانی ک... پس به بندگانم مژده بده، آن «
 .»نندک روی مییرا پ

 -دو نفری  -نه یه به مدک، از مصھمراه با پیامبر  سرکه أبوبکا زمانی ی -
به نام ثور  -ردند، به غاری ک ب مییه آنھا را تعقکّفار مکردند و چون کھجرت 

 کغمنا سر که ھمان موقع أبوبکن تا دِر غار آمدند کی.. مشر١پناه بردند -
در  صه پیامبر کب برسانند یآس صند وارد شوند و به پیامبر که نکشود  می

ات نازل ین آیو ا».. غم مخور! خدا با ماست!«د: یگو قش مییآن لحظه به رف
 شدند:

وهُ ﴿ هُ  َ�َقدۡ إِ�َّ تَنُ�ُ ُ  نََ�َ ۡخرََجهُ  إِذۡ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ  إِذۡ  ٱۡلَغارِ  ِ�  ُهَما إِذۡ  ٱثۡنَۡ�ِ  ثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ  إِنَّ  َ�َۡزنۡ  َ�  لَِ�ِٰحبِهِۦ َ�ُقوُل  ۖ  ٱ�َّ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ  فَأ  .]٤٠[التوبة:  ﴾َعلَۡيهِ  َسِكينََتُهۥ ٱ�َّ

اش  ارییشه) ید، خدا (ھمینکاری نیامبر) را یعنی پیاگر شما (مسلمانان)، او («
عنی ین نفر (یه دومکرون راندند، در حالی یه) بکافران او را (از مک هکرده، زمانی ک

ق و ھمدمش یامبر) به رفیه (پکر) ھمراھش بود، و ھر دو در غار بودند، زمانی کأبوب
رد (و از کگفت: ناراحت نباش! خدا با ماست! و خدا آرامش (خود) را بر او نازل  می

 .»رونش آورد)یحالت نگرانی ب
ب یذکش را تیھا ه گفتهکسی کن یاز معراج برگشت، اّول صپیامبر ه کا زمانی ی -

ر بود و گفت: صدقت کرد، أبوبکق یه او را تصدکسی کن یرد، أبوجھل بود و اّولک
 ات در حّقشان نازل گشت:ین آیه اکا رسول الّله!.. ی

ۡظلَمُ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ن أ ِ َ�َ  َكَذَب  مِمَّ َب  ٱ�َّ ۡدقِ  َوَ�ذَّ ۥٓۚ  إِذۡ  بِٱلّصِ لَيَۡس  َجآَءهُ

َ
 َمۡثٗوى َجَهنَّمَ  ِ�  �

ِي ٣٢ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ۡدقِ  َجآءَ  َوٱ�َّ َق  بِٱلّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك  بِهِۦٓ  َوَصدَّ
ُ
-۳۲[الزمر:  ﴾٣٣ ٱلُۡمتَُّقونَ  ُهمُ  أ

۳۳.[ 

                                           
 .۱۴۳ شناسی، شریعتی، ص اسالم - ١
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بندد و  ه بر خدا دروغ میکعنی أبوجھل) یسی است (کسی ستمگرتر از آن کچه «
افران کگاه یا منزل و جایند؟ آک ب مییذکامبر) نزد او آورد، تیه (پکقت را یراستی و حق

ه کسی کامبر)، و یه با راستی و صداقت آمد (منظور پکسی کدر دوزخ نخواھد بود؟ و 
 .»زگاران واقعی ھستندیر)، آنان ھمان پرھکق داشته (منظور أبوبیاو را تصد
، و به »قیصّد «لقب  سر کگر مسلمانان، به أبوبیو د صه پیامبر کن جا بود یاز ھم

زدند؛ مثًال  ق صدا مییدادند.. چنانچه علی و فرزندانش، او را صّد » ّذابک«أبوجھل لقب 

ۡدقِ ﴿ مراد از«فرمود:  س یه علکعه آمده یر شیدر تفاس ِي َجآَء بِٱلّصِ رسول  ﴾َوٱ�َّ

َق بِهِ ﴿خداست و مراد از   .١»ق نمودیه او را تصدکق است یر صّد کأبوب  ﴾�ََصدَّ
عبدالّله از امام باقر  ه عروه بنکن مورد آورده یتی در ھمیز روایأبوالفتح أربلی ن

الی ندارد؛ کچ اشیا درست است؟ فرمود: ھیه آکد یر با طال پرسیب شمشیدرباره تذھ
د: گفتم: تو یگو رده بود.. عروه میکب یرش را با طال تذھیق، شمشیر صّد کرا أبوبیز

د، سخن خدا را در یق نگویس به او صّد کق! و ھر یصّد ق؟! فرمود: آری! یی: صدیگو می
 .٢»رده است!کق نیا و آخرت، تصدیدن

ت یتبع صه از جّد خود رسول خدا کن را از طرف خود نگفته، بلیامام باقر، ا
از او » دارقطنی«ده است؛ چنانچه در یق نامیق وحی، او را صدیه از طرکسی کرده.. ک

ر، کب ه چرا أبیکرد کن سؤال یالعابد نیپدرش ز شخصی از«ه فرمود: کتی آمده یروا

مهاجرين واألنصار ـالاهللاّ وقد سامه صديقا رسول «ق است؟ در جواب فرمود: یصّد 

ق اهللاّ قوله ىف الدنيا ومن مل يستمعه صديقا و و  صھمانا رسول خدا « .»اآلخرةفال صدّ

ق نداند، در واقع گفته خدا را در یصّد س او را کاند، و ھر ق نام نھادهین و انصار، او را صّد یمھاجر

 .»رده است!کق نیا و آخرت، تصدیدن
م یپدرم برا«ه گفت: کرده کت یم روایبن إبراھ ر خود از علییز در تفسین» بحرانی«

ه رسول که فرمود: زمانی کاند  دهیعبدالّله شن ه آنھا از أبیکرده کاز چند نفر بازگو 
ارانش یشتی جعفر و کر! انگار من کو گفت: ای أبوبر در غار بودند، به اکبا أبوب صخدا
ه متواضعانه و با کنم یب ن انصار را میینم! ھمچنیب ا روان است، مییه بر آب درکرا 

                                           
 تفسیر مجمع البیان، شیخ طبرسی، ذیل ھمان آیه.  -١

 .۱۴۷ ، ص۲ کشف الغمة فی معرفة األئمة، ج -٢



 ١٤٩  مناقب خلفاء

 

 

به راه ما  شان چشم ند و جلوی درب خانهیآ قلبی سرشار از محّبت، به استقبال ما می
ر گفت: آنھا کفرمود: آری! أبوب ا رسول الّله؟!ینی یب ر گفت: و تو آنھا را میکھستند! أبوب

د و سپس ید و آنھا را دیشکبر چشمانش دست  صز نشان بده! پس پیامبر یرا به من ن
 .١»ق ھستی!یه تو صّد کفرمود: به راستی 

داد، و ھرگز آنھا را  ص مییگر خوب تشخی، حّق و باطل را از ھمدسو چون عمر  -
ران یاس«ه درباره کاتی یقب داد! چنانچه آل» فاروق«امبر او را یرد، پک با ھم مخلوط نمی

 سد نظر عمر ییان جنگ بدر نازل گشته، در تأیگرفتن از آنھا، پس از پا هیو فد» بدر
معتقد بودند،  -ه اغلب بودند ک -گر یو گروھی د سر کو أبوب صآمده است: پیامبر 

 سا رأی عمر ه آزاد شوند، امّ یر شده بودند، در قبال فدیان اسکه از مشرکھفتاد نفری 
ات ین آیه بالفاصله اکشود!  کن از وجودشان پایشند تا زمکه ھمگی را بکن بود یبر ا

 ٢نازل گشتند: سد رأی عمر ییدر تأ

ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿
َ
ىٰ  ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ َ�ۡ

َ
ٰ  أ �ِض�  ِ�  ُ�ۡثِخنَ  َح�َّ

َ
ۡ�يَا َعَرَض  تُرِ�ُدونَ  ٱۡ�  ٱ�ُّ

 ُ ۗ  يُرِ�دُ  َوٱ�َّ ُ  ٱ�ِخَرةَ ِ ّمَِن لَّۡوَ� كَِ�ٰٞب  ٦٧َحِكيٞم  َعزِ�زٌ  َوٱ�َّ ُ�مۡ  َسَبقَ  ٱ�َّ ٓ  لََمسَّ  �ِيَما
َخۡذُ�مۡ 

َ
ا َغنِمۡ فَُ�ُواْ  ٦٨َعِظيٞم  َعَذاٌب  أ ۚ ُقواْ َحَ�ٰٗ� َطّيِٗباۚ َوٱ�َّ  ُتمۡ ِممَّ َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ

 .] ٦٩-٦٧األنفال: [ ﴾٦٩
ه خونشان را کران جنگی داشته باشد، مگر آنگاه یه اسکامبری حق ندارد یپ چیھ«
ابد). شما یطره و قدرت یروز گردد و بر منطقه، سیامًال بر دشمن پکزد (و ین بریبر زم

خواھد  ه خداوند آخرت را (برای شما) میکد، در صورتی یخواھ ا را مییدار دنیمتاع ناپا
ه بدون ابالغ و اتمام کم سابق خداوند نبود (کح م است. اگرکیز و حیو خداوند عز

ران یه از اسیه (به عنوان فدکزی یفر ندھد) عذاب بزرگی در مقابل چکیحّجت، اّمتی را 
د، یا ران) به دست آوردهیه (از اسکزی ینون از آن چکا د!یرس د، به شما مییا بدر) گرفته

                                           
 .۱۲۵ ، ص۲ البرھان، بحرانی، ج -١

البدایة والنھایة،  -۹۹۰ ، ص۳ جطبری،  -۲۸۸-۲۸۹ شأن نزول آیات، ترجمه جعفر اسالمی، ص -٢
، ۷ صحیح مسلم، ج -۳۷۷ حیاة محّمد، ھیکل، ترجمه أبوالقاسم پاینده، ص -۲۹۷ ، ص۳ ج

 .۱۵۹-۴۳۱ شناسی، شریعتی، ص اسالم -۱۱۶ ص
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د (و توبه یبعد) از خدا بترس ن بهیتان از ایارھاکد (و در ھمه یزه بخورکیحالل و پا
 .»ار آمرزنده و مھربان استیه خداوند بسکد) ینک

 ۲۶تا  ۱۱ات یتھمت ناروا زدند، آ لشه ینه به عاین مدیه منافقکو زمانی  -
 ١سوره نور، در دفاع از او نازل گشتند:

ِينَ إِنَّ ﴿ فِۡك  َجآُءو ٱ�َّ �  َ�َۡسُبوهُ  َ�  ُعۡصَبةٞ ّمِنُ�مۚۡ  بِٱۡ�ِ  ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  لَُّ�م� َ�ّٗ
 .]١١: [النور
اند، گروھی از  ردهکشه) پرداخته و سرھم ین تھمت بزرگ را (درباره عایه اکسانی ک«

تان خوب ین برایه اکتان بد است، بلین حادثه برایه اکد یھستند. اّما گمان مبر خودتان
 .»شوند جدا میان کن و پایزنندگان از مؤمن ن و تھمتیرا منافقیاست (ز

ِينَ إِنَّ ﴿ ن �َِشيَع ُ�ِ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  ِ�  ٱۡلَ�ِٰحَشةُ بُّوَن أ ْ  ٱ�َّ ِ�ٞم  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
ۡ�َياِ� أ  ٱ�ُّ

 .]١٩[النور: ﴾ َوٱ�ِخَرةِ 
ان مؤمنان یگناھان بزرگی (ھمچون زنا) در م دارند ه دوست میکسانی کگمان  بی«

 .»ی دارندکنجه و عذاب دردناکآخرت، شا و یشان در دنیپخش گردد، ا

ْ ٱۡلَفۡضِل ﴿ ْولُوا
ُ
تَِل أ

ۡ
َعةِ  ِمنُ�مۡ َوَ� يَ� ن َوٱلسَّ

َ
ْ  أ ْوِ�  يُۡؤتُٓوا

ُ
 َوٱلَۡمَ�ِٰك�َ  ٱلُۡقۡرَ�ٰ  أ

ِۖ  َسبِيلِ  ِ�  َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ْ  ٱ�َّ ْ َوۡ�َۡصَفُحوٓ  َوۡ�َۡعُفوا  .]٢٢[النور:  ﴾ا
د سوگند بخورند ی، نبا٢برتری و ثروتمند ھستنده صاحب فضل و کسانی از شما ک«

رند یان و مستمندان و مھاجران در راه خدا بازگیکه بذل و بخشش خود را از نزدکن یا
 .»ندینند و گذشت نماکد عفو یاند) با دست داشته که در ماجرای افکن ی(به عّلت ا

ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱلَۡ�ٰفَِ�ِٰت ٱلۡمُ ﴿ ْ  ِمَ�ِٰت ؤۡ إِنَّ ٱ�َّ ۡ�َيا ِ�  لُعُِنوا [النور:  ﴾َوٱ�ِخَرةِ  ٱ�ُّ

٢٣[. 

                                           
ماجرای «، تحت عنوان ۲۳۵تا۲۳۱ ، شریعتی، ص»شناسی اسالم«برای تفصیل آن، نگاه شود به  -١

 ».افک
عایشه است که سوگند یاد کرد، دیگر به پسر خاله خود که از فقیران مھاجرین منظور أبوبکر، پدر  -٢

به  -داند  فضل می که او را اھل -بود و در این تھمت شرکت داشت، کمک مالی نکند! ولی خداوند 
 کند تا از او بگذرد و عفوش نماید!. او امر می
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ماندار را به زنا مّتھم یخبر (از ھر گونه آلودگی و) ا دامن بیکه زنان پاکی یآنھا«
 .»ا و آخرت ملعون ھستندیسازند، در دن می

ِ  َوٱۡ�َبِيثُونَ  لِۡلَخبِيثِ�َ  ٱۡ�َبِيَ�ُٰت ﴿ ّيَِ�ُٰت  َخبِيَ�ِٰت� لۡ ل ّيِبِ�َ  َوٱلطَّ ّيُِبونَ  لِلطَّ ّيَِ�ِٰت�  َوٱلطَّ  لِلطَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
ا ُمَ�َُّءونَ  أ ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  لَُهم َ�ُقولُوَنۖ  ِممَّ  .]٢٦[النور:  ﴾٢٦مَّ

ند، و زنان کبرای زنان ناپا کھستند، و مردان ناپا ک، از آِن مردان ناپاکزنان ناپا«
امبر یه پکند. (پس ھمانگونه ک، متعّلق به زنان پاکند، و مردان پاکپا ، از آِن مردانکپا
ه بدانان داده کی یاست). آنان از نسبتھای ناروا کز پایشه نیاست، ھمسرش عا کپا

شان از مغفرت الھی برخوردارند و دارای روزی ارزشمند یو مبّرا ھستند. ا کشود، پا می
 .»ھستند

 د:یفرما می صو در مورد تمام ھمسران پیامبر  -

ۡوَ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿
َ
نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  بِٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  أ

َ
ۥٓ  أ ۡزَ�ُٰجُه

َ
َ�ُٰتُهمۡ  َوأ مَّ

ُ
 .]٦: [األحزاب ﴾أ

امبر از خود مؤمنان، نسبت بدانان سزاوارتر است و ھمسرانش، مادران مؤمنان یپ«
 .»شان را از نظر به دور نداشت) د احترام مادرییشوند (و با محسوب می

 د:یفرما از میو ب -

َحٖد ّمَِن ٱل لَۡسُ�َّ  ٱ�َِّ�ِّ آَء َ�ٰنِسَ ﴿
َ
 .]٣٢[األحزاب:  ﴾ّنَِسآءِ َكأ

 .»دیستیگر) نیاز زنان (د یکچ یامبر! شما مثل ھیای زنان پ«
* * * 

 فضایل و مناقب خلفاء از زبان ائمه:
به نظرات ائمه در خصوص  -شه یھمچون ھم -ه قرآن یبعد از اشاره به چند آ

عه آنھا یخود را ش -جانی یھمچون ت -ه کسانی کثر کم اینیم تا ببینک خلفاء توّجه می
شان به یرده و با اکه بر خالفشان عمل کرده، بلکروی نیدانند، نه تنھا از آنھا پ می

 اند: دشمنی برخاسته
* * * 
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 درباره خلفاء: سینظرات عل
بعد از قتل  سیم.. علینک شروع می -پدر ائمه  - سیابتدا با عل -

ر و کاش، أبوب ه در نامهکای نوشت  ارانش در مصر نامهیر، به کب أبی محّمدبن
 د:یستا ن مییرا چن سعمر

بكر فبايعته وهنضت ىف تلك األحداث حتى زاغ الباطل  فمشيت عند ذلك إىل أبى«

 وكانت كلمة اهللاّ هى العليا ولو كره الكافرون، فتوىل أبوبكر تلك األمور فيرس وسدد،

وقارب ىف األمر واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيام أطاع اهللاّ فيه جاهدا، فلام 

احترض بعث إىل عمر فواله سمعنا وأطعنا و ناصحنا وبايعنا وتوىل عمر األمر وكان 

 .١»مرىض السرية ميمون النقيبة

ر رفتم ک)، به سوی أبوبصعنی ارتداد مردم بعد از پیامبر یپس در ھمان ھنگام («
ان رفت و نام و یردم تا باطل از مکام یردم و به ھمراه او در آن حوادث قکعت یبو 

ر، سرپرستی کافران باشد. پس أبوبکل یگفتار خداوند باالتر است، ھر چند برخالف م
امور را به دست گرفت و در جای خود، آسانی و به جای خود شّدت نشان داد و امور را 

ر از راه کرو بود. پس با أبوب انهیرد و مکراستی ش برد و قصد درستی و یبه خوبی پ
وشش تمام او را کُبرد، با  ردم و در آنچه خدا را فرمان میکرخواھی مصاحبت یخ

ومت را به عمر سپرد و ما کت و حید، والیه به حال احتضار رسکاطاعت نمودم. زمانی 
را به عھده  م، و عمر زمامدارییرخواھی نشان دادیم و اطاعت نموده و خیردکعت یب

و وجدش پر  کده و نفس او مباریرت او پسندیه سکفه شد) در حالی یگرفت (و خل
 .»ت بودکبر

                                           
الغطاء، چاپ لبنان،  ه، شیخ کاشفالبالغ مستدرک نھج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ الغارات ثقفی کوفی، ج -١

، ۳ خان سپھر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۳۷۳ منار الھدی، علی بحرانی، ص -۱۱۹-۱۲۰ ص
طاووس، در  اإلسالم.. سیدبن البالغه شرح فیض ، نھج۶۲ھمچنین با کمی تفاوت نامه  -۵۳۲ ص

وكان عمر «اند:  ارت آوردهبا این عب» الرسائل«و شیخ کلینی نیز در » الـمحّجة کشف«کتاب خود 

رفتار عمر از میان مردم، در نظر عموم مردم، پسندیده و « »مرىض السرية من الناس عند الناس
 ».موجب رضایت بود
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فرماندار مصر، به اھل مصر » بن سعدبن عباده سیق«ه توّسط کگر یو در نامه د -
 سد:ینو می

هبم « دا إليهم فعلّمهم الكتاب واحلكمة والسنة والفرائض، وأدّ ... أن بعث حممّ

وا، ومجعهم لكيام ال يتفرقوا، وزكاهم لكيام يتطهروا، فلام قىض من ذلك عليه لكيام هيتد

قبضه اهللاّ إليه فعليه صلوات اهللاّ وسالمه ورمحته ورضوانه إنه محيد جميد. ثم إن 

مسلمني من بعده استخلفوا امرأين منهم صاحلني عمال بالكتاب وأحسنا السرية ومل ـال

 .١»فرمحهام اهللاّيتعديا السنة ثم توفامها اهللاّ 

مت و سّنت کتاب و حکخت و به آنھا یشان برانگی... ھمانا خداوند، محّمد را به سو«
رد تا متفّرق و کت شوند، و آنان را جمع یرد تا ھداکت یاد داد و آنھا را تربیو واجبات را 

به ه رسالتش را کشدند. زمانی  که پاکنید تا ایگردان کگروه نشوند، و آنھا را پا گروه
ه که درود و سالم و رحمت و رضوان خدا بر او باد کراند ید، خداوند او را میان رسانیپا

ن ید است. سپس مسلمانان بعد از او، دو مرد صالح را در بید و مجیبه راستی او حم
رت بودند یو سیکار نیردند و بسکتاب عمل که ھر دو به کدند یخودشان به خالفت برگز

ه رحمت کراند یز میردند و آنگاه خداوند ھر دوی آنان را نکاوز نامبر) تجیو از سّنت (پ
 .»خدا بر ھر دوشان باد!

 سد:ینو ه مییای به معاو و در نامه -

                                           
، چاپ ایران الدرجات ۲۴۱ ، ص۲، کتاب ۳ ناسخ التواریخ، میرزا تقی سپھر، ج -۲۱۰ ، ص۱ الغارات، ج -١

البالغه و نیز شیخ  الحدید شیعی در شرح نھج أبی بنإ -۳۳۶ خان شوشتری، ص الرفیعة، سیدعلی

أمريين صاحلني عمال بالكتاب والسنة وأحسنا السرية ومل «البحار خود، با کمی تفاوت:  مجلسی در مجمع

چنین آمده است:  ۲۰۱ اند.. و در وقعة الصفین، ص آورده »بيعدوا السنة ثم توفامها اهللاّ عز وجل

 ».آن دو رفتار نیکو داشته و در بین اّمت، عدالت کردند« »مةاأل أحسنا السرية وعدال يف«
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كان أفضلهم ىف اإلسالم كام زعمت وأنصحهم هللاّ ورسوله اخلليفة الصديق و«

 وخليفة الفاروق ولعمر إن مكاهنام ىف اإلسالم لعظيم وإن املصاب هبام جلرح ىف

 .١»جزامها بأحسن ما عمالاإلسالم شديد فريمحهام اهللاّ و

تر،  از ھمه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پنداری  ه میکھمانگونه  -در اسالم «
ه مرتبه آن دو در اسالم کق و عمر فاروق ھستند و به جان خودم سوگند یر صدکأبوب

ده است. خداوند ھر دو را یدی رسیشان، به اسالم صدمه شدیبزرگ است و با وفات ا
 .»به آنھا دھد یکند و پاداش نکرحمت 

 د:یفرما می سر کو در مورد أبوب -

فاختار املسلمون بعده رجال منهم، فقارب وسدد بحسب استطاعته عىل خوف «

 .٢»وجد

ه به اندازه کدند یامبر) مردی از خودشان را برگزیعنی پیپس مسلمانان بعد از او (« 
رد و امور را به درستی کوشش تمام، قصد درستی و راستی کاش، با ترس و  ییتوانا

 .»ش بردیپ
 س یردند، از زبان علکرا انتخاب  سر که: چرا مسلمانان أبوبکنیو اّما جواب ا -

حق الناس هبا، إنه لصاحب الغار وثانى إنا نر أبابكر أو«ه فرمود: کم یبشنو

 .٣»هو حىل اهللاّ بالصالة ورسولقد أمره اثنني، وإنا لنعرف له سنه، و

ار غار یرا او یم؛ زینیب عنی خالفت) میین مردم به آن (یتر ستهیر را شاکھمانا ما أبوب«
ش سّنی است (و از ھمه ما بزرگتر و یه براکم یدان امبر و ھمدمش بوده و ما مییپ
ه امام جماعت مردم شود، در حالی کرد کز به او امر یدتر است) و رسول خدا نیسف شیر
 .»ه خود زنده بودک

                                           
در وقعةالصفین با این تفاوت  -، چاپ ایران ۴۸۸ ، ص۳۱میثم بحرانی، جزء  البالغة، إبن شرح نھج -١

. »وإن املصاب هبام جلرح ىف اإلسالم شديد رمحهام اهللاّ وجزامها بأحسن اجلزاء«...آمده است: 
 ).. ۸۹ احم، صمز (وقعةالصفین، نصربن

 .۴۰۰ البالغة، میثم بحرانی، ص شرح نھج - ٢

 .۳۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -٣
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رفت و به او  س یان نزد علیردند، أبوسفکعت یب سر کبا أبوب مردمه کزمانی  -
فه ین طایترکوچکه امر زمامداری مسلمانان، به دست کلی ندارد یدل«گفت: 

از ه او یفتد! به خدا سوگند! اگر بخواھی شھر را علیر) بکفه أبوبیم، طایش (تیقر
نم! ای أبوالحسن! دستت را بده تا با تو ک سواران مسّلح و مردان جنگی پر می

تو نسبت به اسالم سابقه «دھد:  ن جواب مییچن س یعل».. نم!کعت یب
گری یچ ھدف دیزی ھیانگ ز، جز فتنهیشنھاد نین پیی داری، و از ایماجراجو

سته یر را اھل و شاکبم و اگر أبویاجی نداریاده تو احتینداری! ما به سواره و پ
 .١»میگذاشت ن امر آزاد نمییم، او را در ایدید ار نمیکن یا

رد، گروھی کشنھاد یرا به خالفت بعد از خود پ س، عمر سر که أبوبکا زمانی ی -
سی کر کاگر أبوب«فرمود:  سدر آن ھنگام به طلحه س یه علکردند کاعتراض 

م و از او اطاعت یشو نمیند، ما راضی یر از عمر را به خالفت برگزیغ
 .٢»مینک نمی

ن مردم برای خالفت یتر ستهیه علی، خلفاء را شاکنیعنی ای -ن گونه سخنان یا
 .٣اند ردهکز، ثبت یعه نیتب شکگفته شده و  س یبارھا و بارھا از زبان عل -دانسته 

ش یمردی از قر«ه: کند ک ت مییمحّمد از پدرش روا چنانچه طوسی از جعفربن -
ش در یه چند لحظه پکدم یآمد و گفت: از تو شن ÷ن یرالمؤمنینزد ام
ن را یه خلفای راشدکات گفتی: پروردگارا! ما را اصالح فرما به آنچه  خطبه

                                           
 -۹۱ وقعة الصفین، نصربن مزاحم، ص -۴۲۸ الھدی، ص کتاب الشافی، علم -۱۳۰ ، ص۱ ھمان، ج -١

 كىل خيلال حاجة لنا إ«.. و عبارت آن: ۱۲۴-۱۲۵ ، ص۳ حماسه حسینی، مرتضی مطھری، ج

ال واهللاّ ال أريد أن متألها عليه «و در روایتی دیگر آمده:  »، لوال أنا رأينا أبابكر هلا أهال ملا تركناهكورجل

از علمای  -.. سیدبن طاووس نیز »أهال ما خليناه و إياه كخيال ورجال ولوال أننا رأينا أبابكر لذل

کند که  نقل می س از زبان خود علیروایتی را » کشف المحجة«در کتاب خود  -معروف شیعه 

نزد علی آمدند و اظھار پشتیبانی و  صگروھی پس از وفات رسول خدا «حاکی از این است: 
یاری از او کردند و خواستند تا علی برای به دست گرفتن زمام امور، تالش کند و با دیگران به 

 ».مخالفت برخیزد، ولی از این کار خودداری نمود
 .۲۰۶ ، میرخواند، از تواریخ شیعه به زبان فارسی، صروضة الصفا -٢

 ایم. آورده» امامت و خالفت«ما بعضی از این روایتھا را در فصل  -٣
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حبيبا، «سانی ھستند؟ فرمود: کنسبت به آن اصالح فرمودی! منظورت چه 

ك أبوبكر وعمر، إماما اهلد، وشيخا اإلسالم، ورجال قريش، و املقتد وعامّ

من اتبع آثارمها هد إىل من اقتد هبام عصم، و ،صهبام بعد رسول اهللا

 .١»رصاط مستقيم

خ اسالم، یت، دو شیر و عمر، دو امام ھداکبانم و برادران پدرت، أبوبیدوستان و حب«
س کردند، و ھرکمردم به آنھا اقتدا  صه بعد از رسول خدا کش، دو نفری یدو مرد قر

س آثارشان را کگمراھی و تفرقه) مصون و محفوظ ماند و ھررد، (از کبه آنھا اقتدا 
 .»دیت گردیرد، به راه راست ھداکروی یپ

ه علی کآمده  -رده کت یطبرسی روا» احتجاج«ه از ک -تاب کو باز در ھمان  -
ت کوه حرکه کم، زمانی یوه حراء بودکبر روی  صھمانا ما با پیامبر «فرمود: 

امبر و یر از پیسی غکرا یوه! زکباش ای  تیوه فرمود: سِر جاکرد، پس به ک
 .٢»!!ستید (عمر) بر روی تو نیر) و شھکق (أبوبیصد

ن یاش فرمود: بھتر در خطبه ÷علی «ند: ک ت میین روایز چنیالھدی ن علم -
ات آمده است یو در بعضی روا» ر و عمر استکامبرشان، أبوبین اّمت بعد از پیا
ر و عمر دشنام و ناسزا کمردی به أبوبد یه دکن جمله را زمانی فرمود یه اک

 .٣»د و سپس او را نزد خود خواند و او را مجازات و مورد عقاب قرار داد!یگو می
 د:یفرما می سف عمر یا در توصی -

هللاّ درّ عمر! فقد قوم األود وداو العمد وأقام السنة وخلف الفتنة ذهب النقى «

 .٤»ىل اهللاّ طاعته واتقاه بحقهالثوب قليل العيب أصاب خريها وسبق رشها أد إ

                                           
 .۴۲۸ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -١

 !.وصديق وشهيد يإال نب كفقال له: قر! فإنه ليس عليھمان مأخذ.. و متن آن:  -٢

 .۴۲۸ لخیص، صالھدی، چاپ با ت کتاب الشافی، علم -٣

 -۱۲، جزء۹۲ ، ص۳ الحدید، ج أبی شرح إبن -۲۱۹، کالم ۴البالغة، شرح فیض اإلسالم، جزء نھج -٤
، ۲ شرح محّمد عبده، ج -۳۵۰ شرح صبحی صالح، ص -۹۶-۹۷ ، ص۴ میثم بحرانی، ج شرح إبن

ز .. در بعضی ا۲۵۷ نقی، ص الدرةالنجفیة، دنبلی و علی -۷۱۲ ، ص۴ شرح فارسی، ج -۳۲۲ ص
 آمده است.» لّله بالد فالن«نسخ، 
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ھا را درمان یماریھا را راست نمود و بیجکه کھای عمر را پاداش دھد یکیخداوند ن«
ھا را پشت سر گذاشت و در یارکھا و تبھ را برپاداشت و فتنه صرد و سّنت پیامبر ک

 افت و ازیی خالفت را دریویکا رفت. نیب از دنیع مکو  کای رخ نداد. پا زمانش فتنه
د و یه سزاوار بود از خدا ترسکشی گرفت. طاعت خدا را به جای آورد و آنچنانیشّر آن پ

 .»زگاری نمودیپرھ
 د:یفرما می سف عمر یگر، باز ھم در توصیی دیا در جای -

 .١»ووليهم وال فأقام واستقام حتى رضب الدين بجرانه«

پس (امر  ر) فرمانروای مردم شد (و به خالفت نشست)،کو (عمر بعد از أبوب«
رش خارج یستادگی نمود (و از مسیپا داشت و (و بر آن) ا ام الھی را) بهکخالفت و اح

 .»ن قرار گرفتیه دکن ینشد) تا ا
ان، او را از رفتن منع یمبنی بر رفتنش به جنگ روم سو در مشورت با عمر  -

 داند: اور و پناھشان مییند و مرجع و ک می

قهم فتنكب ال تكن للمسلمني كانفة دون أقىص إنك متى ترس إىل العدو بنفسك فتل«

بالدهم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجال حمربا... فإن أظهر اهللاّ 

 .٢»فذاك ما حتب وإن تكن األخر كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمني

ست بخوری، کان) بروی و شیعنی رومیھمانا اگر خودت شخصًا به جنگ دشمن («
چ یماند و پس از تو ھم، ھ نشان پناھی نمیین نقاط سرزمین در دورتربرای مسلمانا

ش ارجاع داده شوند، پس خود یالت و اختالفات مردم) به سوکه (مشکست یمرجعی ن
ای بفرست و به فرماندھی بگمار و  آزموده نه بمان و (به جای خود) مرد جنگیدر مد

روز یخداوند مسلمانان را پشی به آنھا خط بده! پس اگر یالج خودت از نظر سوق
گر شد، خودت پناه مردم و مرجع یات برآورده شده و اگر طور د د، خواستهیگردان

 .»مسلمانان خواھی بود

                                           
شرح صبحی صالح،  -۵۱۹ ، ص۴ الحدید، ج أبی شرح إبن -۴۵۹ ، کالم۶البالغة، شرح فیض، جزء نھج -١

 . ۳۹۴ الدرة النجفیة، ص -۴۶۳ ، ص۵ میثم، ج شرح إبن -۱۰۷ ، ص۴ شرح عبده، ج -۵۵۷ ص
، ۲ الحدید، ج أبی شرح إبن -۱۹۳ شرح صبحی صالح، ص -۱۳۴البالغة، شرح فیض، کالم  نھج -٢

 .۳۶۹-۳۷۰ ، ص۸جزء
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ند ک ری مییان جلوگیرانیاز رفتنش به جنگ با ا سگر، در مشورتش با عمر یبار د -
اب یطب آسله وحدت مسلمانان، قیم و سرپرست مسلمانان، وسیو طی سخنانی، او را ق

 خواند: ومت اسالمی میکز ثقل حکو مر

ال بقلة وهو دين اهللاّ الذ أظهره مل يكن نرصه وال خذالنه بكثرة و إن هذا األمر«

وجنده الذ أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ و طلع حيثام طلع ونحن عىل موعود من اهللاّ 

خلزر جيمعه من اواهللاّ منجز وعده ونارص جنده ومكان القيم باألمر مكان النظام 

يضمه... فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب، واصلهم دونك نار احلرب، فإنك إن و

شخصت من هذه األرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها... إن األعاجم 

إن ينظروا إليك غدا يقولوا: هذا أصل العرب، فإذا اقتطعموه اسرتحتم... وإنام كنا 

 .١»نقاتل بالنرص و املعونة

می (لشگر) نبوده است و کن امر، (از ھمان ابتدا) به انبوھی و یست اکروزی و شیپ«
ا یه آنھا را مھکروزی داده و لشگر خداست ینون) پکه آن را (تاکن خداست ین دیا

ی یده تا جایده و درخشید برسد، رسیه باکای  ه به مرتبهکفرموده تا آن  کمکساخته و 
م و خداوند به وعده خود وفا یخدا از جانبش منتظر د بدرخشد، و ما به وعدهیه باک
ه تو کم امور و زمامدار مسلمانان (یان قکاری فرموده است، و میرده و لشگرش را ک

دھد! پس اگر  وند مییآورد و به ھم پ ه آن را گرد میکھستی) مانند رشته ُمھره است 
گر جمع یه دکای  ه گونهشوند، ب نده میکھا از ھم جدا شده و پرا رشته پاره شود، مھره

نده و کشته شوی، مسلمانان ھمه پراکفه ھستی یه خلکعنی اگر تو ینخواھند شد! (
است، اّما به سبب  کان) اندیرانیشوند). اگرچه امروز تعداد عرب (نسبت به ا متفّرق می

ی در آن راه یه نفاق و دوروکپارچگی (یکار است، و به جھت اجتماع و ین اسالم بسید
اب ین و برقرار) باش! و آسکاب (سایخ آسیغلبه دارند. پس تو ھمان قطب و م ندارد)

له عرب بگردان و آنان را به آتش جنگ درآورده و خود به جنگ نرو؛ ی(جنگ) را به وس
رون بروی، عرب از اطراف و نواحی آن (فرصت ینه) بیعنی مدین (ین زمیرا اگر تو از ایز

ه کی یآورند تا جا اری به بار میکسته و فساد و تبھکمت شمرده و) عھد با تو را شیرا غن

                                           
 .۲۰۳-۲۰۴ شرح صبحی صالح، ص -۱۴۶ ، کالم۳البالغة، شرح فیض، جزء نھج -١
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ای، نزد تو از رفتن به جنگ (با  ه در پشت سر گذاشتهکحفظ و نگھبانی از مرزھا 
شوای عرب ین امام و پیند: ایگو نند، مییھا تو را ببیرانیگردد و ا ان) مھمتر مییرانیا

رد و کد ید، استراحت خواھیشکگر ندارند)، پس اگر او را بیی دیشوایه جز او، پکاست (
تر و  ردن تو، سختکشتن و نابودکشه، حرص و طمعشان بر ین اندید! و ایشو آسوده می

ادآوری یھا به جنگ مسلمانان یرانیگرداند، و اّما آنچه تو راجع به آمدن ا ادتر مییز
راھت دارد و او تواناتر است به کشتر از تو ینمودی، پس خداوند سبحان از آمدنشان ب

ست) و اّما آنچه راجع به یراھت دارد (و به آن راضی نکه از آن کردن آنچه را ک برطرف
ن (در یش از ایرا) پیست؛ زیی نکردی، (آن ھم باکر کشان ذیادی تعداد ایثرت و زک

اری خداوند متعال یو  کمکه به کم، بلیردک اری لشگر، جنگ نمییامبر) به بسیزمان پ
 .»میدیجنگ می

نوری یرده است؛ چنانچه دکمخالفت ن سرت عمر یروش و س ، ھرگز باس یعل -
وفه آمد، مردم به او گفتند: ای کبه  ÷ه علی کزمانی «ند: ک ت مییعی روایش
اجی به یچ احتیر! من ھینی؟! فرمود: خک ا در قصر منزل میین! آیرالمؤمنیام
خانه فراخ  یکخطاب، آن را خوش نداشت، اّما در  را عمربنیاخ و قصر ندارم؛ زک

عت نماز کوفه رفت و دو رکنم. سپس به مسجد اعظم ک و جادار، منزل می
 .١»گزارد و آنگاه در منزل دلخواھش فرود آمد

إنى «با او سخن گفتند، فرمود:  کد، و گروھی درباره فدیه به خالفت رسکا زمانی ی

 .٢»أمضاه عمر!بوبكر وألستحيى من اهللاّ أن أردّ شيئا منع منه أ

رد کر از آن منع که أبوبکزی را برگردانم یه چکنم ک استی من از خدا شرم میبه ر«
 .»ار را اجرا و قطعی نمود!کز ھمان یو عمر ن

وارد  ÷د، علی یفن گردکه عمر غسل داده شد و کزمانی «ه: کت شده یروا -

ما عىل األرض أحد أحب إىلّ أن ألقى اهللاّ «ستاد و فرمود: یاش ا شد و بر جنازه

 .١»مسجى بني أظهركمـبصحيفته من هذا ال

                                           
 .۱۵۲ األخبار الطوال، أحمدبن داود دینوری، ص -١

 .۸۲ ، ص۴ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -۲۱۳ الھدی، ص الشافی فی اإلمامة، سیدمرتضی علم -٢
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م ی) براسعنی عمر یفون (کن مین شما، به اندازه این در بیس بر روی زمکچ یھ«
)اش مالقات یکه (دوست دارم) خدا را با نامه اعمال (نکست یتر ن داشتنی دوست

 .»نمک
 خود،» کالمستدر«م در کز آمده است؛ چنانچه حایسّنت ن تب اھلکت، در ین روایا

خود، و » طبقات«سعد در  خود، إبن» مسند«خود، امام احمد در » صیالتلخ«ذھبی در 
 اند. شان آورده»حیصح«و مسلم در  مثل آن را، بخاری

 سه نامه اعمالت ھمچون نامه اعمال عمر کا دوست داری یم: آیپرس جانی مییاز ت
 .باشد؟!

فرموده  صر ه پیامبکاند  ردهکت یروا شنیاز علی و فرزندانش حسن و حس -
 است:

إن أباب�ر م� بم�لة السمع و�ن عمر م� بم�لة ابلرص و�ن عثمان بم�لة «
 .٢»الفؤاد
م است، و عمر به منزله چشمانم است و یم، به منزله گوشھایر براکھمانا أبوب«

 .»قلب و عقلم استعثمان، به منزله 
تا نزد  ه مردم از او خواستندکزمانی  - سطی سخنانش با عثمان  س یعل -

ند و ک ادآوری مییرا  صمان و قرابت و مصاحبتش با پیامبر یا -عثمان برود
ند، و اعمال ک امل میکت یر و عمر، اظھار رضاکه از رفتار أبوبکنیضمن ا

د: علم و شناخت تو ھمچون علم و یگو شود، می ادآور مییش یشان را برایکن
 شناخت ماست. سبقت تو در اسالم ھمچون سبقت ماست:

» فدخل عليه فقال: إن الناس ورائى و قداستفرسونى بينك وبينهم، وواهللاّ ما أدر

ما أقول لك! ما أعرف شيئا جتهله، وال أدلك عىل أمر ال تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم. ما 

ء فنبلغكه، وقد رأيت كام رأينا، وسمعت  ء فنخربك عنه، وال خلونا بشى سبقنا إىل شى

                                                                                                       
، چاپ ایران معانی األخبار، ۴۲۸ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -۱۷۱ الھدی، ص الشافی، علم - ١

 .۱۴۷ ، ص۳ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -۱۱۷ بابویه، چاپ ایران، ص إبن
، چاپ ایران ۱۱۰ معانی األخبار، ص -۳۱۳ ، ص۱ بابویه قمی، چاپ تھران، ج عیون أخبار الرضا، إبن -٢

 یر امام حسن عسگری.تفس
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خطاب  قحافة و ال ابن أبى كام صحبنا، وما ابن ص هللاكام سمعنا، وصحبت رسول ا

وشيجة رحم منهام، و قدنلت من  ص بأوىل بالعمل منك، وأنت أقرب إىل رسول اهللا

ال تعلم من ! فإنك واهللاّ ما تبرص من عمى، وصهره ما مل يناال. فاهللاّ اهللاّ ىف نفسك

 .١»جهل

ن خود و یستند و مرا بپس علی بر عثمان وارد شد و گفت: مردم پشت سر من ھ«
ه تو از آن کم! مطلبی را یدانم به تو چه بگو اند. سوگند به خدا! نمی ر قرار دادهیتو سف

زی سبقت و یدانی. ما به چ م، مییدان ه ما میکاّطالع باشی، سراغ ندارم. تو آنچه را  بی
گاه سازکم یا شی نگرفتهیپ ه آن را به کم یا افتهیزی را در پنھان نیم، و چیه تو را از آن آ

م، تو ھم یدیه ما شنکای و ھمانگونه  دهیم، تو ھم دیدیه ما دکم و ھمانگونه ینکتو ابالغ 
ز بودی. فرزند یم تو نیبود صن پیامبر یه ما مصاحب و ھمنشکای، و ھمانگونه  دهیشن

از تو سزاوارتر نبودند  یکارھای نکر) و فرزند خطاب (عمر) در انجام کأبوقحافه (أبوب
وند یاز نظر پ صتر از تو درآمدند؟!). تو بر رسول خدا  (چرا آنھا در امر خالفت موّفق

ای  ، به مرحلهصتری. تو از لحاظ دامادی پیامبر یکشاوندی از آن دو نزدیخو
ای). تو را به خدا! به جان خودت  دند (تو دوبار داماد او شدهیه آن دو نرسکای  دهیرس

ز را خوب یم نداری (و ھمه چیی و تعلیاز به راھنماین! قسم به خدا! تو نکرحم 
 .»دانی) می

ه بر عھده عثمان کتی را یاگر وال«د: یفرما می سش عثمان یو باز در ستا -
ردم ک ار را میکشد، با مصاحف ھمان  ز گذاشته مییگذاشته شد، بر عھده من ن

 .٢»ردکه عثمان ک
* * * 

 درباره خلفاء: سینظرات فرزندان عل
برد  ای باال می ر و عمر و عثمان را به گونهکه أبوبکاست  س یعل بن ن حسنیا -

او «داند:  ه مییعت با معاویط بیی از شرایکروی از سّنت و روش آنھا را یه پک

                                           
 . ۲۳۴ شرح صبحی صالح، ص -۱۶۴ البالغة، شرح فیض اإلسالم، کالم نھج -١

 . ۲۴۰ ، ص۱ البرھان، بحرانی، ج -٢
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ره و روش یتاب خدا و سّنت رسول خدا و سکد در زندگی مردم، طبق یبا
ند و بر اساس کعمل  -ن یی صالحگر، خلفایو طبق نسخه د -ن یخلفای راشد

 .١»دیم نماکآن ح
چند نفر از عراق به «م: یا ت را از او آوردهین روایز ایه قبًال نکن، یالعابد نیو اّما ز -

ا ید: آین از آنھا پرسیالعابد نیه امام زکگفتند،  ر و عمر و عثمان، ناسزا میکأبوب
م! گفت: پس من شھادت یستید؟ گفتند: نین و انصار ھستیشما از مھاجر

ند: پروردگارا! ما و برادران ما را یگو ه میکد یستین آنھا ھم نیه از تابعکدھم  می
ای نسبت به مؤمنان در  نهکیچ یامرز و ھیاند، ب شی گرفتهیمان از ما پیه در اک

 .٢»!دید و دور شویزیدل ما قرار مده! پس از نزد من برخ
نجا: یم.. اّما در ایا ردهکرا قبًال از او نقل  تیه چند رواکز یو اّما امام باقر ن -

لست بكر، و ولست بمنكر فضل أبى«: ندک ت میین روایباقر چن ٣طبرسی از

 .٤.»بمنكر فضل عمر، ولكن أبابكر أفضل من عمر

شوم، ولی  ر نمیکز منین فضل عمر را نیستم، ھمچنیر نکر فضل أبوبکمن من«
 .»است تر بوده لتیر از عمر برتر و بافضکأبوب

و «ن فرمود: یچن سپس از مدح عثمان هکت شده یرواو باز ھم از او  -
ارانش از یه عثمان و کد یه: ھان! بدانکدھد  ای در آخر روز ندا سر می ندادھنده

 .٥»رستگارانند!

                                           
، ۲ منتھی اآلمال، شیخ عباس قمی، ج -، چاپ تھران ۳۹۳ ، ص۱ جالءالعیون، شیخ مجلسی، ج -١

 ، چاپ تھران.۱۶۳ صباغ، ص ، إبنالفصول الـمھمة فی معرفة أحوال األئمة -، چاپ ایران ۲۱۲ ص
 ، چاپ تبریز. ۷۸ ، ص۲ کشف الغمة فی معرفة األئمة، اربلی، ج -٢

 در غار.  صروایت تذھیب شمشیر با طال و ھمراھی أبوبکر با پیامبر  -٣

األنواع  يف الثاين عيل بن جعفر احتجاج أيب«، چاپ کربالء، تحت عنوان ۲۳۰ اإلحتجاج، طبرسی، ص -٤

 .»لعلوم الدينيةالشتى من ا

 .۲۰۹ ، ص۸ فروع کافی، کلینی، ج - ٥
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د: ای یمردی از امام صادق پرس«اند:  ه آوردهکاست  س  ن ھم جعفر صادقیو ا -

عادالن إمامان «ی؟! فرمود: یگو و عمر چه میر کفرزند رسول خدا! در مورد أبوب

 .١»ماتا عليه، فعليهام رمحة اهللاّ يوم القيامة!قاسطان، كانا عىل احلق، و

دو امام عادل و دادگستر بودند. ھر دو برحق بودند و بر حق ھم مردند. پس «
 .»بر ھر دوشان باد! -امت یروز ق -رحمت خدا 

ه در آن، منزلت کرده کت یصادق روا ثی طوالنی از امامینی، طی حدیلکخ یش -
طبق گواھی سلمان و  -ن یر اصحاب نخستین سایر را در زھد و تقوا بکأبوب

 .٢ندک ثابت می -أبوذر 
داشت و بر  امام صادق آن دو را دوست می«ند: ک ت مییز از او روایالھدی ن علم -

درود  - صھمراه با درود و سالمش بر پیامبر  -رفت و بر آن دو  قبرشان می
 .٣»فرستاد و سالم می

روی از خود در دوستی یه به پکرده، بلکامام صادق تنھا به دوستی آنھا بسنده ن -
 -صحابی مشھورش  -ر یز امر فرموده است؛ چنانچه أبوبصیو مواالتشان ن

خالد بر ما وارد  ه أّم کنشسته بودم  - ÷عبدالّله  من نزد أبی«ند: ک ت مییروا
رد و اجازه نداد. کری یز آمدن او به مجلس ما جلوگبن عمر ا وسفیه کشد 

ه سخنش را بشنوی؟ گفتم: آری! کا دوست داری یأبوعبدالّله به من گفت: آ
د: و مرا ھم بر روی یگو ر میید داخل شود! أبوبصیفرمود: پس به او اجازه دھ

وا بود! از او یغ و شیار بلیم نشاند و سپس داخل شد و سخن گفت. زنی بسیگل
ه امام فرمود: آن دو را دوست بدار! آن زن گفت: کد یر و عمر پرسکدرباره أبوب

ه مرا به کن تو بودی یم: ایگو ردم، میکه پروردگارم را مالقات کپس من ھرگاه 
 .٤»ردی؟! فرمود: آری!کشان امر  مواالت و دوستی

                                           
 ، چاپ مصر.۱۶ ، ص۱ إحقاق الحق، قاضی نورالّله شوشتری، ج -١

 .۶۸ ، ص۵ فروع کافی، کتاب المعیشة، ج -٢

 ، چاپ بیروت.۱۴۰ ، ص۴ البالغة، ج شرح نھج -۲۳۸ الھدی، ص الشافی، سید مرتضی علم -٣

و عبارت آن:  »بصري مع املرأة حديث أبى«، چاپ ایران، تحت عنوان ۱۰۱ ، ص۸ روضه کافی، کلینی، ج -٤

 .»بواليتهام؟ قال: نعم! يأمرتن كإذا لقيته: إن فقال هلا: توليهام! قالت: فأقول لريب«
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ه کش یو اخالص و وفا صنزد پیامبر  سن از مقام و منزلت عثمان یھمچن -
او را  صه، پیامبر یبیان حدیه در جرکری نداشته سخن گفته، آنجا ینظچ یھ

شته شده است! ک سد عثمان یع گردیه بعد شاکه فرستاد کابت خود به میبه ن
ر درخت یه مسلمانان زکن خبر، دستور داد یدن ایبا شن صرسول خدا 

رند و یه بگکن مکیرا از مشر سنند تا انتقام خون عثمان کعت یرضوان، با او ب
دست  صه در آخر، پیامبر کند یاعالم نما -مجّددًا  -وفاداری خود را به او 

عت عثمان! و به ین ھم بیراست خود را در دست چپش گذاشت و فرمود: ا
 صه عثمان برگشت، رسول خدا کرد! زمانی کعت یجای عثمان، با خودش ب

را طواف ت ین است بکردی؟ گفت: چطور ممکت را طواف یا بیبه او گفت: آ
ان را یرده است؟!.. سپس ادامه جرکه رسول خدا آن را طواف نکنم در حالی ک

 .١»ندک ت مییروا
د یامبر رسیه خبر به پکزمانی «رده است: کت یت را مجلسی رواین روایو مثل ھم

خورم تا زمانی  ان نمیکنجا تیشته شده است، فرمود: از اکن کیه عثمان توّسط مشرک
ه داد و کیرم، و به درخت تینم و انتقام خونش را از آنھا نگکجنگ ن ن عثمانیه با قاتلک

 .٣»ندک امل نقل میک... سپس داستان را ٢عت گرفتیاز مردم برای عثمان ب
ه مذھبشان را به نام او نامگذاری کسی کآنھاست..  ششمن نظرات ھمان امام یا

نامند  می» جعفری«و خود را اند!  شان را بر راه و رسم او قرار داده عت و فقهیرده و شرک
 .٤نند!!ک ر میکند و چه فیگو و آنگاه درباره خلفاء، چه می

د، یگو ن مییه چنکاست  -ملّقب به حسن عسگری  -علی  بن حسنن ھم یو ا -
بعد از  صرسول خدا «سد: ینو نه را مییامبر به مدیه واقعه ھجرت پکدر حالی 

                                           
 .۲۴۳ شناسی، شریعتی، ص اسالم -۳۲۵-۳۲۶ ، ص۸ روضه کافی، کلینی، ج -١

ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت ﴿در ھمین جا بود که این آیات نازل گشتند:  -٢ لََّقۡد رَِ�َ ٱ�َّ
َجَرةِ  يِۡديِهمۡ ﴿ و . ]۱۸[الفتح:  ﴾ٱلشَّ

َ
ِ فَۡوَق � َ يَُد ٱ�َّ ِيَن ُ�َبايُِعونََك إِ�ََّما ُ�َبايُِعوَن ٱ�َّ  .]۱۰[الفتح:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 ، چاپ تھران.۴۲۴ ، ص۲ حیاة القلوب، مجلسی، ج -٣

بیشتر کتبشان، مملو از تلعین و تکفیر و توھین به خلفاء و اّمھات المؤمنین است.. تنھا به عنوان  -٤
عایشه چھل «گویند:  کنیم؛ می بازگو می -که نسبت به سایرین، قابل ذکر است  -نمونه، یک مورد را 

 ).۸۶ رجب البرسی، ص (مشارق أنوار الیقین، إبن». دینار از خیانت خودش جمع کرد!!
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ر فرمود: ای کبش بخوابد، به أبوبه از علی خواست تابه جای او در رختخواکن یا
خواھی ھمانگونه  ا میین ھجرت باشی؟ آیه با من در اکا راضی ھستی یر! آکأبوب

ستی انواع عذاب یی، بایایه با من بکدانی در صورتی  ا مییخواھم؟ و آ ه من میک
ر گفت: کی؟ أبوبینما کمکنم ک ه بدان دعوت میکنی و مرا در آنچه کرا تحّمل 

ن عذابھا یدتریخدا! اگر در طول عمر خود، در راه محّبت تو با شدای رسول 
ه از نعمت و خوشی برخوردار کتر از آن است  داشتنی م دوستینم، براکزندگی 

ه مخالف تو و دعوتت کنھای پادشاھانی باشم یتمام سرزم کباشم و مال
م؟! یشوه فدای تو کم یر از آنین مال و فرزندانم، غیا من و ھمچنیھستند.. و آ

گاه است و می کرسول خدا فرمود: بدون ش ه کداند آنچه  خداوند از قلب تو آ
م به منزله گوش یبر زبان تو جاری شد، با قلب تو موافق است و خداوند تو را برا

 .١»است! قرار داده و چشم، و سر نسبت به بدن، و روح نسبت به جسم
ه کاست  -و عموی جعفر صادق  برادر امام باقر -  نیالعابد نیز دبنین ھم زیو ا -

دانند و  ه، امام مییام ه بنییان، او را به خاطر خروجش علیعیاری از شیبس
من، «ه گفت: کرده کت یر روایجر بن از عبدالّله ٢أبوالفرج اصفھانی

علی را گرفته و لباسش را  دبنیاب زکه رکدم یمحّمد (امام صادق) را د جعفربن
 .٣»گذاشت روی پاالن می

رده بودند، روزی نزد او کعت ید بیه با زکوفه کگروھی از رؤسا و اشراف «د: یگو می
ر و عمر چه کند! در حّق أبوبکحاضر شدند و به او گفتند: خداوند تو را رحمت 

ر ھم، از یزی جز خیم و چیگو زی نمییشان، چ ر و خوبی دربارهیی؟ گفت: جز خیگو می
تاب خدا و کاند و ھر دو به  ردهکر ما، ظلم نیغ دام از ما وکچ یام. به ھ دهیتم نشنیب اھل

 .٤»ردندکسّنت رسولش عمل 

                                           
 ، چاپ ایران.۱۶۴-۱۶۵ تفسیر الحسن العسکری، ص -١

 ».ذکر إخوة امام باقر«، تحت عنوان ۲۶۸ اإلرشاد، شیخ مفید، ص -٢

 ، چاپ بیروت.۱۲۹ مقاتل الطالبین، اصفھانی، ص -٣

أحوال امام «، تحت عنوان ۵۹۰ ، ص۲ خان سپھر معروف به لسان الملک، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -٤
 ».العابدین زین
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، و او »سلمان محّمدی«ند: یگو ان مییعیه شکن ھم سلمان فارسی است یو ا -

. و باز ١»ابليت إن سلمان منا أهل«اش فرمود:  درباره صه پیامبر کسی است ک
 ند:یگو ھم می

. و علی ٢»امبر مرتد شدند!یمقداد، بعد از پر از سلمان و أبوذر و یھمگی مردم غ«
س او را بشناسد، مؤمن است کن است! ھریسلمان، دروازه خدا در زم«او فرمود:   درباره

 .٣»افر است!کر شود، کس او را منکو ھر

صحابته: ما  إن رسول اهللاّ كان يقول ىف«د: یگو می سر که درباره أبوبکاوست 

 .٤»ء وقر ىف قلبه ولكن بشىال صالة، سبقكم أبوبكر بصوم و

اش از شما  ر به خاطر نماز و روزهکھمانا رسول خدا درباره اصحابش فرمود: أبوب«
 .»ه در قلبش جای داردکزی است یه به خاطر چکشی نگرفته است، بلیپ

 گر...یت دیو دھھا روا
ت یعه روایه ھمه را ھمچون مطالب فوق، از منابع شک -گر یته دکو اّما اگر به چند ن

جانی و علمای قم و یه تکم شد یم، قطعًا بر آن خواھینکتوّجه  -م یا ردهک
 .و فرزندانش قدم برداشته و برمی دارند! س یھواخواھانشان، ھمگی بر خالف عل

* * * 

 همکاری خلفاء در ازدواج علی با فاطمه:
ر و کو نقش أبوب لاز فاطمه  س یان خواستگاری علیعه، جریتب شکثر کدر ا
ر و عمر کن أبوبیه اکاند  ردهکاند.. ھمگی نقل  ن رابطه آوردهیعثمان را در ا عمر و

ه کردند کع یردند و او را وادار و تشجکشنھاد یه ازدواج با فاطمه را به علی پکاند  بوده
 ر، سخنانی درکه أبوبکزمانی : «٥ت آمده استیبه خواستگاری فاطمه برود. در روا

رد و گفت: ولی من از فقر و تنگدستی شرم که یگرن رابطه به علی گفت، علی یھم

                                           
 ، چاپ کربالء.۱۸-۲۰ رجال الکشی، ص -١

 .۲۴۵ ، ص۸ روضه کافی، ج -٢

 .۷۰ رجال الکشی، ص -٣

 .۸۹ مجالس المؤمنین، شوشتری، ص -٤

 .۳۸ ، ص۱ األمالی، شیخ طوسی، ج -٥
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ر با کن وقت، عمر و أبوبیم.. در ایتوانم آن را اظھار نما ن جھت نمیینم؛ به ھمک می
و  کمکدادن در  نانیدادن در رابطه با فقر و تنگدستی و اطم اد و با تسّلییاصرار ز

 صردند تا به خواستگاری فاطمه نزد پیامبر کع یمساعدتش، او را راضی و تشج
رون یاد بید، با خوشحالی زیه علی خواستگاری نمود و جواب مثبت شنکبرود... زمانی 

ر و عمر رفتم، به من گفتند: چه شد؟! پس کد: بالفاصله نزد أبوبیگو آمد و خود می
ار یبسدخترش فاطمه را به ازدواج من درآورد!... پس آن دو  صگفتم: رسول خدا 

رجعا إىل ففرحا بذلك فرحا شديدا و«خوشحال شدند و ھمراه من به مسجد برگشتند 

ر و عمر و عثمان را برای شاھدبودن در عقدشان، ک، أبوبصپیامبر  ... سپس١»املسجد
من دخترم فاطمه را به ازدواج علی پسر أبوطالب درآوردم و شما را «فراخواند و گفت: 

ه به أنس فرمود: ای کگر آمده است یت دی. و در روا٢»رمیگ ین امر، شاھد و گواه میبر ا
ر که فاطمه را به ازدواج علی درآورم، پس برو دنبال أبوبکرد کامر   ل به منیأنس!جبرئ

د: رفتم و آنھا را یگو ر و چند نفر ھم از انصار! أنس مییو عمر و عثمان و طلحة و زب
بعد از حمد و ثنای خدا فرمود:  صه جمع شدند، رسول خدا کردم. زمانی کدعوت 

مثقال نقره  ۴۰۰ه فاطمه را به ازدواج علی بر کرم یگ من شما را شاھد می
ردند.. ک کمکه برای فاطمه به علی یزیه جھیدام از آنھا، در تھک. آنگاه ھر٣»ام درآورده

: اش را نزد عثمان برد تا از او بخرد. عثمان به علی گفت علی زره«اند:  چنانچه آورده

أقبلت إىل «د: یگو د. علی مییز به او بخشیدار و چھارصد درھم ن زره را برای خودت نگه

أخربته بام كان من أمر عثامن فدعا فطرحت الدرع والدراهم بني يديه و صرسول اهللا

                                           
، ۲ شھرآشوب مازندرانی، ج مناقب، إبن -، چاپ تھران ۱۶۹-۱۷۶ ، ص۱ جالءالعیون، مجلسی، ج - ١

 ، چاپ ھند.»تزویج فاطمه با علی«تحت عنوان ، ۲۰ ص
، چاپ تبریز، جالءالعیون، ۳۵۸ ، ص۱ کشف الغمة، أربلی، ج -۲۵۱-۲۵۲ مناقب، خوارزمی، ص -٢

 .۳۸-۳۹ ، ص۱ بحاراألنوار، مجلسی، ج -۱۸۴ ، ص۱ مجلسی، ج
 ۴۷-۴۸ ، ص۱ بحاراألنوار، ج -۳۴۸-۳۴۹ ، ص۱ الغمة، ج کشف - ٣
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ار عثمان و کرفتم و زره و درھمھا را مقابلش گذاشتم و  صنزد پیامبر « »له بخري...

 .١»ردکر یش دعای خیامبر برایردم، پس پکش بازگو یاش را برا هیھد
ر و ین را بگیرد و فرمود: اکداری اسباب ازدواج فاطمه یل خرکیر را وکامبر، أبوبیپ«

ر روانه کگر را با أبوبیاسر و چند نفر دی برای فاطمه، لباس و اثاث منزل بخر! و عماربن
د، ید آورد، اگر آن را خوب می ر میکزی را نزد أبوبیس چکدند، ھریرد و به بازار رسک

ر کدشان، أبوبیان خرید! پس از پایگفت: آن را برگردان د، میید د و اگر خوب نمییخر می
 ».ردندکه با او بودند، حمل که را، اصحابی یرد و بقکاال را خود حمل کبعضی از 

ه سوگند کرحمت خدا بر عثمان باد «د: یگو می سز درباره عثمان ین س عباس إبن
گزارد و  ار نماز تھّجد مییاران بود. بسکویکن نین مردم و برتریتر خدا! گرامیبه 

ری، یار خکخت. برای ھر یر می کار اشیشد، بس ری میکز بود. ھرگاه از آتش ذیسحرخ
 ٢العسره شیداشتنی و باوفا و صاحب ج قدم و در ھر بخششی، سابق بود. دوست شیپ

 .٣»بود
ان، ھمگی دوستدار و یعیجانی و شیبرخالف باور ت د،یآ ات برمیین روایچنانچه از ا

گر دوستانش را به یی از آنھا، قطعًا خوشحالی دیکاند.. خوشحالی  غمخوار ھم بوده
 س.کدنبال داشت و برع

متوّلد شد،  -ھاالّسالم یعل -ه حسن از فاطمه کزمانی «عی آورده است: یعقوبی شی
امبر است و یه پید: او شبیگو ند و میک میرد و با او بازی یگ ر او را در آغوش میکأبوب

 .٤»دیگو ن سخن را مییز ھمیچ شباھتی به علی ندارد! و فاطمه نیھ
اسماء  - سر که ھمسر أبوبکاش، به حّدی بود  وندھای خلفاء با علی و خانوادهیپ

ه در بستر مرگ بود کآنگاه  -ماری فاطمه یه موقع بکسی بود کھمان  -س یدختر عم

                                           
، ۴۳ بحاراألنوار، ج -۱۰۳-۱۰۴ صل تزویج امیرالمؤمنین و فاطمه، صجالءالعیون مجلسی، ف -١

مناقب،  -۴۸۴تا۳۵۹-۴۷۱ ، ص۱ کشف الغمة، ج -۳۹ ، ص۱ األمالی، ج -۱۱۹-۱۳۰و ۹۳ ص
 .۲۵۲-۲۵۳ ، ص۲۰ خوارزمی، فصل

 منظور سپاه تبوک بود که در آن لحظات سخت، تمام دارایی خود را برای تجھیز آن بخشید. -٢

، ۱۴۴ ، ص۵ ، چاپ مصر ناسخ التواریخ، میرزامحّمدتقی سپھر، ج۵۱ ، ص۳ لمسعودی شیعی، جتاریخ ا -٣
 چاپ تھران.

 .۱۱۷ ، ص۲ تاریخ یعقوبی، ج - ٤



 ١٦٩  مناقب خلفاء

 

 

ع ییفن و دفن و تشکش را در مورد یتھایرد و فاطمه، وصک تاری میاز او پرس –
 .٢ردکنمود و أسماء ھم بدان عمل  ١اش، به او جنازه
ه علی را از کسی بود کنش نشسته بود و ھمان ین نفس بر بالیه تا آخرکاو بود «

گاه ساخت  .٤ه ھمراه با علی، فاطمه را غسل دادندک. او بود ٣»وفات فاطمه آ
مًا از احوال فاطمه یدا -باورانش  جانی و ھمیبرخالف پندار ت -ز ین سر و عمر کأبوب

ض شد و یفاطمه مر«اند:  دند؛ چنانچه آوردهیپرس می س یشدند و از عل ا مییجو
ه از نماز فارغ کداشت. زمانی  پا می اش را در مسجد به نمازھای پنجگانه ÷علی
 .٥»چطور است؟ صدختر رسول خدا گفتند: حال  ر و عمر به او میکشد، أبوب می

نه را یه مردان و زنان، مدیافت، گریه فاطمه وفات کزمانی «اند:  و باز آورده
ر و عمر نزد علی کبود. أبوب صفراگرفت، و دھشت مردم ھمچون روز وفات پیامبر 

ردند: ای أباالحسن! در نمازخواندن بر کت گفتند و سفارش یت و تسلیآمدند و به او تعز
 .٦»ر!یشی نگیبر ما پ صرسول خدا دختر 

و  س ینند، علکه ثابت ک -نند ک مًا تالش مییو دا -عه برآنند یثر علمای شکا
ل یشان، برخالف میه خلفاء را ستوده و تمام رفتارشان با ایفرزندانش از روی تق

 - ٧هیعنی تقی -ن موضوع یاند!.. برای رّد ا ردهکاری ک ه و پنھانیشان بوده و تور باطنی
 م:ینک اشاره می گریته دکبه چند ن

* * * 

                                           
 .۱۰۷ ، ص۱ األمالی، طوسی، ج -١

 ۲۳۵-۲۴۲ جالءالعیون، مجلسی، ص -۱۰۷ ، ص۱ األمالی، طوسی، ج -٢

 .۲۳۷ جالءالعیون، ص -٣

 . ۵۰۴ ، ص۱ کشف الغمة، ج -٤

 . ۳۵۳ بن قیس، ص کتاب سلیم -٥

 .۲۵۵ ھمان، ص -٦

دارند  از تھمتھا و بلکه از ستمھای بزرگی است که علمای شیعه در حّق ائّمه روا داشته و می» تقیه« -٧
اند، در حالی که از  که صدھا حکم بر خالف آنچه که خدا نازل فرموده به نامشان ساخته و پرداخته

می از ائمه را موافق آرزو و سلیقه خویش نبینند، آن را حمل بر تقیه آن بیزارند! آنھا ھرجا حک
 چسبانند!. کنند و به ائّمه می می



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ١٧٠

 

 با خلفاء: سیبیعت عل
ن خود یشیبا خلفای پ - صت پیامبر یب ر اھلیو سا - س یه علکت ین واقعیدر ا

ن یعت با خلفاء چنیست؛ چنانچه در مورد بیدی نیو ترد کچ شیرده، ھکعت یب
 د:یگو می

األحداث... فلام احترض هنضت ىف تلك بكر، فبايعته و عند ذلك إىل أبى فمشيت«

 .١»ناصحنا...مر فواله فسمعنا وأطعنا وبايعنا وبعث إىل ع

ردم و در آن حوادث، به کعت یر رفتم و با او بکپس در آن ھنگام به طرف أبوب«
ت را به عمر سپرد و ید، والیر به حالت احتضار رسکه أبوبکردم... زمانی کام یھمراه او ق

 .»میرخواھی نشان دادیم و خیعت نمودیم و بیردکم و اطاعت یدیما شن
ه در جمع کزمانی «رده است: کت یروا س یز از علیخ طوسی نیش

فبايعت أبابكر كام بايعتموه... فبايعت عمر كام «خوردگان جمل فرمود:  ستکش

بيتى، ثم أتيتمونى غري أنا جالس ىف يعته... فبايعتم عثامن فبايعته وبايعتموه فوفيت له ب

ام عثامن، ففبايعتمونى كام بايعتم أبابكر وعمر و مستكره ألحد منكم،ال داع لكم و

 .٢»عثامن ببيعتهم منكم ببيعتى؟بكر وعمر و جعلكم أحق أن تفوا ألبى

عت یز بید... با عمر نیردکعت یه شما بکردم، ھمانگونه کعت یر بکپس با أبوب«
عت یبودم... سپس با عثمان بعت با او، وفادار ید و در بیردکعت یه بکردم، ھمانگونه ک
ام نشسته بودم، به طرف من  ه در خانهکردم، و در حالی کعت ید، من ھم با او بیردک

سی را ھم به آن مجبور نساخته بودم. که من از شما نخواسته بودم و کد در حالی یآمد
د. یعت نمودیر و عمر و عثمان بکه با أبوبکد، ھمانطور یردکعت یپس با من ھم ب

عت یر و عمر و عثمان باوفاتر از بکعت با أبوبیه در بکرد کز شما را وادار ین چه چیابنابر
 .»د؟یبا من باش

                                           
 -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شیخ کاشف مستدرک نھج -۳۰۲ الغارات ثقفی، ص -١

نی، اإلسالم منار الھدی، علی بحرا البالغه شرح فیض ، نھج۶۲ھمچنین با کمی تفاوت نامه 
 .۵۳۲ ، ص۳ ناسخ التواریخ، ج -۳۷۳ ص

 ، چاپ نجف.۱۲۱ ، ص۲ األمالی، شیخ طوسی، ج -٢



 ١٧١  مناقب خلفاء

 

 

ه شخصی کعت؛ آن است یب«ست؟!.. یات آن چیو مقتض» عتیب«م، معنی ینیاّما بب
ردم و طاعتت بر که تو را بر خود متوّلی کن معنی یگری بدھد، به ایدست به دست د

 .١»من واجب است
عت چه نظری دارد! او در ابتدای خالفتش، خطاب یدرباره ب س یم خود علینیبب اّما

 ردند، فرمود:کعت یه با وی بکسانی کبه 

غيب واإلجابة حني املشهد والنصيحة ىف املوأما حقى عليكم فالوفاء بالبيعة و«

 .٢»الطاعة حني آمركمأدعوكم و

عت است و اخالص و یبر ب ماندن ه من بر شما دارم، وفاء و باقیکو اّما حّقی «
نم و که شما را دعوت کار و اجابت من، زمانی کرخواھی در نھان و آشیدوستی و خ

 .»دھم ه به شما دستور میکروی از من، به آنچه یاطاعت و پ
شنوی بر اساس  عت، ھمان اجابت و حرفی، اقتضای بس یش علیپس بنا به فرما

ن یه به اکسی کار.. کو چه در آش رخواھی است، چه در نھانیاخالص و دوستی و خ
ن یشیشد، عظمت و بزرگواری خلفای پیندیب -خالصانه  -ار کر قابل انیت غیواقع
شان بر اساس یعت علی با آنھا، به معنی اطاعت از ایرا بیشود؛ ز ش روشن مییبرا

ه کو بلن نبوده، یای در ب هیا و تقیچ ریابشان بوده و ھیدوستی و اخالص در حضور و غ
 امًال مخلصانه بوده است.ک

اور بوده، با یار و یه چون بدون کنیه و ایاز روی تق س یه علکان معتقدند یعیاّما ش
نند ک اتی از علی نقل میین از روی مصلحت بوده است! چنانچه روایرده و اکعت یآنھا ب

ن یه ندارد، دیه تقکسی کن خداست و یه، از دیتق«د: یفرما می صه از قول پیامبر ک
ن ین من و دیه، دیتق«رده است: کتی را از امام صادق نقل یجانی روایا تیو ٣» دارد!ن

 .٤»ن ندارد!یه ندارد، دیه تقکسی کپدران من است. 

                                           
 .۲۵۴ ، ص۱ اکبر قریشی، ج قاموس قرآن، سیدعلی -١

 .۳۴اإلسالم، خطبه  البالغة، شرح فیض نھج -٢

 ، چاپ ایران.۳۶۷ قیس، ص بن کتاب سلیم -٣

 .۳۳۷ صھمراه با راستگویان، تیجانی، ترجمه مھری،  -٤



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ١٧٢

 

رنگ یکدر ھمه حال با خلفاء  -طبق سخنانش  - س یم علینیب ه، میکدر حالی 
مردم ه سخنانش برای ک س یه برای شخصی ھمچون علیه و تقیبوده است.. تور

ا یه مردم، حق و باطل، کشود  را موجب میید و محال است؛ زیحّجت و گواه است، بع
را » هیتق«ص ندھند.. او خود، ید و سرزنش را با ھم اشتباه گرفته و از ھم تشخیتمج

 د:یفرما اران خود مییت از یاکداند؛ چنانچه در ش عامل گمنامی و ذّلت و خواری می

حرش، فهم بني أراق دموعهم خوف املراجع وذكر املبقى رجال غضّ أبصارهم و«

كالن مرجع، قد أمخلتهم ثرشيد ناد، وخائف مقموع، وساكت معكوم، وداع خملص، و

هبم قرحة، قد قلوم ىف بحر أجاج، أفواههم ضامزة، وشملتهم الذلة، فهالتقية، و

وا، و وا، وقهروا حتى ذلّ واوعظوا حتى ملّ  .١»قتلوا حتى قلّ

ا) یشان را (از لّذات دنیامت، چشمھایاد روز قیه کاند  باقی مانده و مردانی چند«
شان جاری است. پس بعضی از آنھا (بر اثر مشاھده کم آن روز، اشیپوشانده است، و از ب

و خوار، و  کاند، و جمعی ترسنا ردهکانشان) رانده و فرار یست مردم، از میارھای ناشاک
ار سازند) و بعضی از کتوانند حق را آش ه نمیکاند ( بسته مانده برخی خاموش و دھان

نند، و گروھی ک اری، مردم را به حق) دعوت میکروی اخالص و راستی (و بدون پنھان
رده و ذّلت و خواری آنان را کشان را گمنام یاری، اکه و پنھانین و رنجورند و تقیاندوھگ

دار است، و  دلشان زخمای شور فرورفته، دھانشان بسته و یشان در دریفراگرفته، پس ا
ل و خوار شده یت، ذلیده شدند و بر اثر مغلوبیه ملول و رنجکی یمردم را پند داده تا جا

 .»م شدندکه کنیشته شدند تا اکو 
 .»٢ال جيد عبد طعم اإليامن حتى يرتك الكذب هزله و جده«د: یفرما ن مییھمچن

د و یچه شوخی بگو -را ه دروغ کچشد تا زمانی  مان را نمییای طعم ا بنده  چیھ«
 .»ندک کتر -چه جّدی 

اإليامن أن تؤثر الصدق حيث يرضك عىل «د: یفرما البالغه می ا در ھمان نھجی

 .»الكذب حيث ينفعك

                                           
 .۳۲، کالم ۱البالغة، شرح فیض، جزء نھج -١

 أصول کافی، کلینی، باب الکذب. -٢



 ١٧٣  مناقب خلفاء

 

 

ه صدق و راستی در آن مؤّثر باشد چه به تو ضرر برساند و چه کمان آن است یا«
 .»ت منفعت داشته باشدیبرا

ذبتُ وال«د: یفرما ز مییو ن للتُ و ما كَ ذبتُ وال ضَ لّ بىكُ  .١»ال ضُ

سی ھم به کام، و گمراه نشده و  ام و به دروغ ھم وادار نشده ھرگز دروغ نگفته«
 .»له من گمراه نگشته استیوس

سی و کسی، سخنی به دروغ نگفته و کدر وصف  -ابدًا  - س یه علکدھد  نشان می
د: ھرگز یفرما ن مییھمچنزی ھم او را وادار به سخنانی دروغ ننموده است.. یا چی

ن یام.. بنابرا ردهکگمراه ن -ار و رفتار و سخنانم کبا  -سی را ھم کام و  گمراه نشده
نمازش  -م آورد یه خواھکھمانگونه  -عت و ھمراھی علی با خلفاء و یه بکواضح است 

 است. امًال داوطلبانه بودهکاری مخلصانه و کپشت سرشان، 
ه ما کای  را علییست؛ زیح نیز، صحیاور بوده نین ند: علی بدویگو ه میکنیو ا

م، ھرگز تن به ظلم و ستم نداده است؛ چنانچه خود بارھا و بارھا و در جاھای یشناس می
البالغه مندرج  ه ھمگی در نھجکن مورد سخن گفته یمختلف، با سخنان متنّوعی در ا

 د:یفرما است؛ مثًال می

 .٢»ال إهيانق وخابط الغى من إذهان وما عىلّ من قتال من خالف احل لعمرو«

رده و در راه ضاللت که مخالفت حق کسی کدن با یبه جان خودم سوگند! در جنگ«
 .»نمک و گمراھی قدم نھاده است، مسامحه و سستی نمی

يل عند عزيز حتى آخذ احلق له، الذل«د: یگو می سر کعت با أبوبیان بیا در جریو 

احلق منه... فنظرت ىف أمر فإذا طاعتى قد سبقت القو عند ضعيف حتى آخذ و

 .٣»بيعتى

ه حّقش را از ظالم کز و قدرتمند است تا آنگاه یده نزد من عزیل و ستمدیذل«
ه حّق مظلوم را از او کف است تا زمانی یبستانم، و قوی و ستمگر نزد من ناتوان و ضع

                                           
 .۱۷۶البالغه، شرح فیض، کالم  نھج -١

 .۲۴ھمان، کالم  -٢

 .۳۷ھمان، کالم  -٣



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ١٧٤

 

روی بر من یاطاعت و پ هکدم یدم و دیشین، در امر خالفت خود اندیرم... بنابرایبگ
 .»شی گرفتمیر) پکعت (با أبوبیواجب است. ھمانا در ب

شان  مًا ھمراھییروی، و دایعت و از آنھا اطاعت و پیه علی با خلفاء بکپس زمانی 
دانند، واجب  و فرزندانش می س یروان علیه خود را پکسانی کجانی و ینموده، بر ت

با  س یرا محال است علینند؛ زکد کید و تأییرنگی را تأیکاست آن اطاعت و دوستی و 
ه آن شخص، ظالم و غاصب و کند و اطاعت از او را بر خود واجب بداند کعت یشخصی ب

 .ا اقدامات و تصّرفاتش، ظالمانه و باطل باشد!یار، و کانتیخ
* * * 

 و فرزندانش با خلفاء: سیهمکاری و همراهی عل
 -اب یدر حضور و غ -واقع امامت آنھا را رده، در کعت یب شه علی با خلفاء کزمانی 

ه در تمام امور، مستشاری مطمئن و کرده، بلکرفته است و نه تنھا با آنھا دشمنی نیپذ
ت با خلفاء در کاری و مشارکی برای خلفاء بوده است.. و در امر ھمیی اجرایبازو
د، یخ مفیه شتر بوده است؛ چنانچ شروتر و مقّدمیگر پیھا، از تمام صحابه دیریگ میتصم

ر کن در زمان خالفت أبوبیرالمؤمنیقضاوتھای ام«تابش به موضوع کأبواب خاّصی را در 
 .١اختصاص داده است» و عمر
م و خمس بود. یء و غنا دار اموال فی ر، متوّلی و عھدهکدر زمان خالفت أبوب س یعل

بن حسن، و آنگاه به دست  ن، و سپس به حسنیسپس به حسن، و بعد به حس
 .٢حسن سپرده شد دبنیز

نشان بود؛ چنانچه یابشان، جانشیر و در غیدر حضورشان، وز -ھمواره  - س یعل
ت، در جنگ یب گر اھلین و دیخود به ھمراه حسن و حس سر کدر زمان خالفت أبوب

ھا را  هیای جنگی و جاریم و ھدایردند و غناکاش، او را ھمراھی  ن تحت فرماندھییمرتّد 
 -را » عةیب بنت ربیحب أم«زی به نام ینکر، کفت نمودند؛ چنانچه أبوبایاز او قبول و در

                                           
قضاياه «، و فصل ۱۰۷ ، ص»بكر إمارة أيب قضايا أمرياملؤمنني يف«مفید، فصل » اإلرشاد«نگاه شود به  -١

ھمچنین رجوع شود به تاریخ یعقوبی شیعی،  -، چاپ ایران ۱۰۹ . ص»اخلطاب بن رإمارة عم يف
 .۱۵۱-۱۵۲ ، ھمچنین ص»بکر عزم أبی«، تحت عنوان ۱۳۸-۱۵۸تا۱۳۲ ، ص۲ ج

 .۱۱۸ ، ص۴ الحدید، ج أبی البالغة، شرح إبن نھج -٢
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د به یول التمر، به فرماندھی خالدبن نیه در جنگ عک -دند ینام می» صھباء«ه او را ک
ه از آن زاده یه داد و دو فرزند به نامھای عمر و رقیاسارت گرفته شده بود، به علی ھد

 .١شدند
ن یجنگ با مرتد -مامه یه در جنگ کس یق جعفربنن، خولةبنت یھمچن سر کأبوب

ن، ین فرزندش بعد از حسنید و بھتریبخش س یبه اسارت گرفته شد، به عل -
 .٢ه از او زاده شدیحنف محّمدبن

علی تحت  بن حسن«اند:  ردند و چنانچه آوردهکن یز چنین سدر زمان خالفت عمر 
ان یرانیه برای جنگ با اکشگری ھات و ارشاداتش، در لیخطاب و توج فرماندھی عمربن

ھات عمر، یه با توجکن حسن بوده یه اکاند  رد... و آوردهکت کده بود، شرید کتدار
 .٣»ردکاصفھان را فتح 

ابش بوده یدر غ سن عمر ی، سه بار جانشس یعل -اند  خ آوردهیه توارکچنان -ا یو 
ن یو فلسط خواست به شام خّطاب می ه عمربنکھجری زمانی  ۱۵در سال «است: 

ار کن یاو را از ا ÷ه علی کرد کشه) مشورت یگر اصحاب (ھمچون ھمیبرود، با د
نجا یران برود) منع نمود و به او فرمود: از ایخواست به روم و ا ه میک(ھمچون زمانی 

روی! عمر گفت: من  خارج نشو! ھمانا تو داری به طرف دشمنی درنده و وحشی می
رم. شما اگر عّباس را از دست یگ شی مییلب، بر دشمن پعبدالمّط  بن قبل از مرگ عّباس

ه طناب از ھم کد، ھمانگونه یشو نده میکوبد و شما پراک د، شر، شما را در ھم مییبدھ
نه ینی او در مدیبه جانش ÷رود و علی  ن مییشود! پس عمر شخصًا به فلسط بازمی

 .٤»ماند باقی می
خواست به جنگ عراق برود.. و در سال  سه عمر کز، زمانی یھجری ن ۱۴در سال 

 .٥ن او بودیابش جانشیله رفت، در غیه به أکز، زمانی یھجری ن ۱۷

                                           
طالب،  عمدةالطالب فی أنساب آل أبی -۱۸۶ اإلرشاد، شیخ مفید، ص -۷۱۸ ، ص۲ ھمان، ج -١

 ، چاپ نجف.۳۶۱ ص
 . ۲۱۳ حق الیقین، مجلسی، ص -۳۵۲ ، ص۳ عمدةالطالب، فصل -٢

 ، چاپ ایران. ۳۹۰ تتمةالمنتھی، عباس قمی، ص -٣

 . ۳۷۰ ، ص۸، جزء۲ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -٤

 ۸۳-۱۵۹ ، ص۴ الطبری، ج -، چاپ بیروت ۳۵-۵۵ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -٥
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فرمود:  -نند کعت یه خواستند با او بکزمانی  - س یه علکل بود ین دلیو به ھم

ر یه امکن است یر شما باشم، بھتر از ایو اگر من وز« .»أنا لكم وزيرا خري لكم منى أمرياو«

 .١»باشم
ردند؛ چنانچه ک افت مییم جنگی را دریا و غنایز ھداین سعلی و فرزندانش، از عمر 

د یبخش س  نیزدگرد ساسانی را به حسیان، شھربانو دختر یرانی، در جنگ با اسعمر 
 .٢از او زاده شد -ن یالعابد نیز -ربال کمانده واقعه یه تنھا باقک

ت، یب اری از اھلینانچه بسنطور.. چیز، ھمین سو در زمان خالفت عثمان 
عّباس در سال  ردند.. مثًال إبنک بدانھا سپرده بود، قبول می سه عثمان کی یتھایمسؤول

ه در کی یو باز ھم، ھمو در جنگھا ٣شود ر حج مییھجری از طرف او، ام ۳۵
ت داشت. و در جنگھای برقه و طرابلس کوست، شریقا به وقوع پیھجری در افر۲۶سال

امبر و یبن جعفر، و پسرعموی پ ن، و پسرعموشان عبدالّلهیحسن و حسقا، یافر ٤و
بن  تحت فرماندھی عبدالّله سبن عّباس، ھمگی به دستور عثمان  پدرشان عبدالّله

ت داشتند. و باز ھم، ھمانھا در جنگھای خراسان و طبرستان و گرگان، کسرح شر أبی
و ھمچون  ٦ھا.. هکت و معرگر غزوایت داشتند و دکعاص شر دبنیفرماندھی سع ٥تحت

بن موسی  از علی» ممقانی«ردند؛ چنانچه ک م جنگی را از او قبول مییا و غنایسابق، ھدا
ز، خراسان یرکبن عامربن  ه عبدالّلهکزمانی «رده: کت یروا -عه یامام ھشتم ش -الرضا 

رد. پس عفان آو بن رد، دختر پادشاه عجم را به اسارت گرفت و آن را نزد عثمانکرا فتح 
 .٧»افت، نزد حسن بودیه وفات کد و تا زمانی یاو را به حسن بخش

                                           
 .۱۳۶ شرح صبحی صالح، ص -۹۱، کالم ۲اإلسالم، جزء البالغة، شرح فیض نھج -١

عنبة، فصل،  طالب، إبن عمدةالطالب فی أنساب أبی -۳۲۹ ، ص۴۵ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -٢
ناسخ التواریخ،  -۴۶۷ ، ص۱ اصول کافی، کلینی، ج -»عقب الحسین«، تحت عنوان ۱۹۲ ص

 .۴و۳ ، ص۱۰ جمیرزامحّمدتقی سپھر، 
 .۱۷۶ ، ص۲ تاریخ یعقوبی، ج -٣

 .۴۵ ، ص۳ أثیر، ج بن کامل -٤

 .۱۰۳ ، ص۲ خلدون، ج تاریخ إبن -٥

 اند. ھمه تواریخ ذکر کرده -٦

 ، چاپ تھران. ۸۰ ، ص۳ تنقیح المقال فی علم الرجال، ممقانی، ج -٧
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 -دند یه مردم بر او شورکزمانی  -ه از او کسی بود کن یاّول س یعل«اند:  ا آوردهی
جعفر و غالمش قنبر را برای  بن اش عبدالّله دفاع نمود و سپس دو فرزندش و برادرزاده

ه با دست و زبان، از او دفاع طوالنی کنیبعد از ا«و  ١»دفاع از او در منزلش باقی گذاشت

واهللاّ لقد «د: یگو ه خود میک؛ به طوری »٢دیشکنار کای ندارد،  دهیگر فاید دیرد و دک

دم یه ترسکردم کبه خدا قسم! آن قدر از او دفاع « .»دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثام

 .٣»ار شوم!کمن گناھ
و فرزندانش، آنھا را به حق  س یه علکقت است یحقن یانگر این شواھد، بیتمام ا

م کیگذاشتند.. با آنھا مشورت و تح تشان، صّحه مییدانستند و بر امامت و وال می
ه کبا آن ھمه قدرتی  -د یزیة و پسرش یردند.. و از طرفی ھم، با معاوک شاوندی مییخو

 ردند.کرگز رھا ندادند و حق را ھ دند و جنگ را تا شھادتشان ادامهیجنگ -داشتند 
ر اصحاب یو سا -چگاه آنھا را تنھا نگذاشتند و از آنھا یو فرزندانش، ھ س یعل

رَُ�َآُء ﴿ ند:ک ه قرآن به آنھا اشاره میکجدا نگشتند، و ھمانگونه  - صرسول خدا 
ذِلَّةٍ ﴿ و ﴾بَۡيَنُهمۡ 

َ
 گر بودند.یاور ھمدیار و یلسوز و د ﴾َ�َ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  أ
بارھا و بارھا  -ه کند، در حالی کش جدا یخود را از رفقا س یاست، علن کچطور مم

داد؛ چنانچه  دًا ھشدار میینواخت و شد زنگ خطر را مبنی بر تفرقه مسلمانان می -

الفرقة فإن الشاذ من عظم فإن يد اهللاّ عىل اجلامعة وإياكم وألزموا السواد األ«د: یفرما می

لو ر فاقتلوه ولغنم للذئب، أال من دعا إىل هذا الشعاالناس للشيطان كام أن الشاذ من ا

 .٤»كان حتت عاممتى هذه!

را دست خدا بر ید؛ زینکروی یشتر مسلمانان) پیاز سواد أعظم (و جماعت ب«
ه جداشده کد ینکی (از جماعت) حذر یجماعت (مسلمانان) است، و از مخالفت و جدا

ه گوسفند جداشده و کشود، ھمانگونه  طان مییب شیو تنھامانده از مردم، نص

                                           
 ، چاپ قدیم ایران.۵۸۱ ، ص۱۰ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -١

 ، چاپ تھران.۳۵۴ ، ص۴ میثم بحرانی، ج شرح إبن -»القوم الذين بايعوا أبابكر يبايعن«ھمان، تحت  -٢

 .۲۸۶ ، ص۳ الحدید، ج أبی إبن شرح -۲۴۰البالغة، شرح فیض، خطبه  نھج -٣

 .۱۲۷ ، کالم۲اإلسالم، جزء البالغة، شرح فیض نھج -٤
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گاه باش ب گرگ مییمانده از گله، نص باقی عنی ین شعار (یس به اکه ھر کد یشود. پس آ
ن عّمامه یر اید، حتی (اگر من باشم و) زیشکند، او را بکی از مسلمانان) دعوت یجدا

 .»من باشد!
* * * 

 به خلفاء در نمازهایش: سیاقتدای عل
  اش را پشت سر خلفاء خوانده است؛ چنانچه نمازھای پنجگانه نیھمچن سیعل

 .٢»قد أنكح رسول اهللاّ و صىلّ عىل عليه السالم وراءهم«: ١دیگو خ حّر عاملی مییش

حت نموده و علی به امامت آنھا، پشت سرشان کعنی خلفاء) منایبا آنھا ( صرسول خدا «

عنی اقتدای علی به آنھا در ین (یدر ا«د: یگو ز مییخ طوسی نی. ش»نماز خوانده است
 .٣»ار استکامًال آشکست و بر ما یی نکچ شینمازش) ھ

با آن ھمه بزرگواری و  - س یه علکقت بنگرد ین حقیت به ایسی با خلوص نکاگر 
چه در امور  -پشت سر خلفاء نماز خوانده و آنھا را به عنوان امام خود  -لتش یفض
لت و بزرگواری خلفاء اذعان ید به فضیفرموده، باقبول  -نی یاسی و چه در امور دیس

 .٤دینما
در نمازش به آنھا اقتدا  س یه علکاقت را دارند ین لیرانش، اکجانی و ھمفیا تیآ

ستگی را برای خلفاء به اثبات یاقت و شایارش، آن لکن یبا ا س یه علیکند؟! در حالک
ه باشد؟ یتواند تق می - عهیبه قول بعضی از علمای ش -ز ین نیا ایرسانده است.. آ

ه در کم یشنو می -عه یاز علمای مشھور ش -ن یالد ن شرفیدعبدالحسیجوابش را از س
 آورده است:» أجوبة مسائل موسی جارالّله«تابش ک

                                           
، چاپ ۳۸۸ مرآةالعقول، مجلسی، ص -۲۵۳ قیس، ص بن کتاب سلیم -۵۳ اإلحتجاج، طبرسی، ص -١

 ایران. 
 . ۵۳۴ وسائل الشیعة، کتاب الصالة، ص -٢

 ، چاپ ایران. ۳۵۴ تلخیص الشافی، ص -٣

اختصاص نداشته، بلکه دیگر فرزندانش نیز با خلفای وقت، نماز  سالبته این رفتار تنھا به علی - ٤
 آمده است.» ائل الشیعةوس«اند، چنانچه در منابع شیعه و از جمله  گزارده می
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ا اإلمام أن جيعل عبادته تقية، عمر فليست تقية، إذ حاشبكر و أما صالته وراء أبى«

 .١»جيوز للشيعى أن يقتد بالسنىو

را امام دورتر از آن است یه نبود؛ زیر و عمر از راه تقکنماز امام، پشت سر أبوب اّما«
عی در نمازش به یه شکز است ین جایه انجام دھد. بنابرایه عبادتش را به طور تقک

 .»ندکسّنی اقتدا 
ه خلفاء زنده کزمانی  -در دوران خالفتشان  س یه علکنیحال به فرض محال، ا

ش را قلبًا و به دلخواه خود یارھاکه رفتار نموده باشد و یاز راه تقشان  با ھمگی -بودند
ا وفاتشان، نظرات و اقداماتش نسبت به آنھا یانجام نداده باشد، پس چرا بعد از شھادت 

 .د؟!یترس رد! مگر از مرده آنھا ھم میکفرق ن
از  - در خلوت و مأل عام -ای  فهیبارھا و بارھا بعد از خالفت ھر خل س یباری! عل

ن آنھا یلی بیطرف، و مصاھرات و فام یکنھا یرده است.. تمام اکش ید و ستایآنھا تمج
 .گر!یز نامگذاری فرزندانش به نامھای خلفاء، طرف دیو ن

* * * 

 مصاهرات و پیوندهای خویشاوندی بین خلفاء و ائمه:
می کشاوندی محیوند و رابطه خویفه، پیخل و ھر چھار صن خانواده پیامبر یب

بود.. سپس  صر، ھمسر پیامبر کدختر أبوب لشه یه عاکای  برقرار بود؛ به گونه
.. و از طرفی دخترش فاطمه ٢ش درآوردیاح خوکرا به ن سدختر عمر  لحفصه 

مانند:  ه چھار فرزند از آنھا به جای میکآورد  درمی س یرا به ازدواج عل ل
را به  له یگرش، رقیدن دختر یھمچن».. نبیز«و » لثومک ام«، »نیحس«، »حسن«
ه در سّن کاش فرزند پسری به نام عبدالّله بود  جهیه نتکآورد  درمی ساح عثمان کن

رد، وفات که از منقار خروس به چشمش اصابت کدی یھفت سالگی در اثر زخم شد
دختر  صافت، پیامبر ینه وفات یز در سال دوم ھجری در مدیه نیافت.. و چون رقی

ز پس از چندی از یلثوم نک اش درآورد و چون ام به ھمسری را للثوم ک گرش، امید

                                           
 . ۲۶ آزار شیرازی، ص ، تألیف محّمدرضا حکیمی و بی»مشعل اّتحاد«نقل از  - ١

 . ۵۳۴ وسائل الشیعة، کتاب الصالة، ص -٢
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، و لذا »دادم گری داشتم، باز به عثمان مییاگر دختر د«فرمود:  صا رفت، پیامبر یدن
 .١دیگرد» نیذوالنور«ملّقب به 

ز، داماد یباشد.. و علی و عثمان ن ر و عمر میکداماد أبوب صدر واقع، پیامبر 
 .٢باشند می صپیامبر
ه صاحب کدرآورده  سلثوم را به ازدواج عمر ک ز، دخترش امین س یاّما خود علو 

 .٣لثوم شده استک از ازدواج عمر و أم» دیز«ای به نام  نوه
د، یبه شھادت رس - س یبرادر عل - سطالب ه جعفربن أبیکن زمانی یھمچن

به نام جه آن، پسری یه نتکد یآ درمی سر کس، به ازدواج أبوبیھمسرش أسماءبنت عم
ند. ک ت مصر منصوب مییاو را بعدھا به وال س یه علکباشد  می» رکب أبی محّمدبن«

آورد و  اح خود درمیکھمسرش را به ن س یابد، علی وفات می سر که أبوبکزمانی 
 .٤شود از او متوّلد می» ییحی«فرزندی به نام 

، مورد عالقه سر کالبالغه آمده است، محّمد فرزند أبوب نھج ۶۷ه در خطبه کھمچنان
رد و به ھنگام خالفتش، او را کنار فرزندان خود، او را بزرگ کبود و در  س یفراوان عل

 سنه آوردند، عمر یزدگرد را به مدیبه زمامداری مصر منصوب نمود. وقتی دو دختر 
ن از شھربانو، یر درآورد. حسکگری را به عقد محّمد پسر أبوبین و دیی را به عقد حسیک
ز از ھمسرش، صاحب پسری به نام یر نکب أبی را صاحب شد، و محّمدبن» نیبدالعا نیز«

                                           
 -. ۴۸ ، ص۱ سبل السالم، محّمدبن إسماعیل صنعانی، ج -۷۲ ، ص۴ تیمیة، ج السنة، إبن منھاج -١

البالغة، شرح فیض  نھج -۸۵ (ملّقب به شھید ثالث)، صمجالس المؤمنین، قاضی نورالّله شوشتری 
تنقیح  -۱۰۸ ، ص۱ اآلمال، قمی، ج منتھی -۷و۶ األسناد، حمیری، ص قرب -۱۶۴ اإلسالم، کالم

، تحت عنوان علی در عھد ۲۵۶ أمیرالمؤمنین، محّمد جواد مغنیة، ص -۷۳ ، ص۳ الرجال، ممقانی، ج
 . ۱۷۲ شناسی، شریعتی، ص اسالم -عثمان 

 . ۵۸۸ ، ص۵۱ ، باب۲ ، مجلسی، ج»حیاةالقلوب«در این مورد نگاه شود به  - ٢

اإلستبصار، طوسی، أبواب العدة، باب المتوفی عنھا  -۱۱۵ ، ص۶ فروع کافی، کتاب الطالق، ج - ٣
حقیقةالشیعة، مقّدس  -۲۶۲ ، ص۹ تھذیب األحکام، کتاب المیراث، ج -۳۵۳ ، ص۳ زوجھا، ج

اآلمال، شیخ  منتھی - ۷۶-۸۲-۸۵ ، چاپ تھران مجالس المؤمنین، شوشتری، ص۲۷۷ اردبیلی، ص
 ، چاپ قدیم ایران.»ذکر أوالد أمیرالمؤمنین«، تحت عنوان ۶ ، فصل۱۸۶ ، ص۱ جعباس قمی، 

 .۱۸۶ اإلرشاد، مفید، ص -مجالس المؤمنین، شوشتری، مجلس چھارم  - ٤
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  ١ز بعدھا با دختر عمویین، آن دو، پسرخاله ھم بودند.. قاسم نیگشت و بنابرا» قاسم«
رد و از وی دختری به نام کازدواج  -ر کب أبی بن دختر عبدالرحمن -» أسماء«خود 

ن جھت امام ید و از ایباقر و مادر امام صادق گرده ھمسر امام کا آورد یبه دن» ةفرو أم«

 .٢»ر، دو بار جّد من است!کأبوب« .»أبوبكر مرتني! ولدين«فرمود:  ۲ صادق

 س یعل بن نیازدواج حس -اند  خ آوردهیه تمام اھل أنساب و توارک -گر یو قرابت د
با ن، یحسه پس از شھادت کاست  سر کر، نوه أبوبکب أبی بن با حفصة دختر عبدالرحمن

 رد.کر ازدواج یزب بن عبدالّله
 .٣عفان بود بن مسر أبان، پسر عثمانھ س طالب أبی لثوم، دختر جعفربنک ن أمیھمچن

نوه  -عثمان  د، پسر عمروبنی، ھمسر زس یعل هو نو س  نینه دختر حسکیو س 
 .٤ه بعد از وفات شوھرش، از او ارث بردکبود  -سعثمان 

گر یھمسر نوه د - س  نیگر حسیفاطمة دختر د - س ین نوه دوم علیھمچن
پسر  - س یه بعد از وفات حسن نوه علکبن عمروبن عثمان بود  عبدالّله سعثمان 

 .٥رد و فرزندی به نام محّمد آوردکبا او ازداواج  -علی  بن حسن
گر یھمسر نوه د -مثنی  قاسم دختر حسن أم - س یعل بن ن نوه حسنیھمچن

مروان به  ه او ھم پسری به نام محّمدبنکبود  -عثمان  بن مروان پسر أبان - سعثمان 
 .٦ا آوردیدن

                                           
-۶۷۴ جالءالعیون، مجلسی، ص -۳ ، ص۲ اآلمال، قمی، ج منتھی -۲۵۳ اإلرشاد، شیخ مفید، ص - ١

۶۷۳. 
آزار  مشعل اّتحاد، بی -۱۹۵ عمدةالطالب، ص -۱۲۰-۱۴۷-۱۵۵-۱۶۱ ، ص۲ الغمة، ج کشف - ٢

 . ۲۷ شیرازی، ص
 .۸۶ قتیبة دینوری، ص المعارف، ابن -٣

جمھرة أنساب  -۳۴۹ ، ص۶ سعد، ج طبقات، إبن -۱۲۰ ، ص۴ نسب قریش، زبیری، ج -۹۴ ھمان، ص -٤
 . ۸۶ ، ص۱ حزم، ج العرب، إبن

 -۵۳۴ ، ص۶ خان سپھر، ج خ التواریخ، میرزاتقیناس -۲۰۲ الطالبین، أبوالفرج إصفھانی، ص مقاتل -٥
 .۳۴۸ ، ص۸ ، طبقات، ج۹۳ المعارف، ص -۱۱۴ ، ص۴ نسب قریش، ج

 .۴۳۸ کتاب المحبر، بغدادی، ص -۸۵ ، ص۱ جمھرة أنساب قریش، ج -۵۳ ، ص۲ نسب قریش، ج -٦
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ت و دوستی و یل بر رضایشاوندی، ھمگی دلیوندھای خوین مصاھرات و پیا ایآ
ن نبوده، چرا بعد از وفات یست؟! اگر چنیو فرزندانش ن س ین خلفاء و علیبرادری ب

 ن فرزندانشان ادامه داشت؟!.یان بچنوندھا و مصاھرات، ھمین پیخلفاء ا
* * * 

 های خلفاء: به نام سینامگذاری فرزندان عل
ا نام اشخاص مورد یو و دارای معانی خوب، و یکمسّلم است، ھر انسانی، نام ن

ان نام ائمه را برای یعیثر شکند؛ مثًال اک اش را برای فرزندانش انتخاب می عالقه
ه به کشان است.. زمانی ینشانه عالقه و ابراز محّبت بده کنند یگز فرزندانشان برمی

شه را ین عایالمؤمن ز، نام خلفاء و أمیه خود ائمه نکم ینیب م، میینک عه نگاه مییمنابع ش
له، محّبت و عالقه خود را نسبت به آنان ین وسیبرای فرزندان خود انتخاب نموده و بد

 .اند! عمًال نشان داده -ز یحّتی پس از وفاتشان ن -
ه ھمگی، کر، عمر، و عثمان بوده است ک، أبوبسینام سه تن از فرزندان عل -

ربال به شھادت کن و أبوالفضل و جعفر، در واقعه یگر خود، حسیھمراه برادران د
ن ھمه از یه اکنیبا ا -ه از آنھا به خاطر نامشان کم ینیب اّما می ١رسند.. می

 .شود!! نمی ریکچ ذیھ -ند یگو ش سخن مییربالء و شھداک
ز، یر نکه أبوبکر و عمر بوده است ک، أبوبسیعل بن نام دو تن از فرزندان حسن -

تنھا به خاطر  -ز ی.. اّما از او ن٢رسد ربالء به شھادت میکش در یھمراه عموھا
 .شود!! نامی برده نمی -نامش 

                                           
الغمة، أربلی،  کشف -»ذكر أوالد أمريالـمؤمنني وعددهم وأسامءهم«، باب ۱۸۶ اإلرشاد، شیخ مفید، ص -١

مقاتل  -۲۶۲-۳۸۲ ، ص۱ اآلمال، شیخ عباس قمی، ج منتھی -۶۴ ، ص۲ و ج ۴۴۰-۵۷۵ ، ص۱ ج

من قتل مع «، ذکر ۵۷۰-۵۸۲ جالءالعیون، مجلسی، ص -۸۳-۸۴-۱۴۲ الطالبین، اصفھانی، ص
، ۱۴۳ الفصول الـمھمة، شیخ حّرعاملی، ص -۲۱۳ ، ص۲ تاریخ یعقوبی، ج -»احلس� ب�ر�الء

تحفةاألحباب،  -، چاپ نجف ۳۵۶-۳۶۱ عنبة، ص عمدةالطالب، إبن -ورات األعلمی تھران منش
 .۲۵۱-۲۵۲ عّباس قمی، ص

تاریخ  -۸۷ الطالبین، ص مقاتل -۲۲۹-۲۴۰-۴۵۰ ، ص۱ اآلمال، ج منتھی -۱۹۴ اإلرشاد، ص -٢
 .۵۸۲ جالءالعیون، ص -۱۶۶ الفصول المھمة، ص -۸۱ عمدةالطالب، ص -۲۲۸ ، ص۲ یعقوبی، ج
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ه آن دو کر و عمر بوده است کز، أبوبین س یعل بن نینام دو تن از فرزندان حس -
ربال به شھادت کز ھمراه با پدر و عموھا و برادرانشان، در ھمان واقعه ین

 .٢د!!یآ ان نمییری به مک.. اّما باز ھم به خاطر نامشان، از آنھا ذ١رسند می
ی از یکه کن یالعابد نیملّقب به ز - س  نیحس بن نام دو تن از فرزندان علی -

 .٣بوده است شهیعمر و عا -بوده است » رکأبوب«ز یھای او ن هینک
شه یر و عمر و عاکأبوب -اظم کملّقب به  -جعفر  بن نام سه تن از فرزندان موسی -

 .٤بوده است
 .٥ر بوده استکأبوب -ملّقب به رضا  -  موسی بن ھای علی هینکی از یکنام  -
 .٦شه بوده استیعا -ملّقب به ھادی  -محّمد  بن ی از فرزندان علییکنام  -

 .٧گر... یو موارد د
 -ان یعین شیج در بیه بر خالف باورھای راکن است یتوان گرفت، ا ه میکای  جهینت

ن یگر صحابه ناراضی بوده و بیانًا از دیا احیو فرزندانش از خلفاء و  س یه معتقدند علک
 نشان نبوده است.یدورتی بکچگونه یھ -ت وجود داشته ینه و ضّد کیآنھا 

* * * 
جانی برای یه تکزی یآم مغالطه ن ویت و داستان دروغیاشاره به چند روا -

 رده است:کر کل خلفاء ذیردن مناقب و فضاکدار  خدشه

                                           
 .۵۸۲ جالءالعیون، مجلسی، ص -۲۶۳ التنبیه و اإلشراف، مسعودی شیعی، ص -١

 .۷۴ ، ص۲ الغمة، ج کشف -٢

عمدةالطالب،  -۴۳-۶۲۲ ، ص۲ اآلمال، ج منتھی -۹۰-۱۰۵ ، ص۲ الغمة، ج کشف -۲۶۱ اإلرشاد، ص -٣
 .۲۰۹ الـمھمة، ص الفصول -۱۹۴ ص

 -۲۱۶-۲۱۷-۲۳۷ ، ص۲ الغمة، ج کشف -۸۲۴ ص، ۲ اآلمال، ج منتھی -۳۰۲-۳۰۳ اإلرشاد، ص -٤
 .۲۴۲ الفصول الـمھمة، ص

 .۵۶۱-۵۶۲ مقاتل الطالبین، ص -٥

 .۲۸۳ الفصول الـمھمة، حّرعاملی، ص -۳۳۴ ھمان، ص -٦

اند.. در این مورد  ھای ایشان نیز، به نامھای خلفاء نامگذاری شده بسیاری از نوادگان و نتیجه -٧

تألیف اصفھانی رجوع » مقاتل الطالبین«تألیف أربلی و نیز  »معرفة األئمة كشف الغمة يف«توان به  می
 شود.
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ات و داستانھای یم، به برخی از روایردکه اشاره کاتی کن نیحال، با توّجه به ا
عه یگر علمای شیجانی و دیه تکز، و برداشتھای نادرستی یآم انًا مغالطهین و احیدروغ

ن علی و آنھا یت بیدورت و ضّد کناقب خلفاء و اثبات ل و میدار نمودن فضا هکبرای ل
 م:یپرداز دھند، می متوّسل شده و بارھا و بارھا مورد استناد قرار داده و می

 :سجریان صلح حدیبّیه و اعتراض عمر
) ماجرای ۱۳۳تا  ۱۲۸جانی در (ص یم، تیر شدکه در فصل اّول متذکھمانگونه 

ه عمر مخالف قطعنامه بود! و با روشی کرا آورده و گفته » هیبیاصحاب و صلح حد«
خته نقل یر ز ناقص و درھمین داستان را نیا -شه یھمچون ھم -ملحدانه و مغرضانه 

 ن قرار بود:یان از ایم.. جریپرداز ن موضوع میینجا به ایه ما در اکرده ک
وّسط مسلمانان ه تکه مکخبر داد  صا به پیامبر یدر عالم رؤ -متعال  -خداوند 

ن اصحاب، یدھد.. در ب ن مژده را به مسلمانان مییا صشود.. پیامبر  فتح می
از  -نه، شھر انصار یھمچون مد -ارشان یه دکشتر خوشحال شدند ین از ھمه بیمھاجر

 صن رو، پیامبر یارت خانه خدا بروند.. از ایتوانند به ز شود و می می ک، پاکفر و شرک
ند، و ک ت میکه حرکن و انصار برای انجام مراسم حج به طرف مینفر از مھاجر ۱۴۰۰با 

د یه خواھکه امن و امان، وارد مکمژده داده بود  صچون خداوند در خواب به پیامبر 
 و با عزمی راسخ به راه افتادند. شد، با قلبی مطمئن و سرشار از شادی،

ن ینند.. به ھمکورود آنھا ممانعت ه از کش خبردار شدند و قسم خوردند یقر
ش انتخاب و ینده و سخنگوی خویرا به عنوان نما س عفان بن ، عثمانصخاطر، پیامبر 

م و قصد ییآ د: ما برای انجام مراسم حج مییش فرستاد تا به آنھا بگویبه سوی سران قر
 ١ردکن ابالغ کیرا به مشر صام رسول خدا یه رفت و پکبه م سم.. عثمان یجنگ ندار

توانی!  نی، میکه خانه را طواف کخواھی  گفتند: اگر خودت می سن به عثمان کیمشر
و لذا او ٢ رد!کند، من ھم طواف نخواھم کطواف ن صگفت: تا رسول خدا  سعثمان 
ش به یتوّسط قر شود: عثمان ع مییه شاکن شد یداشتند و نگذاشتند برگردد. ا را نگه

                                           
، ۳ طبری، ج -۲۴۳ شناسی، دکترعلی شریعتی، ص اسالم -۳۲۵-۳۲۶ ، ص۸ روضه کافی، کلینی، ج -١

 .۲۱۲ ، ص۲ ھشام، ج إبن -۲۳۴ ، ص۱ أثیر، ج إبن -۱۱۱۹ ص
 .۲۴۳ شناسی، شریعتی، ص اسالم -٢
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ن خبر، خون انتقام را در رگھای اصحاب به جوش یانتشار ا ده است!..یقتل رس
ن عثمان یه با قاتلکخورم تا زمانی  ان نمیکنجا تیاز ا«د: یفرما می صآورد.. پیامبر  می

اصحابش را به  صن، پیامبر یو بنابرا» عت گرفتیم! و برای عثمان، از مردم بینجنگ
عت انجام یاند.. و بگرفتن فراخو عتیه داده بود، برای بکیه به آن تک ١ر درختییز

 شود. مشھور می» رضوان«عت یه بعدھا به بکرد یگ می
به عنوان  -رد و آنھا را کش را بلند کدر آخر مراسم، دو دست مبار صپیامبر 

و خود ٢ »ن ھم به جای عثمان!یا«ن فرمود: یبه ھم داد و خطاب به حاضر -عت یب
ار کن یمشّخص است، ا ٣ رد!کعت یبا خودش ب سنده عثمان یعنوان نما  به صپیامبر 
را رسول یرساند؛ ز را می -اتش یتا آخر ح - سمان عثمان ی، خلوص اصپیامبر 

ه از طرف او، با کتا آخر عمرش وفادار خواھد ماند  سه عثمان کدانست  می صخدا
ن یه او از مرتّدان بوده است! بعد از اکند ک جانی اّدعا مییرد! ولی تکعت یخودش ب

عت به حّدی خالصانه ین بیا ٤ن گفتند: خوشا به حال عثمان!یحاضر ،صعمل پیامبر 
 از ھمگی آنان راضی شد و فرمود: -متعال  -ه خداوند کق بود یو عم

ُ  رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ِ  َ�َۡت  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َعنِ  ٱ�َّ َجَرة نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  ٱلشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ  َ�َٰبُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  ٱلسَّ
َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨ قَرِ�ٗبا َ�ۡتٗحا َوأ

ردند. کعت یر درخت با تو بیه زکھمانا خداوند از مؤمنان راضی شد، آن ھنگام «
نند) ک ل اعتراض میید به چه دلیپس خداوند از آنچه در قلوبشان بود، دانست (و فھم

خاطر مفاد صلحنامه) بر آنان فرستاد و لذا آرامش خود را (پس از ناراحتی و اعتراض به 
 .»ه باشد) به آنان پاداش خواھد دادکبر و میه فتح خکی را (یکو فتح نزد

ردگی کش به سری، جمعی از قرسعه قتل عثمان یشدن شا به ھر حال، بعد از معلوم
ن یمان صلحی بیند و پس از گفتگوی مفّصل، پیآ می صنزد پیامبر » بن عمرو لیسھ«

به  صاتب قرارداد بود.. پیامبر ک س یگردد.. عل ن منعقد میکیمشرو  صپیامبر 

                                           
 ، چاپ تھران.۴۲۴ ، ص۲ القلوب، شیخ مجلسی، جحیاة  –ھمان  -١

 ، روایت امام جعفر صادق.۳۲۵ ، ص۸ ھمان مآخذ روضه کافی، ج -٢

 .۲۴۳ شناسی، شریعتی، ص اسالم -٣

 .۳۲۵ ، ص۸ روضه کافی، کلینی، ج - ٤
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 س یعل». م.. از محّمد رسول خدا...یس: بسم الّله الرحمن الرحیبنو«فرمود:  س یعل
م را یل گفت: من خدای رحمان و رحینوشت.. سھ صطبق دستور پیامبر 

»! محّمد پسر عبدالّله«س: ی، و بنو»ا! به نام تویخدا :اللّهم بسمك«س: یشناسم! بنو نمی

 - صم!.. پیامبر یشد م، ھرگز با شما وارد جنگ نمییدانست اگر ما تو را رسول خدا می
آن را  س ین! ولی علک کفرمود: آن را پا س یبه عل -چون از وعده خدا خبر داشت 

 .١ردک کآن را پا صرد! و لذا خود پیامبر کن کپا
 ر منعقد شد:یمان صلح به شرح زیپ

ز مراسم حّج امسال نه برگردند، و ایان به مدکن میمسلمانان از ھمامسال،  -۱
 نند.کخودداری 

ه کند، و فقط سه روز در میایه بکنده برای انجام مراسم حج به میدر سال آ -۲
 بمانند.

ان ید به متوانن گر متوّقف، و مییش تا ده سال دین مسلمانان و قریجنگ، ب -۳
 نند.کوآمد  گر رفتیدیک

ش، مسلمان شد ینفر از قر یکھرگاه  -ده سال صلح  -بس  در تمام مّدت آتش -۴
نفر از طرف  یکل دھند. اّما اگر ید او را به آنھا تحویو به مسلمانان پناه آورد، با

ش در برگرداندن آن آزاد ھستند؛ اگر یش پناه آورد، قریمسلمانان به قر
 .٢دھند یل نمیدھند و اگر خواستند، تحو ل مییخواستند تحو

با  س، به ماده چھارم معترض بودند.. عمر سشتر اصحاب و از جمله عمر یب
ن صلح یستی اید: چرا بایل پرسین قبیرفت و سؤاالتی از ا سر کناراحتی نزد أبوب

م و یستیم و آنھا بر باطل؟! مگر ما مسلمان نیستیم؟! مگر ما برحق نیریبار را بپذ ذّلت
ه محّمد کدھم  گفت: من شھادت می سر کن باشد؟! أبوبید چنیافر؟! پس چرا باکآنھا 

 سرفته است).. عمر یط را پذین شرایاز طرف خدا ا صعنی پیامبر یرسول خداست! (
 ه محّمد رسول خداست!.کدھم  دت میھم بالفاصله گفت: من ھم شھا

                                           
 .۳۲۸ ، ص۳۸ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -١

 .۳۷۴ د، حسنین ھیکل، صحیاةمحّم  -۲۱۲ ، ص۲ ھشام، ج إبن -۱۱۲۳ ، ص۳ طبری، ج -٢
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ه کبشنود، مطمئن بود  صن رابطه از پیامبر یه سخنی در اکنی، بدون اسرکأبوب
بنا بر رأی  صه پیامبر کنیبه تصّور ا سن صلح اجازه داده است، ولی عمر یخدا به ا

ه ظاھرًا به ضرر مسلمانان کرفته، معترض بود؛ صلحی یخودش، صلح و مواّد آن را پذ
 شد! تمام می

از  -اد یم و زکبدون  -ھم رفت و ھمان سؤالھا را  صن جھت، نزد پیامبر یبه ھم
ه قبول صلحنامه با اذن خدا بوده کرد کمتوّجه  او را صد. رسول خدا یاو ھم پرس

ن ین اییرد! و شخصًا پایگ برد و آرام می به اشتباھش پی می ستًا عمر یاست.. و نھا
جانی ھم نوشته است، یه تکشود و طوری  مان مییند و پشک امضاء می ١ نامه را مانیپ

 .ه خدا او را ببخشد!!کدھد  گزارد و صدقه می می٢ ار نمازیبس
ن صلح بر یرد، اک ال مییه خکن بود ی، ناشی از اساعتراض و اضطراب عمر 

انجامد! اّما با  ل شده است و سرانجام به ذّلت و ناتوانی مسلمانان مییتحم صپیامبر
ه از طرف خدا بوده است و لذا خود به کد یرد و فھمکدا یآرامش پ صسخنان پیامبر 

 .٣ردند!کنامه را امضاء  نمایر، پیر و طلحه و زبکھمراه علی و أبوب
به زعم بعضی از  -بار  را ھمان صلح ذّلتید؛ زیار گردکن صلح، بعدھا آشیمت اکح

بس طوالنی،  ن آتشیه: در اکنیی ایکد!.. یشان گردیاری براکروزی آشیپ -صحابه 
وآمدھا  ن رفتینند و اکوآمد  گر رفتیان ھمدیه به مکافران آزاد بودند کمسلمانان و 

سال گذشته، آن  ۱۸ه خالل که در مّدت دو سال، آن اندازه مسلمان شوند کباعث شد 
گر از یمان، مسلمانان دین پیشدن ا ه: با بستهکنیگری ایاندازه مسلمان نشده بودند.. د

ماه از صلح  یکتنھا با گذشت  -من شدند و لذا توانستند یجانب جنوب، از ھر خطری ا
نند و خطر جانب کنند و آنجا را فتح کحمله بر یان ماجراجوی خیھودیبه  -ه یبیحد

ت داخلی برقرار شد و ین بردند و آرامش و امنیاز ب -ب ین ترتیبه ا -ز یشمال را ن
ران و یشورھای مجاور، به پادشاه اکرد و به کز استفاده ین فرصت نیاز ا صپیامبر 

مسلمانی ه: اگر کنین ایی جھت دعوت به اسالم نوشت.. ھمچنیھا مصر و روم، نامه

                                           
 .۲۴۴ شناسی، ص اسالم -١

 .۲۱۵ ، ص۲ ھشام، ج إبن -۱۱۲۲ ، ص۳ طبری، ج -٢

آمده  ۳۳۰ ، ص۱ أثیر، ج إبن -۲۱۵-۲۱۹ ، ص۲ ھشام، ج إبن -۱۱۲۴ ، ص۳ تفصیل آن در طبری، ج - ٣
 است.
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رد! اّما اگر ک لی را حل نمیکبرد، بازگرداندن آن، مش ه پناه میکشد و به م مرتد می
ان ینه و مید به مدینبا -به موجب قرارداد  -ه کدانستند  شدند، می افرادی مسلمان می

ل دادند و کیی را تشینار بحر احمر، مقرھاکن رو، در یاورند.. از ایمسلمانان پناه ب
ن صلح، یّلی، اکشان فرستاد... و به طور یغ اسالم برایی را برای تبلافراد صپیامبر

ه خدا وعده داده کد و ھمانطور یه گردکفار مکالت و عذاب سختی برای کباعث مش
د و خواب یشان گردیاری براکفتح آش -ه مسلمانان بدانند کنیبدون ا -ن صلح یبود، ا

 ر شد:یتعب صپیامبر 

ُ  َصَدَق  لََّقدۡ ﴿ �  ٱلرُّۡءيَا ُسوَ�ُ رَ  ٱ�َّ ُ  َشآءَ  إِن ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ  َ�َۡدُخلُنَّ  بِٱۡ�َّقِ نَِ� َءامِ  ٱ�َّ
ِ�نَ  ُ�َّلِقَِ� رُُءوَسُ�مۡ  ْ  لَمۡ  َما َ�َعلِمَ  َ�َافُوَنۖ  َ�  َوُمَقّ�ِ  َ�ۡتٗحا َ�ٰلَِك  ُدونِ  ِمن فََجَعَل  َ�ۡعلَُموا

 .]٢٧[الفتح:  ﴾٢٧ قَرِ�ًبا
خواب را راست و درست به رسولش نشان داده است. به خواست خدا، خداوند، «

رده و بدون ترس و ھراس، داخل ک وتاهکده و مو یھمه شما در امن و امان و سرتراش
دانست  ی مییزھایدادن آن صلح) چ د شد. ولی خداوند (با صورتیمسجدالحرام خواھ

د)، فتح یروانه شده بود هکه کن جھت (قبل از فتح مید، و به ھمیدانست ه شما نمیک
بر را به دنبال یادی از جمله فتح خیھای زیروزیه بود و پیبیه صلح حدکی (یکنزد

 .»ش آوردین راه) پیداشت، در ب
ردند بر ک ر میکه فک -ه یبیه در صلح حدکن، پس از چندی متوّجه شدند کیمشر

ار بمانند و لذا دیاند، نتوانستند بر صلح پا ست خوردهکش -اند  روز شدهیمسلمانان پ
ه کد و باالخره ھمانطوری یھم با آنھا جنگ صستند! پس پیامبر کمان خود را شیپ

 ردند!.که شدند و آن را فتح کخداوند در خواب به او مژده داده بود، وارد م
تابش، به بھانه ک) ۱۲۸ه چه گفته است! او در (ص کم یجانی را بنگریو اّما سخن ت

ر یه زکعت رضوان یه و بکبه م سان انتخاب و ارسال عثمان یسی، از جرینو خالصه
لمه ھم نگفته ک یکات مربوطه، حّتی یگر آیوه و دکه باشیدرخت انجام گرفت، و آن آ

رده و سپس کر کرا ذ سمان صلح رفته و تنھا اعتراض عمر یسره به پیکه کاست! بل
 نوشته است:

زی را بخوانم و متأّثر یست چین نکنم؛ چون ممک ای تأّمل می نجا لحظهیمن در ا«
رد یپذ چ عاقلی مییا ھیامبرشان. آین اصحاب نسبت به پینم از رفتار اکنشوم و تعّجب ن
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ردند و آن را اجرا ک امبر را اطاعت مییه اصحاب به راستی، اوامر پکن سخن را یه اک
. (ص ».دینما ند و نظرشان را تخطئه میک ب مییذکن داستان، آنھا را تینمودند؟ ا می

۱۳۱( 
اطاعت  صجانی مّدعی است، اصحاب از اوامر پیامبر یه تکست یدی نیترد

دن موی یشان، نخست از تراش بر او اعتراض و ھمگی سرا امثال عمر یردند؛ زک نمی
 .دند!یسرشان امتناع ورز

ن عّمار، أبوذر، مقداد، سلمان و یاتب بود.. ھمچنک س ین صلح، علیان ایدر جر
جانی آنھا را یز حضور داشتند، اّما تیان ھستند نیعیمورد احترام ش هکای  گر صحابهید

د، یبه اصحابش فرمود: بلند شو صپیامبر «د: یگو ) می۱۳۰ند و در (ص ک فراموش می
ل ی، و آن را دل»نفر از آنان برنخاست یکد! ولی به خدا قسم ید و سر بتراشینکقربانی 

ن یو بنابه ا -جانی یداند! بنا به گفته ت یجه ارتداد آنھا میعدم اطاعت اصحاب و در نت
ردند، پس کرا اطاعت ن صدام امر پیامبر کچیاصحاب، ھ -رده است که نقل کتی یروا
شود؟! عالوه بر آن، در  عه ھستند، چه مییه مورد قبول شکای  گر صحابهیم علی و دکح

» میالرحمن الرحبسم الّله «ردن ک کمبنی بر پا س یردن علکن ان اطاعتیرابطه با جر
د؟! اگر یگو چه می -عه و سّنی آمده است یات شیه در رواک -» محّمد رسول الّله«و 

ن نافرمانی یگفت؟! ھرچند برداشت ما از ا ردند، چه میک ار را میکن یر اکا أبوبیعمر 
 -فار از خود کر مسلمانان نسبت به یو سا س یه علک، سرسختی و عّزتی است س یعل

ند و در برابر ک که حق را پاکحاضر نبود  س یدادند.. عل مینشان  -عمًال 
ذّلت از خود  -اش معترض بود  ه به مفاد صلحنامهک سھمچون عمر -عمرو  بن لیسھ

را  صز، اوامر پیامبر ین س یه علکرد کجانی اّدعا یتوان مثل ت ا میینشان دھد.. آ
ند؟! ک را اجرا می صامبر ا او خود اوامر پییجانی چطور؟! آیرد؟! خود تک اطاعت نمی

 .ر!یمسّلمًا خ
و  کخّطاب ش ن است، عمربنکه ممکرسد  به نظرم می«د: یگو ) می۱۳۲در (ص 

 ».ندھند! صرد تا آنھا گوش به فرمان پیامبر کجاد ید در دل حاضران ایترد
 -ه مطمئن ھستم کو بل -رسد  م: و به نظرم میییگو جانی مییقبل از جواب، به ت

فی را ین اراجیه چنکاند  ردهکجاد یجانی وسوسه ایشاگردانش، در دل تطان و یش
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جاد ینه اکید و بغض و یو ترد کپای آنھا قدم بردارد و در دل مسلمانان ش سد و پابهیبنو
 .ند!!ک

ه حاضران و از کموجب شد  سه اعتراض عمر کن معناست یجانی بدین سخن تیا
گوش فراندھند! اگر  صبه فرمان پیامبر جمله علی و أبوذر و مقداد و سلمان و...، 

ان یادان و دروغگوین شیم: ایگفت نوشتند، می ن مطلب را مییستھای ملحد، ایسکمار
نون ک! ولی اصاند؛ نه پیامبر  بوده سه مسلمانھا تابع عمر کنند کخواھند ثابت  می

ف را به نام اسالم ین اراجیه اکجانی و علمای قم ھستند ین تیه اکتوان گفت  چه می
نًا یقینند! قطعًا و ک ر مییثکپخش و ت -نھاست یتر و دورتر از اکه پاک -ناب محّمدی! 

گاه تشیکبه قول  -ارانش کجانی و ھمیار تک ، »ھانکی«ه در روزنامه کع یی از برادران آ
را سلمان رشدی و یار سلمان رشدی، به مراتب بدتر است! زکاز  -اعتراض نوشته بود

و اصحاب و  صه اسالم، با رسول خدا یگاھی مشّخص بر علیش، با داشتن پاامثال
» اسالم ناب محّمدی«ه نام جانی و علمای قم، بیار تکارو شده، ولی یھمسرانش رو

 است!!.
م، سپس استدالل یح دھیتوض سمی درباره اعتراض عمر کم، ینجا ناچاریدر ا

 د:قت روشن شویم تا حقیق دھیجانی را با قرآن تطبیت
خی یو گزارشھای موّثق تار صث پیامبر یات قرآن و احادیه از آکھمانگونه 

رده بود کت یای بود و آنھا را طوری ترب با اصحابش به گونه صد، رابطه پیامبر یآ برمی
ه کدر اموری  -را  صھا و نظرات شخصی پیامبر  قهیه مقّلد صرف نباشند و سلک

ل و بررسی قرار دھند.. آنھا را طوری پرورش داده یمورد تحل -شد  شامل وحی نمی
ع محض وحی الھی، ولی در برابر آراء و نظرات خودش، حّق اظھار نظر یه مطکبود 

 د:یفرما داشته باشند؛ چنانچه می

ۡمرِ  ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿
َ
 .]١٥٩عمران:  [آل ﴾ٱۡ�

 .»ن!کارانت مشورت یامبر!) در تمام امور با ی(ای پ« 
گر مشورت یمی الھی موجود بود، دکه و حیای، آ هیه اگر برای قضکپر واضح است 
ن، مشورت برای یار و اظھارنظر نداشت! بنابرایاز آنھا، حّق اخت یکچ یمعنی نداشت و ھ

ه اصحاب، آرای کن معنی است ین ھم، بدیه نّصی نازل نشده باشد و اکاموری بوده 
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شان، یه در مشورتھاکنمودند، و روشن است  یزنی میرده و راکمختلف خود را مطرح 
 انًا متفاوت ھم وجود خواھد داشت.یھای مختلف و اح قهیآراء و سل

رد و رأی کارانش مشورت یبا  صه پیامبر کم ینیب ه در جنگ احد میکچنان -
نظرش  صرفت! پیامبر یپذ -ھرچند برخالف نظر خودش بود  -ت را یثرکا
ارانش به یشتر ینند، اّما بکنه خارج نشوند و در شھر دفاع یه از مدکن بود یا
ھم  صرون رفتن و استقبال دشمن در خارج از شھر، رأی دادند و پیامبر یب

 .١رفتیپذ
ن، رأی خود را اعالم کیه در مورد جنگ با مشرکز مشھور است یدر غزوه بدر ن -

ردند کد ییرا تأش یدند و جنگ با قریز، رأی او را پسندیشتر اصحاب نینمود و ب
ر و سپس عمر و بعد از او مقداد و کخ آورده است، ابتدا أبوبیه تارکو طوری 

 .٢ردندکب یعموم اصحاب، جنگ را تصو
ت یدر موقع - صبنا به دستور پیامبر  -ه مسلمانان کباز ھم در بدر بود  -

ی از صحابه به نام یکزنند، اّما  مه میین چاه خیچاھھای بدر، روی اّول
ای رسول «رد: کھای جنگی وارد بود، عرض یکتکه به تاک» بن منذر حباب«

ا نظر خودتان؟! یم، وحی و امر خداست، یرید موضع بگینجا بایه در اکنیخدا! ا
م و اگر نظر شماست، ما ھم نظری یردکم و اطاعت یدیه ما شنکاگر وحی است 

گفت: ست و رأی خودم است! حباب یفرمود: امر خدا ن صپیامبر ». م!یدار
م تا دشمنان به آب آن ید تمام چاھھا را پشت جبھه خود قرار دھیپس با

فرمود: آری!  صن لحاظ محروم باشند! پیامبر یدسترسی نداشته باشند و از ا
 .٣م!ینک ار را میکن یھم

                                           
 .۱۷۳-۱۷۴ شناسی، شریعتی، ص اسالم -١

 .۱۴۶-۱۴۷ ھمان، ص -٢

 .۱۴۸ ھمان، ص -٣
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 سر کند، و باالخره نظر أبوبک ارانش مشورت مییز، با یا در مورد اسرای بدر نی -
د ییرا تأ ساتی نظر عمر یه خدا با آکپسندد  را نمی سرد و نظر عمر یپذ را می

 .١ند!ک می
ند: جعفربن ک سه فرمانده را انتخاب می صگر در جنگ مؤته، پیامبر ینمونه د -

ه اگر اّولی ک -رضی الّله عنھم  -بن رواحه  دبن حارثه، عبدالّلهیطالب، ز أبی
د شد، یز شھیرند و اگر او نیھد شد، مسلمانان دومی را به فرماندھی بگیش

د، خودشان یز به شھادت رسیرد، و اگر او نیسومی فرماندھی را به دست بگ
ثرًا به کد شدند، و مردم این ھم شد! ھرسه شھینند!.. و ھمکی را انتخاب یک

 .٢دیرأی دادند و او فرمانده گرد سد یخالدبن ول
ورت ارانش مشیباز ھم با  -ند یگو ه خندق ھم میک -ا در مورد جنگ احزاب ی -

ت به یثرکه اکد ینما ت دفاع از شھر، از آنھا نظرخواھی مییفکیند و برای ک می
ار را کن یت نشان دادند و ھمیندن خندق رضاکمبنی بر  س رأی سلمان فارسی

 .٣ردندکھم 
ه کخواست  داد و از آنھا می ت مییارانش شخصین، به ین چنیا صآری! پیامبر 

با اصحابش  -بنا به دستور خداوند  - صه پیامبر کنند.. وقتی کنظرشان را مطرح 
آنگونه  -ز یه آنھا نکشود، واضح است  ند و به آنھا اجازه اظھارنظر داده میک مشورت می

ردند ک ان مییدر امور مربوطه، نظرات خود را ب -افته بودند یم یامبرشان تعلیه از پک
 د:یفرما ه خداوند در موردشان میکن است یوا

مۡ ﴿
َ
 .]٣٨[الشوری:  ﴾بَۡيَنُهمۡ  ُشوَرىٰ  مۡ رُهُ َوأ

 .»باشد ن خودشان، به صورت شورا مییارشان در بکم و کح«
ه کنیبه تصّور ا سعمر -م یه گفتکھمانگونه  -ق ین حقایحال، با توّجه به ا

ه ظاھرًا به ضرر کن صلح را با آن مواردش یه خود، ایبنا بر رأی و نظر صپیامبر

                                           
 -۹۹۰ ، ص۳ طبری، ج -۲۸۸-۲۸۹ شأن نزول آیات، ترجمه جعفر اسالمی، ص -۴۳۱ ھمان، ص -١

 . ۱۱۶ ، ص۷ صحیح مسلم، ج -۲۷۲ حیاة محّمد، ھیکل، ص -۲۹۷ ، ص۳ البدایة والنھایة، ج
 .۲۲۷ شناسی، ص اسالم -٢

 .۱۵۴ ص ،۲ ھشام، ج سیره إبن -۲۰۲ ، ص۱ األثیر، ج إبن -۱۰۷۱ ، ص۳ طبری، ج -۲۰۳ ھمان، ص -٣
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قبل از  صرا پیامبر یل شده است، معترض بود؛ زیبر او تحمرفته و یمسلمانان بود، پذ
مژده فتح  -ده بود یه دکبا خوابی  -ند، به مسلمانان کت که حرکنه به میه از مدکنیا
فر و کار ک -ن سفر یبا ا -گر یه دکن انتظار داشتند یه را داده بود، و مسلمانان چنکم

ردند، کت که حرکآرزو به طرف م ال وین خیسره شود! و لذا با ھمیکو اھل آن،  کشر
ھم برای  صش آمد و پیامبر یپ سعه قتل عثمان یه و شایبیان حدین راه، جریه در بک

در  -ه کن آرزوھا به صلحی یباره ایکعت گرفت، اّما به یّفار از آنھا بکی با یجنگ نھا
 اری ازیو بس -ن ضربه روحی یشان بود، مبّدل گشت، و ھمیبر خالف آرزوھا -ظاھر 

ه به مواد کرا بر آن داشت  سه عمر کبود  -م! یخبر ه ما از آن بیکگر یتھای دیواقع
 ند!.کصلحنامه اعتراض 
 - سم! چون عمر یرا ندار سه ما قصد دفاع از اعتراض عمر کناگفته نماند 

م: اعتراض ییگو ب اشتباه شده بود. اّما میکمرت -ند ک ه خودش اعتراف میکھمانگونه 
حّق اظھارنظر  صه خداوند به اصحاب پیامبر کنیصادقانه بود! مگر نه اامًال ک سعمر 

رفتن مواد یمبنی بر نپذ -ه و اظھار نظر وی ین نظریبا ا سداده بود، پس مخالفت عمر 
» جنگ«به  صر قابل انتظار نبود.. وانگھی اگر پیامبر یب و غیامری غر -صلحنامه 
حتمال داشت مغرضانی ھمچون ، ا»صلح«به  -س کبرع - سداد و عمر  رأی می

 .رده است!کند: عمر از ترس جنگ مخالفت یجانی بگویت
 صخالصانه با پیامبر  -ر اصحاب یھمچون سا - سوقتی به شھادت قرآن، عمر 

ار را کن یو ھم -افران بجنگد کاتش در راه خدا با ین لحظه حیه تا آخرکرده کعت یب
رده و مخالفتش، به کاسالم دلسوزی ه او، برای کتوان گفت  ن نمییجز ا -ردکھم 

 د:یفرما ه میکه آمده است یخاطر عّزت اسالم و اھل آن بوده است. در ھمان آ

نَزَل  َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ ﴿
َ
ِكيَنةَ  فَأ  .]١٨[الفتح:   ﴾َعلَۡيِهمۡ  ٱلسَّ

گاه بود و یگرد  ه در دل اصحاب بود و باعث اعتراضشانکخداوند از آنچه « د، آ
نند و لذا آرامشی از جانب خود بر آنھا نازل فرمود تا ک ه چرا مخالفت میکدانست  می

 .»آرام گرفتند
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ش به خطا رفت، اّما وقتی متوّجه اشتباھش یدر اعتراض و رأی خو سھرچند عمر 
 .١دھد تا خداوند از او درگذرد!! گزارد و صدقه می ار نماز مییبس -جانی یبه قول ت -شد 

ِعزَّ اإلِْسَالَم «قال النبى: ند: ک ت میین روایرا چن صدعای پیامبر  س یعل
َ
اللَُّهمَّ أ

 .٢»ر، عّزت ببخش!َم له عُ یفرمود: پروردگارا! اسالم را به وس صپیامبر « .»بُِعَمَر!
ه در زمان خالفت کمورد اجابت واقع گشت  -ھمواره  - صو دعای پیامبر

ن ین چنیم اسالم درآورد و ایرا با جنگ و صلح، به تسل ران و رومی، امپراطوری اسعمر
 را:یره شد؛ زیز و چیعز سله عمر یاسالم به وس

﴿ ِ ةُ َوِ�َّ  .]٨[المنافقون:  ﴾�َ َولِۡلُمۡؤمِنِ  َولِرَُسوِ�ِۦ ٱۡلعِزَّ
 .»ن استیو عّزت، از آِن خدا و رسولش و مؤمن«

فأقام واستقام حتى رضب الدين ووليهم وال «د: یفرما ن مورد مییز در ھمیعلی ن

 .٣»بجرانه

ام الھی کو عمر فرمانروای مردم شد (و به خالفت نشست)، پس (امر خالفت و اح«
ن یه دکن یرش خارج نشد) تا ایستادگی نمود (و از مسیپا داشت و (و بر آن) ا را) به

 .»قرار گرفت
داری یی پاین است تا جاینوشته است: منظورش ا -در شرح آن  -ض اإلسالم یف

 رد و اسالم در آنجا مستقر شد.کران و روم را فتح یه اکرد ک

                                           
گوید:  یکجا می».. حافظه است! دروغگو، کم«اند:  گوید و خوب گفته داند چه می تیجانی خود نیز نمی -١

گوید: وقتی که فھمید اشتباه کرده است، بسیار نماز  عمر کافر و منافق است، و در جای دیگر می
دا ایمان ندارد، با توبه و نماز دھد تا خدا او را ببخشد!!.. کافر و منافقی که به خ گزارد و صدقه می می

 و صدقه چه کار دارد؟!.
نقل کرده  س  ، کتاب السماء و العالم، این روایت را امام باقر از علی۴ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -٢

 .۱۲ خطاب، جوزی، ص سیره عمربن -۹۶ ، ص۱ أثیر، ج ھمچنین إبن -است 
شرح صبحی صالح،  -۵۱۹ ، ص۴ الحدید، ج أبی إبن شرح -۴۵۹ ، کالم۶البالغة، شرح فیض، جزء نھج -٣

شرح دنبلی، الدرة النجفیة،  -۴۶۳ ، ص۵ میثم، ج شرح إبن -۱۰۷ ، ص۴ شرح عبده، ج -۵۵۷ ص
 .۳۹۴ ص
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شانده و چگونه کجا کجانی آن را به ی.. اّما تسه اعتراض عمرین بود قضیا
ث یه حافظ قرآن و حدکرده است! او قبًال اّدعا داشته، عالم بزرگی است کی یگو مغالطه

تب کش از مطالعه یعه و سّنی، و پیه قبل از ورود به بحثھای شکبوده است، در حالی 
دانسته است و پس از  و... را نمی» حادثه پنجشنبه«و » هیبیصلح حد«ع، ماجرای یتش
وه یف و به شیقی را تحری).. و عالوه بر آن، حقا۱۳۲عش دانسته است! (ص یتش

تابش را رسوا کن یرده و خود و علمای قم و مرّوجکاتی از قرآن استناد ین، به آیملحد
ه درباره ک -سوره نساء را  ۶۵ه یه، آیبیف ماجرای حدیخته است؛ چنانچه بعد از تحرسا

ن موضوع ندارد، مورد استناد قرار یچ ارتباطی به این نازل شده است و ھیمنافق
مورد بررسی  -» ات قرآنیاستناد غلط به آ«مبحث  -دھد.. ما آن را در فصل اّول  می

ه یات سوره فتح و خصوصًا آیستی به آیه، بایبیون حدرامیه پکم یم.. و گفتیا قرار داده
ردند، راضی کعت یر درخت با تو بیه در زکنندگان ک عتیخداوند از ب«د: یفرما ه میک ۱۸

نندگان، مژده ک عتیه به طور خصوص به ھمان بکاتی یرد؛ آکاستناد » است و...
 است. تًا بھشت و رضوان الھی دادهیار و نھاکروزی و فتح آشیپ

خداوند آرامش خود را در قلوب آنان نازل فرمود و «د: یفرما می ۵و۴ه یمثًال آ
ھای بھشت، به صورت جاودان  متر نمود تا مردان و زنانشان را به باغکمانشان را محیا

 .»امرزدید و گناھانشان را بیوارد نما
عت یب ردند، در واقع با خداکعت یامبر بیه با پکی یآنھا«د: یفرما می ۱۰ه یو در آ

 .»شان قرار داردیاند و دست خدا بر دستھا ردهک
و آن «د: یفرما ط و مواد ظالمانه صلحنامه، مییبعد از اشاره به شرا ۲۶ه یو در آ

ه راه ندھند، خداوند که مؤمنان را به مکم گرفتند یافران متعّصب، تصمکه کزمانی 
ه کرد کمان و تقوا ماندگار یشان را بر روح ایشان نازل فرمود و ایآرامش خود را بر دلھا

 .»ستگی آن را داشتندیشا
 ند.ک ان مییل آمده، بیورات و انجه در تکفشان را یز، توصین ۲۹ه یو در آ

د و یردند و آنگاه صلحنامه امضاء گردکعت یب صآری! اصحاب با رسول خدا 
ه فتح ات سورین راه، خداوند آیه در بکاز ھمانجا برگشتند  -طبق قرارداد  -مسلمانان 

و بعد از آن  سعنی بعد از اعتراض عمر یند؛ ک را نازل می» رضوان«ه یو از جمله آ
رده است و کت یجانی روایه تکردن ک شان و قربانییدن سرھاینافرمانی اصحاب در تراش
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اند!.. خداوند اصحاب  ه ھمگی مرتد و منافق بودهکرده کری یگ جهین، نتیاز ھم
ه در کعتشان، و به خاطر آنچه یاز آنھا به خاطر ب خواند و ن مییرا مؤمن صپیامبر

روزی یتشان، به آنھا مژده فتح و پین دلشان بود، راضی شد و بعد از خبردادن از خلوص
رده و قرآن کجانی از فرموده خدا، عدول یداد و آرامش خود را بر آنھا نازل فرمود.. اّما ت

 .چسباند! می شی ن را به اصحاب گرامیات منافقیند و آک ب مییذکرا ت
سوره  ۶۵ه یر آکجانی بعد از ذیم!.. تیش بنگریھا ییگو گر از تناقضیباز، به موردی د

 - صروز و امروز نازل شده؛ نه اصحاب پیامبر ین دیه در مورد منافقک -نساء 
 بالفاصله نوشته است:

ا امبر ریه است) واقعًا امر پیبینجا (منظورش صلحنامه حدیخطاب در ا ا عمربنیآ«
(ص ». افت؟یامبر نیرادی از قضاوت پیال و اکچ اشیگردن نھاد و در درون خود ھ

۱۳۱( 
جانی را منتشر یھای تییگو اوهین یه اکتوان به علمای قم گفت  به راستی چه می

دھد،  ه به خود اجازه میکم یارش را چه بنامکم و ییجانی چه بگوینند؟! و به تک می
 .ند!!کسته است، قضاوت یقبل زسال  ۱۴۰۰ه کدرباره درون فردی 
د در برابر امر یو ترد کاش، ش رییگ ه موضعکنیا ای«ھد:  ن ادامه مییبه ھر حال، چن

 )۱۳۱(ص ». ستی؟یامبر خدا نیا تو پیه گفت: آکبود، خصوصًا آنجا  صپیامبر 
ح و خالی از ینه، با سؤاالت صرکینده از غرض و کجانی چگونه با قلبی آیه تکد ینیبب

 ند.ک برخورد می سمر ب عیع
د و یخ و مسانیرده است: طبق تمام توارکف یخ را تحریه چگونه تارکم ینیاّما بب

 صرود و سپس خود را به پیامبر  می سر کابتدا نزد أبوب سھای اسالمی، عمر  رهیس
پرسد و  ز میین صده بود، از پیامبر یپرس سر که از أبوبکرساند و ھمان سؤاالتی  می

 ١ند، اّماک ر صلحنامه را امضاء مییرد و خود زیگ آرام می صبالفاصله با فرموده پیامبر 
ابتدا نزد  سه عمر کند ک رده و اّدعا میکس نقل کف، مسأله را برعیجانی با زور تحریت

نه  -تابی کچ یخی و در ھیچ تاریرفته است!.. در ھ سر کو سپس نزد أبوب صپیامبر 
 .امده است!ین دروغی نیچن -سّنی  عه و نهیش

                                           
، ۱ األثیر، ج إبن -۱۱۲۴تا۱۱۲۲ ، ص۳ طبری، ج -۲۴۴ شناسی، شریعتی، ص نگاه شود به: اسالم -١

 .۲۱۹تا۲۱۵ ، ص۲ ھشام، ج سیره إبن -۳۳۰ ص
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ننده، جوابش ک امبر با آن پاسخھای قانعیه پکنیا پس از ایآ«دھد:  ن ادامه مییو چن
ر رفت و ھمان سؤاالت را از کم نشد و لذا نزد أبوبیم شد؟ نه، ھرگز تسلیرا داد، تسل

امبر یاز په اطاعت کرد کحتش یر پاسخش داد و نصکه أبوبکا پس از آن یرد، و آکر کأبوب
امبر یا به جواب پیم شده باشد، یر تسلکد با سخن أبوبیدانم، شا م شد؟ نمییند، او تسلک
 )۱۳۱(ص ». ر قانع شده باشد!کا به جواب أبوبی

م یھرگز تسل«د: یگو جا مییکند! ک ی مییگو ارا تناقضکجانی چگونه آشیه تکد ینیبب
م یر تسلکا أبوبیو  صی پیامبر حتھاید با سخنان و نصیشا«د: یگو نجا مییو ا» نشد!

ند ک دانم! و دو سطرباالتر اّدعا می د: نمییگو نجا مییچگونه ا». دانم!... شده باشد، نمی
 .م شده باشد!ید تسلید: شایگو تر می نییم نشد! و دو سطر پایدانم و ھرگز تسل ه میک

 د:یگو ) می۱۳۰ش، در (ص یھاییگو گری از تناقضینمونه د
د، یبلند شو«از صلحنامه فارغ شد، به اصحابش فرمود:  صه پیامبر کو ھنگامی «

ه سه کن ینفر از آنان برنخاست تا ا یک، ولی به خدا قسم »دید و سر بتراشینکقربانی 
س دستورش را اطاعت ننمود، به درون چادرش کچ یرد. وقتی ھکرار کبار حضرت ت

د، با دست خود شتر قربانی یھا بگوی از آنیکه سخنی با کآن رون آمد و بییرفت و آنگاه ب
 ».اش را صدا زد تا سرش را بتراشد رد و سپس سلمانیک

دند بلند شدند، ین را دیوقتی اصحاب، ا«د: یگو ه میکم ینک اش توجه می به دنباله
 گر رإ؛ٌٌ◌ظشیبود، برخی، برخی د یکد و نزدیگری را تراشیسر د یکردند و ھر کقربانی 

 )۱۳۰(ص ». شد...کب
ه یدانم چرا بق نمی«د: یگو ه دو صفحه بعد میکم ینگر اش می ن گفتهیبه ا نونکا

است) گوش به فرمان رسول الّله  سن پس از آن ماجرا (منظورش اعتراض عمر یحاضر
ه سه بار حضرت کنینند و سر بتراشند تا اکخواست نحر و قربانی  ه از آنھا میکندادند 

 )۱۳۲(ص ». د!ینبخشری یرد و باز ھم تأثکرار کامر خود را ت
ه نشان دھد، اصحاب کن است یاش به خاطر ا ھا، ھمهیارکھا و دستیپرداز ن صحنهیا

) ۱۳۰ه در (ص کب است یردند، و به راستی عجک اطاعت نمی صاز رسول خدا 
د، ولی دو صفحه بعد، ھمان مطلب را ناقص یگو جاھالنه از اطاعت اصحاب سخن می

 .د!یاثری نبخش صه دستور رسول خدا کند ک ند و اّدعا میک ت مییروا
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ه کند ک ش اّدعا مییھاییگو شانیھا و پریپرداز ل صحنهین قبیجانی با ایشگفتا!.. ت
تابش را ترجمه و چاپ، و کرده و کن فرد افتخار یعه شده است! و علمای قم ھم به ایش

 .نند!ک شور پخش میکدر سراسر 
ث موجود یا حدیخ و یسندی در تار ایم: آیجانی بپرسیاز ت -نجا یدر ا -جا دارد 

را به خاطر اعتراضشان سرزنش  س، اصحابش و خصوصًا عمر صه پیامبر کاست 
 -ث یو در احاد -خ مغازی واقدی یمثل تار -خ یه در توارکر! و بلیرده باشد؟ مسّلمًا خک

 ن مطلب، گزارش شده است:یا -ح بخاری یمثل صح
شوند.. در  نه مییگردند و رھسپار مد یه بازمیبیو اصحابش، از حد صرسول خدا «

نازل  صه وحی بر پیامبر کشود، در حالی  می یکنزد صبه پیامبر  سان راه، عمریم
 -در آن موقع  سعمر  -خواند  ات سوره فتح را بر او میین آیل ھمیو جبرئ -شد  می

ه ک - صپرسد، اّما پیامبر  از او مطلبی می -شود  ه به او وحی میکنیبدون خبر از ا
را سخت  سن امر، عمر یدھد!.. ا به او پاسخی نمی -افت وحی بود یمشغول در

ه، موجب ناراحتی و یبیند، اعتراض او در حدک ال مییسازد و خ مضطرب و نگران می
نقل  -ه خودش کچنان - سنسبت به او شده است! لذا عمر  صمھری پیامبر  بی
امبر سؤال یند ای عمر! از پیبنشت یش خودم گفتم: مادرت به عزایپ«ه: کند ک می

افتد و  ت درآورده و از مردم جلو میکسپس شترش را به حر». چ پاسخی نداد!یردم، ھک
سی از سوی که کشنود  ه بعد از مّدتی میکنیرود تا ا ش مییپ کھمچنان غمنا

سپس بدان سو روی آوردم تا به «د: یگو خود می سخواند.. عمر  او را می صپیامبر
لی شادمان بود و سالم یخ صردم. پیامبر کدم و سالم یرس صخدا  حضور رسول

د بر آن یه از ھرچه خورشکاتی بر من فرود آمده یمرا جواب داد و فرمود: ای عمر! آ
ات یو آ». نا...یفتحا مب کن خواند: إنا فتحنا لیده، نزد من محبوبتر است! آنگاه چنیتاب

 یکه، خود یبیه ھمان صلح حدکشود  متوّجه می سرا در آن دم، بر او خواند و عمر 
 .آور بوده است! انیه مفادش به ظاھر برای مسلمانان زکاری بوده کروزی آشیپ

ای بزرگ  با روی خوش و با مژده صه رسول خدا کبه راستی خوشا به حال عمر! 
 خواند. ات را بر او مییه آکبود  سیکن یند و اّولک او را خوشحال می

* * * 
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 جریان سپاه اسامه و تخّلف أبوبکر و عمر از شرکت در آن:
سخن گفته و چند » اصحاب در سپاه اسامه«) ھم از ماجرای ۱۴۰جانی در (ص یت
ناراحت  سدیاز فرماندھی اسامةبن ز سر و عمرکه أبوبکر شده کت ساختگی متذیروا

ند و لذا مورد یفه نمایساله، انجام وظ ۱۸بودند و حاضر نشدند تحت فرماندھی جوانی 
ان یست.. جرین نیه ھرگز چنکقرار گرفتند! در حالی  صن رسول خدا یلعنت و نفر

 ن صورت بوده است:یبد
چند روز قبل از رحلتش، سپاھی را برای فرستادن به مرزھای روم،  صپیامبر 

.. در ١رسد می» جرف«افتد تا به  ند.. سپاه به راه میک ج مییتحت فرماندھی اسامه بس
ه کمانند.. وقتی  گردند و تا رحلتش می برمی صماری پیامبر یبه خاطر شّدت بآنجا 

دستور  صفه پیامبر ین شد، به عنوان خلییفه به خالفت تعیر در ماجرای سقکأبوب
ی کط حاّد و خطرنایل شرایاری از بزرگان مھاجر و انصار به دلیرفتن سپاه را داد.. بس

د، سپاه اسامه به ین بحران شدیست در ایحت نه مصلکش آمده بود، معتقد بودند یه پک
نونی با قبل از رحلت کت یرا موقعیو مرزھای روم برود؛ ز» نیفلسط«و » بلقاء«

 ٢ م!یشو د مییھای داخلی و خودی تھد  نون از جانب گروهکند و اک فرق می صپیامبر
م و یت ندارینه، امنینون برای خود مدکگفتند: ما ا ه میکی یآنھا  ر در جوابکاّما أبوب
به «ن گفت: یست، چنیچ وجه مصلحت نین قدرت بزرگ به مرزھای روم، به ھیاعزام ا

ھا، بدن ما را  ھا و سگ نه، گرگیروھای محافظ برای مدیخدا قسم! اگر بر اثر نداشتن ن
 .٣»د اجرا گردد!ین سپاه داده است، بایبه ا صه پیامبر کتی ینند، باز مأمورکپاره  پاره

ده بر سپاه ید فرمانده مجّرب و سال یکار گفتند: پس به جای اسامه، بعضی از انص
ای  اسامه فرمانده«د: یشکاد یعصبانی شد و از جای برخاست و فر سر کبگمار! أبوب

                                           
شد؛ جنگی که زیدبن حارثه، پدر اسامه  این سپاه برای انتقام جنگ مؤته با رومیان متجاوز آماده می -١

 و پسرخوانده پیامبر در آن به شھادت رسید. 
بردند و از طرفی بسیاری از  در ماتم و اندوه بسیار به سر می صمسلمانان به خاطر رحلت پیامبر  -٢

فاصله اعالم ارتداد و جنگ و تھدید کردند و گروھی ھم منکر بال صمردم، پس از رحلت پیامبر 
زکات شدند؛ چنانکه شورشیانی ھمچون مسیلمه کذاب و أسود عنسی و سجاح و... با دھھاھزار مرد 

 باش بودند تا به مدینه حمله کنند. جنگجو و مسّلح در حال آماده
 . ۲۶ ، ص۲ األثیر، ج إبن - ۱۳۲۵ ، ص۴ طبری، ج -٣
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نار کد من او را ییگو رده است! حال شما میکاو را انتخاب  صه پیامبر کاست 
 .١»بگذارم؟!

خود  سر کرد و أبوبکت کاش حر به فرماندھی س ھزار نفری اسامه باالخره سپاه سه
را دوباره به  صھای پیامبر  هید و توصینما رون شھر، متواضعانه بدرقه مییاده تا بیپ

ش یه پکطی یبه خاطر شرا -ند و قبل از وداع با سپاه، از اسامه ک اسامه گوشزد می
 کمکبه من  دانی، با نبردن عمر اگر صالح می«ند: ک ن درخواست مییچن -آمده بود

نه یمات الزم به مدیش در اتخاذ تصمیاری خوکن و اجازه بده تا او را برای ھمک
ر به که با أبوبرد و عمر ھمراکموافقت  سر کشنھاد أبوبیبا پ س اسامه ٢»..برگردانم!

 گردد. نه برمییمد
از رفتن سپاھی  صدر زمان پیامبر  سر که أبوبکتوان باور نمود  حال چگونه می

 صن پیامبر یساله ناراحت بود، اّما وقتی خودش جانش ۱۸به فرماندھی جوان 
رند، بر یگ نند و اطاعتش را به گردن میک عت مییگردد و ھمه مسلمانان با او ب می

ثر اصحاب مھاجر که اکد؟ آن ھم در حالی ینما اصرار می -نگونه یا-رفتن ھمان سپاه 
اند،  رو شده ن روبهیه با مرتّد ک کط خطرنایاه در آن شرات سپکو انصار، مخالف حر

 بودند.
ز جزو سپاه اسامه بوده است، دروغ محض ین سر که أبوبکجانی گفته یه تکنیو اّما ا

ه سپاه اسامه در جرف اردو ک - صماری پیامبر یعنی بی -را در آن ھنگام یباشد؛ ز می
  نکن چگونه ممیگماشته بود، بنابرااو را به امامت جماعت مردم  صزده بود، پیامبر 

 .٤ر جزو سپاه اسامه بوده باشد؟!کاست أبوب ٣
جانی اّدعا یه تکآنگونه  -ست یح و ثابتی در دست نیت صحیچ روایو از طرفی ھ

امًال دروغ کن یرده باشد و اکن یمتخّلفان از سپاه اسامه را نفر صه پیامبر ک -رده ک

                                           
 . ۳۰۵ ، ص۵ ھمان و البدایة والنھایة، ج -١

 .۲۷ ، ص۲ أثیر، ج إبن - ۱۳۵۳ ، ص۴ طبری، ج -٢

 .۴۵۰ شناسی، دکتر علی شریعتی، ص اسالم -٣

 به بعد. ۴۴۱ کثیر، ص ، إبن»السیرة النبویة«نگاه شود به  -٤
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ن سپاه خودداری یت در اکسی از شرکاست، و اگر فرضًا راست ھم باشد، مگر چه 
 .رد؟!ک

 سرکرده است!.. أبوبکان خودداری ین جریر اکسی، از ذینو جانی به بھانه خالصهیت
 -ساله  ۱۸ -ه اسامه کاده در حالی یمال تواضع با پای پکدر  -سال داشت  ۶۱ه ک -

بش سوار و کرون شھر بدرقه نمود. اسامه از او خواست تا بر مریتا بسواره بود، سپاه را 
د در راه خدا جان خود را یرو شما می«رد و گفت: کر قبول نکاده شود، اّما أبوبیخودش پ

ه مانند ک سه عمر کنیز ایو ن».. نم؟!کاده را تحّمل نیا من رفتن با پای پید، آینک فدا می
 سر کأبوب -رده بود کچ تخّلفی نیجانی ھیگفته تبرخالف  -ن در سپاه بود و یریسا

 سن است به عمر که اگر ممکرد کفرد عاّدی از فرمانده جوان، خواھش  یکمانند 
ر و یگر صحابه سابق ھمچون علی و طلحه و زبیش وی، ھمراه دیاجازه دھد تا پ

 ن بماند و او ھم درخواستیر و مشورت با جنگ مرتّد یبرای تدب شمسعود و...  إبن
 .رد!کاش را قبول  فهیخل

ن و یبا مرتّد  -ر یپس از مشورت و تدب -شدن سپاه اسامه، بالفاصله  بعد از روانه
ه سپاه کن بود ین جنگ با مرتدین ھمیروز ھم شدند و در بیدند و پیات جنگکن زیمانع

 .نه پرداخت!یمسلمانان مد کمکروزمندانه برگشت و به یز پیاسامه ن
ه کسی کردن سپاه به فرماندھی ھمان ک تکدر حر سر کأبوبآن اصرار و سرسختی 

ر و کمان أبوبیرده بود، و آن تواضع و درخواست فروتنانه، صدِق اکانتخاب  صپیامبر 
 .دھد! ش نشان مییش از پیجانی را بیبودن سخنان ت گر صحابه بزرگوار و باطلیعمر و د
ه کم ینکجانی ھم اشاره یی از استداللھای تیکه به کست یمناسبت ن نجا بییدر ا

) برای نقد ۲۳۵جانی در (ص یش روشن گردد.. تیش از پیقّوت اقامه حّجتش!! ب
ن ین چنیامبر، ایقطعًا اگر پ«د: یگو می» مان اّمتم استیوزن ا ر ھمکمان أبوبیا«ث یحد

 .»!داد ر و فرمانده او قرار نمیید را امیز رفت، اسامه بنیپذ ر میکمانی را برای أبوبیا
را یبرتر بوده است! ز سر کاز أبوب س ه اسامهکن است یجانی اینی استدالل تمع

م: چرا یپرس ر را! حال ما از او میکاو را فرمانده قرار داد؛ نه أبوب صرسول خدا 
ومتی کت حیچ مسؤولیرا به عنوان فرمانده قرار نداد؟! چرا ھرگز ھ س یعل صپیامبر

ز برتر بوده است! یجانی، اسامه از علی نیاستدالل ت و امارتی را به او نسپرد؟! البد بنا به
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اصحاب «ر فصل خی است.. دیت قرآنی و تاریست و خالف واقعین نین چنیه اکالبته 
 م.یا آورده» امبریپ

را امام  سرکالموت خود، أبوب در ھنگام مرض صم: چرا پیامبر یپرس و باز از او می
 ١ل انتخابیدال س یا قرار نداد؟!.. علر از او ریسی غکجماعت مسلمانان قرار داد و 

ِ «: داند ن مییرا چن سر کأبوب ولِ اهللاَّ سُ دَ رَ عْ ا بَ َ قَّ النَّاسِ هبِ رٍ أَحَ كْ ا بَ بَ  أَ رَ ا نَ إِنَّ هُ  صوَ إِنَّ

 ِ ولُ اهللاَّ سُ هُ رَ رَ دْ أَمَ قَ لَ هُ وَ َ كِربَ هُ وَ فَ َ فُ رشَ رِ نَعْ ا لَ إِنَّ ِ وَ نَنيْ انِى اثْ ثَ ارِ وَ غَ بُ الْ احِ  صلِصَ

ىٌّ  وَ حَ هُ الَةِ بِالنَّاسِ وَ  .٢»بِالصَّ

ار غار یرا او یم؛ زینیب عنی خالفت) میین مردم به آن (یتر ستهیر را شاکھمانا ما أبوب«
د ماست) و یسف شیه از او سّنی گذشته (و رکم یدمش بوده و ما می دانامبر و ھمیپ

 .»ه خود زنده بودکه امام جماعت مردم شود، در حالی کرد کز به او امر یرسول خدا ن
می ک صپیامبر  کروز صبح، حال مبار یکه کاند  ن آوردهیو حّتی ھمه موّرخ

از حجره  صرد، پیامبر کنماز را با مردم آغاز  سر که أبوبکرد. پس از آنکدا یبھبود پ
خوشحال شدند و  صه مسلمانان از بھبودی پیامبر کشه به مسجد آورده شد یعا

ش عقب یان خوکه از مکرد و لذا خواست کرا احساس  صز آمدن پیامبر ین سر کأبوب
ه ش به جلو نگیاو را با دستھا صدھد، اّما پیامبر  صش را به پیامبر یبرود و جا

به  -ر کد! و خود در طرف راست و پشت سِر أبوبیداشت و گفت: با مردم نماز بخوان
 .٣نشسته نماز گزارد! -ماری یعّلت ب

* * * 
 
 
 

                                           
، ۵ البدایة، ج -۳۲۲ ، ص۲ أثیر، ج بن کامل -۱۳۲۴ ، ص۴ طبری، ج -۴۵۰ شناسی، شریعتی، ص اسالم -١

 .۲۳۶ ص
 .۳۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -٢

 -۴۰۱ ، ص۱ األثیر، ج إبن -۱۳۲۴-۱۳۲۵ ، ص۴ طبری، ج -۴۵۰ شناسی، شریعتی، ص اسالم -٣
 .۴۲۵ ، ص۲ ھشام، ج إبن سیره -۲۳۶تا۲۳۴، ۵ البدایة، ج
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 قّصه قلم و دوات (حادثه روز پنجشنبه):
بت یاصحاب و مص«تابش، ماجرای ک -گر صفحات یو د -) ۱۳۳جانی در (ص یت

ر شده و معتقد است: کرا متذ» دواتقلم و «ن یت دروغیو روا» روز پنجشنبه
نی یای را در مورد جانش خواست نامه خود، می -ماری یو ب -در اواخر عمر  صپیامبر

د تا یاوریم بیسد و لذا به اصحابش فرمود: قلم و دواتی برایبعد از خودش بنو سیعل
از  د! اّما در آن موقع، بعضی از اصحاب ویه ھرگز گمراه نشوکسم یتان بنویزی برایچ

ی مّتھم یگو انیماری و ھذیت شدند و او را به بین وصیمانع نوشتن ا سجمله عمر
ھمگی را از ن شد و یھم خشمگ صافی است! و پیامبرکردند و گفتند: ما را قرآن ک

 رد!.کرون یمنزل خود ب
تب صحاح آمده است، کت اگر چه در ین روایم، ایز گفتیه در فصل اّول نکھمانگونه 

باشد و چه بسا در روزگاری  رش آن مییوا و طرق و القائات آن، مانع پذولی متن و محت
ز ساقط یتی نیو از لحاظ درا ١ ان آمده است!یه اختالفات مذھبی به مکساخته شده 

 م:یدھ مورد بررسی قرار می -تی یتی و درایروا -نجا، از ھر دو لحاظ یه ما در اکاست 
 ٢مانند -ز ین مّدت نیشد و در اک می، حدود چھارده روز طول صماری پیامبر یب

ماری تا حّدی شّدت یه بکی یرا در روزھایاران خودش بود؛ زیان یمدر -شه یھم
آمدند و در  ادتش مییدسته به ع ده بود، اصحاب دستهیافت، و در بستر خوابی می

ارانش یان ی.. و در م٣آمد افت، خود به مسجد میی ه تا حّدی بھبودی میکی یروزھا
ھا و  دن فرمودهیگر، مواظب شنیش از ھر زمان دیب -در آن روز  -نشست و آنھا  می

 »فليبلغ الشاهد الغائب«دش: کردارش بودند، و طبق فرمان مؤکمشاھده رفتار و 

له یبه وس صردار پیامبر کگفتارھا و  تمام، »ن برسانندیبیھا را به غا امین پیشاھد«
گشت.. و  ه حضور نداشتند، منتقل میکی یه آنھاه حاضر و ناظر بودند، به ھمکسانی ک

ن یرا و ھمچن صش از صدھزار صحابی، گفتار و رفتار پیامبر یبعد از رحلتش، ب

                                           
 ایم. چگونگی پدیدآمدن این اختالفات را در فصل آخر توضیح داده -١

 .۷۲ ، ص۱ الفاروق، ھیکل، ج -٢

سیره حلبیه،  -۴و۱ ، ص۱ األثیر، ج إبن -۱۳۲۴ ، ص۴ طبری، ج -۴۵۰ شناسی، شریعتی، ص اسالم -٣
 . ۳۸۸ ، ص۳ ج
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ونھا یلیردند و سپس مک گر بازگو مییماری را برای ھمدین چند روز بیدادھای ایرو
ت ین روایتابع تابِع ده و برای یاصحاب شن ١ن گفتار و رفتارھا و حوادث را ازین، ھمیتابع
ه: کده است یسی نگفته و نشنکن یونھا تابعیلین صدھزار صحابی و مینمودند، و از ا می

ارانش یچھار روز قبل از رحلتش، قلم و دواتی خواست تا مطلبی را برای  صپیامبر «
آن را  صار شدند و پیامبر کن یای مانع ا ه بعد از او گمراه نشوند، ولی دستهکسد یبنو

 ».رد!کرون یھمه را از منزل خود بت، و به ُجرم مخالفت بعضی، ننوش
و » ریجب دبنیسع«، اّولی از »زھری«و » مان أحولیسل«ن، یِن تابعیاّما در دوره تابع

» عباس بن عبدالّله«ه کنند ک ت مییروا -ه ھردو تابعی ھستند ک -» دالّلهیعب«دومی از 
ی کودک، صش در روز وفات پیامبر یح خویو به اعتراف صر -ه صحابی است ک -

ن مطلب، با عبارتھای متفاوت، در ی، و بعدھا ھم٢اند دهین مطلب را شنیساله بوده، ا ده
ت شده است و یروا -ح بخاری و مسلم یبه خصوص صح -ث یخ و احادیتوار  تبکثر کا

 -اند  ردهکی را القاء یھا ه شبهک -لمات آن کبا اعتقاد به صّحت آن، بر جمالت و 
ھای شادمانی را در  تب، ھلھلهکن یت در این روایاند.. و آمدن ا التی نوشتهیر و تأویتفاس

را در برخی یانداز نموده است؛ ز نیطن -جانی یتب تکو به خصوص  -ان یعیمحافل ش
داده  صان به پیامبر ینسبت ھذ -معاذالّله  -ات، از قول برخی از اصحاب ین روایاز ا

دن و یوبکبوده است، و لذا برای  سعمر  -ات یدر برخی روا -ه سردسته آنھا کشده 
، بھانه مناسبی به دست آورده و سدار نمودن مقام صحابه و به طور خصوص عمر  هکل

 .٣اند! ردهکدا یل خوبی پیش، دلیال خویبه خ
 -ه جعلی است! ک -ح باشد و خواه جعلی یت، خواه صحین رواید گفت: اّوًال ایاّما با

بود، از  نامه می نی ارتباط دارد، و اگر خالفتیه به مسأله خالفت و جانشکجا معلوم کاز 
ت به خالفت، با یه وصکم یدان نبود؟! گذشته از آن، می سر که به نام أبوبکجا معلوم ک

ن، یخواست و عالوه بر ا ای نمی ابد و نامهی اشاره، تحّقق می یکلمه و حّتی ک یکگفتن 

                                           
(شرح اختصار علوم الحدیث)، آمار اصحاب را بعد از رحلت » الباعث الحثیث«کثیر در کتابش  إبن -١

 ھزار نفر نوشته است.۱۱۴، صپیامبر 
 ».تعلیم الصبیان القرآن«، باب ۴۷۵ ، ص۷ صحیح بخاری، شرح قسطالنی، ج -٢

، تحت ۳۶۶ ، محّمدصادق نجمی، ص»سیری در صحیحین«عالوه بر کتابھای تیجانی، نگاه شود به:  -٣
 . ۸۶۱ ، ص۲ فروغ ابدیت، ج -»ای که نوشته نشد وصیتنامه«عنوان 
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 ١،س ین او و علیات بوده و در بیان، در حال حین جریس از اچھار روز پ صپیامبر 
نش بوده است، و اگر یز، ھمواره بر بالین -دخترش -ای نبوده و فاطمه  فاصله

عملی سازد و  -ا چندم یبرای بار دوم و  -توانست سفارش خود را  خواست، می می
چ یه ھکی ن خود سازد، در حالیجانش -ان یعیجانی و شیبه قول ت -را  س یعل

 .د...!یاوریتونی: قلم و دواتی بیرد و دوباره، نفرمود: إکای ن اعاده
در حجةالوداع فرمود:  -چند ماه قبل از رحلتش  -در ھمان سال  صًا پیامبر یثان

ازی به قلم و دوات نبود! یپس ن» دید تا گمراه نشویریالم خدا و سّنت رسولش را بگک«
د بر استقامت و کیا تأیسد، ھمان سفارش قبلی، یزی بنویخواسته چ و اگر فرضًا می٢

افی است! کگر گفته: قرآن ما را یسی دکا ی سبود! و اگر فرضًا عمر  ن مییتداوم بر د
را اگر یاست؛ ز سل صّحت قول عمر یزی ننوشت، دلیه چکنیاز ا صوت پیامبر کس
ن و آن، یابه سخن  ص، حتمی و الزم بود، پیامبر »د!یاوریتونی: قلم و دواتی بیا«

وتاھی کن یترکوچکه کگر یھمچون امور د -نوشت و  رد و امر خدا را میک توّجھی نمی
امر و  صه پیامبر کرد کتوان باور  .. چگونه می٣ردک وت نمیکس -از خود نشان نداد 

ن اھانت به یا ایگران، انجام ندھد؟! آیا دی سبه خاطر اعتراض عمر  دستور خدا را
 قبًال به او فرموده بود:ه کست ین صرسول خدا 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ٓ  بَّلِغۡ  ٱلرَُّسوُل َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ ُ  ۥۚ هُ رَِساَ�َ  بَلَّۡغَت  َ�َما َ�ۡفَعۡل  لَّمۡ  �ن رَّ  َوٱ�َّ

 .]٦٧[المائدة:  ﴾ٱ�َّاِس  ِمنَ  َ�ۡعِصُمَك 
ن یشود، و اگر ا میه از سوی پروردگارت به تو نازل کن آنچه را کغ یامبر! تبلیای پ«

زی نترس! یچ چیس و ھکچ یای! و (از ھ نی، در واقع رسالتش را انجام ندادهکار را نک
 .»ندک ب مردم، حفظ مییرا) خداوند تو را از گزند و آسیز

                                           
 -نیز، روز دوشنبه  صشنبه اتفاق افتاده و پیامبر روز پنج -بنا بر ھمان روایت  -این حادثه  - ١

 رحلت نمود. -چھار روز پس از آن 
 .۴۲۷ شناسی، شریعتی، ص اسالم - ٢

ۡمُر ٱ﴿اإلجرا ھستند:  خصوصًا در کارھای دین و امور الھی که الزم - ٣
َ
ِ َمۡفُعوٗ� َوَ�َن أ . ]۳۷[األحزاب:  ﴾�َّ

 ».و امر خدا باید انجام و عملی شود«
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ق آن به یت شده است: چھار طریق روایبه ھفت طر -ّلی کبه طور  -ت ین روایثالثًا ا
 ١گر بهیق دیو سه طر».. عّباس دالّله، و او از إبنیزھری، از عب«ب آمده است: ین ترتیا
 .٢»عّباس ر، و او از إبنیجب مان أحول، از إبنیسل«ل آمده است: کن شیا

ی یکدر  -ی دارند یگر تفاوتھایدیکه با کنین ایگانه دومی، در ع قھای سهین طریدر ا
، و در »د!یورایتابی بک«گری گفته شده: ی، در د»د!یاوریاستخوان شانه ب«گفته شده: 

آن  -۱ن مطالب با ھم مّتفق ھستند: یھمگی در ا -» د!یاوریب«سومی تنھا گفته شده: 
درباره سه  صپیامبر  -۳داده شد  صان به پیامبر ینسبت ھذ -۲روز پنجشنبه بود 

ندگی، و سومی فراموش یأتھای نماین، احترام ھکیاخراج مشر«ت فرمود: یمطلب وص
 .س نمود!یه شنھا را خکی یرد تا جاکه یشّدت گر عّباس به إبن-۴» شده است!

امده و نه از پنجشنبه، یاز مطالب فوق ن یکچ یقھای چھارگانه اّولی، ھیو اّما در طر
بحثی به  -اساسًا  -عّباس  ه إبنیگانه و نه از گر ای سهیی، نه از وصایگو انینه از ھذ

 ر اضافه گشته است:یمطلب زامده است! و در مقابل و به جای ھمه آنھا، دو یان نیم
و در سه » بعضی«ق، به عنوان یطر یکه در کخطاب آمده  بحث از عمربن -۱

شّدت  صگفت: درد بر پیامبر  سه عمر کحًا گفته شده یگر، صریق دیطر
 ».افی است!کتاب خدا برای ما کو  افته و قرآن نزد شماستی

ا حضور ه آنجک -مخالف و موافق  -ردن ھمه اصحاب ک رونیاخراج و ب -۲
 داشتند!..

ان شده، بحثی از یا به صراحت بحث از ھذیه به اشاره کگانه  چون در ھمه طرق سه
 سا صراحتًا بحثی از عمر یه با اشاره کست.. و در ھمه طرق چھارگانه ین سعمر ٣

بود،  ح ھم مییصح -فرضًا  -ت ین، اگر روایبنابرا ٤ ست!!یان بحثی نیشده، ابدًا از ھذ

                                           
، ۸ ج -۴۶۳ ، ص۶ ج -۲۰۶ ، ص۱ محّل ذکر این چھار طریق، در صحیح بخاری، شرح قسطالنی، ج - ١

 آمده است. ۳۵۳ ، ص۱۰ ج -۳۵۵ ص
 ۴۶۲ ، ص۶ ج -۱۶۹-۲۳۶ ، ص۵ محّل ذکر این سه طریق نیز، در صحیح بخاری، شرح قسطالنی، ج -٢

 آمده است. 
 . ۴۶۲ ، ص۶ ج - ۱۶۵-۲۳۶ ، ص۵ صحیح بخاری، شرح قسطالنی، ج -٣

 . ۳۵۳ ، ص۱۰ ج -۳۵۵ ، ص۸ ج -۴۶۳ ، ص۶ ج -۲۰۶ ، ص۱ صحیح بخاری، شرح قسطالنی، ج -٤
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جانی و یچگونه شادی و دلخوشی برای تید و ھیرسان نمی سانی به مقام عمر یچ زیھ
 .دیگرد گر دشمنان و مخالفانش، موجب نمیید

 یکایکدر آخر » عباس ر، از إبنیجب مان، از إبنیسل«گانه دومی،  رابعًا در طرق سه
ن یا ، و»ام! ردهکت الثالثة؛ و سومی را فراموش یو نس«شود:  ده میین جمله دیآنھا ا

د؛ ینما ّلی سلب میکش، صّحت خبر را به یاری خوکح راوی به فراموشیاعتراف صر
خامسًا در  .١ان ردهکح ین اصل تصریبه ا -عمومًا  -» شناسی ثیحد«چنانچه علمای 

جمله  صاز زبان پیامبر » عباس دالّله، از إبنیزھری، از عب«طرق چھارگانه اّولی، 
ت را در ین رواین جمله صّحت ایشود و ا ده میید» من!د از منزل یزیقوموا عنی: برخ«

ای ندارد!  سابقه صردن اصحاب، در عادت پیامبر ک رونیرا بیند؛ زک د غرق مییترد
ش یبر خالف عادت خو صن چرا؟! و اگر به فرض، پیامبر ین به ھر حال، موافقیمخالف

تی نظر به سیبا می -شناسی  ثین اصل حدیطبق معروفتر -داد  ن دستوری مییچن
سادسًا در تمام طرق ھفتگانه،  ٢ت شود.یروا -نه از راه آحاد  -ت آن، از راه تواتر یاھّم 
گانه دومی،  قھای سهیم، در طریداد ٣حیه سابقًا توضکگردد و چنان ده مییع دیده تقطیپد

امده است، و در یدام در طرق چھارگانه اّولی نکچیه ھکپنج مطلب مھم آمده است 
امده یگانه ن از آنھا، در طرق سه یکچ یه ھکطرق چھارگانه، دو مطلب مھم آمده است 

عباس  عنی إبنینفر،  یکه فقط به کتی یو خارج از حّد روا کع ھولناین تقطیاست! و ا
 ند!.ک در ابھام غرق می -احد است ه وک -گردد، صّحت خبر را  منتھی می

 -ن یتب محّدثکدر تمام  -م، تمام طرق ھفتگانه یردکده ه مشاھکسابعًا ھمانگونه 
ش، در یح خویز طبق اعتراف صرین س  بن عباس رسند، و عبدالّله عباس می بن به عبدالّله

  نین است تمام اھل اکچطور مم ٤ ساله بوده است! ، بچه دهصروز وفات پیامبر 

                                           
حدیث «، مبحث ۹ حجر عسقالنی، ص شرح نخبه إبن -۹۲ کثیر، ص الحدیث، إبن شرح اختصار علوم -١

 ». شاذ
 ، اصول الفقه.۲ الجوامع، ج جمع -٢

به قسمت مذکور باشد، باإلتفاق صحیح تقطیع حدیث در صورتی که قسمت محذوف مربوط  -٣
 .۱۴۴ کثیر، ص نیست.. نگاه شود به شرح اختصار علوم الحدیث، إبن

، نگاه شود به: صحیح بخاری، شرح »وأنا إبن عرش سنني... ص عباس: توىف رسول اهللاّ قال إبن« -٤
 .۴۷۵ ، ص۷ قسطالنی، ج
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 -مجلس بوده باشد!  است در آن که شک -ساله  بچه ده یکت بوده و تنھا کمجلس سا
ه کگر یاز صحابه د یکچ یگری آن را از زبان ھیس دکرده باشد! و کده و نقل یشن

فليبلّغ « صد پیامبر کسی از آنھا، امر مؤکده است و چرا یاند، نشن حضور داشته
ر یجب إبن -ھا تابعی، فقط دو نفر  ونیلین میردند؟ چرا در بکت نیرا رعا »الشاهد الغائب

ن مطلب را از یا -ز یانگ ھای ھول ع شگفت و تفاوتین تقطیدالّله، آن ھم با ایو عب
ھا  ونیلیاند؟ و چرا از م دهیشن -ساله بوده  ه در آن زمان دهکصحابی  -عباِس  إبن
آن را  -نفر تابعی  یکاز  یکمان، آن ھم ھر یزھری و سل -ن، فقط دو نفر یتابع تابع
 اند؟ دهیشن

تان یزی براید تا چیاوریب«...شود:  ده میین جمله دیفتگانه، اثامنًا در تمام طرق ھ
ه کن مطلب ھم آمده ین طرق، ای، و در تمام ا»دیه بعد از من ھرگز گمراه نشوکسم یبنو

برای آن چه کجه صغرا و یت، نتین روایزی ننوشت! به فرض صّحت ایچ صپیامبر 
به گمراھی اّمتش راضی گشت و  -اذ بالّله یالع - صه پیامبر کشود  ن مییشود؟! ا می

را یبعد از او، عمومًا گمراه شدند؛ ز -ن نامه ین این و موافقیاعم از مخالف -اّمت اسالم 
ت و یه وجودش باعث ھداکت، به حّدی الزم بوده ین وصیت آمده، ایه در رواکآن گونه 

 با گفتن سخنی از صگردد، پس چرا پیامبر  ننوشتنش، سبب گمراھی مسلمانان می
به  -أعاذنا الّله  -گری از آن منصرف شد و در واقع با ننوشتن آن یا دی سجانب عمر 

دھد،  جه را میین نتیت، الزامًا این روایگمراھی اّمتش راضی گشت؟! و چون صّحت ا
 .امًال مردم است!کپس 

ه: اگر او، کنیجانی و آن، ایگر تیھای د ییگو ی از تناقضیکت، باز ھم یتاسعًا و در نھا
ه اصحاب تا لحظه رحلت کن را ھم قبول داشته باشد ید ایت را قبول دارد، باین روایا

افر بوده و نه منافق و مرتد و فاسق و گمراه؛ کاند!.. نه  ت بودهیبر راه ھدا صپیامبر 
زی ید تا چیاوریقلم و دواتی ب«فرموده است:  صا پیامبر یه گوکث آمده یرا در حدیز

ه ھمگی، کدھد  ن نشان مییو ا».. د!یپس از من گمراه نشو» زھرگ«ه کسم یتان بنویبرا
ن گمراه یتا ھرگز بعد از ا«را آمده: یاند! ز ت بودهیر ھدایامًال در مسکاز اّول تا آن لحظه، 

سم تا ھرگز یتان بنویزی را برایخواھم چ د و من مییا نون گمراه نبودهکعنی تا ی» د!ینشو
 .د!یگمراه نشو
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ت بوده یل ھدایشه بر سبیم، اصحاب ھمیه گفتکلی یرا به دالی! زالبته اشتباه نشود
جا یکم.. او یجانی را نشان دھیِی تیگو ه تناقضکن بوده یاند، اّما قصد ما ا و باقی مانده

ه کمان دارد یثی ھم ایاند و از طرفی به حد د: اصحاب ھمگی مرتد و منافق بودهیگو می
 .گفته است!ت اصحابش سخن یاز ھدا صدر آن، پیامبر 

* * * 

 داستان خشم فاطمه از أبوبکر و عمر: 
ث یه حدکن است یعه ایسندگان شیگر نویجانی و دیارھای نادرست تکاز جمله 

نِّي...!«ساختگی  ةٌ مِ عَ ةَ بَضْ اطِمَ ر بر سِر کنزاع فاطمه با أبوب«ز یآم ت مغالطهیو روا »فَ

زدن  ن آتشیھمچن ،سش توّسط عمر یستن پھلوکت و شیاذ«) و ۲۵۴(ص !» کفد
جه ینار ھم گذاشته و نتک) را ۱۹۰(ص » ر!کعت اجباری با أبوبیان بیاش در جر خانه

اند؛  مورد غضب خدا و رسولش واقع گشته بر و عمر که أبوبکرند یگ گرفته و می

ن و یخداوند با غضب فاطمه، خشمگ«؛ »إن اّ� يغضب بغضب فاطمة...!«ت یرا طبق روایز

 .!!»شود فاطمه، خوشنود میبا خوشنودی 
عت یخوردنش از عمر، و اجبار علی برای ب لییزدن خانه فاطمه و س ت آتشیروا -

 ر:کبا أبوب
ت، یه دو رواکت آمده یسه روا بر کعت علی با أبوبیّلی، در رابطه با بکبه طور 

قطعی و  که با مدارکت وسطی درست است یافراطی و جعلی ھستند و تنھا ھمان روا
 امًال سازگار است.کو فرزندانش،  س یاز جمله سخنان و اقدامات عل

ه حّتی بدون ردا کسی بود کن یر، اّولیبدون تأخ س یت افراطی اّولی: علیو اّما روا
 .ش آوردند!یش را برایرد، و سپس رداکعت یب سر کاز منزل خارج شد و با أبوب

رد کخودداری  سر کعت با أبوبیاز ب س ین است: علیه چنکت افراطی دومی یو روا
د و یشکر یر در آغاز امر، شمشیرد، و زبکعت نخواھد یه ھرگز با او بکرد کاد یو قسم 

شبانگاه ھمراه با  س ینند و علکعت یب س یه با علکرد ک د مییمردم را تھد
ند و با او کمان یپش سر کعت با أبوبیبه منازل انصار رفت تا آنھا را از ب لفاطمه

در  -اش ھجوم بردند و او را  با جمعی از اصحاب، به خانه سند و عمر یعت نمایب
دند و به زور وارد منزلش یشکاش را به آتش  ردند و خانهکد یتھد -ردنکن عتیصورت ب
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لی نواختند، به یرد و بر گوش او سکه درب خانه، به پھلوی فاطمه اصابت کشدند 
د! یسقط گرد -م داشت که در شکفرزندی  -بود شد و ُمحسن که صورتش، کای  گونه

عت یب سر کشان به مسجد برده تا با أبوبک شانکرا با طناب بستند و  س یو سپس عل
ن قوم مرا به استضعاف یه اکادم برس یزد: ای برادر! به فر اد مییفر س یند! و علک
 .١شند!!کاست مرا ب یکرده و نزدکارم کشانده و ناک

ه مشغول کھمان روز اّول  س یعل -سومی و وسطی ت یطبق روا -ه یکدر حال
لش یل تعلیرد، و اّما دلکخودداری  سر کعت با أبوبیبود، از ب صغسل جنازه پیامبر 

 آورد: ن مییچن س ید از زبان علیالحد أبی ار را، إبنکن یدر ا
د و گفت: به یر برخاست و برای مردم سخن گفت و از آنھا عذر طلبکسپس أبوب«

بود! و خداوند ما را از شّر آن حفظ نمود!  - فلتة -امر ناگھانی  یکبا من،  عتیراستی ب
نی بر گردن من افتاده یار سنگیام و امر بس ص نبودهیبه خدا سوگند! من ھرگز بر آن حر

دند ین عذرش را طلبید:) پس مھاجریگو ه میکه طاقت و توان آن را ندارم... (تا آنجا ک

دَ «ر گفتند: یو علی و زب عْ ا بَ َ قَّ النَّاسِ هبِ رٍ أَحَ كْ ا بَ بَ  أَ رَ ا نَ إِنَّ نَا إِالَّ فی املشورة وَ بْ ضِ ا غَ مَ

 ِ ولِ اهللاَّ سُ هُ  صرَ رَ مَ دْ أَ قَ لَ هُ وَ َ كِربَ هُ وَ فَ َ فُ رشَ رِ نَعْ ا لَ إِنَّ ِ وَ نَنيْ انِى اثْ ثَ ارِ وَ غَ بُ الْ احِ هُ لِصَ إِنَّ

ِ ولُ اهللاَّ سُ الَةِ بِالنَّاسِ وَ  ص رَ ىٌّ بِالصَّ وَ حَ  .٢»هُ

عنی چرا ما را در یست (یزی جز مشورت نیه ما را ناراحت ساخته، چکآنچه «
ن امر بدون ما صورت یم و ایخبر بود ل آن بیکیت ندادند و ما از تشکفه شریشورای سق

ار یرا او یم؛ زینیب عنی خالفت) میین مردم به آن (یتر ستهیر را شاکگرفت) و إّال ما أبوب
د ماست) و یسف شیه از او سّنی گذشته (و رکم یمدمش بوده و ما می دانامبر و ھیغار پ

 .»ه خود زنده بودکه امام جماعت مردم شود، در حالی کرد کز به او امر یرسول خدا ن
 صه رسول خدا ک -د یاسامه بن ز«ند: ک ت مییز از امام باقر روایخ طبرسی نیش

نه خارج شد، رسول یسپاھش از مده ھمراه کزمانی  -داشت  ار او را دوست مییبس
د، از سفرش منصرف شد و یه نامه به اسامه رسکن یوست. ھمیبه مأل أعلی پ صخدا 

اند، نزد  ر جمع شدهکه مردم بر أبوبکد ینه برگشت، آنگاه دیھمراه با سپاھش به مد

                                           
 . ۸۹تا۸۳ قیس، ص بن کتاب سلیم -۱۲۶ ، ص۲ تاریخ یعقوبی شیعی، ج -١

 . ۳۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -٢
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ه کن شده یرفت و گفت: چه شده است؟ علی فرمود: ھم ÷طالب  بن أبی علی
 .١»ردی! فرمود: آری!کعت یا تو ھم بیگفت: آنی! أسامه یب می

اند  د گروھی از مردم مرتد شدهیه دکنیپس از ا س یه: علکگر آمده است یدر جای د
داوطلبانه و از  -ش یح خویبنا به گفته صر -ّلی، اسالم در خطر است و کو به طور 

 د:یگو رد؛ چنانچه میکعت یب سر کل باطنی با أبوبیروی م

يد حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم يدعون إىل ... فأمسكت «

بكر فبايعته و هنضت معه ىف تلك  حمق دين اهللاّ... فمشيت عند ذلك إىل أبى

 .٢»...األحداث

دم گروھی از مردم مرتد شده و از یردم، اّما دکر خودداری کعت با أبوبیپس، از ب... «
نند؛ ک دعوت می ÷ مین محّمد و ابراھییآن خدا و یاند و به نابودِی د اسالم برگشته

رانی بزرگی در اسالم مشاھده یاف و وکن نشتابم، شیاری اسالم و مسلمیدم اگر به یترس
ه کتی یت امور و خالفت بر شما باشد؛ والیدادن وال ه بر من بزرگتر از، از دستکنم ک
سوی رود! پس در ھمان ھنگام، به  ه سپس از دست میکاالی چند روزی است ک

ان یردم تا باطل از مکام یردم و به ھمراه او در آن حوادث قکعت یر رفتم و بکأبوب
 .»...رفت
 .٣ »... فنظرت ىف أمر فإذا طاعتى قد سبقت بيعتى«

روی بر من یه اطاعت و پکدم یدم و دیشین، در امر خالفت خود اندی... بنابرا«
 .»شی گرفتمیر) پکعتم (با أبوبیواجب است. ھمانا در ب

عه یامًال مردود است، و چنانچه بعضی از علمای شکت افراطی دومی ین، روایبنابرا
تی جعلی و فاقد سند است! و یاند، ھم از لحاظ محتوا و ھم از لحاظ روا ردهکز اقرار ین

ری از سند آن کدام ذکچ یاند، ھ تب خود آوردهکت را در ین روایه اکتمام محّدثانی 
د یالحد أبی باشد؛ چنانچه إبن اساس بودنش می ذب و بیکل یلن خود دیاند، و ا اوردهین

                                           
 ، چاپ کربالء. ۵۰ اإلحتجاج، طبرسی، ص -١

 -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شیخ کاشف مستدرک نھج -۳۰۲ الغارات ثقفی، ص -٢
 اإلسالم.  البالغه شرح فیض ، نھج۶۲ه ھمچنین با کمی تفاوت نام

 . ۳۷ھمان، کالم  -٣
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را  -ھا الّسالم یعل -ند: عمر، خانه فاطمه یگو ه میکاقوالی «د: یگو عی مییمعتزلی ش
 .١»میم و قبول نداریشمار د، باطل مییوبکش یآتش زد و در خانه را به پھلو

-۲۳۱» (سار نظامیبن  میإبراھ«ن داستان پرداخت، یه به جعل اکسی کن ینخست
تاب خود کدر » أبوالفتح شھرستانی«ه بود.. چنانچه یس فرقه نظامییھجری) ر۱۶۰

ن به بزرگان صحابه بود... وی، داستانی یش، توھیارھاکن مورد از یازدھمی«د: یگو می
رد و کن یم فاطمه را زد و سقط جنکعت، شیرد و گفت: عمر در روز بکن جعل یدروغ

ه جز علی و فاطمه و یکد! در حالینانش بسوزانکمه را با سازد: خانه فاط اد مییفر
 .٢»گر در خانه نبودیسی دکن، یحسن

اّما آنچه «د: یگو سار پرداخته و مییبن  مید إبراھیز به نقد آراء و عقاید نیالحد أبی إبن
ردند تا آن را بسوزانند، کزم جمع یه ھکنیرده و اکر کاو در مورد حمله به خانه فاطمه ذ

 .٣»ر موّثق است!یه فاقد سند و غکخبر واحدی است 
ن مورد یدر ا -عه یگر شیاز علمای د -ز ین» الھی تیدمحّمدتقی آیس«تر کد

ه به موضوع کوطی در آثاری ین بعدی، مانند مسعودی و حّتی سیمؤلف«د: یگو می
ساسی مھّمی درباره واقعه م، مطلب ایدان ه میکاند تا آنجا  خالفت اختصاص داده

نی ھمچون طبرسی و مجلسی به وجود آمد یعی توّسط مؤّلفیند، بعدًا آثار شیافزا نمی
ه فاقد کع یعتی جدلی ھستند و اخباری را به طرفداری از تشیه عمدتًا دارای طبک

ن روش یفه، بھتریع سقیخی ھستند، وارد ساختند... به منظور بازسازی وقایارزش تار
ن آثارش از یه ھمچنکسنده، بلین نویتر مییه نه تنھا قدکرا » إسحاق إبن«ه کن است یا

 .٤»م...یریار بگکده است، اساس یھشام به ما رس ق إبنیطر
 س ین و جسارت بزرگی نسبت به علیت، توھین روایان، با قبول ایعیجانی و شیت

ه در کای  اند؛ علی ن، نشان دادهکیل و مسیر و ترسو و ذلیار تحقیروا داشته و او را بس
ف است، ین ھمه ترسو و ضعیا -ان یعیگر در نظر شیت دیت و چند رواین روایا -

                                           
 . ۳۱۷ ، ص۱ البالغة، ج شرح نھج -١

 . ۷۱ ، ص۱ الملل و النحل، شھرستانی، ج -٢

 . ۳۴ ، ص۲ البالغة، ج شرح نھج -٣

، چاپ دفتر نشر و ۵۷ الھی، ترجمه دکتر جعفری، ص تشیع در مسیر تاریخ، سیدمحّمدتقی آیت -٤
 .فرھنگ اسالمی
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ن کت است! چطور ممکن ھمه شجاع و توانمند و باشویا -گر یات دیدر روا -چطور 
 -ا به غالمش ی سبه عمر  -م یشناس ه ما از او میکبا آن شجاعتی  - س یه علکاست 
ای وارد  صدمه -است  صه دختر رسول خدا ک -صت دھد تا به ھمسرش فر -قنفذ 

ف و ترسو یبه قدری ضع س یا علیمش به قتل برسانند؟! آکنند و فرزندش را در شک
ت یه در رواک -ن است یند؟! اگر چنکاش دفاع  م خانوادگییه نتواند از حرکبود 

رھبری جامعه مسلمانان توانست اّدعای خالفت و  چگونه می -ن است! یان چنیعیش
ند و آن را اداره کتوانست از امپراطوری پھناور و نوپای اسالم دفاع  د؟! چگونه میینما
رد!!.. ک اش را اداره می واری خانهیه چھاردکرد ک د؟! آری! آن چنان اداره میینما

گرفت، علی  مورد ضرب و شتم قرار می سه فاطمه توّسط عمر کاند: زمانی  آورده
طالب!  زد: ای پسر أبی اد مییرد، و فاطمه فرک اری نمیکن ماجرا بود و یر اگ نظاره

 .١رد!کاری نکت ماند و کشتند! و... ولی علی ھمچنان ساکنم را یجن
رخدا و شھسوار اسالم و قاتل یش - س ین دروغھا، با شأن و مقام علیا ایآ

ن! خادم کرشکان شیان اخبار و طوطین راویا ایسازگار است؟! آ -عبدودھا!  عمروبن
ست؟! یحرمتھا به علی و فرزندانش، گناه ن کن جسارتھا و ھتیا اینند؟! آیاسالم و مسلم

اش را نشان دھند؟.. و باالخره،  و خانواده س یت علیار، مظلومکن یخواھند با ا ا مییآ
لی یند و بر صورتش سکش را می - صدختر پیامبر  -ه پھلوی فاطمه کا عمری یآ

ه با دختر فاطمه و نواده کشد، سزاوار است ک اش را به آتش می انهنوازد و خ می
ولّی و عاقد  -ن قاضی صدر اسالم یبزرگتر - س یند و خود علکازدواج  صپیامبر

 .احش باشد؟!کن
ھرگز دخترش  س یسر زده بود، عل ساری از عمر کن یچن -به فرض محال  -اگر 

 ساح عمر کبه ن -نب بود ین و زیو حسه از فاطمه و خواھر تنی حسن ک -لثوم را ک ام
 بن یه قاتل مادر و برادرشان محسن بود! نه حسن و حسکسی کآورد؛  درنمی

رده و به کمال یه حّق پدرشان را پاکسی شود که خواھرشان ھمسر کشدند  راضی می
ش یو ھنوز متوّلد نشده و نام محسن را برا -م داشته که در شکنی یمادرشان و جن

                                           
أعیان الشیعة، محسن امین،  -۲۰۳-۲۰۴ حق الیقین، مجلسی، ص -۲۵۹ األمالی، طوسی، ص -١

 . ۲۶ بخش اّول، ص
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گشت ھمسر  لثوم راضی میک بتی رسانده است، و نه خود اّم ین مصیچن - اند! گذارده
 .ب رسانده است!یرده و به او آسکت یه مادرش را اذکسی شود ک

لثوم را به ھمسری ک دخترش اّم  س یعل -و سّنی  -عه یش کق مداریآری! به تصد
و فرزندش لثوم ک ه اّم کثمره ازدواجشان بود » دیز«پسر به نام  یکدرآورد و  سعمر 

 .١ردندکساعت وفات  یکبا ھم در  - سپس از شھادت عمر  -د، ھر دو یز
خطاب، دختر علی را غصب نمود و علی نتوانست  ند: عمربنیگو ه میکنیو جالب ا

 ٢ا ی. »فرج غصبناه! كإن ذل«ند: ک ت میینی از جعفر صادق روایلکه کمانع شود؛ چنان

ن، ید و بنابرایعمر دھد، ولی از او ترسخواست دخترش را به  علی نمی«ند: یگو می
 .٣»ل خود قرار داد!کین امر، ویش را در ایعّباس عمو

دھند و چگونه به او اھانت  ف و ناتوان، نشان مییرا چقدر ضع س یه علکد ینیبب
 .نند!!ک می

ن یت جعلی و دروغین رواید، ایگو ه استاد محّمدعّزت دروزة میکپس ھمانگونه 
ان و ین اموین، بیه پس از دوران خلفای راشدکجه رقابتی است ینتت، ین روایا«است: 
 .٤»د آمده استیان پدیھاشم

ھا نقل یونیھا برای اجالف و اوباش و اف خانه ه نّقاالن قھوهکماند  ی مییو به داستانھا
نون، در مساجد و که، اکنیما اکآورند!!  ق، پولی به دست میین طرینند و از اک می

ن یه تنھا در اکی ھستند ین بار علمایھر داستانی شده و نقاالن آن، ا گاھھا، آخر هکیت
ن عوام را ین چنیند، و ایه بگوکدانند  زی نمییر از آن، چینه علم دارند و غیزم

 .ند!!یربا ر و مالشان را میکبند و فیفر می
 

                                           
اإلستبصار، طوسی، أبواب العدة، باب المتوفی عنھا زوجھا،  -۱۱۵ ، ص۶ فروع کافی، کتاب الطالق، ج -١

مقّدس اردبیلی،  حقیقةالشیعة، -۲۶۲ ، ص۹ تھذیب األحکام، کتاب المیراث، ج -۳۵۳ ، ص۳ ج
اآلمال، شیخ عباس  منتھی - ۷۶-۸۲-۸۵ مجالس المؤمنین، شوشتری، ص -، چاپ تھران ۲۷۷ ص

 ، چاپ ایران قدیم.»ذکر أوالد أمیرالـمؤمنین«، تحت عنوان ۶ ، فصل۱۸۶ ، ص۱ قمی، ج
 ، چاپ ھند.۱۴۱ ، ص۲ فروع کافی، ج - ٢

 .۲۷۷ حدیقة الشیعة، مقّدس اردبیلی، ص - ٣

 .۲۱ العرب و اإلسالم، محّمد دروزة، ص تاریخ -٤
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 :کقضیه فد 
ای  عه، آن را به گونهیجانی و علمای شیه تکگری است ی، ماجرای دکداستان فد

اند ثابت  دشان برسند! خواستهیاند تا به خواسته پل اند و طوری جلوه داده ردهکبزرگ 
را  کفد صد بوده و پیامبر یاختالف شد صن اصحاب و خاندان پیامبر یه بکنند ک

رد و فاطمه از او کر آن را از او غصب که بعد از وفاتش، أبوبکده بود، یبه فاطمه بخش

مورد خشم و  سر کأبوب .»إن اّ� يغضب بغضب فاطمة«ت یشد و طبق روا نیخشمگ
 .غضب خدا قرار گرفت!

ه کونت داشتند.. زمانی کان در آن سیھودیه کی در حجاز بود ینام روستا کفد
 -ن بدون دژ و بارو بود یه سرزمک - کان فدیھودید، یبر توّسط مسلمانان فتح گردیخ
 -می بودند کھای مستح ه دارای دژھا و قلعهک -بر یان خیھودیه چه بر سر کدند ید

ان یھودیبا  صه رسول خدا کدند یآمد.. لذا دچار ترس و وحشت شدند. از طرفی د
نند و در کار کنھا و درختھای خود یه روی زمکرده است کن مبنا مصالحه یبر، بر ایخ

ه رسول کن ن سبب، بدون آیمی از محصوالت را بردارند.. به ھمیارشان، نکمقابل 
با  صای ھمانند آنچه پیامبر  م شدند و خواھان معاملهیبا آنھا بجنگد، تسل صخدا

 ش گرفته بود، با خود شدند.یبر در پیان خیھودی
ھمچون اموال  - که اراضی فدکاند  دهین عقیره بر ایان سیخ و راویثر توارکا
م قرار یمشمول تقسبر، یم خیبود و ھمانند غنا صخاص رسول خدا  کمل -ر ینض بنی
گرش، از یآن، از آِن خدا و رسولش، و چھارپنجم د -پنجم  یک -ه خمس کگرفت  نمی

ن اراضی به مصرف ھمان مواردی یدات ایه تمام عاکن باشد، بلین و مجاھدیآِن مھاجر
عنی از آِن خدا و رسول و یشد؛  نه مییم در آن موارد ھزیر غنایه خمس ساکد یرس می

ن سبب، رسول یماندگان بود و به ھم ان و درراهینوایمان و بیتینش، ایکبستگان و نزد
مانده آن یرساند و از باق آن را در مصالح عاّمه مسلمانان به مصرف می ١صخدا
 رد.ک ن مییتأماش را به نحو متعارف،  ھای زندگی خود و خانواده نهیھز

ج یبه معنی را صخاّص رسول خدا  کمل -اند  خ آوردهیه توارکآنگونه  -ن یبنابرا
ت کیاند، نزاعی بر سر مال ھا پنداشته جانییه تکلمه نبود تا به ارث برسد و آنچنانکن یا

و سرپرستی بر امور آن و  کور، اختالف بر سر اداره فدکه اختالف مذکآن رخ دھد.. بل
                                           

 ).۶-۱۰(الحشر:  -١
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ن اراضی در یه اکن اعتبار ین خود بوده است! بدیداتش در موارد معیمصرف درآمد و عا
ار یه تنھا در اختکسرپرستی عامه قرار نداشته و دارای سرپرستی خاّصی است ه یسا

 رد.یگ نان او در خاندانش قرار مییو جانش صرسول خدا 
زنده بود، خود شخصًا اداره آن را به عھده داشت، اّما  صه پیامبر کمادامی 

 - ص د، فاطمه و ھمسران پیامبریبه خالفت رس سر کافت و أبوبیه وفات کھنگامی 
را  کخواستند تا فد سر کز از أبوبین صات عّباس عموی پیامبر یو طبق بعضی از روا

امبران، ارث بر جای یما پ«ه: کرا  صارشان قرار دھد، وی فرموده پیامبر یدر اخت
من «ادآور شد و گفت: یبه آنان » م، صدقه استیا م و آن چه از خود گذاشتهیگذار نمی
دانم و به خدا سوگند! بستگان  باشد، خانواده خود می صه را خانواده رسول خدا کھر 

نم و کی یکشاوندان خود نیه به خوکتر از آنند  داشتنی برای من دوست صرسول خدا 
به آنان خودداری  کاز دادن فد سر کو لذا أبوب».. ش استوار بدارمیوند آنان را با خویپ
ناراحت شد و  لفاطمه  -! کوکات مشیضی از روابنا به بع -ن ین بیرد و در اک

 ١حرف نزد سر کافت، با أبوبیه وفات کن جھت در دل گرفت و تا زمانی یاندوھی از ا
بوده  صروز بعد از وفات پیامبر  ۷۵عه، وفاتش سه ماه و به قولی یات شیه طبق رواک

 .٢است
عنی فاطمه از یعه برخالف آن آمده است؛ یش -ح یصح -ات یاّما در بعضی از روا

ثم بحرانی و یم ه راضی گشت؛ چنانچه إبنکنه تنھا ناراحت نشد، بل سر کسخن أبوب
ه کر به فاطمه گفت: ھمانا آنچه را کأبوب«اند:  البالغه آورده عی در شرح نھجیدنبلی ش

داشت و  حتاج شما را برمیی، ماکاز فد صبرای پدرت است، برای توست. رسول خدا 
ه او کنی کار را بکن یز ھمیه تو نکسته است یرد، و شاک م مییدا تقسمابقی را در راه خ

ا در ی .٣»ندکار را بکن یه ھمکر عھد داد کرد.. پس فاطمه به آن راضی شد و به أبوبک
د:) یگو ه میکر بعد از آن نزد فاطمه رفت... (تا آنجا کپس أبوب«اند:  گر آوردهیتی دیروا

                                           
 . ۲۰۳ ، ص۲ البدایة والنھایة، ج -١

 . ۶۲۸ شناسی، شریعتی، ص اسالم -۶۵۲ البالغة، شرح فیض اإلسالم، ص نھج -٢

الدرةالنجفیة، شرح دنبلی،  -،چاپ تھران ۱۰۷ ، ص۵ میثم بحرانی، ج البالغة، إبن شرح نھج -٣
 چاپ تبریز.، ۳۳۱-۳۳۲ ص
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ه در مقام عمل کرد، بلکتفا نکگفتن ا ھا به سخنتن سر کأبوب ١». پس فاطمه راضی شد
 -ض اإلسالم یثم بحرانی و فیم د و إبنیالحد أبی رد؛ چنانچه إبنکار را کن یز، ھمین

) را گرفته و کعنی فدیر غّله و سود آن (کأبوب«اند:  آورده -البالغه  عی نھجیشارحان ش
رد. عمر و عثمان ک م مییتقسمانده آن را یداد و باق می ‡ت یب اھلت به یفاکبه قدر 

 .٢»ردکار را کن یز ھمین ÷ردند. به دنبالشان علی کار را کن یز ھمین
ه کنخواسته بود، بل سر کراث از أبوبیرا به عنوان م کفد لن، فاطمه یبنابرا

ه پیامبر کھمانگونه  -رات یدات آن در امور خیه اداره مصارف و عاکخواھان آن بوده 
به  -رد ک بر، رفتار مییر و سھم خود از محصوالت خینض و بنی کبا اموال فد ص

ق فاطمه خواھان یاز طر س یآورد: عّباس و عل ر مییثک عھده او باشد؛ چنانچه إبن
ه کز خواھان آن بودند ید و نیرس ه به مصرف صدقات میکن اراضی بودند ینظارت بر ا

رسانده، به مصرف  رف میبه مص صه پیامبر کن اموال را در ھمان مواردی یخود، ا
 .٣»برسانند

امًال به ک -ه صحابه بوده یه فقک - س یرا علیاند؛ ز راث نبودهیآنان ھرگز خواھان م
گاه بوده است؛ » م و...یگذار امبران ارث بر جای نمییما پ«ه: ک صن سخن پیامبر یا آ

گفته  -انی کاألوطار شو لیخ طبری و نیطبق گزارش تار -ز ین س یچنانچه خود عل
 ام!. دهیث را شنین حدیز ای: من ندیگو ند و میک ق مییرا تصد سر کأبوب

ه داده یرا به فاطمه ھد کقبًال فد صه پیامبر کند ک جانی اّدعا مییه، تکنیو جالب ا
گر آن یرا به عنوان ارث خواست، اّما در جای د کد: فاطمه فدیگو جا مییکبود! چطور 

 .ده بود!!یآن را بدو بخش صه پیامبر کداند  ای می هیرا ھد
راث یاگر چنانچه م -م، ھرگز از حّق مسّلم خود یشناس را می س یه علکو ھمچنان

ر مستحّقان دفاع یگذرد و تا پای مرگ از حّق خود و ھمسرش و سا نمی -بوده باشد 

                                           
شرح  - ۱۰۷ ، ص۵ میثم، ج شرح إبن -، چاپ بیروت ۵۷ ، ص۱ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -١

 ، چاپ تھران.۱۸۰ حق الیقین، مجلسی، ص - ۳۳۱ دنبلی، ص
، ۵اإلسالم، جزء شرح فیض -۱۰۷ ، ص۵ میثم بحرانی، ج إبن -۴ الحدید، ج أبی البالغة، شرح إبن نھج -٢

 .۳۳۲ ، ص»الدرة النجفیة«دنبلی به نام شرح  -۹۶۹ ص
 .۲۰۳ ، ص۴ البدایة والنھایة، ج - ٣
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ق یه او را تصدکپردازد، بل به مناقشه نمی سر که نه تنھا با أبوبکم ینیب ند، ولی میک می
خواند و نام فرزندانش را با نام  ند و پشت سرش نماز میک ز مییعت نیند و با او بک می

 .ند و...!!ک نامگذاری می» رکأبوب«
م و ھرچه ھست، یگذار امبران ارث بر جای نمییما پ -ت ین روایه، اکنیل ما ایو دل

سخنی  صن است، پیامبر کعه آمده است؛ چطور ممیتب خود شکدر  -صدقه است 
ن احتجاج یچن سر کده باشند و بر أبوبیموده باشد، و علی و فاطمه، آن را نشنفر
 .نند!ک

ت شده یاز امام باقر روا -دانند  تب میکن یتر حیان، صحیعیه شک -افی کتاب کدر 
 است:

فَْضَل العالِم ىلع الَعابِِد َكفضل القمر يللة ابلدِر ىلع سائِر «: صقال رسول اهللا

ثُوا ِدينارالَكَواِكب، َو�ِن  ثُوا الُعلماَء َوَرثَُة األنبياء، َو�ِنَّ األنبياَء لم يَُورِّ ا وال ِدرْهما ، َورَّ
َخَذ حِبّظ َوافِرالعلم

َ
َخَذُه أ

َ
 .١»، َ�َمن أ

ھای  ر ستارهیفرمود: برتری عالم به عابد، ھمچون برتری ماه بر سا صرسول خدا «
ناری و نه یامبران ھرگز نه دیستند و پامبران ھیشب بدر است، و ھمانا علماء، وارثان پ

س از آن کگذارند. پس ھر ه علم را بر جای میکگذارند، بل درھمی از خود به ارث نمی
 .»گرفت، استفاده فراوانی برده است

، العلامء ورثة األنبياءإن «ت شده است: یت از پدرش امام صادق رواین روایه ایو شب

 .٢»إنام أورثوا أحاديث من أحاديثهمال درمها، وأن األنبياء مل يورثوا دينارا و ذاكو

نار را بر جای یه آنھا، ھرگز درھم و دکنیامبران ھستند و ایھمانا علماء، وارثان پ«
 .»گذارند ث خود را به ارث وامییثی از احادیه احادکگذارند، بل نمی

ھمراه  صفاطمه دختر رسول خدا «ند: ک ت مییز رواین -خ صدوق یش -ه یبابو إبن
ه در بستر کزمانی  صنزد پیامبر  -ھما الّسالم یعل -ن یبا دو فرزندش حسن و حس

شان یزی را براین دو فرزندانت ھستند، چیماری بود، رفت و گفت: ای رسول خدا! ایب

                                           
 ، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم المتعلم.۳۴ ، ص۱ اصول کافی، کلینی، ج -١

 ، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. ۳۲ ، ص۱ ھمان، ج -٢
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و  ن، جرأتیادت من، و اّما برای حسیبت و سیبه ارث بگذار! فرمود: اّما برای حسن، ھ
 .١»بخشش و سخاوت من باشد!
اش نبود،  تنھا ورثه لبود، فاطمه  صراث پیامبر یم کاز طرفی، اگر اراضی فد

ات یطبق آ-ه زنده بود، ھمگی کش ی، و سپس عّباس عموصه ھمسران پیامبر کبل
 .بودند! صجزو وارثان پیامبر  -قرآن 

ه کخبرند  شان بیق مذھبیعه، از حقایجانی و علمای شینی ھمچون تیانگار معترض
ه کن، عنوان بابی است یا».. برند! زی به ارث نمیین و مزارع، چیو زم کزنھا، از مل«

ل ینی، ذیلکاند؛ چنانچه  ن مورد اختصاص دادهیبه ھم -مستقّالً  -عه ین شیمحّدث
 ات متعّددی را آورده است:یھمان باب، روا

ال من ال يرثن من األرض والنساء «ه فرمود: کت شده ین روایالعابد نیاز امام ز

 .٣»برند ن و مزرعه و خانه و اثاث منزل، ارث نمییزی از زمیزنھا، چ« .»شيئا ٢العقار
عبدالّله جعفر (امام  د: از أبییگو ّسر مییم«ند: ک ت مییه از امام باقر روایبابو ا إبنی

فأما األرض «دم، فرمود: یپرس» برند؟ زی را به ارث مییه چه چکزنان «باقر) در مورد 

راثی بدانان یچ می، ھکن و مزارع و امالیدر زم« »العقارات فال مرياث هلن فيهو

 .٤»رسد نمی
 کبردن زنان در امال شان، در عدم ارثیه ھمه علماکارند یات بسینگونه روایو مثل ا

بنا به  -ن است، چطور فاطمه ی. و اگر چن٥نھا، مّتفق ھستندیخانه و مزارع و زم
 .ند؟!ک را درخواست می کفد -شان یاّدعا

امل از نزد کت یه فاطمه با رضاکم یردکثابت  -عه یات خود شیطبق روا -اگر چه 
ن شده است! با توّجه به ین بوده و فاطمه خشمگیه چنکم یریبرگشت، اّما گ سر کأبوب

اگر نامش  -ن نزاع ی، در اس یدات علیین اقدامات و تأیم و ھمچنیه آوردکاتی ین روایا

                                           
 . ۷۷ کتاب الخصال، صدوق، ص -١

 و اثاث منزل.. (المنجد). العقار: ملک، مزرعه، خانه  -٢

 . ۱۳۷ ، ص۷ فروع کافی، کتاب المواریث، ج -٣

 . ۳۴۷ ، ص۴ من الیحضره الفقیه، شیخ صدوق، کتاب الفرائض و المیراث، ج -٤

 در این مورد به کتب فقه شیعه مراجعه شود. -٥
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ه کار بوده کا مگر غصب حقوقی در یسی بوده است؟! آکحق با چه  -م! یزاع بگذاررا ن
 ند:ک ت مییخ مجلسی رواید؟! شیفاطمه به خشم آ

ر فضل و کن شده، به او گفت: من منید فاطمه خشمگیه دکر، زمانی کھمانا أبوب«
ه امر رسول کن یام، مگر ا را از تو مانع نشده کستم، و فدین صقرابت تو با رسول خدا 

دم یه از رسول خدا شنکرم یگ ام، و خدا را شاھد می ردهکروی یرا امتثال و پ صخدا 
ماند،  ه از ما باقی میکم. آنچه یگذار امبران، ارث بر جای نمییه فرمود: ما جماعت پک

ام و من در  ردهکار را کن یمت و علم است.. و من به اّتفاق مسلمانان اکتاب و حکتنھا 
خواھی، پس از مال من ھرچه خواستی بردار؛  ستم.. و اّما اگر مال مییتنھا نن مورد یا
س کچ یی برای فرزندانت ھستی.. ھکز و فرزندمانده پدرت، و شجره پایرا تو عزیز

 .١»ر شودکتواند فضل تو را من نمی
ن یرا خشمگ لن سخنانش، فاطمه یبا ا سر که أبوبکد یتواند بگو سی میکا یآ

 .رده است؟!کت یغصب و او را اذ رده و حّقش راک
به خالفت  ÷ن یرالمؤمنیه امکزمانی «د: یگو می -عه یاز علمای ش -الھدی  علم

 سخن گفت و فرمود: کد، درباره رّد فدیرس

 .٢»أمضاه عمر! أن أردّ شيئا منع منه أبوبكر وإنى ألستحيى من اهللاّ«

ر و پس از او، که أبوبکزی را برگردانم یه چکنم ک به راستی من از خدا شرم می«
 .»اند! ردهکعمر منع 

خداوند مرا «ه: کن مورد سؤال شد یه از امام باقر در ھمکن جھت، زمانی یو به ھم
اند؟!  ا در حّق شما ظلمی رواداشتهیست؟! آیر و عمر چکت سازد! نظرت درباره أبوبیفدا

ان، ترساننده یجھان رد تا برایکاش نازل  ه قرآن را بر بندهکسی کفرمود: نه! سوگند به 
ت یاند! گفتم: فدا ردهکچ ظلمی در حّق ما نیای از خردل، ھ باشد! به اندازه مثقال دانه

ا و آخرت یم؟! فرمود: آری! وای بر تو! پس آن دو را در دنیا آنھا را دوست بداریشوم! آ
 .٣»رم!یگ امت من بر گردن مییردی، در قکدوست بدار! اگر ضرر 

                                           
 ۲۰۱-۲۰۲ حق الیقین، مجلسی، ص -١

 . ۸۲ ، ص۴ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -۲۳۱ الھدی، ص الشافی، سیدمرتضی علم -٢

 .۸۲ ، ص۴ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -٣
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بوده  سر کار بوده، و نه نزاعی! و صرفًا درخواستی از أبوبکن، نه خشمی در یبنابرا
ه یراضی گشت و قض سر کتًا با سخنان أبوبیه نھاکرا به او واگذارد،  که سرپرستی فدک

قھر  سر کش با أبوبیه فاطمه تا آخر وفات خوکجانی مّدعی است یتمام شد.. اّما ت
 سر که چون فاطمه از أبوبکسازد  فق میثی ملتین موضوع را با حدیند و اک می

 .ن شده، پس مورد غضب خدا و رسولش واقع گشته است!یخشمگ

مطالبی را  - »فاطمة بضعة منى...« -ث ین حدیما قبًال به طور مختصر، درباره ا
به ھمراه چند  -ه به زودی خواھد آمد، مفصًال کی یھا م، در بحث نامهیا ردهکبازگو 

شورای شش «ز یو ن» رةیبن نو کد و مالیخالدبن ول«ان یرگر ھمچون جیموضوع د
م و لذا به خاطر یا مورد بررسی قرار داده -» فه سوم از جانب عمرین خلیینفری تع

 م.ینک ن مقدار بسنده مییم، به ھمالکری از اطاله یجلوگ
* * * 

 داستان تغییردادن احکام خدا توّسط خلفاء:
ل یه فضاکنیبرای ا -عه یت از علمای شیبه تبع -ش یتابھاکنار کجانی در گوشه و یت

ن، یام خدا، بدعتگزاران در دکردھنده احیید، آنھا را تغیدار نما هکو مناقب خلفاء را ل
ند و معتقد است آنھا نه تنھا ک ننده حرامش معرفی میک ننده حالل خدا و حاللک حرام

امی را برخالف قرآن و سّنت صادر که احکردند، بلکروی نیپ صاز سّنت پیامبر 
ردند و حّتی در نمازھا و کم یرا تحر -متعه  -ه ازدواج موّقت کای  نمودند.. به گونه

 .ردند!کجاد یراتی اییوضو تغ
 م:یپرداز ش آورده، مییتابھاکجانی در یه تکنجا به دو نمونه از مواردی یه در اک

 متعه یا نکاح موّقت:
ن موضوع اختصاص داده و ی، فصلی را به ا»انیراستگو ھمراه با«تاب کجانی در یت

 ند:ک ف میین تعریدر ابتداء، آن را چن
شود، مگر با  دار، مانند ازدواج دائمی منعقد نمی ا ازدواج موّقت مّدتیاح متعه کن«

د: خودم را یه زن به مرد بگوکن معنی یجاب است؛ به ایه مشتمل بر قبول و اکعقدی 
ن قدر و آن قدر است و به فالن مّدت، یه مقدارش اکای  هیم با مھردر ازدواج تو درآورد

 )۳۴۳(ص ». ت نشان دادمیا رضایردم کد: قبول یسپس مرد بگو
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ماه، و...  یکھفته،  یکروز،  یکساعت،  یکتواند به مّدت  ف، متعه میین تعریبا ا
باشد، چه طال حال چه پول  -عنی اجرتش یه و متعه زن یمنعقد شود و در مقابل، مھر

 گردد. پرداخت می -و...  کو پوشا ور و چه لباسیو ز
ده شد: به آن زن چه ین مورد پرسیه از او در اکاند: زمانی  ردهکت یاز امام صادق روا

آورم بر  ی: تو را به متعه خود درمییگو ردم؟! فرمود: میکه با آن خلوت کم زمانی یبگو
ار است و نه ارثی، به مّدت چند روز و کی در امبرش، نه وارثیتاب خدا و سّنت پکطبق 

ن ین قدر درھم، و مقدار اجرتش را معین قدر سال، و به مقدار ایاگر خواستی، به مّدت ا
 .١»اد!یا زیم باشد، کنی، حال چه ک نی و او را راضی میک می

اح را بر آن کتوان نام ازدواج و ن ه نمیکق، متعه نوعی وصلت است یبه طور دق
باشد و تنھا  ام و آثار ازدواج واقعی نمیکاز اح یکچ یرا دارای ھیرد؛ زکاطالق 

 را:یباشد؛ ز می» ری از اویگ امک گرفتن زن و اجاره«
شود،  ن، در حضور دو شاھد برقرار میین طرفیاح با عقد بکدر ازدواج دائمی، ن -۱

ح است! چنانچه از امام جعفر یه در متعه، عقد بدون شاھد صحکدر حالی 
 .٢تواند بدون شاھد باشد! ه متعه میکاند  صادق آورده

 ٣ه در متعه،کند، در حالی کتواند با زن مسلمان ازدواج  در ازدواج، مرد تنھا می -۲

ت یطبق روا -رد و کز وصلت یان نیحیان و مسیھودیان و یتوان با مجوس می
 .٤رادی ندارد!یچ ایھ -امام صادق و رضا 

ه در ک، در حالی ٥ندکاح کف نیو عف که با زن پاکدر ازدواج، واجب است  -۳
 .١دارد! را آنھا را از فجور بازمییرد؛ زکز وصلت یتوان با زنان فاجره ن متعه، می

                                           
 .۴۵۵ ، ص۵ فروع کافی، کلینی، ج -١

 ۲۴۹-۴۴۹ ھمان، ص -٢

ٰ يُۡؤِمنَّ ﴿فرماید:  خداوند می -٣ ْ ٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت َح�َّ و با زنان مشرک . «]۲۲۱[البقرة:  ﴾َوَ� تَنِكُحوا
 )۲۲۱(البقرة/». کتاب) تا ایمان نیاورند، ازدواج نکنید (اھل

شرایع اإلسالم، از کتب مشھور  -۱۴۴ ، ص۳ اإلستبصار، طوسی، ج -۲۵۶ ، ص۷ تھذیب األحکام، ج -٤
 . ۱۸۴ فقه، تألیف جعفربن حسن، ص

ۡخَدانٖ َوَ� ُمتَِّخَ�ِٰت  ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت ﴿فرماید:  قرآن می -٥
َ
باید (در ازدواج)، . «]۲۵[النساء:  ﴾أ

زنان و کنیزانی را برگزینید که باعّفت و پاکدامن باشند و فاجره نباشند و برای خود دوستان و 
 ».رفقای (نامشروع) برنگزیده باشند
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ت یطبق روا -ه شوھردار است کتوان با زنی  در متعه برخالف ازدواج حّتی می -۴
 .٢رد!کمتعه  -امام صادق 

 ٣ار و دختران نابالغ وکتوان با زنان زنا می -قی یازدواج حقبرخالف  -در متعه  -۵
نی یالّله خم تیه آکھمانگونه  ٤ رد،کز وصلت یرخوارگان نیخردسال و حّتی باش

 .٥ند!ک حمییتصر
  هک، در حالی ٦ا ولی، شرط صّحت ازدواج استیدر ازدواج واقعی، موافقت پدر  -۶

ت یطبق روا -ا زن یتوان بدون اجازه ولی و سرپرست، با دختر  در متعه، می
 .٧رد!کمتعه برقرار  -امام صادق 

                                                                                                       
 . ۲۵۳ ، ص۷ تھذیب األحکام، طوسی، ج -١

از فضل «.. در روایت طوسی آمده است: ۱۴۴ ، ص۳ ألحکام، جتھذیب ا -۴۲۶ ، ص۵ فروع کافی، ج -٢
غالم محّمدبن راشد چنین روایت است که به امام صادق گفت: من با زنی متعه کردم در حالی که 
احساس کردم دارای شوھر است، و لذا تحقیق کردم تا اینکه دیدم شوھر دارد! امام فرمود: ولی من 

 ». کنم!! ھرگز تحقیق نمی
 ، چاپ قم.۲۹۲ یرالوسیلة، خمینی، صتحر -٣

، ۵ فروع کافی، کلینی، ج -۲۵۵ ، ص۷ تھذیب األحکام، ج -۱۴۵ ، ص۳ اإلستبصار، طوسی، ج -٤
 .۴۶۳ ص

ال بأس بالتمتع «.. چنانکه در کتابش آورده است: ۱۲، مسأله شماره ۲۴۱ ، ص۲ تحریرالوسیلة، ج - ٥
 ».وتقبیالً  -خذیھا أی یضع َذکَره بین ف -بالرضیعة ضمًا وتفخیذًا 

ُجورَُهنَّ ﴿فرماید:  قرآن می - ٦
ُ
ۡهلِِهنَّ وََءاتُوُهنَّ أ

َ
پس با . «]۲۵[النساء:  ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف فَٱنِ�ُحوُهنَّ �ِإِۡذِن أ

اجازه ولی و صاحبشان با آنان ازدواج کرده و مھریه آنھا را زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت، 
 ».بپردازید

ٰلِِحَ� ِمۡن ِعَبادُِ�ۡم �َمآ�ُِ�مۡ ﴿فرماید:  و می  َ�َٰ�ٰ ِمنُ�ۡم َوٱل�َّ
َ
نِ�ُحواْ ٱۡ�

َ
مردان . «]۳۲[النور:  ﴾َوأ

 ».و زنان مجّرد خود و کنیزان شایسته خویش را به ازدواج یکدیگر درآورید

ْ َوَ� تُنِكُحواْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ﴿فرماید:  و باز می  ٰ يُۡؤمُِنوا و (زنان و دختران خود را) به . «]۲۲۱[البقرة:  ﴾َح�َّ
 ».ازدواج مردان مشرک درنیاورید، مادامی که ایمان نیاورند

 ، چاپ تھران.۱۸۶ ، ص۲ شرایع اإلسالم، حّلی، ج -۲۵۴ ، ص۷ تھذیب األحکام، ج -٧
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 -جا داشته باشد، ولی در متعه یکتواند  شتر از چھار زن نمییدر ازدواج، مرد ب -۷
تواند ھزار نفر را با ھم داشته باشد؛  می -ن یالعابد نیت امام صادق و زیطبق روا

 .١شده، مستأجر است! ت، زن متعهیروا را طبقیز
برد،  ارث می -ند ک ه فوت میکزمانی  -در ازدواج دائمی، ھمسر از شوھرش  -۸

 .٢ست!ین نین چنیولی در متعه ا
و  کو پوشا کقی، بر شوھر واجب است تا نفقه، خورد و خورایدر ازدواج حق -۹

ه و ند، چه در حال عاّدی و چه در زمان شمردن عّد کن ین زن را تأمکمس
 .٣ست!ین نیردن مّدت طالق، اّما در متعه چنک طی

تواند برای  ن است، اّما در متعه مییی از زوجیکمی تا مرگ یمّدت ازدواج دا -۱۰
ه مرد کسال و ھر مقداری  یکماه و  یکا یروز،  یکا یربع ساعت و  یک

 .٤رد!یپذ ند و زن میک شنھاد مییپ
ه در متعه طالق وجود کامش را دارد، در حالی کمی، طالق و احیازدواج دا -۱۱

دام، خود به خود کمانی ھریا پشیافتن مّدت متعه، ی انیه به صرف پاکندارد، بل
 .٥پردازد! ار خود میکدام به کشود و ھر جاری فسخ مییقرارداد است

ه در فسخ کدر ازدواج، عّده طالق، گذشت چھار ماه و ده روز است، در حالی  -۱۲
ا عّده یان حاملگی و یا پای -روز است  ۴۵ثر که حّداک -ض یح مّدت متعه، دو

 .٦اش است! ه بعد از آزادییجار

                                           
الـمتعة «.. و نّص این روایات: ۱۴۷ ، ص۳ اإلستبصار، ج -۲۵۹-۲۹۳ ، ص۷ تھذیب األحکام، ج -١

عدد چھار در متعه به کار . «»مستأجرة ياألربع، ألهنا ال تطلق وال تورث وال ترث وإنام ه ليست من
شده تنھا یک مستأجر است که  متعه رود؛ زیرا متعه نه طالق دارد و نه وارث و ارث، بلکه زن نمی

متعه آیا «و در روایت أبوعبدالّله آمده است که از او پرسیده شد: ». توّسط مرد، کرایه شده است
 ».اند! ھم چھار تاست؟! گفت: از آنھا ھزار نفر ھم بگیرید! زیرا آنھا کرایه شده

 .۲۶۳ ، ص۷ تھذیب األحکام، ج -٢

 .۳۴۳ ھمراه با راستگویان، ص -۱۱۱ الشیعة و التصحیح، دکتر موسی موسوی، ص -٣

 .۱۵۱ ، ص۳ اإلستبصار، ج -۴۶۰ ، ص۵ فروع کافی، ج -٤

 .۱۴۷ ص، ۷ تھذیب األحکام، ج -٥

 .۳۴۳ ھمراه با راستگویان، ص -۱۱۱ الشیعة و التصحیح، دکتر موسی موسوی، ص -٦



 ٢٢٥  مناقب خلفاء

 

 

الء و ظھار و لعان وجود دارد، اّما در یامی ھمچون اکدر ازدواج دائمی، اح -۱۳
 .ست!ین نیمتعه چن

آورده است: » انیھمراه با راستگو«تابش کط متعه را در یز بعضی از شرایجانی نیت
ه وارد شده است؛ یتابھای فقھی امامکه در کامی است کط و احیازدواج را شران یا«

ح است و یت دھند، صحیه به ھرچه دو طرف رضاکن مھر و مّدت ییمانند لزوم تع
ن است.. و عّده یز چنیه در ازدواج دائم نکن نوع ازدواج با محارم ھمچنانیبودن ا حرام

ا گذشتن یض و یدن دو حیت به اندازه دشدن مّد  ای پس از تمام غهیداشتن زن ص نگه
ای  چ ارث و نفقهیباشد، و بر دو طرف متعه ھ چھار ماه و ده روز در حال وفات ھمسر می

ه از ادواج متعه به دست کبرد و نه مرد از زن، و اّما فرزندی  ست، پس نه زن ارث میین
ه و چه در تمام راث و نفقید، مانند فرزند ازدواج دائم است، چه در حقوق و میآ می

ط و یم متعه است با شراکن حیحقوق ماّدی و معنوی، و ملحق به پدرش است. ا
 )۳۴۳(ص ». چ ارتباطی با زنا ندارد...یه ھکنی یب حدودش، و خود می

ن را ھمسر و یاح به حساب آورد، و طرفکتوان، متعه را ازدواج و ن ن چگونه مییبنابرا
دارد و نه نفقه دارد و نه توارث و طالق و عّده ه در عقد آن، شاھد نکشوھر؟! وصلتی 

بنا به  -ه که در ازدواج وجود دارد! بلکامی کگر احیالء و لعان و دیطالق، و نه ظھار و ا
ه است، و ھرگاه مّدت یراکری از زن به صورت اجاره و یگ تنھا بھره -عه یات شیخود روا

م خودداری ورزد، به ھمان یاز تسلاش،  ا زن در مقداری از مّدت متعهیاجاره تمام شود، 
بار  یکه در ازدواج واقعی، صرِف یکشود! در حال م میکه و اجرتش یمقدار از مھر

بر مرد واجب  -مال کبه تمام و  -ه یری مرد از زن، پرداخت مھریگ امکی و یکنزد
وری از زن، ھمچون اجاره  ه متعه، نوعی اجاره برای بھرهکشود، پس روشن است  می

اند:  ردهکت یباشد؛ چنانچه از امام باقر روا ردادن به بچه مییگی و شیمنظور دازن به 
تی ی. و در روا١را آن اجاره توست!ینی؛ زکزن متعه  یکتوانی با  ھر چقدر خواستی می«
ن یند و بر اکاگر مردی با زنی متعه «ده شد: یه از او پرسکالحسن آمده است  أبی از

ه در روزھای معلومی از او بھره کا شرط ببندند یو برود، ه ھر روز نزد اکشرط بگذارند 

                                           
 . ۴۶۰ ، ص۵ فروع کافی، ج -١
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اورد، مھر و اجرتش به ھمان یند و شرطش را به جای نکانت یببرد، اّما در آن شرط خ
 .١»شود! ار مرد بوده، بدان پرداخت مییه در اختکه یشود و بق م میکاندازه از آن 

ه ابتدا با ھم توافق کای  هیمھره از کنام نھاد، در حالی » احکن«توان آن را  چطور می
ش از ینند؟! و در واقع متعه، بکم ینند و بر حسب روزھا تقسکم کتوانند  اند، می ردهک

و در اصطالح قرآنی به » دختر گرفتن دوست«به  -ھا ییبه اصطالح اروپا -ز یھر چ

اذ أخدان« شه یھم ه قرآن، آن را به شّدت و برایکن عملی است یشباھت دارد و ا ٢»إختّ
 رده است.ک  نھی

وجود داشته، ولی  صه متعه در زمان پیامبر کعه، برآنند یجانی و علمای شیاّما ت
» انیھمراه با راستگو«جانی در یرده است؛ چنانچه تکم یآن را تحر س  خطاب عمربن

خطاب آن را نھی  فه دوم، عمربنیه خلکن است یولی آنچه نزد ما ثابت شده ا«د: یگو می
م نمود یدھند، تحر ز بر آن شھادت مییسّنت ن ه علمای اھلکتھاد خودش رد و به اجک

م خدا و رسولش را به خاطر رأی و نظر شخصی و اجتھاد عمر، رھا کو ما به ھر حال، ح
بودن  ان در مورد حاللیعین است خالصه سخنان شیم. ایدھ ر نمیییم و تغینک نمی

 )۳۴۵(ص ». متعه و...
ط سخت یدر شرا -، متعه دو بار صه آری! در زمان پیامبر کم یید در پاسخ بگویبا

، صاپی پیامبر یاتی از قرآن و نھی پی، اّما پس از نزول آ٣دیمباح گرد -و اضطراری 
و خون و  کد.. قرآن، متعه را از امور ذاتًا حرام، ھمچون مردار و خویو نسخ گرد  حرام

برد؛ چنانچه  شود، نام می ر خدا ذبح مییا برای غیه بدون نام خدا و کوانی یح
 د:یفرما می

ِينَ وَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ َ�ٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  ٱ�َّ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َ�َ
َ
وۡ  أ

َ
يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 فَإِ�َُّهمۡ  �

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َوَرآءَ  ٱۡ�َتَ�ٰ  َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  ۡ�ُ �َ 
ُ
 .]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧ ٱۡلَعاُدونَ  ُهمُ  فَأ

ار حرام) حفظ که عورت و شرمگاه خود را (از کسانی ھستند ک(مؤمنان رستگار) «
ند) یآ ن به دست میکیه در جنگ با مشرکزان خود (ینکا ینند، مگر از ھمسران ک می

                                           
 . ۴۶۱ ھمان، ص -١

 ).۲۵(النساء:  -٢

 ایم.  مشروحًا آورده» ھا جواب نامه«چگونگی مباح آن را در مبحث  -٣
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ی؛ ین (دو راه زناشویر از ایه غکس کست. پس ھرین صورت جای مالمتشان نیه در اک
ند، متجاوز (از کزان خود) را دنبال ینکھا و  هیمی و جاریعنی ازدواج با ھمسران دای

 .»دیآ ار) به شمار میکعت خدا و زنایحدود شر
ن زن و مرد، رابطه یم، در منطق قرآن، تنھا رابطه مجاز بینیب ه میکھمانگونه 

آوردن  نییزی جز آن، خوارشمردن زن و پای، و ھر چ١ن استیمی کا ملیازدواج و 
نار کار گرفته و سپس به کی برای ارضای شھوت مرد به یاالکه به سان ک  منزلت اوست

تواند به  را چطور مییز ٢ه محّبتی به او داشته باشد؛کنیبدون ا -شود و مرد  نھاده می
 -گر! ین بعد از او زن شخصی دیگری خواھد بود و ھمچنیه فردا زن دکزنی دل ببندد 

رد، و چنانچه یاجاره بگاز جنسی خود به یاو را برای مّدتی به منظور برآوردن ن
ط ازدواج را یام و شراکاز اح یکچ یت است و نه ازدواج؛ چون ھکیم، متعه نه ملینیب می

شود!  اش پرداخت می هیراکری، یگ ه پس از بھرهکزن است  ندارد! و تنھا انتخاب دوست
 عه! مجازین شیه از طرف رجال دکارانی ھستند کنگونه مردان و زنان، زنایو در واقع، ا

 .نی به خود گرفته است!!یارشان رنگ دکھستند، و 
ضرورت و رفع اضطرار  یکن به عنوان یاگر زمانی اجازه متعه را داده، ا صپیامبر 

عنی ھمان قاعده معروفی یبود؛  -عنی متعه ی -حرام قطعی  یکق مخالفت با یاز طر
 د:یفرما ؛ چنانچه می»برد! ان مییتھا را از میضرورتھا، ممنوع«ه ک

 .]١٧٣[البقرة:  ﴾بَاٖغ َوَ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ  َ�ۡ�َ  ٱۡضُطرَّ َ�َمِن ﴿
ست به یچ گناھی بر او نیس در حال ضرورت و اضطرار قرار گرفت، ھکپس ھر«

 .»مان داشته باشد و به آن برنگرددیبودن آن ا ه به حرام کشرطی 
                                           

ر جنگھای مسلمانان با مشرکان، به در اختیارداشتن کنیز.. کنیز یا جاریه، کسی است که د -١
شدند. مسلمانان  تقسیم می -به عنوان غنایم جنگی  -شدند و بین مسلمانان  اسارت گرفته می

گیری از  یعنی ازدواج با ھمسران دایمی و بھره -برای ریختن نطفه خود، راھی غیر از این دو راه 
دارند، و اگر چنین کنند، زناکار و ھمچون متعه، استمناء، دخول به حیوانات و... ن -کنیزان 

 آیند. متجاوز از حّد خدا به حساب می
فرماید:  در حالی که ھدف ازدواج در قرآن، ھمان ایجاد محّبت و موّدت و آرامش است؛ چنانچه می -٢

نۡ  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ ﴿
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ

َ
ْ إَِ�َۡها  أ ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓوا

َ
ٗة َورَۡ�َةً أ َودَّ  ﴾وََجَعَل بَيۡنَُ�م مَّ

ھای خدا یکی این است که برای شما از جنس خودتان ھمسرانی را آفرید تا  و از نشانه. «]۲۱[الروم: 
 ».در کنار آنان بیارامید، و در میان شما و ایشان مھر و محّبت انداخت
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و دوستی آن با روح و ه مردم با اسالم خو گرفتند کن، پس از آن یگذشته از ا
ن مباح به یردند، ھمکمانی عادت یداری ا شتنیخت و به صبر و خویجانشان درآم

 د:یفرما می صد؛ چنانچه رسول خدا ینسخ گرد -تا ابد  -ز یخاطر ضرورت ن

مَ « َ قَْد َحرَّ ِذنُْت لَُ�ْم ىِف االِْسِتْمتَاِع ِمَن النَِّساِء َو�ِنَّ ا�َّ
َ
 يَْوِم  إِ�ِّ قَْد ُكنُْت أ

َ
َذلَِك إىِل

ا آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئًا ُخُذوا ِممَّ
ْ
ٌء فَلْيَُخلِّ َسِبيلَُه َوَال تَأ ِقيَاَمِة َ�َمْن اَكَن ِعنَْدُه ِمنُْهنَّ ىَشْ

ْ
 .١»ال

ه خداوند آن کد یھمانا من (قبًال) به شما اجازه متعه با زنان داده بودم، و اّما بدان«
س از کرده است. پس ھرکم یاّدی و چه در اضطرار) تحرامت (چه در حال عیرا تا روز ق

د، یا ه به آنھا دادهکی یزھاین زنی را نزدش دارد، او را از خود دور سازد و از چیشما چن
 .»دیریزی را پس نگیچ

 د:یفرما می س یخود عل -ز آمده است یعه نیتب شکچنانچه در  -ه کنیو جالب ا

م رسول اهللا«  .٢»احلمر األهلية و نكاح املتعةيوم خيرب حلوم  ص حرّ

اح متعه را حرام کبر، خوردن گوشت خرھای اھلی و نیدر روز خ صرسول خدا «
 .»نمود

ت ینی از امام صادق روایلکخ یاند؛ چنانچه ش دانسته» زنا«ز، آن را یخود ائمه ن
 .٣»ن، زناست!یا«ده شد، فرمود: یه از او در مورد متعه پرسکرده ک

ا مسلمانان در عھد یآ«ده شد: یه از امام صادق پرسکرده کت یز روایخ طوسی نیش
 .٤»ردند؟ فرمود: ھرگز!ک نه ازدواج مییبدون شاھد و ب صرسول خدا 

                                           
 .۱۲۷ ، ص۶ صحیح مسلم، ھامش إرشاد ساری، ج -١

التھذیب، شیخ طوسی،  -۱۲ ، ص۲۱ وج۴۴۱ ،ص۱۴ ة، شیخ حّر عاملی، جوسائل الشیع -٢
سنت بدین ترتیب  .. و در منابع اھل۱۴۲ ، ص۳ اإلستبصار، طوسی، ج -۲۵۱ ، ص۷ وج۱۸۶ ،ص۲ ج

ْهِليةِ «آمده است: 
َ
ُُمِر األ

ْ
ُوِم احل

ُ
ـُمتَْعِة يْوَم َخيرَبَ َوَ�ْن حل

ْ
نا رسول ھما. «»فإن رسول اّ� َ�َ� َ�ْن نِ�اِح ال

(صحیح ». در روز خیبر، از متعه با زنان و خوردن گوشت خرھای اھلی نھی فرمود صخدا 
صحیح مسلم، کتاب النکاح، حدیث  -۴۲۱۶بخاری، کتاب المغازی، باب غزوه خیبر، حدیث شماره 

 .۱۲۹-۱۳۰، ص ۶ و ھامش إرشاد ساری، ج ۲۹شماره 
 کافی، کلینی، کتاب النکاح، حدیث بسام صیرفی. -٣

 .۱۸۹ ، ص۲ التھذیب، شیخ طوسی، باب الـمتعة، ج -٤
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دم، یاز متعه پرس ÷ت شده: از أباعبدالّله (امام صادق) یبن سنان روا از عبدالّله

 .١»نفس خود را بدان آلوده مساز!« .»ال تدنّس نفسك هبا!«پس فرمود: 

بن خالد فرمود:  مانیبه من و سل ÷ه گفت: أبوعبدالّله کت شده یز روایاز عمار ن

مت عليكام ال« رّ  .٢»ھمانا متعه بر شما حرام گشته است!«؛ »متعةـقد حُ

داند و از آن  ار را مباح میکن یسی از شما اکاگر «ه فرمود: کت شده یو باز از او روا
ند (و کن یه چنکارانش بخواھد ین برادران و دوستان و یشرم ندارد، پس از بھتر

 .٣»ار آنان قرار دھد!)یخواھران و دخترانش را در اخت

ما أنت «دھد:  ن جواب میید، چنین از أباالحسن از متعه پرسیقطیبن  ه علیکزمانی 

ده یاز گردانین ار؟ خداوند تو را از آن بیکتو را با آن چه « .»و ذاك؟ قد أغناك اهللا عنها

 .٤»است!
ه کرده کز نقل ین -ه عراق یفق -» دیبن ز ییحی«افی، از کنی در یلکخ یو باز ش

 .٥»اند! ردهکراھت متعه و نھی از آن اجماع کبر  صخاندان پیامبر«گفت: 
ا زنی از یاند دختران  ه ائمه اجازه دادهکتی نقل نشده یچ رواین جھت، ھیبه ھم

جعفر (امام  ر به أبییبن عم عبدالّله«د؛ چنانچه رده باشکگران متعه یخاندانشان با د
عنی ینند (کن یت چنیه زنان، دختران، خواھران و دختران عموکنیا ایگفت: آ ÷باقر)

ش شد، یر زنان و دخترعموھاکه ذکشوی؟ پس امام باقر، زمانی  نند) راضی میکمتعه 
 .٦»روی برگرداند و پاسخ نداد!

ه کآمده  صاز پیامبر  -عه و سّنی است یتب شکه در ک -ت مشھور یو در روا
ه توان آن کند و ھرکدام از شما توان ازدواج دارد، ازدواج کای جوانان! ھر «د: یفرما می

                                           
 .۳۱۸ ، ص۱۰۰ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -١

 .۴۵۰ ، ص۱۴ وسائل الشیعة، شیخ حّر عاملی، ج ۴۸-، ص۲ فروع کافی، کلینی، ج -٢

 .۴۵۰ ، ص۱۴ وسائل الشیعة، ج -۴۴ ، ص۲ فروع کافی، ج -٣

 .۴۴۹ ، ص۱۴ وسائل الشیعة، ج -۴۳ ، ص۲ فروع کافی، ج -٤

اند؛ از جمله اینکه ائمه، این گونه  بسیاری از علمای شیعه در تفسیر این روایات، توجیھاتی آورده - ٥
 اند!!. روایات و احکام را در تقیه صادر فرموده

 . ۱۸۶ ، ص۲ تھذیب األحکام، شیخ طوسی، ج -۴۲ ، ص۲ فروع کافی، ج -٦
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توانند موّقتًا  ه میک، و نفرموده »ه بازداشتن (شھوات) استیه ماکرد یرا ندارد، روزه بگ
 .نند!کری یگ امکا زنانی وصلت و یدختران و  با دوست

م آن، چه در حالت یای تحریه گوکثی یات قرآن و احادیعالوه بر آ -ی، متعه از طرف
ضررھای فراوانی از لحاظ فردی و اجتماعی دربردارد  -عاّدی و چه اضطراری ھستند 

در اسالم، ضرررساندن نه به « .»ال رضر وال رضار ىف اإلسالم«ه کم یدان و ھمگی ھم می

 شود: چنانچه به بعضی از موارد آن اشاره می. »گران وجود نداردیخود و نه به د
و روش  صات قرآن و سّنت پیامبر یآنچه از ھمه مھمتر است، مخالفت با آ -۱

به  -را چند روزی یو فرزندانش است؛ ز س یاش، از جمله عل اصحاب گرامی
به آن اجازه داده شد، و سپس از زبان  صاز طرف پیامبر  -طور اضطرار 

 د.یحرام اعالم گرد -مام احوال ت در-شه یخودش برای ھم
را در یس! زکنبودن شوھران از ھمسران خود و برع منیاز مفاسد بزرگ آن، ا -۲

ه بخواھد، متعه کسی کتش با یا رضایه زن بدون علم شوھر و کز است یمتعه جا
 . ١ند!ک می

گاھی و اّطالع پدرانشان کنبودن پدران از دختران خود  منین ایھمچن ه بدون آ
ه دخترشان کاند  ه پدران ناگھان متوّجه شدهکار اّتفاق افتاده ینند و چه بسک متعه می

ام و  ردهکس متعه کند: با فالن یگو اند: چرا و چگونه؟ می دهیحامله شده و از او پرس
 .٢ش رفت!!یار خوکده و در پی ینون قراردادم با او به اتمام رسکا ھم

ا چند یبخواھد، چند روزی س کابد و ھری فحشاء در جامعه رو به فزونی می -۳
پردازد و او  اش را می هیراکند و سپس با مبلغی، ک ای، از زنی استفاده می لحظه

ن زنان و یعت بدنی انسان، ایسازد! و به مقتضای طب را آزاد و از خود دور می
نند و به ھمبستری با زنان ک دا مییھای متعّدد پ مردان، عادت به ھمبستری

ده یشکگری یع دیارھای شنکنند و به ک ناعت نمیا مردان خود قیخود، 
ستگی برپاداشتن خانواده را نخواھد یگر شاینگونه زنان، دیشوند. از طرفی، ا می

                                           
اإلستبصار،  ۵۵۴-، ص۷ تھذیب األحکام، ج ۴۶۳-ص، ۵ نگاه شود به فروع کافی، شیخ کلینی، ج -١

 ۱۴۵ ، ص۳ شیخ طوسی، ج

الـمتعة وما يتعلّق «کشف األسرار وتبرئة األئمة األطھار، سید حسین موسوی، فصل «رجوع شود به  -٢

 .»هبا
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رد، و کار نخواھد یش اختیس، آنھا را برای ھمسری دائمی خوکچ یداشت و ھ
ادی را به یارھای نامشروع زده و مردان زکلذا برای امرار معاش خود، دست به 

 .رد!کگر اعمال زشت، وادار خواھند یو د زنا
م آن زن که از شکای  شود، بّچه رود و مشّخص نمی ن میینسل انسانھا از ب -۴

از  -باشد  ض مییه عّده طالق آن، به مقدار دو حکنیخصوصًا ا -شود  متوّلد می
د، زمانی یآ ا مییه با متعه به دنکای  ه، چه بسا بّچهکنیگر ایسی است!.. و دکچه 

رده بود، کبا مادرش متعه  -قبًال  -ه کسی کبزرگ شود، با ھمان ه ک
سی که با چه کد و نداند یا ازدواج دائمی برقرار نمایی ھمچون متعه یھا رابطه
ه با مادرش متعه کا پسرش است یا پدرش است؟ آیا ازدواج نموده است! آیمتعه 

ا ازدواج در یه در حال حاضر، برای متعه کا دختر پدر است ینموده بود؟ آ
ه با روابط نامشروع ک -ی از محارم خود یکه با کنیار اوست؟! و خالصه ایاخت

آور است!  انیح و زیار قبیه بسکند ک وصلت می -ده یلی رسیمتعه به نسبت فام
ا با یه مردی ھمزمان با ھم، با مادر و دخترش، کار اّتفاق افتاده یو چه بس

دانسته  ه نمییکاش متعه نموده، در حال خالهابا یاش و  ا با عّمهیخواھرش، 
 .١است!

دا یوع پیش -ده است یی به اثبات رسکه در علم پزشک -ھای گوناگونی یماریب -۵
 ورند.آ انھای فراوانی را به بار میینند و زک می

ن فصل خواھد آمد.. و یدر ھم» ھا جواب نامه«ن مبحث، در بحث یگر ایات دی...جزئ
 اّما موضوع بعدی:

 دو نماز:جمع  -
جمع دو «ده، موضوع یشکش یش بحث آن را پیتابھاکجانی در یه تکگری یمسأله د

ه از کدر حالی  ٢اند، ر دادهییه معتقد است، خلفاء در آن تغکباشد  می» وضو«و » نماز
نمازھای پنجگانه در  - صعنی در زمان خود پیامبر ی -ھمان ابتدای وجوب نماز 

رتر.. خداوند در یشدند؛ نه زودتر و نه د شده خود، به جای آورده می اوقات مشّخص
 د:یفرما ن مورد مییھم

                                           
 به ھمان مأخذ قبلی رجوع شود. -١

 ورده است.، فصلی را با ھمین عنوان آ»ھمراه با راستگویان«تیجانی، در کتاب  -٢
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لَٰوةَ إِنَّ ﴿ ۡوقُوٗتا ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  َ�َ  َ�نَۡت  ٱلصَّ  .]١٠٣[النساء:  ﴾كَِ�ٰٗبا مَّ
 .»ھمانا نماز بر مؤمنان، در اوقات مشّخصی فرض شده است«

ن، نماز صبح در صبح، نماز ظھر در ظھر، عصر به ھنگام عصر، مغرب به یبنابرا
ه به محّمدبن کای  در نامه س یز در وقت خودش.. چنانچه علیھنگام غروب، و عشاء ن

 سد:ینو ن مییچن -ده بود یه در آن ھنگام، او را والی مصر گردانک -ر کب أبی

الشمس مثل مربض العنز، وصلوا هبم ء  ى تفىأما بعد فصلوا بالناس الظهر حت«

صلوا هبم النهار حني يسار فيها فرسخان، و الشمس بيضاء حية ىف عضو منالعرص و

ني يتوار صلوا هبم العشاء حيفطر الصائم ويدفع احلاج إىل منى، ومغرب حني ـال

 .١»صلوا هبم الغداة و الرجل يعرف وجه صاحبهالشفق إىل ثلث اليل، و

وار) آغل یه آفتاب به اندازه (دیه ساکد تا زمانی یمردم نماز ظھر را بگزاراّما بعد، با «
د، در یدار است بگزار د و جلوهیه آفتاب، سفکشان نماز عصر را ھنگامی یُبز برگردد، و با ا

مود، و با آنان نماز مغرب به یه در آن (تا غروب) دو فرسخ راه را بتوان پکای از روز  پاره
شود،  ند و حاجی (از عرفات) به منی روانه میک دار افطار می روزه د، ھنگامییجای آور

شود  ه ُسرخی آفتاب (از جانب مغرب) پنھان میکد، ھنگامی یو با آنھا نماز عشاء بگزار
ق و یه مرد صورت رفکد، ھنگامی یسوم شب، و باالخره با آنان نماز صبح بگزار یکتا 

 .»ندیھمراه خود را بب
نند، ک ان برخالف آن عمل مییعیه شکپنجگانه است.. در حالی ن اوقات نمازھای یا

عنی یخوانند؛  نمازھا را به طور جمع می -می یبه صورت عادتی دا -و در تمام حاالت 
ه در اسالم، جمع یکسازند، در حال را با ھم جمع می» مغرب و عشاء«و » ظھر و عصر«

ن رخصت داده شده است؛ دو نماز، تنھا در مواقع اضطراری و ضروری به مسلمانا
ماری، ید، سرمای سخت، بیوالی شد ی ھمچون: سفر، بارش برف و باران، ِگلیاضطرارھا

ن یر ایدادن مال و جان و...، و در غ البول بودن، ترس بر ازدست استحاضه، سلس
رد و به دلخواه کن آن، خارج یه نماز را از وقت معکست یز نیچ وجه جایصورت، به ھ

 .رد!خود به جای آو

                                           
 .۵۲، کالم ۵البالغة، شرح فیض اإلسالم، جزء نھج -١
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ز یعه نین و حّتی ائمه شیو خلفای راشد صه خود پیامبر کن روش اسالم است یا
اند:  ره آوردهیطاووس و غ إبن» لھوف«عه، ھمچون یتب شکاند؛ چنانچه  انجام داده

ه آن را با کنیدر ظھر عاشورا، فقط نماز ظھر را برگزار نمود، بدون ا س یبن عل نیحس
 .١ندکعصر ھمراه 

 وضو:
پاھا شسته  -ه قرآن یطبق آ -ه از ھمان ابتدا کد گفت یز بایدر مورد وضو نو اّما 

ه کجانی معتقد است یرا تیری در آن نداده است.. زییاز خلفاء تغ یکچ یشدند و ھ می
ل یمسح را به شستن تبد صه بعد از پیامبر کن صحابه بودند یشدند و ا پاھا مسح می

 ردند!ک
 د:یفرما ود قرآن است؛ چنانچه میه شستن پاھا دستور خکد گفت یبا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ لَٰوةِ  إَِ�  ُ�ۡمُتمۡ  إَِذا َءاَمُنٓوا ْ  ٱلصَّ يِۡديَُ�مۡ  وُُجوَهُ�مۡ  فَٱۡغِسلُوا

َ
 إَِ�  َو�

ْ  ٱلَۡمَرافِقِ  رُۡجلَُ�مۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َوٱۡمَسُحوا
َ
 .]٦[المائدة:  ﴾ٱلَۡكۡعَبۡ�ِ  إَِ�  َوأ

د)، صورتھا و دستھای ید (و وضو نداشتیه برای نماز برخاستکای مؤمنان! ھنگامی «
ش یھاکد و پاھای خود را تا قوزینکد و سرھای خود را مسح ییخود را تا آرنجھا بشو

 .»دییبشو
اگر قرآن «د: یگو می» اھل سّنت واقعی«تاب خود که در ین آیجانی در مورد ایت

َوٱۡمَسُحواْ ﴿ د:یفرما ه خدا میکم ینیب میم، یه وضو را بخوانیم و در آن آیم را برداریرک
رُۡجلَُ�ۡم إَِ� ٱلَۡكۡعَبۡ�ِ 

َ
رده کنگونه ترجمه یو آقای ُمھری ا .]٦[المائدة:  ﴾بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ

 ه فعلک) و گفته ۱۸۷. (ص »د!ینکسرھا و پاھای خود را تا مچ مسح «است: 

﴿ ْ رُۡجلَُ�مۡ ﴿ و ﴾رُُءوِسُ�مۡ ﴿ لماتکبرای  ﴾َوٱۡمَسُحوا
َ
به  -پاھا، ھر دو  سرھا و - ﴾أ

 ار رفته است.ک
ه کفھمد  ق مییس، از قواعد نحو عربی اّطالع داشته باشد، به تحقکه ھریکدر حال

ند، و اگر پاھا شسته نشوند، وضو ک امر می -در وضو  -ه، صراحتًا به شستن پاھا یآ

                                           
مستدرک الوسائل، محّدث نوری  -۱۱۵-۱۱۶ ، ص۳ نگاه شود به: وسائل الشیعة، شیخ حّر عاملی، ج -١

 .۱۸۹ ، ص۱ طبرسی، چاپ سنگی، ج
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رُۡجلَُ�مۡ ﴿ لمهکرا اگر چه یباطل و ناقص خواھد بود؛ ز
َ
با اعراب نصب  -تان) ی(پاھا ﴾أ

آمده است، ولی به  -با اعراب مجرور  -تان را) ی(سرھا ﴾رُُءوِسُ�مۡ ﴿بالفاصله بعد از  -

يِۡديَُ�مۡ ﴿ تان) وی(صورتھا ﴾وُُجوَهُ�مۡ ﴿ لمهکه عطف بر کشود، بل آن عطف نمی
َ
�﴾ 

وجوَه، « عنی اندامھای شستنی است، و ھر سهی -ھر دو با اعراب نصب  -تان) ی(دستھا

ْ ﴿ ح برای فعلیمفعول صر» دَی، و أرجَل یأ ز یعنی پاھا نید)، ھستند.. یی(بشو ﴾فَٱۡغِسلُوا

رُۡجلَُ�مۡ ﴿ هکنید مثل صورتھا و دستھا شسته شوند، و ایبا
َ
 بالفاصله بعد از ﴾أ

يِۡديَُ�مۡ ﴿
َ
د یه باکعضوی  -» مکبرءوِس «امده و بعد از یدر جمله اّولی ن ﴾وُُجوَهُ�ۡم َو�

 ب اعضای وضو است.یت، به خاطر ترتآمده اس - مسح شود
ن صورت ید مسح شوند، در ایپاھا با -ه معتقد است کعه یھمچون ش -اگر چنانچه 

رُۡجلَُ�مۡ ﴿لمه ک
َ
ز مجرور یآمد و اعراب آن ن می »مکبرءوِس «ست، عطف بر یبا می ﴾أ

آمده  -ّمم یدرمورد ت -ه یه در ادامه آک، مسح شود! ھمانگونه »سر«باشد تا مثل عضو 
 است:

ُمواْ َصعِيدٗ ﴿ يِۡديُ�م ّمِۡنهُ َطّيِبٗ ا َ�َتَيمَّ
َ
 .]٦[المائدة:  ﴾ا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِ�ۡم َو�

تان ید و با آن بر صورتھا و دستھاینکّمم یت کپا کد) پس با خایافتی(اگر آب ن«
 .»دینکمسح 

يِۡديُ�م﴿ و ﴾بِوُُجوهُِ�مۡ ﴿ لمهکه دو کم ینیب ه به وضوح میین قسمت آیدر ا
َ
�﴾ 

ْ ﴿ ھر دو برای فعل ه مورد یمجرور و معطوف ھستند.. و اگر چنانچه در آ ﴾فَٱۡمَسُحوا

رُۡجلَُ�مۡ ﴿لمه کد یشد، با نظر، عمل مسح بر پاھا انجام می
َ
عنی یبه صورت مجرور،  ﴾أ

 .ست!ین طور نیه ایکآمد، در حال می» مکأرجلِ «
» مناقب خلفاء«ه به موضوع کعی ین شھای دوستا م به جواب نامهیرس ... و اّما می

 شود: موربط می
* * * 

 »:مناقب خلفاء«ها در رابطه با  جواب نامه
اند، مخالف  گانه برشمرده تب سّنی برای خلفای سهکه در کد: مناقبی یا فرموده

 .است! صن به پیامبر یخ و توھیمتواترات تار
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ی از آنھا را یھا اند و نمونه گفتهان درباره ائمه یعیز! مگر آنچه شی(جواب): دوست عز
تبشان کان در یعیخ است؟! وانگھی، شیم، موافق متواترات تاریردکر کدر نامه قبلی ذ

امبران الھی است! ین به خدا و پیه توھکاند  اتی برای ائمه برشمردهیل و خصوصیفضا
 ی برای ائمه نقل شده است:یھایژگین ویچن» افیکاصول «چنانچه در 

ه یند و آیگو ن میین گذاشته و شھادتیالدت، مختون بوده و دست بر زمبه ھنگام و«
  میغ و تعلیدار تبل در سه سالگی عھده».. «نند!ک عمران را تالوت می ھجدھم سوره آل

  ه به اجرای آنکای مخصوص به خود دارد  فهیصح یکھر.. «١»شوند! ن به اّمت میید
 و چون محّدث ھستند،«. ٣»م دارند!یداه ارتباط مستمر و کبا مالئ.. «٢»مأمور است!

و   و از گذشته و حال«. ٤»دار علم پروردگارند! خزانه».. «شنوند! صدای فرشتگان را می
  اعمال بندگان، صبح و شام به آنان عرضه.. «٥»ست!یده نیای بر آنان پوش تهکنده نیآ

  اییانب لیاری از وسایمان، و بسیالواح و عصای موسی، انگشتر سل« .٦»شود! می
اء، احدی از آن خلق یه جز انبکاند  از ِگلی خلق شده. «٧»گذشته، نزد آنان است!

ه کنیشوند و با ا نند و محتلم نمییب رو می از پشت سر ھمچون روبه. «٨»نشدھاست!
ه آن را بپوشاند و کن موّظف است ین حال، زمیدھد، ولی با ا می کمدفوعشان بوی ُمش

 گریان و دیند و حّتی زبان پرندگان و چھارپایگو انھا سخن میبه ھمه زب. «٩»فرو ببرد!
صدھا  و»...القدس ھستند! د به روحیاء، مؤیآنھا ھمچون انب«١٠»فھمند! جانداران را می

 .گر!!یب دیاوصاف و صفات عج

                                           
 .۹۹۶-۱۰۰۴به بعد، حدیث ۳۸۵ ، ص۱ اصول کافی، کلینی، دارالکتب اإلسالمیة، ج -١

 .۸۳۳-۸۳۶به بعد، حدیث ۳۲۱ ھمان، ص -٢

 .۵۸۵تا۵۸۳به بعد، حدیث ۲۲۱ ھمان، ص - ۷۳۴-۷۳۷به بعد، حدیث ۲۷۹ ھمان، ص -٣

 .۶۷۷تا۶۷۲به بعد، حدیث ۲۶۰ ھمان، ص -. ۴۳۷تا۴۳۴، حدیث ۱۷۶-۱۷۷ ھمان، ص -٤

 .۵۰۶تا۵۰۰به بعد، حدیث ۱۹۲ ھمان، ص -٥

 .۵۷۸تا۵۷۵به بعد، حدیث ۲۱۹ ھمان، ص -٦

 .۶۱۹تا۶۱۱به بعد، حدیث ۲۱۳ ، صھمان -٧

 .۱۰۰۶، حدیث ۳۸۹ ھمان، ص -  ٨

 .۱۰۰۴، حدیث ۳۸۸ ھمان، ص -٩

 .۷۱۶تا۷۰۸به بعد، حدیث ۲۷۱ ھمان، ص -. ۷۴۴، حدیث ۲۸۵ ھمان، ص -١٠
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ه بابی تحت عنوان کی رسانده یار را در غلو به جاکنی یلکخ یافی، شکن یدر ھم

ائمه بر ھمه « .»ء أنه ال خيفى عليهم شىكان وما يكون و أن األئمة يعلمون علم ما«

نًا صفتی ین عیرده و اکباز  »ست!!یده نیز بر آنھا پوشیچ چیب عالم واقفند و ھیاسرار و غ

َ َ� َ�َۡ�ٰ إِنَّ ٱ﴿ د:یفرما فقط برای خود قائل شده و می -سبحان  -ه خداوند کاست  َّ�
ءٞ  �ِض  َعلَۡيهِ َ�ۡ

َ
مَ ِ� ٱۡ� ر خود، از قرآن ینی در تعبیلکو  .]٥عمران:  آل[ ﴾٥آءِ َوَ� ِ� ٱلسَّ

ز ینی نیالّله خم تیرا نھاده است!!.. آ» ائمه«، »الّله«لمه ک  رده، ولی به جایکاقتباس 
ه کند ک ، اوصافی را برای ائمه بازگو می»ومت اسالمیکح«ا ی» هیت فقیوال«تابش کدر 

ات یاز ضرور«د: یگو ن برخوردار نبوده است! چنانچه میای از آ امبر و فرشتهیچ پیھ
ه کرسد. حّتی مالئ چ مقام معنوی و روحی به مقام ائمه نمییه ھکن است یمذھب ما ا

ه عرش، قبل یر سایه آنھا انواری زکامبران و رسوالن.. و برای ما روشن است یمقّرب و پ
م یه: ما نزد خدا احوالی دارکت شده یاند.. و از آنھا روا دآمدن جھان ھستی بودهیاز پد

ن معتقدات، از اصول و یرسد.. ا امبر و رسولی بدان نمییچ پیچ فرشته مقّربی و ھیه ھک
 .١»ستاده استیه مذھب ما بر آن اکی است یھا هیپا

صادر شده،  صه در منقبت علی از پیامبر کم نصوصی یرید: اگر بپذیا فرموده
دقتی در مطالعه آثار و اخبار  ن نشانه بییدارد، ا ز وجودیگر نیفه دیدرباره سه خل

ن یگانه آمده در عوض، توھ ه در منقبت خلفای سهکثی یرا احادیاسالمی است؛ ز
ا به یر است و یا با متواترات قطعی اسالم، مغایاست،  صم به رسول خدا یمستق

شأن ث در ین احادید: چگونه ایا دهیده است. سپس پرسیه جعل گردیخواست معاو
ت شده است؟ آنگاه مطرح یب تصّدی آنھا به خالفت روایگانه به ترت خلفای سه

ا یرده و کای  العاده اری فوقکای فدا گانه در غزوه ده خلفای سهیسی نشنکد، یا ساخته
ه در ک -ه غار یجه در اسالم نموده باشند، و در رابطه با آیی مانند خدیجود و سخا

بوده،  صر در آن غار مصاحب پیامبر که أبوبکنید: ایا گفته -ام آورده بودم  نامه
ن از یز در زندان چند نفر مصاحب او بودند. ھمچنین ÷وسف یرا یست؛ زیلتی نیفض

لتی به یر فضکده است، و از طرفی، بودن خدا با أبوبیترس ر میکه أبوبکداست یه پیآ
 زھاست!.ید؛ چون خدا با تمام چیآ حساب نمی

                                           
 ، چاپ تھران.۵۸ والیت فقیه، باب والیت تکوینی، ص -١
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 ه:کدارم  (جواب): در رابطه با مطالب فوق، معروض می
ن مطلب را یافضل صحابه بوده است، و ا س یه علکم یا اّوًال ما ھمواره معتقد بوده

ن یم اییگو ز قبول دارند.. آنچه ما مییسّنت ن اری از علمای اھلیه بسکنه تنھا ما، بل
 -گرداند  آثار، آن را مسّلم میث و یه احادک - س یه از منقبت و فضل باالتر علکاست 
م یحّتی برخالف تعال -جه گرفت و به او یم خدا نتکنی او را به حیتوان جانش نمی

 .د!یت بخشیعصمت و الوھ -خودش 
چنان  -عی مضبوط است یه در آثار شک - س یح خود علیو بعالوه، بنا بر گفتار صر

ان، یعیباشند و طبق باور ش لتیمنقبت و فض ّلی بیکز به یگانه ن ه خلفای سهکست ین
س، خارج از ھرگونه آثار که برعکحّتی خائن و ملحد و مرتد و... محسوب شوند! بل

ن مورد قبًال یدھد.. در ا م به صداقت و منقبت آنھا گواھی مییرکخی، قرآن یتار
ز، یگر نیل بحث، دو نمونه دیمکم و جھت تیتان ارائه دادیم را برایرکشواھدی از قرآن 

 گردد: ارائه می الً یذ

﴿ ْ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا ِ ِ� َسبِيِل َوٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ ْ  َءاَووا ٓوا نََ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  وَّ
ُ
 ُهمُ  أ

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َُّهم مَّ اۚ ل  .]٧٤األنفال: [ ﴾٧٤َحّقٗ
ن یردند و جھاد نمودند، ھمچنکھجرت مان آوردند و در راه خدا یه اکی یو آنھا«

اری نمودند، به راستی آنھا مؤمنان واقعی یشان را جای و پناه دادند و یه اکی یآنھا
 .»ای است سته و بخشندهیشان، آمرزش و روزی شایھستند. برا

سانی کده و از یقی نامین و انصار را مؤمنان حقیه، به وضوح ھمه مھاجرین آیا
اند و چنانچه خود  ردند و مستحّق بھشت شدهکاری کاسالم، فداه در راه کشمرد  می

ن، یبنابرا».. اند ن بودهین مھاجرین، از سابقیه خلفای راشدکست یی نکش«د: یا گفته
ن دسته یگر انصار، در ایدو  -ره ین و چه غیچه سابق -ن یگر مھاجریخلفاء با د

 داخلند.

ْ ٱۡلَفۡضِل ﴿ ْولُوا
ُ
تَِل أ

ۡ
َعةِ  ِمنُ�مۡ َوَ� يَ� ن َوٱلسَّ

َ
ْ  أ ْوِ�  يُۡؤتُٓوا

ُ
 َوٱلَۡمَ�ِٰك�َ  ٱلُۡقۡرَ�ٰ  أ

ِۖ  َسبِيلِ  ِ�  َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ْ  ٱ�َّ ْۗ َوۡ�َۡصَفُحوٓ  َوۡ�َۡعُفوا َ�  ا
َ
ن ُ�ِبُّونَ  �

َ
ُ  َ�ۡغفِرَ  أ ُ  لَُ�مۚۡ  ٱ�َّ  وَٱ�َّ

 .]٢٢[النور:  ﴾٢٢َ�ُفورٞ رَِّحيٌم 
ان و ناتوانان و یکبه نزد کمکلت و صاحب مال و ثروت از شما، از یافراد با فض«

د (از اشتباه و گناه آنان) درگذرند و ینند و باکوتاھی نکن، در راه خدا یفقرای مھاجر
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امرزد و خداوند یه خداوند شما را بکد یا خودتان دوست ندارینند. آکپوشی  چشم
 .»بخشنده مھربان است

نازل شده است،  کاق حادثه افیه در سکه ین آیسّنی، اعه و ین شیق مفّسریبه تصد
ر یه از تقصکدھد  دارد و او را صاحب فضل شمرده و به او فرمان می سرکاشاره به أبوب

بوده و در  -انش یکو نزد -ن یه از فقرای مھاجرک، »بن أثاثة ُمسطح«اش  پسرخاله
اش  شده نفقه قطع ت داشته، درگذرد وکشر لشه ین عایالمؤمن ماجرای تھمت به ام

 .١ندکرا مجّددًا برقرار 
 د:یفرما ه میکه غار یًا اّما در مورد آیثان 

وهُ ﴿ هُ  َ�َقدۡ إِ�َّ تَنُ�ُ ُ  نََ�َ ۡخرََجهُ  إِذۡ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ  إِذۡ  ٱۡلَغارِ  ِ�  ُهَما إِذۡ  ٱثۡنَۡ�ِ  ثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ  إِنَّ  َ�َۡزنۡ  َ�  لَِ�ِٰحبِهِۦ َ�ُقوُل  ۖ  ٱ�َّ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ  فَأ  .]٤٠[التوبة:  ﴾َعلَۡيهِ  َسِكينََتُهۥ ٱ�َّ

اش  ارییشه) ید، خدا (ھمینکاری نیامبر) را یعنی پیاگر شما (مسلمانان)، او («
عنی ین نفر (یه دومکرون راندند، در حالی یه) بکافران او را (از مکه کرده، زمانی ک

ق و ھمدمش یامبر) به رفیه (پکر) ھمراھش بود، و ھر دو در غار بودند، زمانی کأبوب
رد (و از کگفت: ناراحت نباش! خدا با ماست! و خدا آرامش (خود) را بر او نازل  می

 .»رونش آورد)یحالت نگرانی ب
ه کزمانی مطرح است  -اشاره دارد  صه به ھجرت پیامبرک -ه ین آیدر ا

بشان بودند، به یّفار در تعقکه خارج شده و چون کاز م سرکبوببه اّتفاق أ صپیامبر
بود و  کدر غار، محزون و اندوھنا سرکه أبوبکدھد  غاری پناه بردند.. نشان می

حًا اشاره دارد: یه ضمن آن، صرکداد  با سخنانی او را دلداری و آرامش می صپیامبر
لت و ینگر فضین معنا نمایمسّلمًا ا، و »عنی من و تو، ھر دو) است!یخداوند با ما («

 .است! سرکمنقبتی برای أبوب
ه: کنم کد عرض ید، بایا ردهکعنوان  -ن مورد یدر ھم -ه کاّما در جواب مطالبی 

با  سرکتصادفی بود و مصاحبت أبوب ÷وسفیان در زندان با کمصاحبت مشر
بود و او، داوطلبی و انتخابی  -ری کت حسن عسیطبق روا -در غار ثور  صپیامبر

                                           
 .۲۳۵تا۲۳۱ شناسی، شریعتی، ص نگاه شود به: اسالم -١
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ه در کدر م س یه علکنیما اک -ن و رھبرش یآن، جانش را در مقام دفاع از د ١  طی
به خطر انداخت.. از طرفی تجربه و  -رد کاری را کن فدای، اصرختخواب پیامبر 

د، ولو یسی با خطر مواجه گردکه کن یه ھمکخی، به خوبی نشان داده یحوادث تار
روی خطر تنھا گذاشته و  نی، دوستانش او را، روبهیقیه خطر احتمالی باشد نه کنیا

ن یاء: ھم با آنھا، ھمیروان انبیدارند! حّتی بعضی از پ ه دور نگه میکخودشان را از معر
داست؛ یبه خوبی پ ÷سی و موسییات عیخ حیمطلب از تار نیاند.. ا ردهکرفتار را 

ری و یقصد دستگ ھود بهیه کدر شبی «ر شده است: کلھای موجود ذیچنانچه در انج
ه کدگان اصحابش برای آن یروان و برگزیش بودند، نخبه پیدر جستجو ÷  سییقتل ع

ھودا ی«ی از آنھا به نام یکدند، و حّتی یشکاش  ارییبی به آنھا نرسد، دست از یآس
ش را به آنھا یاختفا افت چند درھمی، محّل یرد و در قبال درکخوشرقصی » وطییسخر

 ».نشان داد!
اش خودداری و به  ز در مواقع مھم، از ھمراھی و فرمانبرداریین ÷  اصحاب موسی

وحی شد تا به  ÷  ه وقتی از طرف خدا به موسیکاند؛ چنان مخالفتش پرداخته
د، یان آن آزاد نمایام ستمگر و زورگوکن برود و آن را از دست حین فلسطیسرزم

 اصحابش جواب دادند:

                                           
به أبوبکر فرمود: ای أبوبکر! آیا راضی ھستی که با من در  صپیامبر«... یتش آمده است: در روا -١

دانی در صورتی که با من  خواھم؟ و آیا می خواھی ھمانگونه که من می این ھجرت باشی؟ آیا می
کنم کمک نمایی؟  بیایی، بایستی انواع عذاب را تحّمل کنی و مرا در آنچه که بدان دعوت می

گفت: ای رسول خدا! اگر در طول عمر خود، در راه محّبت تو با شدیدترین عذابھا زندگی أبوبکر 
تر از آن است که از نعمت و خوشی برخوردار باشم و مالک تمام  داشتنی کنم، برایم دوست

سرزمینھای پادشاھانی باشم که مخالف تو و دعوتت ھستند.. و آیا من و ھمچنین مال و فرزندانم، 
گاه است و غیر از آنی م که فدای تو شویم؟! رسول خدا فرمود: بدون شک خداوند از قلب تو آ

داند آنچه که بر زبان تو جاری شد، با قلب تو موافق است و خداوند تو را برایم به منزله گوش و  می
(تفسیر الحسن العسکری، ». چشم، و سر نسبت به بدن، و روح نسبت به جسم قرار داده است!

 اپ ایران).، چ۱۶۴-۱۶۵ ص
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ٰ َ�ۡرُُجواْ ِمۡنَها فَإِن �ِيَها قَوۡ  قَالُواْ َ�ُٰموَ�ٰٓ إِنَّ ﴿ ْ َ�ۡ ٗما َجبَّارِ�َن �نَّا لَن نَّۡدُخلََها َح�َّ  رُُجوا
ْ َ�ُٰموَ�ٰٓ إِنَّا لَن نَّدۡ  ... ٢٢ َ�ِٰخلُونَ  فَإِنَّا ِمۡنَها ٓ قَالُوا ْ �ِيَها فَٱۡذَهۡب  ُخلََها ا َداُموا بَٗدا مَّ

َ
نَت �

َ
أ

 .]۲۲-۲۴[المائدة:  ﴾٢٤َ�ُٰهَنا َ�ٰعُِدوَن َوَر�َُّك فََ�ٰتَِ�ٓ إِنَّا 
گفتند: ای موسی! در آنجا قومی زورمند و قلدر ھستند و ما ھرگز بدانجا وارد «
رون رفتند، یه آنان از آنجا بکرون نروند. در صورتی یه آنان از آنجا بکم، مادام یشو نمی

ه کم، مادام ینھ پای نمیم!... گفتند: ای موسی! ما ھرگز بدانجا یشو آنگاه ما داخل می
د و با (آن یدر آنجا به سر برند. پس (دست از سر ما بردار و) خودت با پرورگارت برو

 .»م!یا نجا نشستهید، ما در ایجباران) بجنگ
 عاجزانه رو به درگاه پروردگارش نمود و فرمود: ÷  ن ھنگام موسییبد

مۡ ﴿
َ
ِ� وَ  َ�ۡفِ�  إِ�َّ  لُِك قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َ�ٓ أ

َ
 .]٢٥[المائدة:  ﴾أ

 .»ار خود و برادرم (ھارون) را دارم!یگفت: پروردگارا! من تنھا اخت«
امل کز، به طور یدر ھنگام خطر ن صبا پیامبر  سر کپس دوستی و مصاحبت أبوب

 د.ینما تجّلی می
را از یند؛ زک دھد و ترس او را ثابت نمی را نشان نمی سر کمانی أبوبیه، تزلزل ایآ

 :ال ختف«، و نفرموده: »غم مخور!: ال حتزن«به او گفته شده:  صقول پیامبر 

ست! مگر یب نیس عکچ یا حّتی ترس، برای ھی. وانگھی، حزن و اندوه و »نترس!
د؟! چنانچه در قرآن آمده یشته شود، نترسکان یه توّسط فرعونکنیھم از ا ÷  موسی
 است:

ن َ�قۡ ﴿
َ
َخاُف أ

َ
 .]٣٣[القصص:  ﴾ُتلُونِ فَأ

 .»شند!که مرا بکنیترسم از ا می«
به مار تبدیل شد،  -به اذن خدا -یا حّتی از عصایی که خودش بر زمین زده بود و 

 نترسید؟! که خدا به او فرمود:

 .]٢١[طه:  ﴾َوَ� َ�َۡف قَاَل ُخۡذَها ﴿
 .»ر و نترس!یآن را بگ«
 د:یفرما د؟! چنانچه میینترسرد، کاز شھر فرار  قبطی یکه پس از قتل کا زمانی یپ
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 .]٢١ [القصص: ﴾َخآ�ِٗفا َ�َ�َقَُّب  َهافََخَرَج ِمنۡ ﴿
ری و وقع یه ترسان و چشم به راه (دستگیکموسی از شھر خارج شد، در حال«

 .»امدھای ناگوار) بودیپ
 ھا در قرآن، فراوانند. ونه نمونهن گیا

نی اوست، ولی بودن یوکت تیاء به لحاظ احاطه و معیبعالوه، بودن خدا با ھمه اش
د آمده است؛ چنانچه در قرآن فراوان یی، به رسم تأصو پیامبر  سر کخدا با أبوب

 دھد: د قرار میکیت خود را با گروه خاّصی از بندگانش، مورد تأیه خدا معکم ینیب می

َ لََمَع ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ﴿ نَّ ٱ﴿ . ]۶۹[العنکبوت:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ
َ
َ َمَع ٱلُۡمتَّ أ َ َمَع ﴿ ﴾قِ�َ �َّ إِنَّ ٱ�َّ

ِٰ�ِ�نَ   .»ن و صابران استیاران و متقکویکخداوند با ن« ﴾ٱل�َّ
ه آرامش کد یفرما د میکیه خداوند تأکد ییگو ه را چه میینھا، دنباله آیگذشته از ا

ُ ﴿ نازل فرمود و او را از غم و نگرانی در آورد: سر کخود را بر أبوب نَزَل ٱ�َّ
َ
َسِكينَتَُهۥ فَأ

ھمه نشان  -ر شد که قبًال ذکاتی یبه ھمراه آ -ھای فوق  ..نمونه .]٤٠[التوبة:  ﴾َعلَۡيهِ 
قت را ین حقیاند و ا دگاه قرآن، صاحب منقبت بودهیز از دیگانه ن دھند، خلفای سه می

م، یر شوکز منیسّنت را ن تب اھلکگر یث بخاری و مسلم و دیه تمام احادکولو آن
 .ده گرفت!ینادتوان  نمی

ب یگانه به ترت ث در شأن خلفای سهیه چطور احادکد یا ثالثًا جنابعالی تعّجب فرموده
م و یکین تعّجب، واقعًا با شما شریت شده است؟! ما ھم در ایتصّدی آنھا به خالفت روا

ه کد ینک ن تعّجب نمییم: چطور از ایپرس م! ولی میینک ق مییرت شما را تصدیح
ند؟! اگر کن ییتوانست، دوازده نفر را به عنوان امام، پشت سر ھم تع صچگونه پیامبر 

ر نموده شده، که منقبت سه نفر پشت سر ھم ذکرش آنیم، پذیریپذ ن مطلب را مییا
طرفه را  یکاسات ینگونه قیه آسانتر است!.. اگر جنابعالی اکب نبوده و بلیدشوار و عج

 ل خواھد شد!.الت حکاری از مشید، بسیار خود خارج سازکاز 
ه خلفاء در راه کھا و بذل اموالی یارکخی از فدایرابعًا برخالف نظر جنابعالی، آثار تار

و پیامبر  سر کند؛ از جمله، ھنگام ھجرت أبوبک ت مییاکاند، فراوان ح اسالم داشته
ھزار درھم بود، برای  ه ششکنگی خود را یتمامی نقد سر کنه، أبوبیه به مدکاز م ص

ه، بارھا و کدر م صت دعوت پیامبر یا در بدایردن در راه خدا با خود برد! ک صرف
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ا در جنگ یرد.. ک د و آزاد مییخر ی خود بردگانی ھمچون بالل را مییبارھا، با دارا
س در آن موقع کچ یه از دست ھکنه و مخارجی پرداخت ی، ھزس، عثمان کتبو

م یتقد صنار طال به پیامبر یر دصد شتر و پنجاه اسب و ھزایس سآمد! عثمان  برنمی
پروردگارا! از عثمان راضی باش «رد: کن دعا یرا چن س، عثمان صه پیامبر کنمود 

 .١»ام! ه من از او راضیک
د ییرا در مورد جنگ، قاطعانه تأ صه رأی پیامبر کسانی کن یدر جنگ بدر، اّول

اران، یعموم  ٢ بودند. پس از برخاستن آنھا، مقداد و سپس بر و عمر کردند، أبوبک
بان ستاد فرماندھی یدر سا صد نمودند و در ھنگام جنگ، پیامبر ییجنگ را تأ

نارش، در کان در یرھای عریبرای حراست از او، با شمش سر و عمر کستد و أبوبیا می
ش به یقر ٣ ، از سپاهدیة و ولیه، عتبة و شبکنیستند. و پس از ایا باش می حال آماده

به حّدی مشتعل  ٤فر، کشوند، آتش خشم سپاه  شته میک بدست حمزه و علی 
ه در آن ھنگام، کدھند  ھای خود قرار مییراندازیه سپاه اسالم را آماج تکشود  می

د اسالم در جنگ بدر ین شھیاو اّول -شود  د مییشھ سشده عمر  غالم آزاد» ِمھَجع«
  نیدن ایبا د سرسند. عمر  ز به شھادت مییاز مسلمانان نگری یو تعداد د -بود 

ادی را به یند و تعداد زک فر حمله میکرد و به سپاه یگ اجازه می صصحنه، از پیامبر ٥
 .٦شد!ک ھشام را بدون تأّمل می بن ی خود، عاصیه از جمله داکرساند  قتل می

مود و ن دفاع می صدر مراحل سخت از رسول خدا  سدر جنگ احد، عمر 
با  سوه احد را دور زده بود، عمر کرده و کد از فرصت استفاده یه خالدبن ولکھنگامی 

رانه خالد، حمله یگر از مسلمانان در برابر حمله غافلگیدر رأس چند نفر د کپات یک

                                           
 .۹۴ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۳۵۹ شناسی، شریعتی، ص اسالم -١

 .۱۳۵ ، ص۱ األثیر، ج إبن -۱۴۶ شناسی، ص اسالم -٢

 .۱۴۱ ، ص۱ األثیر، ج إبن -۹۶۷ ، ص۳ طبری، ج -٣

 .۹۶۵ ، ص۳ طبری، ج -٤

 . ۱۴۱ ، ص۱ األثیر، ج إبن -۲۷۴ ، ص۳ البدایة والنھایة، ج -۱۵۴ شناسی، ص اسالم -٥

شأن نزول آیات، ترجمه و نگارش محّمد جعفر  -۳۶ ، ص۲ ھشام، ج إبن -۱۶۰ شناسی، ص اسالم -٦
 .۵۲۶-۵۲۷ اسالمی،ص
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  رهید به سیتوان . شما می١آورد ند و از باالی دّره و از پشت سپاه به آنھا ھجوم میک می
، تحت عنوان ۸۶جلد اّول، صفحه  -دانند  عه مییگروھی او را ش هک -ھشام  إبن

 د.ینکنگاه  »قتال عمر هلمصعود قريش اجلبل و«

فر کرا سخنگوی اسالم در مقابل سپاه  سعمر  صدر ھمان جنگ احد، پیامبر 
وه که در باالی کارانش یو  صان، خطاب به پیامبر یه أبوسفکدھد. ھنگامی  قرار می

ھبل،  أعل ھبل!«د: یگو روزمندانه به آنھا مییبا حالتی مغرورانه و پمستقر بودند، 
ھای  شتهکھای بدر در مقابل  شتهکروز،  یکروز در مقابل  یکشه سرافراز باد! یھم

ن ید: با ایگو د و به او مییفرما می سن جمالت را به عمر یا صه پیامبر ک، »احد!
گر، فراتر و یز دیس و ھرچکا از ھرالّله أعلی و أجّل! خد«جمالت جوابش را بده!: 

ان یأبوسف». ھای شما به جھّنم رفتند! شتهکھای ما به بھشت و  شتهکتر است!  وهکباش
ا یای عمر! تو را به خدا! آ«د: یگو شناسد، خطاب به او می را می سه صدای عمر ک

نه! به خدا قسم! او زنده است و «در جوابش گفت:  سعمر ». شته شده است؟کمحّمد 
ه در خالل کقمئه ( تو از إبن«د: یگو ان مییأبوسف».. شنود! ت را میینون حرفھاکا ھم

 .٢»شته است) راستگوتری!کرا  صرد پیامبر کجنگ اّدعا 
 -مطرح شده بود  صه در قتل پیامبر کای را  ه توطئهکباعث شد  سی عمر کریز

 .٣د!یف نماشک -نه یدر مد
ر و سخنگو به یبه سمت سف صاز جانب پیامبر  سز، عثمان یه نیبیدر صلح حد

ه کنی یه به خون مسلمانان و خصوصًا مھاجرکتوز اسالم  نهکیز دشمنان کمر -ه کم
ه کشته کش، او را یه قرکشود  ع مییرود، و حّتی شا می -ه بودند، تشنه بودند کاھل م

                                           
 . ۱۰۳۳ ، ص۳ طبری، ج -۱۸۳ شناسی، ص اسالم -١

، ۲ ھشام، ج إبن -۱۷۸ ، ص۱ أثیر، ج إبن -۱۰۳۵تا۱۰۳۲ ، ص۳ طبری، ج -۱۸۳ شناسی، ص اسالم -٢
 .۳۸ ، ص۴ البدایة والنھایة، ج -۱۱۶ ص

عبقریه عمر، عقاد،  -۵۷ ، ص۲ ھشام، ج إبن -۹۹۰-۹۹۱ ، ص۳ طبری، ج -۱۶۴ شناسی، ص اسالم -٣
 .۴۸۳ ص
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ابت یبا خودش به ن صعت پیامبر یدرخت، و بر یعت رضوان زیان بیسپس جر
 .١رد!یگ انجام می سعثمان

در بعضی از  سھمراه بودند، مگر عثمان  صآری! خلفاء در تمام غزوات با پیامبر 
نه یدر مد س یز، علین کنه بود و در جنگ تبویدر مد صن پیامبر یجنگھا جانش

 ماند. صسرپرستی خانواده خود و پیامبر  ٢ برای
ند. مردان و ک عت مییبا مردم ب صاز جانب پیامبر  سه، عمر کم فتح مدر ھنگا

ردند. ک عت مییب صآمدند و بر اطاعت خدا و رسولش با پیامبر  می یکایکزنان 
عت یداد و ب نشسته بود و از جانب او به مردم دست می صن پای پیامبر ییپا سعمر
 .٣نمود می

 سیخ نشان داده است؛ چنانچه از علیرا تار ست و عدالت عمر یریبعالوه، قدرت مد
باال گرفت، به نزد  سات مردم ازعثمان یاکه چون شکور است کخ مذیثر توارکدر ا

ه تو بر کامی را کن! آنھا حکن مردم توّجه یبه درخواست ا«رفت و فرمود:  سعثمان 
 شان، نیتر از آنھا؟ فرمود: عمده یکدام کد: یای، دوست ندارند.. پرس ارھا گماردهک

پاسخ داد: ولی من او را بر  سار به بار آورده است! عثمان یه فساد بسکه است یمعاو
ن پست منصوب نموده یه عمر او را در تمام مّدت خالفتش به اکام، بل شام نگمارده

غالم » رفأی«ه از یه معاوکدانی  ا مییدھم! آ گفت: تو را به خدا قسم می س یاست! عل
ه دلش بخواھد، انجام دھد). کاری کتوانست ھر  د (و نمییترس شتر از عمر مییعمر، ب

 .٤»پاسخ داد: آری! سعثمان 
 د:یفرما می سدر مورد عمر  س یعل

                                           
 -۱۱۱۹ ، ص۳ ، چاپ تھران طبری، ج۴۲۴ ، ص۲ حیاة القلوب، مجلسی، ج -۲۴۳ شناسی، ص اسالم -١

 .۲۱۲-۲۱۳ ، ص۲ ھشام، ج إبن -۲۳۴ ، ص۱ األثیر، ج إبن
 ن.در غزوه بدر و غطفا -٢

 .۱۱۹۰ ، ص۳ طبری، ج -۲۹۹ ، ص۱ األثیر، ج إبن -۳۱۰ شناسی، ص اسالم - ٣

خلدون،  إبن -۱۶۸-۱۶۹ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۷۶ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۳۷۷ ، ص۳ طبری، ج -٤
 . ۱۴۳ ، ص۲ ج
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خلف الفتنة ذهب النقى هللاّ درّ عمر! فقد قوم األود وداو العمد وأقام السنة و«

 .١»اتقاه بحقهخريها وسبق رشها أد إىل اهللاّ طاعته و الثوب قليل العيب أصاب

ھا را درمان یماریھا را راست نمود و بیجکه کھای عمر را پاداش دھد یکیخداوند ن«
ھا را پشت سر گذاشت و در یارکھا و تبھ را برپاداشت و فتنه صرد و سّنت پیامبر ک

افت و از یی خالفت را دریویکا رفت. نیب از دنیع مکو  کای رخ نداد. پا زمانش فتنه
د و یه سزاوار بود از خدا ترسکبه جای آورد و آنچنان شی گرفت. طاعت خدا رایشّر آن پ

 .»زگاری نمودیپرھ
تر و به  ھنکالبالغه ھم  ه از نھجک» نیوقعه الصف«تاب کمزاحم در  ن، نصربنیھمچن

 سر و عمر کدرباره أبوب س یتر است، از قول علیکخی صدر اسالم نزدیحوادث تار
رسوله اخلليفة وأنصحهم هللاّ و ان أفضلهم ىف اإلسالم كام زعمتكو«آورده است: 

إن املصاب هبام جلرح  إن مكاهنام ىف اإلسالم لعظيم ولعمروخليفة الفاروق والصديق 

 .٢»جزامها بأحسن ما عمال اإلسالم شديد فريمحهام اهللاّ وىف

تر،  از ھمه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پنداری  ه میکھمانگونه  -در اسالم «
ه مرتبه آن دو در اسالم کاروق ھستند و به جان خودم سوگند ق و عمر فیر صدکأبوب

ده است. خداوند ھر دو را یدی رسیشان، به اسالم صدمه شدیبزرگ است و با وفات ا
 .»به آنھا دھد یکند و پاداش نکرحمت 

تاب کنی در یلکو » شف المحجهک«تاب کدر  -عه یاز علمای ش -دبن طاووس یس
ن فرموده یارانش در مصر، چنیضمن نامه خود به  س یه علکاند  آورده» الرسائل«

 است:

                                           
 -۱۲، جزء۹۲ ، ص۳ الحدید، ج أبی شرح إبن -۲۱۹، کالم ۴البالغة، شرح فیض اإلسالم، جزء نھج - ١

، ۲ شرح محّمد عبده، ج -۳۵۰ شرح صبحی صالح، ص -۹۶-۹۷ ، ص۴ میثم بحرانی، ج شرح إبن
.. در بعضی از نسخ، ۲۵۷ نقی، ص الدرةالنجفیة، دنبلی و علی -۷۱۲ ، ص۴ شرح فارسی، ج -۳۲۲ ص

 آمده است. »هللاّ بالد فالن«و  »هللاّ درّ فالن«

 ، چاپ ایران.۴۸۸ ، ص۳۱میثم بحرانی، جزء  إبنالبالغة،  شرح نھج -۸۹ وقعة الصفین، ص -٢
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. »كان عمر مرىض السرية من الناس عند الناسفوىلّ أبوبكر فقارب واقتصد و«

ان یرو بود و رفتار عمر از م انهیت به دست گرفت و میت را با صدق نیر والکأبوب«
 .»ت بودیده و موجب رضایاشخاص در نظر عموم مردم پسند

 ن آمده است:یدر الغارات ثقفی، چنعبارات فوق 

فتوىل أبوبكر تلك األمور فيرس وسدد، وقارب ىف األمر واقتصد، فصحبته «

أطعته فيام أطاع اهللاّ فيه جاهدا، فلام احترض بعث إىل عمر فواله سمعنا مناصحا و

كان مرىض السرية ميمون أطعنا وناصحنا وبايعنا وناصحنا و توىل عمر األمر وو

 .١»النقيبة

ر، سرپرستی امور را به دست گرفت و در جای خود، آسانی و به جای خود کأبوب«
رو  انهیرد و مکش برد و قصد درستی و راستی یشّدت نشان داد و امور را به خوبی پ

ُبرد، با  ردم و در آنچه خدا را فرمان میکرخواھی مصاحبت یر از راه خکبود. پس با أبوب
ومت را کت و حید، والیه به حال احتضار رسکمانی وشش تمام او را اطاعت نمودم. زک

م، و عمر یرخواھی نشان دادیم و اطاعت نموده و خیردکعت یبه عمر سپرد و ما ب
ده و نفس او یرت او پسندیه سکفه شد) در حالی یزمامداری را به عھده گرفت (و خل

 .»بود کمبار
ش نزد یمردی از قر« ه:کند ک ت مییمحّمد از پدرش روا ز، از جعفربنیخ طوسی نیش

ات گفتی:  ش در خطبهیه چند لحظه پکدم یآمد و گفت: از تو شن ÷نیرالمؤمنیام
ن را نسبت به آن اصالح فرمودی! یه خلفای راشدکپروردگارا! ما را اصالح فرما به آنچه 

ك أبوبكر وعمر، إماما اهلد، «سانی ھستند؟ فرمود: کمنظورت چه  حبيبا، وعامّ

، من اقتد هبام صمقتد هبام بعد رسول اهللا ـالورجال قريش، ووشيخا اإلسالم، 

 .٢»من اتبع آثارمها هد إىل رصاط مستقيمعصم، و

                                           
-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شیخ کاشف مستدرک نھج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ الغارات ثقفی، ج -١

۱۱۹. 
 .۴۲۸ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -٢
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خ اسالم، یت، دو شیر و عمر، دو امام ھداکبانم و برادران پدرت، أبوبیدوستان و حب«
س کردند، و ھرکمردم به آنھا اقتدا  صه بعد از رسول خدا کش، دو نفری یدو مرد قر

س آثارشان را کرد، (از گمراھی و تفرقه) مصون و محفوظ ماند و ھرکبه آنھا اقتدا 
 .»دیت گردیرد، به راه راست ھداکروی یپ

ز! مطالب فوق در منقبت خلفاء، از عمروعاص و أبوموسی اشعری و یدوست عز
زبان ه از خود قرآن و از کست، بلیرة و... نیرمه و أبوھرکرةبن شعبة و عیه و مغیمعاو

ت انصاف یاست.. و اگر شما قدری رعا -عه یبه گزارش مآخذ معتبر ش - س یعل
گر یم و از دیعه آوردیه عمدتًا از مآخذ شک -ن مقدار از مناقبشان ید، در اییبفرما

د ید نخواھیترد -م یا ردهکن مورد خودداری یسخنان فراوان علی و فرزندانش در ا
 !!.ردک

البالغة، شما فقط ابتدای آن  نھج ۲۱۹ر رابطه با خطبه ه دکد: چگونه است یا فرموده

سّنت پیامبر  .»...خلف الفتنةأقام السنة و«ه از علی در مورد عمر آمده: کد ینیب را می

ا رفت، به یب از دنیع مکجامه و  کپاداشت و فتنه را پشت سر انداخت، پا را به ص
ه سزاوارش بود، کرا چنان شی گرفت. طاعت و تقوای خداید و از شّر آن پیخالفت رس

رحل «د: یگو ه علی در مورد عمر میکد یا ردهکو به انتھای خطبه توّجه ن» ردکت یرعا

ا رفت، در یاز دن« .»ال يستيقن املهتدال وال هيتد فيها الضمتشعبة وتركهم ىف طريق و

افته در ی اهابد و نه ری ه نه گمراه در آن راه میکه مردم را در راھھای مختلف انداخت یکحال

ث را یسروته احاد -عنی بنده ی -ه شما کم ید: متأّسفیا ، فرموده»ماند! ن باقی مییقی
 .د!یخوان نمی

د! ینک ه جنابعالی عبارت عربی را غلط ترجمه میکار متأّسفم ی(جواب): بنده بس
ا ید: عمر از دنیگو چ وجه معنی اّدعای شما را ندارد و نمییی خطبه، به ھیعبارت انتھا

ه کمردم را  سه عمر کح دارد یه تصرکنده انداخت، بلکرفت و مردم را در راھھای پرا
اب وی، و پس یعنی آنھا در غیرد؛ ک کاند، تر در حال حاضر در راھھای گوناگون افتاده

ن است، کاز شھادتش، به راھھای مختلف رفتند و فتنه درست شد! و اصوًال چگونه مم
ن ابتدا و انتھای آن ین تناقضی بی، چنس یون علتی چیل، از شخصیخطبه اص یکدر 

پاداشت، در زمان او  را به صد: عمر سّنت پیامبر یه نخست بگوکوجود داشته باشد 
گر بپردازند) و یدیکفتند و به جنگ با ینده بکه مردم در راھھای پراکای رخ نداد ( فتنه
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ه: مردم را در کرد رد و بعد اعالم داکت یه سزاوارش بود، رعاکتقوای خدا را چنان
 .د آمدند؟!ین مردم، پدیھا و اختالفات بیریند و درگکنده افکراھھای پرا

چ ی، ھسم! وانگھی در زمان عمر ینک ی مّتھم نمییگو ن تناقضیرا به چن س یما عل
اب یه در غکن صحابه نبود، بلیچ راھھای گوناگونی در بیای داخلی و ھ اختالف و فتنه

ه منجر به شھادت کدا شد ید پیان مسلمانان اختالفاتی شدیم -پس از شھادتش  -وی 
ه کشد  -ن و نھروان و... یھمچون جمل و صف -ن خودشان یو جنگھای ب سعثمان 

 .١ن است..یز ھمین س یمنظور عل
ان مطلب یخ طبری، در پایدر تار» حثمه دختر أبی«د: در نقل خبر فوق از یا فرموده

ا واهللاّ ما قالت،«ه: کآمده  لت أمّ وِّ اد دادند یه به او کحثمه) نگفت، بل او (دختر أبی« .»بل قُ

 .»دیه بگوک
را در اصل ید؛ زیا راھه بردهی(جواب): متأّسفانه! باز جنابعالی سخن اصلی را به ب 

 ن آمده است:یو ابتدای آن، چن س یالم علک

من رشها،  نجاحثمة: لقد ذهب بخريها و ابنة أبىاخلطّاب! لقد صدقت  يرحم اهللاّ إبن«

لت وِّ  .٢»أما واهللاّ ما قالت، بل قُ

حثمه واقعًا درباره وی  ه دختر أبیکند! کخداوند، (عمر) پسر خطاب را رحمت «
افت. سوگند یی یر خالفت را با خود برد و از شّرش رھایه گفت:) خکراست گفت (آنجا 

 .»دین بگویه چنکاد دادند یه به او کن سخن را او نگفت، بلیبه خدا! ا
ق حرف دختر یو تصد سنجا پس از طلب رحمت از خداوند برای عمر یدر ا س یعل

ح ین حرف صحیتواند بزند، و ا حثمه نمی ن حرفی را دختر أبیید: چنیگو حثمه می أبی
د، لذا به یریر را از ما نپذین تعبید شما ایگری الھام گرفته است! ھر چند شایس دکرا از 

ه برخی از دوستان که معنای جمله، آن باشد کم یریم: گییگو رسم مماشات با شما می
د: یفرما می س یه علکاد دادند، ولی ھنگامی یحثمة  ن سخن را به دختر أبییا سعمر 

و حرف او را » حثمة درباره او راست است ند! و سخن دختر أبیکخدا عمر را رحمت «
ه جمله مزبور را کم ینکماند؟ فرض  گر چه جای مناقشه باقی مییند، دک د میییتأ

                                           
 ایم.  در فصل آخر، به چگونگی این اختالفات پرداخته -١

 .۲۱۸ ، ص۴ تاریخ طبری، ج -٢
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س گفته، راست کھر س یاد داده باشند، اّما به قول علیبه آن زن  سدوستان عمر 
 گفته است!.

به طمع » دیول خالدبن«ه کد یا آورده» رهیبن نو کمال«ه در رابطه با کاّما آنچه را 
برد  به وی حمله می -ر کدر عصر أبوب -ن یرّده و مرتد ھمسرش، به عنوان جھاد با اھل

شد و ھمان شب ھمسرش را تصاحب ک به اسالم، او را می کرغم شھادت مال علی و
ه از جانب عمر، مورد اعتراض و کنیگردد، با ا نه بازمییه به مدکند و ھنگامی ک می
ه چون کن بھانه یفه اّول به ایرد، اّما به جای حّدخوردن، خلیگ د قرار مییتھد

نم، او را معاف کش ر اسالم را نمییمن شمش را به او داده و» الّله فیس«لقب  صپیامبر
 ح است.یدارد! محتاج توض می

 ه:کنم کد عرض ی(جواب): با
ه جنگ مسلمانان با کنیان، برای ایعیگر شیه جنابعالی و دکجای تأّسف است 

اتی را مبنی بر عدم ارتداد ید، رواییارزش قلمداد نما ات را بیکن زین و مانعیمرتد
دار بوده و لذا یروانش، بر اسالم پایو پ که مالکد ید و معتقدیشو ر میکات متذکن زیمانع
 .شته شدند!کگناه ھم ید و بیخود جنگ با آنھا بی سر کأبوب

ای مرتد شدند و  عده سر که در زمان أبوبکد یآ خی به دست مییاز تمام مآخذ تار
نوشت، به ه به اھل مصر کای  در نامه س یدند؛ چنانچه علیزی شورکومت مرکه حیعل

سالم يدعون حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإل«ند: ک ن موضوع اشاره مییا

ة حممدإىل حمق دين اهللاّ و  .١»إبراهيم...و صملّ

ن خدا و یاند و به نابودِی د دم گروھی از مردم مرتد شده و از اسالم برگشتهیتا د«
 .»نند...ک دعوت می ÷  مین محّمد و ابراھییآ

ه نمود، مشورت با اصحاب کاری کن یدن به خالفت، اّولیاز رس ، پسسر کأبوب
را مبنی بر جنگ با  سر ک، رأی أبوبس یه ھمگی و از جمله علکمھاجر و انصار بود 

اب وی به جنگ آنھا رفت؛ چنانچه کدر ر س یردند، و خود علکد ییات تأکن زیمانع

                                           
البالغه،  مستدرک نھج -۳۰۲ الغارات ثقفی، ص -۶۲، نامه ۵اإلسالم، جزء البالغة، شرح فیض نھج -١

 ۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص شیخ کاشف
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انت كلمة اهللاّ هى ىف تلك األحداث حتى زهق الباطل وكهنضت معه و«د: یفرما می

 .١»إن رغم الكافرون...العليا و

ان رفت و نام و گفتار یردم تا باطل از مکام یر در آن حوادث قکو به ھمراه با أبوب«
 .»افران باشد...کل یخداوند باالتر است، ھر چند برخالف م

ه ک -می الھی که از حکن معنی بود ید، به ایجنگ ات نمیکن زیبا مانع سر کاگر أبوب
د و سّنتی یگرد ل مییتعط -مان و نماز آمده یف ایمًا در ردید شده و داکین ھمه تأیا

ن یآنھا به نابودی د«د: یفرما می س یه علکد؛ ھمانگونه یگرد زی مییر هیضّد قرآنی پا
 ».ردندک ، دعوت میصن پیامبر ییخدا و آ

ق ین مورد تطبیا م قرآن را درکرده بودند.. و در واقع، حک کن را به خوبی دریآنھا ا
 د:یفرما ه میکنمودند 

ْ فَ ﴿ وُهمۡ  وَُخُذوُهمۡ  وََجد�ُُّموُهمۡ  َحۡيُث  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا ْ  َوٱۡحُ�ُ َمۡرَصٖد�  ُ�َّ  لَُهمۡ  َوٱۡ�ُعُدوا
لَٰوةَ  قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ْ  فَإِن تَابُواْ َوأ  .]٥[التوبة:  ﴾َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهمۡ ٱلزَّ  َوَءاتَُوا

نگاھھا یمکد و در ھمه ینکد و محاصره یرید و بگیشکد، بیافتیجا کن را ھرکیمشر«
مان آوردند و) نماز خواندند و یردند (و اکد! اگر توبه ینیاندختن) آنھا بنش برای (به دام

شان ید و) راه را برایند و آنھا را رھا سازیآ گر از شما به حساب مییات دادند (دکز
 .»دیواگذار

َكٰوةَ فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� ٱّ�ِينِ فَإِن ﴿ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
 .]١١[التوبة:  ﴾تَابُواْ َوأ

ات پرداختند، کردند و نماز خواندند و زک) برگشتند و توبه کپس اگر آنان (از شر«
 .»نی شما ھستندین صورت برادران دیرا) در اید؛ زیاز آنان بردار (دست

ِينَ  ٦ ّلِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  لٞ َوَو�ۡ ﴿ َكٰوةَ  يُۡؤتُونَ  َ�  ٱ�َّ  .]٧-٦[فصلت:  ﴾ٱلزَّ
 .»پردازند! ات را نمیکه زکنی کیو وای بر مشر«

مان، پرداختن یبودن مردم پس از ا ی از شروط در امانیکد، ینک چنانچه مشاھده می
ستند ه مسلمانان مجاز ھکباشد  ات میک، امتناع زکل شریی از دالیکات است.. و کز

 شند و با آنھا بجنگند.کافتند، بیجا کآنھا را ھر

                                           
 ھمان. -١
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ات کر زکس منکاند و ھر ات، مسلمان بودهکن زیه مانعکد ینک اّما جنابعالی اّدعا می
تاب ک ه خداوند به اھلکد یدھ شود، جان و مالش در امان است! شما به آنان حّقی را می

ن حّقی را نداده است؛ یچن مان ندارند،یامت ھم ایه به خدا و روز قکسانی کو به 
 د:یفرما ه میکچنان

﴿ ْ ِينَ َ�ٰتِلُوا ِ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّ ُ  َحرَّمَ  َما ُ�َّرُِمونَ  َوَ�  ٱ�ِخرِ  بِٱۡ�َۡومِ  َوَ�  بِٱ�َّ  َورَُسوُ�ُۥ ٱ�َّ
ِينَ  ِمنَ  ٱۡ�َقِّ ِديُنوَن دِيَن يَ  َوَ�  ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ٰ  ٱۡلِكَ�َٰب  أ ْ  َح�َّ ۡزَ�ةَ  ُ�ۡعُطوا  وَُهمۡ يَٖد  َعن ٱۡ�ِ

 .]٢٩[التوبة:  ﴾٢٩ َ�ٰغُِرونَ 
زی را یمان دارند و نه چیه نه به خدا و نه به روز آخرت، اکتاب ک سانی از اھلکبا «

ن یدانند و نه د رده، حرام میکم یامبرش (در سّنت خود) تحریه خدا (در قرآن) و پک
ا) یاورند یه (اسالم بکد تا زمانی ینکرند، جنگ و مبارزه یپذ ه اسالم است) میکحق را (

 .»ات را بپردازند (تا در امان باشند)یه و مالیی، جزیخاضعانه به اندازه توانا
ان عرب بجنگم تا که با مشرکبه من دستور داده شده «د: یفرما ز میین صپیامبر 

فرستاده ه محّمد کنیست و ایچ معبود به حّقی جز الّله نیه ھکه شھادت دھند کزمانی 
ردند، جان و مالشان کن یات اموالشان را بپردازند. ھرگاه چنکپادارند و ز اوست و نماز به

م) و یاب جراکل ارتیاز طرف من در امان است، مگر برای حقوق اسالمی (از قب
 .»حسابشان با خداوند است

ن، به یھمراه با حسن و حس س یه علیکد، در حالینک م میکن حیجنابعالی چن
ن و یگر مسلمانان، با مرتدیو د سر کات فوق، ھمراه با أبوبیو آ صاز پیامبر  تیتبع

 .ردند!کن مورد وارد نیچ اعتراضی را در اید و ھیات جنگکن زیمانع
له یمأمور شد و با قب سر کاز سوی أبوب سره.. خالد یبن نو کان خالد و مالیاّما جر

 -را از متابعت سجاح  کخالد، مال« اند: رد.. و چنانچه آوردهکره برخورد یبن نو کمال
ا یل خواست و به او گفت: آیات دلکو منعش از ز -رده بود کامبری یه اّدعای پکزنی 
منظورش  -گفت: صاحب شما  کن است؟! مالیات با نماز قرکه زکدانی  نمی

ا او صاحب ماست و صاحب شما ین پنداری دارد! خالد گفت: آیچن -است  صپیامبر
 .١شتند!کب او را ین ترتیر! گردنش را بزن! و بدست؟! ای ضراین

                                           
 .۳۲۶ ، ص۶ کثیر، ج البدایة والنھایة، إبن -١
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 که مالکنیند: خالد، با ایگو ت طبری، مییطبق روا -ھمچون جنابعالی  -ای  عّده
د! یشت و ھمسرش را برای خود برگزکن را بر زبان آورد، ولی او را یدر آن موقع شھادت

بود و  س، عمر سار خالدکن یاند: معترض بزرگ به ا نوشته -ھمچون جنابعالی -و 
شتی و سپس به کا مرد مسلمانی را یسخت برآشفت و به خالد گفت: ای دشمن خدا! آ

ه کن سخن را زمانی گفت یا سنم! عمر ک ردی! به خدا تو را سنگسار میکھمسرش زنا 
 کرد، شخص مالک نزد او آمده و اظھار می» کمال«، برادر مقتول »رهینو بن متّمم«

اّطالعی نمود و از خالد،  روانش اظھار بییه پیده بود و درباره بقن را بر زبان آوریشھادت
ند و کخواست تا خالد را مجازات  سر کاز أبوب سه عمر کن بود یرد.. اکی یار بدگویبس

 .١د!یاو را عزل نما
د یمحّمدبن حم«ح است.. طبری، آن را از یت، فاقد سند صحین روایه ایکدر حال

دانند؛ چنانچه  سّنت او را موّثق نمی علمای اھله کسی کرده است؛ کنقل » رازی
داند! صالح  ز او را دروغگو مییراد است! أبوزرعة نید: در او ایگو بخاری در موردش می

رده، متھم کت یه برای ما رواکثی ید را در تمام احادیحم د: ما إبنیگو جزره می
د: یگو ز مییخراش ن م! إبنیا دهیتر از او در برابر خدا، ند سی را باجرأتکچ یم. ھینک می
د به یتوان مورد می نیرده، ولی به خدا دروغ گفته است!.. در اکت ید برای ما روایحم إبن

 د.ینکاھل سّنت مراجعه » رجال«اب تک
از رفتار و  سه خالد کت آمده یدر ادامه روا -به فرض صّحت خبر  -به ھرحال 

مجّوزی قطعی برای قتلش  ص داده و برای خودی، ارتدادش را تشخکحرفھای مال
خالد  سر کن جھت، أبوبیدھد؛ به ھم ارائه می سر کز به أبوبیلش را نیه دالکداشته 

 که ھنوز خون شوھرش خشکرا معذور دانست، ولی در مورد ازدواج با ھمسرش  س
با او  سدھد، ھرچند خالد  خ قرار مییدًا او را مورد توبینشده بود، بر خالد برآشفت و شد

 .٢ان طھارتش، ھمبستر نشده بود!یتا پا
ه اگر فرضًا کرد یگ م مییتًا تصمی، نھاکبرای ارضای برادر مال سر کبه ھر حال، أبوب

ه موجب کست و بلیرده باشد، قتل عمدی نبوده و موجب قصاص نکخالد اشتباه ھم 

                                           
 .۱۴۱۰-۱۴۱۱ ، ص۴ طبری، ج -١
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پردازد و او را راضی  می -اش بود  هیه خواھان دک کبرادر مال -ه است، و به متمم ید
 .شود! بھا تمام می با پرداخت خون کسان مالکت ین، موضوع با رضایو بنابرا ١ند!ک می

 شود: ه بوده، مال حظه میکب ین، به ھر ترتیبنابرا
 .د، اختالفی نبود!ید جنگیات باکن زیه با مانعکنین افراد در ایچ وجه بیبه ھ اّوالً 

و فرزندانش به شمار  س یه علیگانه عل ن ھم، از جمله مظالم خلفای سهیا اً یثان
 .نند!کاش فغان  ان دربارهیعیه شکرود  نمی

ن یرا درباره ا سر که اجتھاد أبوبکت، و به فرض آن یبه فرض صّحت روا ثالثاً 
ت آنھا، ین و جلب رضایا پرداخت خونبھا به بازماندگان مقتولیم، آیموضوع اشتباه بدان

رھد، عملی خالف قرآن است و ه قاتل عمدی از مجازات اعدام بکطی یحّتی در شرا
 .٢اسالم، آن را مجاز نشمرده است؟!

م کز، دو بار اّتفاق افتاد و حین صر واقعه مزبور در زمان خود پیامبر ینظ رابعاً 
پس از «م: یخوان خ مییه در تارکنبود؛ چنان صم پیامبر کشباھت به ح بی سر کأبوب

رامون آنجا فرستاد و یل پیبه قبا غیارانش را برای تبلیگروھی از  صه، پیامبر کفتح م
ه خالد مشھور است یخ به سریان در تاریجر -سی را نداد کاجازه جنگ با  یکچ یبه ھ

را » مهیجذ بنی«له یو از راه خطا، قب صبرخالف فرمان پیامبر  سد یول ولی خالدبن -
خدا  ن خبر به رسولیه اکنیشان را به قتل رساند.. به محض ایرد و مردانی از اکخلع 
ل داشت تا خونبھای ھمه یله مزبور گسیرا با اموالی سوی قب س ید، علیرس ص

ھرچند از عملش  -را  سند و خالدکھای آنھا را راضی  شتگان را بپردازد و خانوادهک
م یان را خود در نامه قبلی برایجر».. ردکولی او را مجازات و قصاص ن -زاری جست یب

 .ار را انجام داده است!کن یبارھا ا سه خالد ک ٣د،یمفّصل آورده بود
ه کد، مردی را یز م: اسامه بنیخوان بر مییھای پس از خ هیباز ھم در حادثه سر

دًا یاو را شد صشت. سپس پیامبر کرده بود، کاقرار » ال إله إال الّله«ھنگام جنگ، به 
اسامه گفت:  شتی؟!که شھادت داد، او را کنیا بعد از ایمورد سرزنش قرار داد و فرمود: آ

                                           
 .۱۴۰۹ ، ص۴ طبری، ج -١

 در سوره بقره آمده است. -٢

 .۴۳۰ ، ص۲ ھشام، ج سیره إبن -۳۱۵تا۳۱۳ شناسی، دکتر شریعتی، ص اسالم -٣
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ه از ترس کافتی؟! (کا قلبش را شیفرمود: آ صر آن را گفت! رسول خدا یاز ترس شمش
 .١حّد را بر اسامه جاری نساخت! صاّما پیامبر ».. ر؟!)یا خیگفت 

ور است کرد؛ چنانچه مذک سن عثمان یار را با قاتلکن یر ایز، نظین س یعل خامساً 
 .٢»دھم تا آنھا را حّد بزند! ه نمییمعاو لین عثمان را تحویمن قاتل«ه فرمود: ک

قاص،  ل از علی، عثمان، سعدبن أبیکه متشک سنفری عمر در مورد شورای شش
 س ب رومییبه صھ سه عمرکد یا ردهکد کیبود، تأ شعوف بن ر و عبدالرحمنیطلحه، زب

اف کتن استن یکرده، کست، و اگر پنج تن توافق یگفت: بر سر شش تن اعضای شورا با
ردند، و دو نفر مخالفت کی را انتخاب یکد، گردنش را بزن! اگر چھارنفرشان یزور

 .نمودند، سر ھر دو را بزن! و... الی آخر!
ت در ین روایھرچند ا«ه کرده بودم کن خود عرض یشی(جواب): بنده در نامه پ 

آن را  ۲۰۶۸ ه صکخ طبری، بلیتار ۲۰۶۶ (برخالف گفته شما نه فقط ص» خ ھستیتار
باشد؛  ح نمییتی صحیتی و ھم درایرده بودم)، ولی ھم از لحاظ سند رواکھم مطالعه 

ه به سازنده کسی کت شده است؛ یی أبومخنف روایحی ق لوط بنیت از طرین روایرا ایز
داند. أبوحاتم او  ن او را موّثق نمییمع ات جعلی مشھور است! چنانچه إبنیاری از روایبس

حجر او را  ی دانسته.. إبنیه او را معروف به دروغگویمیت ث دانسته.. إبنیالحد کرا مترو
 دانسته است!. کعه و مترویاو را شز یدی نیات دانسته.. زبیپرداز روا سازنده و دروغ

نده یه جعلی است و گوکد ید فھمید، خواھینکز تأّمل یت نیی در متن رواکاگر اند
 را آمده است:یاست؟! زی خود نبوده یگو آن متوّجه تناقض

ن ینفر را ب یک -نامزدھای خالفت  -ھرگاه پنج نفر از شش نفر اھل شورا «
د، ین انتخاب مخالفت نماینفر از آنھا، با ا یکردند و کخودشان برای خالفت انتخاب 

دار است! چون  ب و خندهیار عجین بسی، و ا»ر بزند!ید گردنش را با شمشیب بایصھ
گر نفر یند، دین خودشان انتخاب نماینفر را از ب یکنفر از آنھا، ھرگاه فرض شود پنج 

ننده ھستند ک را پنج نفرشان انتخابید؛ زیه با آنھا مخالفت نماکماند  گری باقی نمیید
ش از شش یشوند و اعضای شورا ھم ب شده، و جمعًا شش نفر می نفر ھم انتخاب یکو 

                                           
 .۲۶۵ شناسی، ص اسالم -١

 .۱۸۹ مزاحم، ص نگاه شود به: وقعةالصفین، نصربن -٢
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د و وجود خارجی نخواھد داشت تا با آنھا مان سی از آنھا نمیکن، ینفر نبودند.. بنابرا
 .د و سپس گردنش را بزنند!!یمخالفت نما

ن یرده و دو نفرشان با اکنفر را انتخاب  یکاگر چھارنفرشان، «د: یگو سپس می
ه ھم ین فرضیدر ا».. د آن دو نفر را گردن زند!یب بایردند، صھکانتخاب مخالفت 

گر یند، دیی را انتخاب نمایکچھار نفر از آنھا،  هکرا وقتی یال و تناقض وجود دارد! زکاش
شده، جمعًا پنج نفر  نفر انتخاب یکننده با ک ماند و چھارنفر انتخاب دو نفر باقی نمی

 .نفر خواھد بود؛ نه دو نفر!! یکمانده آنھا فقط یشوند و باق می
گر را یگر، نفری دینفر، و سه نفر د یکھرگاه سه نفرشان «د: یگو ه میکز آنجا یو ن

دام از آن دو کم قرار دھند تا ھرک، پسرش را حسعمر بن ن صورت عبدالّلهیدند، در ایبرگز
ردند، ھر سه را کد و ھرگاه آن سه نفر مخالفت یه بخواھد، انتخاب نماکنفر منتخب را 

ی را انتخاب یکنفرشان،  را ھرگاه سهیب است! زیز محال و عجین نیا».. د!یبه قتل برسان
 .مانند؛ نه سه نفر! دو نفر باقی می ردند، تنھاک

دام از اعضای شورا را کب دستور داده شده، سر ھریه به صھکنیتر از ھمه، ا و مسخره
وار و آرام  ن مردم مجّسمهیند! مگر اکر از تنش جدا ید، با شمشیه مخالفت نماک

م، یمخالفند: ما یند و بگوکسر از تنشان جدا  -ن آسانی یبه ا -ب یه صھکنند ینش می
 .پس گردن ما را بزن!

خت یانگ ای برمی س، فتنهکا بالعیگرفت  ا با قتل آنھا، امر خالفت سر و سامان مییآ
 .دانست! سی نمیکه عاقبتش را جز خدا ک

ی را یارا، شوراکن آشیچن سه عمرکست یردنی نکو از ھمه مھمتر، ھرگز باور
 -ر اسالم است یه مغاک -در آن شورا  سیل داده باشد و علکیبرخالف اسالم تش

 .ت بشناسد!ید و به رسمیت نماکشر
ت وجود ین رواینفری، تنھا ھم ن شورای ششیا مگر در مورد این، آیگذشته از ا

ه فرمان کگری ھست یتی دیث، روایتب حدکخ و یثر توارکدارد؟! چنانچه در ا
أبوعوانه، از ست؛ مثًال بخاری از یدر آن مشھود ن سزدن مخالف از جانب عمر گردن

روز مجوسی در یبه دست أبولؤلؤ ف سبعد از نقل ترور عمر -مون یم ن، از عمروبنیحص
گفته شد: ای  -ه در بستر مرگ بود ک - سبه عمر«رده است: کت یروا -نماز 

سی را کن امر، یسازی؟ گفت: من برای ا ن خود مییسی را جانشکن! چه یرالمؤمنیام
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شان راضی بود،  ه از تمامییکافت، در حالیوفات  صه رسول خدا کن افراد یبھتر از ا
ر و طلحه و سعد و عبدالرحمن نام برد، و سپس گفت: یدانم و از علی و عثمان و زب نمی

گری در دستش یچ امر دیر از نظارت، ھیند، و غکار شما نظارت کعمر بر  بن عبدالّله
شود و اگر در  فه مییپس او خل س انتخاب شد،کن امر ندارد! ھریست و سھمی از این
ار بدانم! و کانتیا خیه من او را ناتوان کست یل آن نیسی انتخاب نشد، دلکنشان یب

ن را به ین نخستیه حّق مھاجرکنم ک فه بعد از خودم سفارش مییسپس گفت: به خل
ه با آنھا کنم ک ت مییند و درباره انصار به او وصکت یخوبی بشناسد و حرمتشان را رعا

شان را قبل از ھجرت  اشانهکه خانه و کسانی ھستند کد. آنھا یی رفتار نمایکه نب
ند کارانشان را عفو کرد و گناھان و گناھیشان را بپذیکارھای نکردند. کن آماده یمھاجر

 .١»و... الخ
ه در آن ک سفه سوم پس از عمر ین خلیینفری تع ن است داستان شورای ششیا

ه خود کسانی کست؛ خصوصًا ین صاز اصحاب پیامبر  یکچ یختن خون ھیری از رکذ
 .شان راضی بود! ه از ھمهیکافت، در حالیوفات  صه پیامبر کدھد  شھادت می سعمر 

ست؛ یاتش نین، ضامن درستی و نادرستی روایاز محّدث یکچ یه ھکم یقبًال ھم گفت
مطالبم  ه من ضامن صّحت و سقم تمامکخش نوشته یچنانچه طبری خود در مقّدمه تار

ده، و در مآخذ مختلف به آن برخورد نموده، گرد و یعنی ھر آنچه را شنیستم؛ ین
 صق با قرآن و سّنت پیامبر یلی و تطبید تحلید با دین، بایرده است! بنابراکآوری  جمع

قًا به یه نگاشته، دقکعی را یه ما سلسله وقاکست یست و چنان نیخ نگریبه آن تار
 .»!!رود مو، الی درزشان نمی«ه کم ینکرده، تصّور کم یتقس» مابعد«و » ماقبل«

ح ید، فورًا قبول و صحیدار ه ھر آنچه را دوست میکن است یال جنابعالی اکاش
ن روش ید!.. ایزیر ق به دور مییتحق ند، بیک ق نمییدتان تطبید و ھرچه را با عقایدان می

 ست.یقت نیطالبان حق

بعد از  سر کرا نسبت به أبوب »منى...فاطمة بضعة «ث ی، حدکدر رابطه با فد

 -ح بخاری آمده یه در صحک -ث ید: حدیا د و فرمودهیا دانسته صرحلت رسول خدا 

فاطمة بضعة «ث ید: حدیا ردهکر کدھد و ذ ر نشان میکغضب فاطمه را نسبت به أبوب

                                           
 . ۳۷۰۰صحیح بخاری، فتح الباری، کتاب فضائل الصحابة، باب قصة البیعة، حدیث شماره  -١
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را یاز دختر أبوجھل است؛ ز س یث مجعول خواستگاری علیجدای از حد »منى...
مخرمه به بعد جدا ھستند.. سپس به نقل مقامات  ث، از مسوربنیان دو حدیوسلسله را

ه نسبت به علی ه فاطمکام  دهیچ جا ندید: در ھیا فاطمه پرداخته و اشاره داشته
 ن شده باشد!.یخشمگ

 ه:کد به عرض برسانم ی(جواب): در پاسخ با 
ست و یر نکسی منک را، کدر رابطه با فد سر کاّوًال موضوع درخواست فاطمه از أبوب

ث یندارد. جنابعالی حد »فاطمة بضعة منى...«ث یچ ارتباطی با حدین موضوع ھم، ھیا

قرار داده و  سر کاز أبوب لث قھر فاطمه یر حدیرا مبنای تفس »فاطمة بضعة م�...«

ه پس خشم کد یا جه گرفتهیث نتیدر آن حد »فغضبت فاطمة بنت رسول اّ� «از عبارت 
 .، و سپس خشم خداست!صفاطمه، خشم رسول خدا 

فاطمة «ث یث مستقّلی به نام حدیم: حدیرا معتقدیم! زیری مخالفیگ جهین نتیما با ا

از دختر  س یث خواستگاری علیوجود ندارد و ھرچه ھست، ھمان حد »بضعة منى...
ه عبارت ک -ز آمده است یتر ن عه به طور مفّصلیتب شکه در ک -باشد  أبوجھل می

ث آمده و از نظر جنابعالی و یدر آن حد »فاطمة بضعة منّى فمن أغضبها أغضبنى«
 .ث مجعول و ساختگی است!ینجانب، آن حدیا

اّتفاق دارند، ھرگاه ھزاران سند جداگانه از  -ھمگی  -ث یةالحدیًا علمای درایثان
ث، خبر واحد یر برگردد، حدنف یکگر ھم مشتمل بر خبری باشد، ولی گزارش به یدیک

چ یث از مخرمه به بعد جدا ھستند، به ھیان دو حدیه سلسله راوکنین، ایاست و بنابرا

ث یحد »فاطمة بضعة منى...«ست! خبر یثرت سند آن نکا یث یانگر صّحت حدیوجه ب
از مخرمه نقل » خواستگاری«ث یه طی حدکست و از جمله مطالبی است یمستقّلی ن

در  صرا از قول پیامبر  »فاطمة بضعة منى...«اگر بخاری عبارت شده است.. پس 
حاوی ھمان  -را » خواستگاری«ث یخود آورده و حد» حیصح«جای مستقّلی از 

ن دو مطلب از ھم یه اکد یآ رده، برنمیکر کگر ذیدر جای د -عبارت و از ھمان مخرمه 
آنھا، معمول بوده و ث و نقل به معنی یع حدین، تقطیجدا باشند؛ در روش محّدث

ن یشدن فاطمه از ا ة دختر أبوجھل، و عصبانییریاز جو س یت خواستگاری علیاکح
به منبر و  ص، و رفتن پیامبر صنزد پیامبر  س یتش از علیاک، و شس یعمل عل
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ه از کمضمون بوده و وحدت داشته  یک، ھمگی »فاطمة بضعة منى...«ه کنیاعالم ا
نقل شده  -ه یبابو راوی إبن -و از امام صادق  -ی راوی بخار -» مسوربن مخرمه«

 یکث جداگانه و به عنوان یر، حدیه قسمت اخکخ بخاری، اّدعا داشته یاست.. و اگر ش
ند، در کای نقل  ه آن را از راوی جداگانهکن بود یاصل مستقل جاری است، حق ا

 -ث یع حدیاز تقطی ھم ندارد، و جنابعالی ین اّدعایرده و اصوًال چنکن نیه چنیکحال
 .د!یا ای گرفته جهیخواستگاری توّسط او، چنان نت -مجعول 

از دختر  س یان مجعول خواستگاری علیه مسّلمًا زمان وقوع جرکنیثالثًا گذشته از ا
 - سر کو زمان غضب فاطمه از أبوب -بوده  صات پیامبر یه در زمان حک -أبوجھل 

ن یگری بوده، برخالف نظر شما، در ایددر وقت  -بوده  صه بعد از رحلت پیامبر ک
 س ید، غضب فاطمه نسبت به علیا ردهکر را ثابت که خشم فاطمه از أبوبکث یحد
 س است؛ چنانچه آمده است:کمنع

يًّا إِنَّ  س عن املسوربن خمرمة« لِ طَبَ  عَ بِى بِنْتَ  خَ ، أَ لٍ هْ تْ  جَ عَ مِ سَ لِكَ  فَ ، بِذَ ةُ اطِمَ تَتْ  فَ أَ  فَ

ولَ  سُ ِ رَ الَتْ  ص اهللاَّ قَ مُ  فَ عُ زْ كَ  يَ مُ وْ نَّكَ  قَ بُ  الَ  أَ ضَ غْ ، تَ نَاتِكَ ا لِبَ ذَ ٌّ  هَ ىلِ اكِحٌ  عَ  بِنْتَ  نَ

بِى ، أَ لٍ هْ امَ  جَ قَ ولُ  فَ سُ ِ رَ تُهُ  ص اهللاَّ عْ مِ نيَ  فَسَ دَ  حِ هَّ شَ ولُ  تَ قُ ا :يَ دُ  أَمَّ عْ تُ  بَ حْ كَ نْ ا أَ بَ  أَ

اصِ  عَ نَ  الْ ، بْ بِيعِ نِى الرَّ ثَ دَّ حَ نِى، فَ قَ دَ صَ إِنَّ  وَ ةَ  وَ اطِمَ ةٌ  فَ عَ نِّى بَضْ و  -زاد ىف رواية  - مِ

 .١»يؤذينى ما آذاها

ه یریه اسمش جوک -از دختر أبوجھل  س یه علکنقل است  سمخرمه  از مسوربن«
رد. فاطمه دختر کخواستگاری  -رده بود کعت یب صبود و اسالم آورده و با پیامبر 

ند: تو یگو گفت: قوم تو می صد، پس به پیامبر ین موضوع را شنیا صرسول خدا 
ن علی یه ایکزی، در حالیخ شوی و به دفاع از آنھا برنمی ن نمییبرای دخترانت خشمگ

فرمود: فاطمه پاره تن  صند... پس پیامبر ک ه دارد با دختر أبوجھل ازدواج میکاست 

                                           
، چاپ بیروت ۱۲۱ النی، باب مناقب قرابة رسول الّله، صصحیح بخاری، إرشاد الساری، شرح قسط -١

این حدیث را بخاری در کتاب نکاح و طالق، مسلم در کتاب فضائل، أبوداود در کتاب نکاح، و  -
 اند. ترمذی و نسائی در مناقب آورده
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گر یت دیرواو در -ن ساخته است! ین سازد، مرا خشمگیس او را خشمگکمن است، ھر
 .»ازارد، مرا آزرده است!یه او را بکسی کو  -ن جمله اضافه آمده است: یا

ه قمی یبابو إبن«ن آمده است: یعه چنیت شیان خواستگاری در رواین جریو اّما ھم
ع جنازه با آتش و چراغ و ییا تشیه از او سؤال شد: آکند ک ت مییاز امام صادق روا

د: رنگ چھره یگو دھند، درست است؟! می ه نور میک لین قبیی از ایزھایا چیل یقند
رد و نشست و فرمود: فرد بدبختی نزد فاطمه دختر کر ییتغ -ه السالم یعل-عبدالّله  أبی

جھل را خواستگاری  ه علی دختر أبیکای  دهیا نشنیآمد و به او گفت: آ صرسول خدا 
رار کم و سه بار تیگو میی؟! گفت: راست یگو ا راست مییرده است؟! فاطمه گفت: آک
ه خداوند کن خاطر است ین بدیرت در وجود فاطمه به جوش آمد! و ایرد. پس غک
رت را در زنان، و جھاد را بر مردان واجب و فرض نموده است... امام صادق یغ

افت و تا شب ین موضوع، شّدت یدن اید: پس غم و غّصه در فاطمه به خاطر شنیگو می
ر فرو رفت. ھمان شب، حسن را در آغوش راستش و کف ای نشست و در در گوشه

لثوم را با دست راستش گرفت، ک رد و دست چپ امکن را در آغوش چپش حمل یحس
رد، و لذا غم و کز وارد شد و اصًال به او نگاه نیه علی نکسپس به حجره پدرش رفت 

و را به ه اکرد که چرا او ناراحت است. شرم کدانست  شتر شد، علی نمییاش ب غّصه
رون از منزل پدرش بخواند، پس به مسجد رفت تا نماز بخواند و سپس از شن و یب

فاطمه را  صه پیامبر که داد. زمانی کیرد و بر آن تکھای مسجد جمع  ماسه
وع و سجود خدا را کد و به مسجد رفت و در رید، لباسش را پوشید کن و غمنایاندوھگ

خواست از نزد فاطمه  صه پیامبر کد. زمانی یزداخواند تا غم و غّصه فاطمه را از او ب
شد، لذا خواب بر ک ھای بلندی می امًال دگرگون شده و نفسکد چھره او یخارج شود، د

ز ای دخترم! پس بلند یافت و به او فرمود: برخیچ قراری نیچشمانش گوارا نشد و ھ
لثوم را گرفت ک ن و امیحسن را در آغوش گرفت و فاطمه، دست حس صشد. پیامبر 

ش را بر پای یپا صده بود. پس پیامبر یشکه دراز کو به طرف علی رفتند در حالی 
ه او یکزد و با خشم به او گفت: بلند شو ای أباتراب! چقدر آرام و راحتی در حال س یعل

ن و نزدم کشان صدا  ر و عمر و طلحه را از خانهکای! برو أبوب ردهکرا رنجور و ناراحت 
امبر در حضور آنھا به یرد، پس پکاحضار  صخارج شد و آنھا را نزد پیامبر  اور! علییب

م؟! پس یز از اویه فاطمه پاره تن من است و من نکدانی  ا نمییعلی فرمود: ای علی! آ
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ند، خدا را آزرده است، و کت یس مرا اذکازارد، مرا آزرده ساخته و ھریس او را بکھر
س او را در کاتم آزرده است، و ھریانگار مرا در زمان حازارد، یس او را بعد از مرگم بکھر

 .١»ه مرا بعد از وفاتم آزرده است!کنیازارد، گوایاتم بیزمان ح
 .بوده است! کغضبنا س یاز عل له فاطمه کداست یامًال پکن، یبنابرا

س، که خشم فاطمه نسبت به ھرکد یث، معتقدین حدیرابعًا جنابعالی به استناد به ا
ه نشان کن باوری خالف قرآن است یخدا نسبت به او خواھد بود! چن ر خشمیناگز
شد، آن خشم ھمواره خشم  می کسی خشمناکاگر نسبت به  صدھد حّتی پیامبر  می

د و یگرد کخشمنا س  تومکم بن أّم  نسبت به عبدالّله صه پیامبر کنیما اکالھی نبود! 
ه کروشن ساخت » بس و توّلیع«ات ید، اّما نزول آید و روی برگدانیشکچھره در ھم 

دًا یرا به خاطر آن خشم، شد صه خداوند پیامبر کآن خشم نه تنھا خشم الھی نبود، بل
فرمود:  د، میید او را می ص، ھرگاه رسول خدا س  مالمت فرمود و به قول امام صادق

 .٢»رد!کگر مرا به خاطر تو سرزنش نخواھد یمرحبا بر تو! به خدا قسم! خداوند د«
ردم، به وضوح نشان کر که در نامه قبلی خود ذک) سوره اعراف ۱۵۰تا۱۴۸ات (یو آ

به معنی خشم خدا نبود و  ÷  از برادرش ھارون ÷  ه خشم موسیکدھد  می
 .امًال راضی بود!ک ÷س، خداوند از ھارون کبرع

نِّى...«ث یخامسًا به فرض صّحت حد ةٌ مِ عَ ةَ بَضْ اطِمَ ث یحد یکبه عنوان  »فَ

را به عمد و قصد به  ل سی فاطمهکه کوضوع در مواردی صادق است مستقّل، م
ن دو شرط یی از ایکباشد. ھرگاه » حیصح«خشم آورد، و خشم فاطمه نسبت به او 

ه شخص مربوطه کجه گرفت ینت -ث یحّتی بر مبنای ھمان حد -توان  ب باشد، نمییغا
ه کآمده  کان فدین ساخته است! در جریخشمگ لنمودن فاطمه  خدا را، با عصبانی

المال گفت: من بر  تیبه ب کدر پاسخ اعتراض فاطمه نسبت به اختصاص فد سر کأبوب
م و ھرچه یامبران ارث نداریما پ«ه فرمود: کنم ک عمل می صم رسول خدا کطبق ح

و به » شتر دوست دارم!یماند، صدقه است و إّال تو را از دختر خودم ب از پس ما می

                                           
ھمین روایت را شیخ مجلسی نیز در کتابش  -، چاپ نجف ۱۸۵-۱۸۶ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -١

 جالءالعیون آورده است.
 .۵۵۵-۵۵۶ شناسی، شریعتی، ص اسالم -البیان، طبرسی، سوره عبس  تفسیر مجمع -٢
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 سر کن سخنان أبوبیعه آمده، فاطمه نه تنھا از ایات شیز رواه در بعضی اکای  گونه
ثم بحرانی و دنبلی یم امل از نزد او رفت! چنانچه إبنکت یه با رضاکن نشد، بلیخشمگ
ه برای پدرت است، برای توست. کر به فاطمه گفت: ھمانا آنچه را کأبوب«اند:  آورده

م یابقی را در راه خدا تقسداشت و م حتاج شما را برمیی، ماکاز فد صرسول خدا 
رد.. پس فاطمه به آن که او کنی کار را بکن یز ھمیه تو نکسته است یرد، و شاک می

 .١»ندکار را بکن یه ھمکر عھد داد کراضی شد و به أبوب
ز یر بعد از آن نزد فاطمه رفت و برای عمر نکپس أبوب«اند:  گر آوردهیتی دیا در روای

 .٢»شدرد، پس فاطمه راضی کوساطت 
ص یدر تشخ -رده باشد! کو لو اشتباه ھم  - سر که أبوبکم یلی ندارین، دلیبنابرا

ه ینوعی برخورد احساسی با قض لت فاطمه یه عصبانکا آن ینبوده و » صادق«خود 
 .نبوده است!!

ش، یات خویدر زمان ح صه پیامبر کد ییگو جا مییکن، جنابعالی یگذشته از ا
نون اّدعا کرد، ولی اکآن را از او غصب  سر کبود، و أبوبده یرا به فاطمه بخش کفد
 .رد!یرا به عنوان ارث، از او بگ کرفت تا فد سر کنزد أبوب له فاطمه کد یدار

ه دائمًا با ک - س یرا محال است علیاند؛ ز راث نبودهیآنان ھرگز خواھان م
م یگذار نمی امبران ارث بر جاییما پ«را:  صن سخن پیامبر یبه ا -بوده  صپیامبر

خ طبری و یطبق گزارش تار -ز ین س یده باشد؛ چنانچه خود علینشن» و...
ز آن را یند: من نک د میکیند و تأک ق مییرا تصد سر کگفته أبوب -انی کاألوطار شو لین

 ام!. دهیشن

إنى ألستحيى من «رد و فرمود: کخودداری  کو در دوره خالفتش از برگرداندن فد

ه کنم ک به راستی من از خدا شرم می«؛ »شيئا منع منه أبوبكر و أمضاه عمر!اهللاّ أن أردّ 

 .»ار را اجرا و قطعی نمود!کز ھمان یرد و عمر نکر از آن منع که أبوبکبرگردانم ١زی را یچ

                                           
الدرةالنجفیة، شرح دنبلی،  -،چاپ تھران ۱۰۷ ، ص۵ میثم بحرانی، ج البالغة، إبن شرح نھج -١

 ، چاپ تھران. ۳۳۱-۳۳۲ ص
شرح  - ۵۰۷ ، ص۵ میثم، ج شرح إبن -وت ، چاپ بیر۵۷ ، ص۱ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -٢

 ، چاپ تھران.۱۸۰ حق الیقین، مجلسی، ص - ۳۳۱ دنبلی، ص
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ه کم یید بگوید، بایا ردهکر کذ له برای فاطمه کسادسًا اّما در مورد مقاماتی 
ل یق فضایم! مگر برای تصدیا نبوده لر فضائل فاطمه که منکز! ما یدوست عز

 لل و مقام واالی فاطمه یرفت؟ فضایز در حّقش پذیای را ن د ھر مبالغهیس، باکھر
ر یث مغاین حدیبه جای خود محفوظ، ولی خشم او به طور مطلق، خشم خدا نبود! ا

د یت خلق از آن عایای در ھدا جهیچ نتیاساس است و ھ قرآن، و گزارشش بی
ھرچند بلندمرتبه و صاحب  لد!.. فاطمه یت نبخشیتھا الوھیشود!.. به شخص نمی
رد و با ک انسان زندگی می یکل و قابل احترام است، ولی انسان بوده و به صورت یفضا

ن یافت و چه بسا در بعضی موارد از او خشمگی ی مییز، بگومگوھایشوھر بزرگوارش ن
د ییفرما قبل، به جنابعالی مأخذ ارائه دادم و باز مینه، در نامه ین زمیشد! من در ا می

ن شده باشد! ضمن ارجاع یخشمگ س ینسبت به عل لام فاطمه  دهیچ جا ندیدر ھ
 نم:کگر را بازگو ینجا ناچارم چند مورد دیجنابعالی به آن مآخذ، در ا

ناراضی  س یه فاطمه از ازدواج با علکند ک ت مییروا» افیکفروع «نی در یلکخ یش
ه یرد! پس به او گفت: چرا گرک ه مییه گرکبر او وارد شد، در حالی  صبود و پیامبر 

دادم،  سی بھتر از او بود، تو را به او نمیکام  ن خانوادهینی؟ به خدا قسم! اگر در بک می
ه خداوند تو را به او داده است! فاطمه کام، بل اوردهیه من تو را به ازدواج او درنکو بدان 

به خدا «گر آمده: یتی دیو در روا»! نمک ه مییادی غم و غّصه گریی و زیغذا فت: از بیگ
 .٢»!تر شد ام طوالنی مارییشتر و بیام ب ادتر شد، فقر و ندارییه حزن و اندوھم زکقسم 
وارد  صان علی و فاطمه اختالفی بود، پیامبر یم«... خ مجلسی آورده است: یا شی

د:) و دست علی را گرفت و بر ران خود گذاشت و و دست یگو ه میکنجا یشد و... (تا ا
ان آن دو را اصالح یفاطمه را گرفت و بر ران خود گذاشت و ھمچنان نگه داشت تا م

 .٣»!رون آمدیفرمود، آنگاه ب
ه گفت: کاند  ردهکت یخ صدوق، از أبوذر رواین شیخ مجلسی و ھمچنیباز ھم ش

ه کای را  هیم. پس من جاریردکطالب به حبشه ھجرت  أبی من ھمراه با جعفربن«

                                                                                                       
 .۸۲ ، ص۴ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -۲۱۳ الھدی، ص الشافی فی اإلمامة، سیدمرتضی علم -١

 .۱۴۹-۱۵۰ ، ص۱ کشف الغّمة فی معرفة األئّمة، أربلی، ج -٢

کشف الغمة،  -، چاپ جدید، تحقیق و تعلیق محّمدباقربھبودی ۱۴۶ ، ص۴۳ ، جبحاراألنوار، مجلسی -٣
 .۴۶۷ ، ص۱ أربلی، ج
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م، آن را به ینه برگشتیه به مدکردم. زمانی که یمتش چھارھزار درھم بود، به او ھدیق
روزی فاطمه  او را در منزل فاطمه گذاشت. ÷ند. علی کد تا او را خدمت یعلی بخش

س است! پس فاطمه یه سرش خکد یه دیه با آن جارعلی را ھمرا -ھا الّسالمیعل -
 .١»ن شد و به منزل پدرش رفت و...یخشمگ

ر خواست، ولی کرا از أبوب که فاطمه فدکزمانی  س ین خشم او از علیھمچن
پس فاطمه «عه آمده است: یت شید؛ چنانچه در روایاز دادن آن امتناع ورز سرکأبوب
ض شد و بر علی خشم یاز شّدت خشم، مرار برگشت و یھا الّسالم با خشمی بسیعل

تھای ی..و روا ٢».ش نشتافت!کمکت نشست و او را نصرت نداد و به که چرا ساکگرفت 
 گر.ید

شد و مثال  ام خالف اسالم از جانب خلفاء صادر میکد: در صدر اسالم، احیا فرموده
ده یب شنیمس دبنیای از سع ثقه» الموّطأ«بن أنس در  که بنا بر گزارش مالکد یا آورده

ان یا در مه آنھکنیرد، مگر اک ر عرب ارث ببرد، منع مییه غکنیه عمربن خّطاب از اک
 عرب متوّلد شده باشند.

 ه:کرسانم  (جواب): به عرض جنابعالی می
نه تنھا در نوشتار شما  -است  کشده گفته امام مال فیه تحرک -ن موضوع را یا اّوالً 

ه در مقّدمه کشود؛ چنان ز متأّسفانه مالحظه مییعه نیگر شیتب دکه در کافته، بلیراه 
نی، آمده است.. فقط آن مترجم، یام» ریالغد«د، به نقل از یخ مفیش» ارشاد«مترجم 

، ۶ه در جلدک، بل۱۷۸ ، صفحه۳ر عوضی داده و نه در جلدیآدرس مطلب را در الغد
 .ن موضوع آمده است!یر، ایاز الغد ۱۸۷ صفحه
رده کت یب روایمس دبنیاز سع که امام مالکد گفت یصل مطلب، بادر رابطه با ا اً یثان

ط یه در محکرد، مگر آنکری یر عرب ارث دھند، جلوگیه به افراد غکنیاز ا سه عمر ک
ن یه افراد در سرزمکه منع در حالتی است کد شده یا آمده باشند و قیعربی به دن

البالغه از مسلمانان  در نھج -رارًا ک -ز ین س یدشمن و دارالحرب باشند.. چنانچه عل

                                           
، چاپ ۱۶۳ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -، باب کیفیة معاشرتھا مع علی ۲۰۷ ، ص۳۹ بحاراألنوار، ج -١

 نجف.
و  -نجف ، چاپ ۲۹۵ األمالی، شیخ طوسی، ص -۲۰۳-۲۰۴ حق الیقین، مجلسی، بحث فدک، ص -٢

 ، طبرسی آمده است.»اإلحتجاج«مثل ھمین روایت در 
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، کنام برده است، و در فتوای مال» عجم«رشان، به یو از غ» عرب«نشان، به یو سرزم

 »إن جاءت امرأة حامل من أرض العدوقال مالك: و«م: یخوان ت مییھمان روا١  لیذ

 .»دین دشمن آیاگر زنی حامله از سرزم«
ه آن زن در ک، چنانسطبق رأی عمر ه بر کآن است  کده مالین صورت، عقیدر ا

برند،  گر ارث مییدیکه اسالمی بود فارغ شود، زن و فرزندش از کطی عربی آن روز یمح
ول به شھادت که نسبتشان به ھم موکفر، زن فارغ شود، از نظر آن کار یاّما در ھمان د

 ماند. ست، قانون ارث در موردشان معّلق مییّفار بوده و قابل اثبات نک
مذھب است، در شرح  یکه مالک -از علمای بزرگ اندلس  -د باجی یأبوالول

ن حاصل یقیفر، علم و کط یق از محیمگر در اثر تحق«ه: کح نموده یتصر» الموّطأ«
ول کمو کح است و فتوای مالیان آن دو تن صحیم» مادری/ فرزندی«ه نسبت کگردد 

 .٢»نباشد انیی در میق نشده و صرفًا اّدعایه تحقکبه آن است 
ه مطلب سر کست، بلینبردن عجم از عرب ن ه سخن در ارثکم ینیب ن مییبنابرا

ط اسالمی به روشنی و به زودی حاصل گشته و در یه در محکاست » اثبات نسب«
شد، و  در آن موقع به سھولت مشّخص نمی -ه مسلمان نبودند ک -ر عرب یط غیمح

د، و یتاب ارشاد مفکس ینو جنابعالی، ھم مقّدمهجتًا ھم ین الزم بود.. نتیشھادت مسلم
اند، مّتھم  ه نگفتهکرا به مطلبی » کمال«و » عمر«نی به خطا رفته و یھم آقای ام

 د!.یا ساخته
فه دوم سّنت یر بوده است، اّما عمر، خلکو أبوب صد: متعه در زمان پیامبر یا فرموده

 م نمود.یر داد و متعه را تحرییتغرا  صپیامبر 
 ه:کنم کد عرض یواب): با(ج 

 صم متعه را از جانب پیامبر یه تحرکرد، بلکچ وجه متعه را حرام نیبه ھ سعمر 
و از زبان  -از طرف خدا  - صم متعه در زمان خود پیامبر یمجّددًا گوشزد نمود! تحر

) به ۳۱تا۲۹) و (المعارج/۷تا۵ات قرآن (المؤمنون/ید.. ھرچند آیخودش اعالم گرد
ی با ھمسران دائمی و یعنی زناشویر از دو راه، یم آن ھستند و غیحروضوح شاھد ت

                                           
 البالغه را نگاه کنید. از نھج ۱۴۶به عنوان مثال، خطبه  -١

 . ۲۵۲ ، ص۶ شرح الموّطأ، باجی، ج -٢
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م تا ینک ًال بازگو مییزان، راھی وجود ندارد، اّما برای جواب جنابعالی مطالبی را ذینک
 روشن شود:

عنی سال ھفتم و ی -مقطع زمانی  یکم متعه، به یز و تحریتھای تجویمجموع روا

القضاء، مؤته، فتح ةبر، عمرین سالھا جنگھای خیاه در کباشند  مربوط می -نھم ھجری 
ط یآن ھم در شرا -ن مقطع زمانی، تنھا دو فقره یه در اکاند  ن اّتفاق افتادهیه و حنکم

ان جنگ بالفاصله یم جواز متعه صادر گشته و بعد از پاکح -دشوار و اضطراری جنگی 
 .١ده استیردصادر گ -در تمام احوال  -م الغاء آن کح صله پیامبر یبه وس

م جواز متعه رإ؛ کان ھمان جنگ، حیدر پا صه پیامبر کبر یاّول در اثنای جنگ خ
ه کرد.. دوم در اثنای فتح مکم یھمراه با خوردن گوشت خران اھلی را الغاء و تحر خ
 -م آن را یشه و تا ابد الغاء و تحریم جواز متعه را برای ھمکه، حکان فتح میه در پاک

 .٢ردکاعالم و ثابت  -چه به صورت اضطراری و چه عادی 
خ یز فرمود.. اگر به تاریدر مقطع زمانی، آن را تجو صه چرا پیامبر کم ینیو اّما بب

ای بوده و از ھر  ژهیه سالھای ھفتم تا نھم ھجری، سالھای وکم ینیب م میینکمراجعه 
نه و ینان بوده است. اسالم تنھا در مدشتر متوّجه مسلمایگری، خطر نابودی بیزمان د

ان و به کرةالعرب، خطر تھاجم مشریاطراف آن مستقر شده بود. در داخل خود جز
ن یرد.. در ھمک د میینه را تھدیبر، مدیان خیھودیه، و خطر تھاجم کخصوص مردم م
ران و روم و زمامداران اقمارشان، آن یبه پادشاھان ا صھای پیامبر  حال، وصول نامه

گر، سال یر دیم را با اسالم و مسلمانان وارد جنگ نمود و به تعبیدو امپراطوری عظ
، و کنه با تعدادی اندیطرف آن مد یکه کھفتم ھجری، سال آغاز جنگ جھانی بود 

ران و روم و ھمه مستعمرات و یرةالعرب و امپراطوری ایگر آن تمام شبه جزیطرف د
ه دو گوشه آن در کمثّلث خطر،  یکبا صدھا ھزار نفر مسّلح بود.. و  یکاقمارشان، ھر

 -گوشه آن در خارج عربستان  یکو  -ان یھودیان و کمشر -داخل عربستان 
 .٣امًال جّدی انداخته بودکخطر  یکت اسالم را در یموجود -ان شام یحیمس

                                           
صحیح بخاری، إرشاد  -۱۲۱تا۱۱۹ ، ص۶ صحیح مسلم، ھامش إرشاد ساری، شرح امام نووی، ج -١

 . ۴۳ ، ص۸ الساری، شرح قسطالنی، ج
 ۱۲۷-۱۳۰ ، ص۶ صحیح مسلم، ھامش إرشاد ساری، ج -٢

 . ۲۳۴تا۲۱۰ ، ص۲ اثیر، ج بن کامل -۱۱۷۲تا۱۱۴۵ ، ص۳ رجوع شود به: طبری، ج -٣
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ر، و استقرار ن مثّلث خطین بردن دوگوشه داخلی ایم به از بیابتدا تصم صپیامبر 
ران و ین بقاء و استقامت در برابر تھاجم خارجی ایرةالعرب، و تضمیاسالم در سراسر جز

پرداخت  -ه کدر فتح م -ان کبر آغاز نمود و سپس به مشریان خیھودیروم نمود.. و از 
نشان یه در بکای  رد؛ به گونهکج یبس -به طور تام و عمومی  -و لذا تمام مسلمانان را 

بر، گوشت خران یاورده و در اثنای جنگ خیه در مقابل گرسنگی تاب نکبودند افرادی 
ه در مقابل فشارھای جنسی در جنگ کن افرادی ھم بودند یاھلی را خوردند! ھمچن

اجازه خواستند  صتاب مقاومت نداشته و از پیامبر  -ه کن در فتح میھمچن -بر یخ
تی را نداد و در عوض، ین جنایبه آنھا اجازه چن صنند، اما پیامبر که خود را اخته ک

صادر فرمود؛ چنانچه از  -ط حاد و اضطراری ین شرایدر ا-شان یموّقتًا جواز متعه را برا
 ت شده است:یعبدالّله روا

چ ھمسرانی را ھمراه خود یم و ھیدیجنگ م و مییبود صاب پیامبر کما در ر«
ما را  صم! پس پیامبر ینکخود را اخته ه کم یاجازه خواست صم و از پیامبر ینداشت

ار نھی فرمود و سپس به ما رخصت داد تا در مقابل دادن پارچه و لباس، زنی کن یاز ا
 .١»مینکاح کرا تا مّدتی ن

ز کبر، مریر خیاّول برای تسخ -ن دو سال، تنھا در دو مورد اضطراری یدر عرض ا
ج ین بسیا -ن کیھای مشر توطئهز که، مرکان و دوم برای فتح میھودیھای  توطئه

ردن خود ک ه در مقابل فشارھای جنسی، تا اختهک -ن افراد افراطی یعمومی، شامل چن
موقعی  -ز شود، اّما پس از آن یه متعه تجوکد یالزم و ضروری گرد -ش رفتند! یھم پ

م یتا ابد تحر -د یاز گردین ج عمومی بیین بسیّلی درآمد و از اکن خطر یه اسالم از اک
پس  صه پیامبر کت شده یروا -عه و سّنی یتب شکدر  - س یگشت؛ چنانچه از عل

 بر فرمود:یاز خ

 .٢»يوم خيرب حلوم احلمر األهلية ون�اح املتعة صحّرم رسول اهللا«

                                           
 . ۱۱۸ ، ص۶ ساری، ج صحیح مسلم، ھامش إرشاد -١

التھذیب، شیخ طوسی،  -۱۲ ، ص۲۱ وج۴۴۱ ،ص۱۴ وسائل الشیعة، شیخ حّر عاملی، ج -٢
سنت بدین ترتیب  .. و در منابع اھل۱۴۲ ، ص۳ اإلستبصار، طوسی، ج -۲۵۱ ، ص۷ وج۱۸۶ ،ص۲ ج

ھمانا رسول . «»فإن رسول اّ� ن� عن الـمتعة النساء يوم خيرب و عن حلوم احلمر األهلية«آمده است: 
(صحیح بخاری، ». در روز خیبر، از متعه با زنان و خوردن گوشت خرھای اھلی نھی فرمود صخدا
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اح متعه را حرام کبر، خوردن گوشت خرھای اھلی و نیدر روز خ صرسول خدا «
 .»نمود

م بطالن متعه را که مأمور بوده تا حکدارد  گری اظھار مییت دیدر روا س یعل

 .١»متعةـأن أناد بالنهى عن ال ص قال: أمرنى رسول اهللا«د: یاعالن نما

 .»نمکه نھی از متعه را اعالم کبه من دستور داد  صپیامبر «فرمود:  س یعل
ِذنُْت «ه فرمود: کان فتح میدر پا صو خود پیامبر 

َ
لَُ�ْم ىِف االِْسِتْمتَاِع  إِ�ِّ قَْد ُكنُْت أ

ٌء فَلْيُخَ  ِقيَاَمِة َ�َمْن اَكَن ِعنَْدُه ِمنُْهنَّ ىَشْ
ْ
 يَْوِم ال

َ
َم َذلَِك إىِل َ قَْد َحرَّ لِّ ِمَن النَِّساِء َو�ِنَّ ا�َّ

ا آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئًا ُخُذوا ِممَّ
ْ
 .٢»َسِبيلَُه َوَال تَأ

ه خداوند کد یزنان اجازه داده بودم، اّما بدانردن ک ھمانا من (قبًال) شما را در متعه«
ن زنی را نزدش داشته یس از شما چنکرده است. پس ھرکم یامت تحریآن را تا روز ق

زی را پس ید، چیا ه به او دادهکی یزھایباشد، او را رھا سازد و از خود برھاند و از چ
 .»د!یرینگ

ھمچون  -آمد  ش مییپتھای اضطراری یه و اطراف آن، ھرگاه وضعکپس از فتح م
رفت برخی انتظار صدور  و احتمال می -ان متجاوز یبا روم کحجه الوداع و جنگ تبو

ه که در فتح مک -م ابدی آن یبر تحر صمجّدد جواز متعه را داشته باشند، پیامبر 
ن دو سال، در مقابل یه در طول اکای  رد؛ به گونهک د میکیمجّددًا تأ -رده بود کاعالم 

 .٣ده استیت گردیم روایز متعه، پنج فقره تحریتجودو فقره 
ال ھمه مسلمانان یم آن، تصّور جواز متعه را از خیدھای مجّدد بر تحرکین تأیا

ه کن و شام یالنھر نین و بین با مرتّد یدر جنگھای خون سر کرد.. در زمان أبوبکرون یب
ن جنگھا یز این -با زنان!  احکبه قول جنابعالی فرمانده افراطی در ن -د یول ثرًا خالدبنکا

                                                                                                       
صحیح مسلم، کتاب النکاح، حدیث شماره  -۴۲۱۶کتاب المغازی، باب غزوه خیبر، حدیث شماره 

 .۱۲۹-۱۳۰، ص ۶ و ھامش إرشاد ساری، ج ۲۹
 .۲۸۰ ، ص۲ شرح مسلم، ج -١

 .۱۲۷ ، ص۶ ھامش إرشاد ساری، جصحیح مسلم،  -٢

مکه،  .. این فقرات عباراتند از: خیبر، فتح۱۱۹-۱۲۰ ، ص۶ صحیح مسلم، ھامش إرشاد ساری، ج -٣
 عمرةالقضاء، حجةالوداع، تبوک و أوطاس.
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نفر از سپاه  یکا یگر، یا فرماندھان دیه خالد کرده کت نیسی رواکرد، ک را رھبری می
رده کن، با زنی عقد متعه برقرار یالنھر نیا شام و بیره ین نقطه شبه جزیاسالم در دورتر

 است.
و  -ته ان اسالم از عربستان خارج گشیه سپاھکی یز، در سالھاین سدر زمان عمر 

و  -ردند کسازی داخلی دنبال کران و روم، پس از پایرا درباره ا صادامه نقشه پیامبر 
ر، کسکد و حالتھای اضطراری در جنگھای ین ھمه شدایطرف بعد از تحّمل ا یکاز 

گر، یران را به تصّرف خود درآوردند، و از طرفی دیتخت ایه و...، پایب، قادسیمروحه، بو
ه و ی، حمص، الذقکرمویعنی: یط سخت و دشوار در جنگھای با روم، یبا تحّمل شرا

ه را به تصّرف یندرکون در مصر، شھر اسین، بابلیدن ه در شام، و جنگھای فرما، أمکیانطا
ن سالھا، شّدت جنگ و حالتھای سخت و اضطراری و دور یش درآوردند، در تمام ایخو

ی از یکه کرده کت نیسی رواک -رةالعرب یعنی خارج از جزی -اشانه کاز خانه و 
ن مسافرتھای جنگی و دور، با زنی عقد متعه برقرار یان اسالم، در ایا سپاھیفرماندھان 

به و  صم متعه در زمان خود پیامبر یه تحرکی است کنھا حایرده است!.. ھمگی اک
 ده است.یله خودش اعالن گردیوس

ی جنگی و در برخی از محافل ھا ، ناگاه در پشت جبھهساّما در اواخر خالفت عمر 
 -فی درباره جواز متعه یار خفین، نغمه بسینش هیتھا، و از زبان چند نفر سایبحث و روا

ز، از یف نین نغمه خفیده شد، و اینجا و آنجا شنیاز ا -البته در حالت شّدت اضطرار 
ن چند نفر، شخصًا شاھد جنگھای سال ھفتم و یه ھمکآنجا سرچشمه گرفته بود 

 .و نھم نبودند! ھشتم
زی یچ سات بود، عمر یه سروصدای آن افراد در حّد بحث و نقل رواکتا زمانی 

ل عمل به خود کمورد ش یکن سروصداھای جزئی در ید، ھمیه شنکن ینگفت.. اّما ھم
وفه، با زنی عقد متعه کبه ھنگام مسافرت به » ثیحر عمروبن«گرفته و فردی به نام 

ند و از آنھا ک نه احضار مییفورًا او را ھمراه با آن زن به مد سرده است، عمر کبرقرار 
 ١ان اعتراف نمود،ین جریث به ایحر ه عمروبنکآورد و پس از آن  ی به عمل مییبازجو

ه در جنگھای سال ھفتم و کسانی را کن و انصار و ھمان یتمام اصحاب مھاجر عمر
ه و تحّوالتش بودند، به م متعکان حینی جریت داشتند و شاھد عکھشتم به بعد شر

                                           
 . ۱۴۹ ، ص۹ الباری، ج صحیح بخاری، فتح -۱۲۴ ، ص۶ صحیح مسلم، ھامش إرشاد ساری، ج -١
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م متعه یم تحرکرود و ح شان بر باالی منبر می ند و در حضور تمامیک مسجد دعوت می
س با زنی کد: ھریگو د و میینما اعالم می -و مجّددًا  -حًا یرا صر صاز جانب پیامبر 

چ یرد! و ھکند، او را (ھمچون عقوبت زنا) مجازات خواھم کی یکند و با او نزدکمتعه 
اعتراضی  سن اقدام عمر یم متعه، در برابر اکان حینی جریو شاھدان ع ١از صحابه یک

و  س  سابقه نبود! بارھا بالل حبشی مکھم  سه اعتراض بر شخص عمر یکرد! در حالکن
را بر باالی منبر مورد  سپھن انصاری، به ھنگام خطبه، عمر  نییزن ب یکحّتی 

ه زنان، گفته عمر را بر باالی منبر یمھر ردنکاعتراض قرار داده و در مورد محدود
د! و به اشتباھش پی یگو رزن راست میین پیگفت: ا سرد و عمر کمردود اعالم 

 .٢برد! می
ل ی، دلس یوت عمومی اصحاب و از جمله علکن عدم اعتراض و سین، ھمیبنابرا

 بوده است. صم متعه از جانب پیامبر یقاطع بر تحر
م یم تحرکفقط ح سه عمر کند ک ر به خوبی ثابت مییز عالوه بر مطالب فوق، موارد

 ان نمود:یانجام گرفته بود، مجّددًا ب صه در زمان پیامبر کمتعه را 
 سن سودی به عمر یمترکم آن، کر حییه تغکست یت مسأله متعه طوری نیاّوًال ماھ

 .برساند!
ر ییرسد به تغ ار عاّدی را نداشت تا چهکچ یدادن ھ شخصًا قدرت انجام سًا عمر یثان

ل، اصحاب و حّتی زنان و افراد ین دلی! و به ھمصن و سّنت رسول خدا یام دکاح
ر سؤال ببرند و او را یتوانستند او را بر باالی منبر، ز عاّدی و گمنام ھم به آسانی می

 س یارھا را با اصحاب و خصوصًا علکه تمامی کنند! و از طرفی ثابت است کمؤاخذه 
 نمود. مشورت می

تفاوت  ام خدا بیکنه تنھا نسبت به اح سثالثًا ھزاران نفر از مسلمانان زمان عمر 
ارشان، دور یگروه از خانه و د ه در جھت حفظ و حراست و بقای آن، گروهکنبودند، بل

امان جنگھا  در آتش بی -به خاطر اسالم  -نھای ھمجوار خود را یافتاده و سرزم
ی کردند و شک ش را فدای اسالم مییو مال خو ار سخاوتمندانه، جانیانداخته و بس

                                           
 ۵۰-۵۱ ، ص۱۰ ماجه تفسیر کبیر، امام فخر رازی، ج ، روایت إبن۴۴تا۴۲ ص، ۲ فقه السنة، ج -١

 . ۴۶۷ ، ص۱ کثیر، ج تفسیر إبن -٢
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نفر  یکه یانداختن امواج اعتراض عل ست، جنگ در فضای آزاِد جھان اسالم و به راهین
ر دھد، به مراتب از جنگھای دشوار خارجی با یینشان را تغیام دکخواھد اح ه میک

 .ران و روم آسانتر بود!یامپراطوری ا
 س یه علکمتعه ھمچنان حرام بود؟! چرا زمانی  ،سرابعًا چرا بعد از خالفت عمر 

ت آن یرفتند، اعالن به حلّ یفه و امام پذید و ھمگی او را به عنوان خلیبه خالفت رس
 ننمود؟!

در  سه عمر ک -ه را ین قضین مقّدمات قطعی، فرض ایز! بنا بر ایآری! دوست عز
 صو سّنت پیامبر ح قرآن یگری با نّص صریا موارد دیاح متعه و کش در نیزمان خو
م کا ھرحیم متعه کشگاه اصحاب مھاجر و انصار بر باالی منبر، حیرد و در پکمخالفت 

سی ھم کر داد و خم بر ابروی ییاند، تغ ر دادهییان معتقدند خلفاء تغیعیه شکگری ید
ھم بلند نشد و پس از  صاران باوفای پیامبر ینفر از  یکامد و صدای اعتراض ین

ام کن احین ایتابع ن و تابعیر اصحاب و تابعیعنی سایز ھمه مسلمانان، یشھادتش ن
سازد! و حّتی تصّور  باطل و محال می -اند  ل اسالمی شمردهیام اصکافته! را از احیرییتغ

خ یتھای اسالم و تاریه از واقعکسانی کبرداران شرعی! و  الهکاران و کآن، جز برای زنا
ن کپردازند، مم ن! میکرشکان شین طوطیریات شیواآن خبری ندارند و به اخبار و ر

 رسد!. ز جّدی به نظر نمییرح آن نست و طین
نند، و از ک شده را به عنوان زن شرعی حساب می عه، زن متعهید: فقھای شیا فرموده

ه عمر را به جھت کسی بود کن یل به جواز متعه بوده و اّولین قایرالمؤمنیعه، امینظر ش
 اعتراض و انتقاد قرار داده است. نھی از متعه، مورد

ه برخالف قرآن و کسواد و نادانی نبود  مرد بی س یز! اّوًال علی(جواب): دوست عز
در مورد  س ید: علیا ه گفتهکنیز دھد.. و ایند و متعه را تجوکرفتار  صسّنت پیامبر 

، »شدند! رد، مردمان جز شقی، دچار زنا نمیک اگر عمر متعه را نھی نمی«متعه فرموده: 
ار افراد شقی و دلخواه آنان است! و جز شھوترانی ک -ھردو  -ه: متعه و زنا کد گفت یبا

مخالف نھی  س ین گفته جنابعالی صّحت داشت، و علیگری ندارد.. اگر ایفلسفه د
ن یرد؟! و چرا چنکز نیمتعه بود، چرا در دوره خالفت و امارتش، دوباره آن را تجو

 فرمود:
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م رسول اهللا«  .١»متعةـنكاح اليوم خيرب حلوم احلمر األهلية و ص حرّ

اح متعه را حرام کبر، خوردن گوشت خرھای اھلی و نیدر روز خ صرسول خدا «
 .»نمود
ه در عقد آن شاھد کرد کشده را به زن شرعی حساب  توان زن متعه ًا چطور مییثان

عّده شرعی دارد، نه نفقه ن نه نفقه دارد، نه طالق دارد، نه ارث دارد، نه یندارد و ھمچن
رد، و نه یگ ت تعّدد زوجات دارد، نه به اجازه ولی انجام مییام عّده دارد، نه محدودیا

امی کن احیه برای زن شرعی چنیکالء و لعان دارد، در حالیامی ھمچون ظھار و اکاح
گرفتن زن به مّدت  ھمان اجاره -عه یات شیطبق روا -واجب است.. در واقع متعه 

خود فسخ  ز خودبهین متعه نین طرفیه با اتمام مّدت آن، قرارداد بکن است یمع
 شود؛ چنانچه از امام باقر آمده است: می

 .٢»ال بأس يتمتع باملرأة ما شاء، ألن هذه مستأجرة«

را آن یند؛ زکزن متعه  یکتواند با  ندارد! مرد ھر چقدر بخواھد می  الیکچ اشیھ«
 .»اجاره است!

 اند: دق آوردها از امام صای

 .٣»تزوج منهن ألفاً، فإهنن مستأجرات«

 .»ای ھستند! هیراکرا آنھا زنان ین! زکازدواج  با ھزار نفر از آنھا«
إنام هى ال تورث وال ترث واملتعة ليست من األربع، ألهنا ال تطلق و«د: یگو ا میی

 .٤ »مستأجرة

ه زن کدارد و نه توارث، بلرا متعه نه طالق یرود؛ ز ار نمیکعدد چھار در متعه به «
 .»ه شده استیراکه توّسط مرد، کمستأجر است  یکشده تنھا  متعه

                                           
التھذیب، شیخ طوسی،  -۱۲ ، ص۲۱ وج۴۴۱ ،ص۱۴ وسائل الشیعة، شیخ حّر عاملی، ج -١

 .۱۴۲ ، ص۳ اإلستبصار، طوسی، ج -۲۵۱ ، ص۷ وج۱۸۶ ،ص۲ ج
 .۴۶۰ ، ص۵ فروع کافی، ج -٢

 .۲۵۹ ، ص۷ تھذیب األحکام، طوسی، ج -۱۴۷ ، ص۳ تبصار، جاإلس -٣

 .۲۶۳ ، ص۷ تھذیب اإلحکام، ج -٤
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لمه کل صّحت متعه و یسوره نساء، دل ۲۴ه یدر آ ﴾َ�َما ٱۡسَتۡمتَۡعُتم﴿ لمهکد: یا فرموده
ات را خاطرنشان یشده است، و سپس بعضی از روا ی از اجر زنان متعهکحا» أجورھّن «
ه یدر ھمان آ» نییعإلی أجل مسمی؛ تا مّدت م«لمات کشدن  ه بر اضافهکد یا ردهک

 داللت دارند.
 ه:کد معروض دارم ی(جواب): با

ه، ممانعت ازدواج با زنان ین آیچ ربطی به متعه ندارد و خداوند در ایه، ھیاّوًال آ
و به ان فرموده یب -ط الزم آن یبا شرا -ر محارم را یمحارم و صّحت ازدواج با زنان غ

 د:یفرما ه میکند؛ نه موّقتًا! چنانک ح دائمی امر مییاح صحکه در نیدادن مھر

َ�ُٰتُ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مَّ
ُ
َخَ�ٰتُ�ُ  َوَ�َناتُُ�مۡ  أ

َ
 .]٢٣[النساء:  ﴾مۡ َوأ

 .»خداوند بر شما حرام نموده ازدواج با مادرانتان و دخترانتان و خواھرانتان و«

ا ﴿ ِحلَّ لَُ�م مَّ
ُ
ن َوَرآَء َ�ٰلُِ�مۡ َوأ

َ
ْ  أ ۡمَ�ٰلُِ�م تَۡبَتُغوا

َ
ِۡصنِ�َ  بِأ  َ�َما ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  َ�ۡ�َ  �ُّ

ُجو اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنَّ  بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾رَُهنَّ فَرِ�َضةٗ أ

د با اموال یتوان تان حالل گشته است و مییگر براینان، ازدواج با زنان دیر از ایو غ«
نده از یدامن و دوری جوکه پایکد در حالینکشان ازدواج ید و با ایا شویخود، زنانی را جو

د و یردکه حالل شما ھستند)، ازدواج کد! پس اگر با زنی از زنانی (یزنا و شھوترانی باش
ه در عقد مقّرر که او را (چنانیه مھرکد ید، بایام گرفتکبار)  یکاز او (حّتی برای 

 .»ن واجبی است الھیید و ایاست) بپردازکو  مکده، بدون یگرد

ن يَنِكَح ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ﴿
َ
ا فَِمن ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  َوَمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم َطۡوً� أ  َملََكۡت  مَّ

يۡ 
َ
ُ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت�  َ�َتَ�ٰتُِ�مُ  ّمِن َ�ُٰنُ�م� ۡعلَمُ  َوٱ�َّ

َ
َ�ۡعٖض�  ّمِنۢ  َ�ۡعُضُ�م �ِإِيَ�ٰنُِ�م�  أ
ُجورَُهنَّ 

ُ
ۡهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ أ

َ
ِ فَٱنِ�ُحوُهنَّ �ِإِۡذِن أ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ�  َ�ۡ�َ  َصَ�ٍٰت ُ�ۡ  ٱلَۡمۡعُروِف ب

خۡ ُمتَِّخَ�ِٰت 
َ
 .]٢٥[النساء: ﴾ َدانٖ أ

سی از شما (قدرت مالی نداشت و لذا) نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج کو اگر «
د. یه به عنوان ھمسر) ازدواج نماکز، بلینکزان مؤمنی (نه به عنوان ینکتواند با  ند، میک

گاه است. (از ازدواج با یخداوند از ا د؛ ینکچی نیاند، سرپ ه مؤمن شدهکزانی ینکمانتان آ
زان ینکد و اگر یسان ھستیکن ید (و شما و آنھا در برابر دیرا) برخی از برخی ھستیز

د یتوان ه میید و تنھا به عنوان جاریان ندارکازدواج با مشراورند، شما حّق ین مانیشما ا
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ن خواھند بود؛ نه ھمسر). پس با اجازه ولی و یمی کد؛ و آنھا ملیمند شو از آنھا بھره
ده و برابر عرف و عادت، یبا و پسندیه آنھا را زیرده و مھرکصاحبشان با آنان ازدواج 

دامن باشند و فاجره نباشند و کاعّفت و پاه بکد ینیزانی را برگزینکد و زنان و یبپرداز
 .»ده باشندیبرای خود دوستان و رفقای (نامشروع) برنگز

ن مِنُ�مۚۡ  ٱۡلَعَنَت  َخِ�َ  َ�ٰلَِك لَِمنۡ ﴿
َ
ْ  َوأ وا ُ َ�ُفورٞ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۗ َوٱ تَۡصِ�ُ  ﴾رَِّحيمٞ  �َّ

 .]٢٥[النساء: 
ه کسی از شما آزاد است کزان به ھنگام عدم قدرت (مالی) برای ینکازدواج با «

ده شود)، و اگر یشک ارھای حرامکگر یه به زنا و دکترس از فساد داشته باشد (و بترسد 
تان بھتر است، و ید) براینکد عّفت خود را مراعات ید (و بتوانینکداری  شتنیصبر و خو

 .»خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوان است
 شده است:ته مھم اشاره کات، به پنج نین آیدر ا

ان نموده است؛ یه ازدواج با آنھا حرام است، بکخداوند ابتدا زنان محارم را  -۱
 ح و بالمانع است.یگران صحیر از آنان، ازدواج با دیعنی غی

توانند ازدواج  ی مالی نمییه در صورت فقر و ناتواناکسانی کرده: کخداوند امر  -۲
زان مؤمن ھم نتوانستند ینکند، و اگر با یزان مؤمن ازدواج نماینکننند، با ک

داری نموده و اگر چنانچه متعه  شتنینند، آنھا را امر به صبر و خوکازدواج 
 د:یفرما گر مییه دیفرمود؛ چناچه در آ ی مییبود، آنھا را بدان راھنما مباح می

ِينَ  يَۡسَتۡعفِِف َولۡ ﴿ ٰ  نَِ�اًحا َ�ُِدونَ  َ�  ٱ�َّ ُ  ُ�ۡغنَِيُهمُ  َح�َّ  .]٣٣[النور:  ﴾فَۡضلِهِ  مِن ٱ�َّ
نند تا کدامنی تالش کد در راه عّفت و پایانات ازدواج را ندارند، باکه امکآنان «

له ازدواجشان را فراھم یند (و وسکشان را دارا یش ایخداوند از فضل و لطف خو
 .»سازد)
دامن و دور از زنا که باعّفت و پاکه با زنانی ازدواج شود کن امر فرموده یھمچن -۳

 یکاری که از راه زناکباز نباشند؛ نه زنانی  قیوترانی باشند و مردباز و رفو شھ
چ ھدفی ین متعه، ھینند و طرفک ادتر! امرار معاش مییا زیروزه و  یکا یساعته 

برای مردان، و » نیر مسافحیغ«لمات کختن نطفه ندارند.. یجز شھوترانی و ر
ن مسأله یبه خوبی به ابرای زنان » ال متخذات أخدان«و » ر مسافحاتیغ«

 اشاره دارد.
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به » أجر«لمه کری از زن است و یگ امکوری و  به معنی بھره» استمتاع«لمه ک -۴
شود.. در ازدواج دائمی،  ه در موقع عقد، مشخص میکه زن است یمعنی مھر

ن بار از ھمسرش یه مرد برای اّولکشود  ه از ھمان زمانی واجب میین مھریا
ای توافق و عقد  هیزن و شوھری بر سر مقدار مھر عنی اگریرد؛ یگ ام میک
ه بر او واجب ین مھریند، اکی یکه با ھمسرش نزدکن یردند، و مرد ھمک

ه در یکگرفتن از ھم جدا شوند، در حال امکبار  یکشود، ھرچند بعد از ھمان  می
مان گشتند، مھر و اجر زن به تعداد یا مرد از عقدشان پشیه زن کن یمتعه، ھم

 .ری مرد بوده است!یگ ه مورد بھرهکشود  ی پرداخت مییوزھاھمان ر
اح کاء و نیت اولیاح زنان مؤمن و آزاد، بدون اجازه و رضاکه نکشود  ثابت می -۵

اح شرعی، با کرا نیو صاحبانش، صّحت ندارد؛ ز کزان مؤمن بدون اجازه مالینک
ست! ین نیه در متعه چنکشود  ای زن و حضور دو شاھد جاری مییت اولیرضا

ۡهلِِهنَّ ﴿: جمله
َ
گر یرساند؛ چنانچه در جای د ن را مییھم ﴾فَٱنِ�ُحوُهنَّ �ِإِۡذِن أ

گر یستی دختران و پسران خود را به ازدواج ھمدیدھد، سرپرستان با دستور می
 د:یفرما اورند؛ مییدرب

نِ�ُحواْ ﴿
َ
َ�َٰ�ٰ َوأ

َ
ٰلِِح�َ  ِمنُ�مۡ  ٱۡ�  .]٣٢[النور:  ﴾مۡ �َمآ�ِ�ُ  ِعَبادُِ�مۡ  ِمنۡ  َوٱل�َّ

 .»دیگر درآوریدیکش را به ازدواج یسته خویزان شاینکمردان و زنان مجّرد خود و «
ن درآورند، کیه دخترانشان را به ازدواج مشرکنیای زنان را از ایگر، اولیی دیو در جا

 ند:ک نھی می

ٰ يُؤۡ َوَ� تُنِكُحواْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ﴿ ْ َح�َّ  .]٢٢١[البقرة:  ﴾ِمُنوا
مان یه اکد، مادامی یاوریدرن ک(زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرو «

 .»اورندین
د یه آن را عملی زشت و پلکست، بلیل بر صّحت متعه نیه نه تنھا دلیز! آیدوست عز

دامن کداند؛ آن ھم زنانی پا ز مییزان مؤمن جاینکرا ازدواج را فقط با زنان و یداند؛ ز می
ر مسافحات و ال متخذات یغ«ر قرآن یباز و شھوتران و به تعب قیرفف؛ نه زنان یو عف

ان و یتواند با مجوس مرد می -عه یات شیطبق روا -ه در متعه یکدر حال».. أخدان
 .ند!کاره و فاجره عقد متعه برقرار کان و زنان بدیحیان و مسیھودی
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ر کنساء، ذ ۲۴ه یدر آ» إلی أجل مسمی«شدن  ه در مورد اضافهکاتی را یًا روایثان

اتُوُهنَّ  َٔ َ�َما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ ِمۡنُهنَّ َ� ﴿ت آمده: یه در رواک -ب ین ترتیرده و به اک
ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةٗ 

ُ
د، پس یام گرفتکنی یه از آنان تا مّدت معکپس ھنگامی  .]۲۴النساء: [ ﴾أ

از قرائات  یکچ یز است و در ھیفرآمکد، جعلی و یا آورده -د یاجرشان را وجوبًا بدھ
ف ین اعتقادی داشته باشد، قطعًا به تحریه چنکسی کامده است! در واقع یمتواتر ن
شان جعل  ز را تنھا برای شھوترانییفرآمکات ین رواین افراد، ایمان دارد.. ایقرآن ا

اتی یبنا بر روا -دانند و  ز مییه متعه را جاکسانی کم به ینجا ناچاریاند!.. در ا ردهک
م: ییارا بگوکنند، آشک ی از عبادات شرعی تلّقی مییکآن را رحمت الھی و  -ن یدروغ

 -د تا یآور گران درنمییان خود را به متعه دیکر نزدیپس چرا دختران و خواھران و سا
ه کد، در حالی یراه دارکد؟! چرا ھمگی از آن ایم برسیبه آن احسان عظ -به زعم خود 

امل کمان مؤمن یفرمود: ا صپیامبر «د: ینک می١  تید و روایدان حالل خدا می
 .٢»ند!که متعه کنیاشود، مگر  نمی
ند، و ک ند، خداوند احسانش را بر او واجب میکس متعه کد: ھریگو جعفر می أبی« 

ند، خداوند به کبخشد، و ھرگاه غسل  ند، خداوند گناھی را از او میکی یکه نزدکھر بار 
گذرد!  زد، از او مییر ش مییه بر موھاکھای آبی  تعداد موھای سرش و به اندازه قطره

امام صادق .. «٣ »گفته شد: به تعداد موھای سر؟! فرمود: آری! به تعداد موھای سر!
 د:یفرما می

رده و کن ما عمل یند، به دکس متعه کن پدران من است. ھرین من و دیمتعه د 
ار نموده است. متعه فرار یگری را اختین دیار و دکن ما را انیند، دکار کرا انس آن کھر

ر آن کاح بھتر است و منکد، از فرزند نیآ ا مییه از متعه به دنکاست، و فرزندی  کاز شر

                                           
اگر «ھمان پاسخی که امام صادق به برخی از یارانش که در این مورد پرسیده بودند، فرمود:  -١

داند و از آن شرم ندارد، پس از بھترین برادران و دوستان و  کسی از شما این کار را مباح می
(فروع ».. رانش بخواھد که چنین کند (و خواھران و دخترانش را در اختیار آنان قرار دھد!)یا

 ).۴۵۰ ، ص۱۴ وسائل الشیعة، ج -۴۴ ، ص۲ کافی، ج
 .۳۶۶ ، ص۳ بابویه، ج من ال یحضره الفقیه، إبن -٢

 ھمان. -٣
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ی یکرا در متعه دو پاداش است: یننده به آن، مؤمن موّحد است؛ زکافر است و اقرارک
 .١»گری پاداش خود متعه!یرد، و دیگ عّلق میشده ت ه به زن متعهکپاداشی 

رُۡجلَُ�مۡ ﴿ لمهکند و ک ه وضو صراحتًا به مسح پاھا امر میید: آیا فرموده
َ
عطف بر  ﴾�َأ

رُۡجلَُ�مۡ ﴿در ھمان جمله  ﴾رُُءوِسُ�مۡ ﴿  عنییأقرب، 
َ
ْ بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ  ﴾َوٱۡمَسُحوا

يِۡديَُ�مۡ ﴿ و ﴾وُُجوَهُ�مۡ ﴿عنی یتواند عطف بر أبعد،  باشد و نمی می
َ
در جمله  ﴾�

يِۡديَُ�مۡ ﴿ لمهکستی بعد از ین بود، بایمستقّل قبلی باشد، و اگر چن
َ
و قبل از فعل  ﴾�

﴿ ْ يِۡديَُ�ۡم إَِ� ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ ﴿شد:  ان مییب ﴾َوٱۡمَسُحوا
َ
ْ وُُجوَهُ�ۡم َو� فَٱۡغِسلُوا

بود، پس چرا  ی میکزی و پایتمد: اگر فلسفه وضو تنھا یا . سپس گفته﴾بُِرُءوِسُ�مۡ 
ز یا حّداقل سرھا را نید ییه قبل از ھر نماز، تمام بدن خود را بشوکخداوند امر نفرمود 

 .د؟!ییمثل صورت و دست و پاھا بشو
 ه:یک(جواب): در حال

رُۡجلَُ�مۡ ﴿ را إعرابیار روشن است و ھمان عطف بر أبعد است؛ زیم بسکاّوًال ح
َ
 ﴾�َأ

يِۡديَُ�مۡ ﴿ ه عطف برکنصب است 
َ
 در جمله اّول است، و به فعل ﴾وُُجوَهُ�مۡ ﴿ و ﴾�

﴿ ْ  - ﴾بُِرُءوِسُ�مۡ ﴿ عنی عطف بری -گردد.. واگر عطف بر أقرب  برمی ﴾فَٱۡغِسلُوا
متھای کالم خدا روی حکاق و نظم یآمد.. وانگھی س می» مکأرجلِ «بود، الزم بود،  می

ده یری دیر و تأخیه تقدیآ ن اگر دریباشد، بنابرا خاّص و روش بالغی خودش می
رساند! و  الم را به اوج بالغت و اعجاز میکه کند، بلک ال نمیکجاد اشیشود، نه تنھا ا می

م تا موضوع ینکاشاره » هیمعطوف و معطوٌف عل«ن ینمونه از چن یکافی است به ک
استناد » عطف بر أقرب«بر قاعده نارسای  -به پندار جنابعالی  -تر شود و  روشن

 د:نگرد

َ�ٰنٞ ﴿
َ
ِ َورَُسوِ�ِ ّمَِن ٱ َوأ ۡ�َ�ِ  ٱۡ�َجِّ  يَۡومَ  ٱ�َّاِس  إَِ�  ۦٓ �َّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
َ  أ بَرِٓيءٞ ّمَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ�  ٱ�َّ

 .]٣[التوبة:  ﴾ۥَورَُسوُ�ُ 
ن حج یامبرش به ھمه مردم در روز بزرگترین اعالمی است از جانب خدا و پیا«

 .»زارندین بکیامبرش از مشریه خدا و پکد قربان بر ھمگان خوانده شود) یعنی عی(

                                           
 .۴۹۵ ، ص۲ الصادقین، مّالکاشانی، ج تفسیر منھج -١
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َ بَرِٓيءٞ ﴿ د:یفرما ه خدا میکم ینیب ه مییدر آ نَّ ٱ�َّ
َ
، چرا ﴾َورَُسوُ�ُۥّمَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ�  أ

ه بر« خداوند نفرموده است: و «ه کتوان گفت  ا میی؟! آ»ء من املرشكنيَ  أن اهللاَ ورسولَ
تر است، یکنزد -با اعراب محّلی جّر  -» َن کیالمشر«چون به  -با اعراب رفع  -» رسوُله

معطوف باشد؛ چون  -با اعراب نصب  -» الّلهَ «تواند به  شود و نمی پس بر آن عطف می
 .دورتر است؟!

مجرور گردد و » ِمْن «له ید به وسیعطف شود، با» َن کیالمشر«ن صورت اگر بر یدر ا

أن اهللاَّ «ن خواھد شد: یچن -اذ بالّله یالع -رد، و باألخره معنای آن یتعّلق گ» ءٌ  َبِری«به 

زار است!یامبرش بین و پکیز مشرخداوند ا »ء من املرشكنيَ ورسولِه بر.« 
د یبوده و آن ھمان توح» رسوُله«و » الّلهَ «ن یانداختن ب متی در فاصلهکه حیکدر حال

م وجود دارد و آن کحا یکه تنھا کعنی ھمه بدانند یمطلق برای خداوند است؛ 
ن یم خود را، و اکند؛ نه حک م خدا را اجرا میکتنھا ح صخداست و بس، و پیامبر 

ھم به عنوان  صند و پیامبر ک ن را صادر میکیم برائت از مشرکه حکخداست 

: فرمود آورد و می زار است.. و اگر خداوند، عطف بر أقرب میین بکیفرمانبری او، از مشر

ه برهللاَ وأن ا« ه به ترجمه و معنی ظاھری آن، چندان کھرچند  ،»ء من املرشكنيَ  رسولَ
نعوذ  -م و دو قانونگذار مستقّل که دو حاکدھد  شود، ولی نشان می خللی وارد نمی

ت یمسؤول -غش یوا و بلیبا آن سخن ش -م کینسان خداوند حیوجود دارند، بد -بالّله 
ه با ک صدھد؛ نه پیامبر  را به خود نسبت می -ن کیعنی برائت از مشری -م کن حیا

نی کش مانین خودشان پکیبسته بود، اگر چه مشر -ه یبیدر حد-مان صلح ین پکیمشر
نی را در قالب کش مانین پیشد، ولی خداوند ا رده بودند و معاھده ُملغی شناخته میک
ن اعالم کیرا به مشر ه آنکرا امر فرمود  صان نمود و پیامبر یزاری و برائت از آنھا بیب

ت بشر ندارد! پس یمکازی به حیند، نک ن صادر مییمکم الحاکه أحکمی را کدارد، و ح
م الھی، قطعی و کرا حیگری نباشند؛ زیسی دکا ی صت پیامبر یمکن منتظر حکیمشر

 بی چون و چرا است.
ھمان ه وضو، یدر آ» شستن پاھا«بر » م مسح سریتقد«ه کدھد  ب، نشان میین ترتیبد

 عنی اگر یرده است؛ کار یاخت -ش یمت خوکبنا به ح -ه خداوند کاست » ب وضویترت«

كم«و » أيديَكم«ه عطف بر ک» أرجلَكم« باشد، در ھمان جمله اّول بالفاصله  می» وجوهَ



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٧٨

 

ه کبود  ن صورت الزم مییخورد و در ا ب وضو به ھم مییآمد، ترت می» أيديَكم«  بعد از

 را در جمله دوم، بعد از » أرجلَكم« سر انجام شود و لذا خداوند،  شستن پاھا قبل از مسح

كم«  .ب وضو حفظ شود!یه ترتکآورده » وامسحوا برءوسِ
شتر یی ھرچه بکزی و پایھای وضو، تم ی از فلسفهیکد: اگر یا دهیه پرسکنیًا و ایثان

ا ید، و ییبشوه قبل از نماز، تمام بدن خود را کبود، پس چرا خداوند امر نفرموده  می
ن به ید، چون اییز بشویتان را نی، سرھا»صورت و دست و پا«ر اعضای بدن یمثل سا

 .تر است؟!یکزگی نزدکیپا
چ مؤمنی حق ندارد خدا را یه: ھکنم کد عرض ین سؤال ساده، بایقبل از جواب به ا

 اش با بندگان وجود ندارد.. ار خدا و رابطهکدر » برای چه«و » چرا«ند! کمؤاخذه 
ش یارھاکتواند او را به خاطر  س نمیکچ یدھد و ھ ه بخواھد انجام میکاری کھر

 د:یفرما ند! چنانچه میکبازخواست 

ا ُل  َٔ َ� �ُۡ� ﴿  .]٢٣[األنبیاء:  ﴾٢٣ لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوُهمۡ  َ�ۡفَعُل  َ�مَّ
دھد، ولی آنھا مؤاخذه  ه انجام میکآنچه  شود از از او بازخواست و سؤال نمی«

 .»شوند! می
جواب  -ه یبالفاصله بعد از بحث وضو در ھمان آ -ن سؤال یاّما خود خداوند، به ا

 د:یفرما داده است؛ می

ُ ِ�َجۡ َما يُرِ�ُد ٱ﴿  .]٦[المائدة:  ﴾َحَرٖج َوَ�ِٰ�ن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ّمِنۡ  َعلَۡيُ�م َعَل �َّ
ه کت اندازد، بله شما را (با گرفتن وضو) به سختی و زحمکخواھد  خداوند نمی«

 .»گرداند کخواھد، شما را (ھم از لحاظ جسمی و ھم روحی) پا می
شتر است، و مسح یی و نظافت ھرچه بکل وضو، پایی از دالیکه کو مشّخص است 

تر از کرا شستن، جامعتر و پایرد؛ زیگ نمی -ی کاز لحاظ پا -ھم، ھرگز جای شستن را 
ادی فرموده ید زکیدر شستن پاھا، تأ صه پیامبر کن جھت است یمسح است، و بد

ن انگشتان پا، یه به ھنگام وضو، در بکی یچه خوبند آنھا«؛ »حبذ المتخّللون!«است: 
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ُهوُر َشْطُر اِإليَمانِ «د: یفرما ا مییو ».. نندک ز مییانگشت فرو برده و آنھا را تم  .»الطُّ
 .١»مان استیزگی نصف اکیپا«

ه به ھنگام نماز، تمامی بدن خود را کفرمود  اّما اگر خداوند به مسلمانان امر می
به سختی و مشّقت  -نند ک ه امتثال و فرمانبری او را میک -د، قطعًا نمازگزاران ییبشو
خواھد و  چگونه سختی و تنگی را بر بندگان خود نمییه خداوند ھکافتادند، و البته  می

ن فرموده یخواھد؛ و ا می -از لحاظ جسمی و روحی  -را زگی آنھا کیآسانی و پا
 خداست:

ُ ِ�َجۡ َما يُرِ�ُد ٱ﴿  .]٦[المائدة: ﴾ َحَرٖج َوَ�ِٰ�ن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ّمِنۡ  َعلَۡيُ�م َعَل �َّ
تان را ھمانند پاھا و دستھا و یه سرھاکفرمود  و باز اگر به مسلمانان امر می

باز ھم نمازگزاران و خصوصًا  -تر است یکزگی نزدکید به پاھرچن -د ییتان بشویصورتھا
ماری ینند، به سختی و مشّقت و بک ر زندگی مییه در مناطق سردسکسانی ک

ه کردن گرد و غباری ک کگر، ھمان عمل مسح بر سر، برای پایافتادند، و از جھتی د می
ر چندانی در مو یتأث را آلودگی و گرد و غبار،یافی است؛ زکند، ینش انًا روی سر مییاح

ز در داخل یمت وجود موھای رکتواند داشته باشد و ح ه در پوست میکندارد، آن چنان
ن رو، به شستن یباشد.. از ا روبھا مییکع میری نفوذ سریز ھمان جلوگینی نیگوش و ب

ستند، امر شده و فقط یده نیپوش -ر قسمتھای بدن یمثل سا -ه کصورت و دست و پا 
 امر شده است. -شوند  متر مثل پوست آلوده میکه ک -به مسح سر 

مت واقعی آن را کنًا خدا خود حیقیم، و ینک ه ما تصّور میکزی است ین چیا
 وب و واضع وضو است.یرا او عّالم الغیداند؛ ز می

* * * 
و و خاّص خودشان یکز دارای مناقب نیه خلفاء نکم یدیه گذشت، دکبنابر مطالبی 

رغم باور  علی -شه و در ھمه حال، با آنھا بوده و حّتی از آنان یھم س یھستند و عل
امًال راضی بوده و کرده و کد یف و تمجیابشان، توصیدر حضور و غ -ان یعیجانی و شیت

ام کبودند و اح صفه راشد پیامبر یرده است.. آنھا خلکشان رحمت خدا را طلب یبرا
گران، واقعًا یجانی و دیپس اگر ت ردند..کرا به خوبی اجرا  ص  امبرشیخدا و سّنت پ

                                           
 .۶۲۹ ووی، ترجمه خاموش ھروی، باب فضیلت وضو، صریاض الصالحین، امام ن -١
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ن یر و تلعیفکت -جھت  خود و بی بی -چ وقت آنھا را یھستند، ھ س یرو علیپ
 د:یفرما نند! خداوند میک نمی

نۡ ﴿ َسآءَ  َوَمنۡ  فَلَِنۡفِسهِۦۖ  َ�ٰلِٗحا َعِمَل  مَّ
َ
 .]٤٦[فصلت:  ﴾اَ�َعلَۡيهَ  أ

رده کان خود یند، به زکس بدی کانجام دھد، به نفع خود و ھر یکار نکس کھر«
 .»است

چه سودی دارد؟ اگر فرضًا درباره  -جز گناه  -ر گذشتگان یفکن و تین، تلعیبنابرا
م خود را کم حیتوان م، چگونه مییوم ھم نمودکانًا محیم و احیردکسی از آنھا قضاوت ک

 .م؟!ینکشان اجرا  درباره
 د:یفرما ند و میک می ن مطلبیدر قرآن، بندگانش را متوّجه ا -سبحان  -خداوند 

ةٞ  َك تِلۡ ﴿ مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َكَسۡبُتۡمۖ  مَّ ْ  َ�مَّ  َ�نُوا

 .]١٣٤[البقرة:  ﴾١٣٤ َ�ۡعَملُونَ 
اند، برای خودشان  ردهکن جھان یاند. آنچه در ا ه درگذشتهکآنھا اّمتی بودند «

د، برای خودتان است، و از شما در مورد آنچه یدھ شما انجام میه کرا  باشد و آنچه می
 .»نندک تان نمی پرسند و مؤاخده نمی اند، آنان انجام داده
ارھای بدشان، کرسد و نه از  گذشتگان، ثوابی به ما می یکارھای نکآری! نه از 

س کھر م بود ویجانی ھرگز مسؤول اعمالشان نخواھیشود، و ما و ت گناھی متوّجه ما می
 گری:یش است؛ نه دیدر گرِو اعمال خو

عۡ ﴿
َ
ۡعَ�ٰلُُ�مۡ  َولَُ�مۡ  َ�ٰلَُناَوَ�َآ أ

َ
 .]١٣٩[البقرة:  ﴾أ

 .»تان برای خودتان استیارھاکمان برای خود ماست و یارھاکو «

 .]٣٨[المدثر:  ﴾٣٨ رَهِينَةٌ  َكَسَبۡت  بَِما �ُ�ُّ َ�فۡ ﴿
 .»انجام داده استه کھر نفسی در گرِو اعمال خودش است «

شود حّق  معنی است و نمی رشان، بییفکن و تیار گذشتگان و تلعکپس قضاوت در 
وم و کسی را محکتوان  رده، بازستاند و نمیکع یه آن را ضاکسی کمستحق را از 

ه کن است ین است!.. ایبا اسرع الحاسب -و ما  -را حساب آنھا یرد؛ زکمجازاتش 
ر خودشان باشند و کن امر فرموده تا به فیرا متوّجه اتابش، بندگانش کخداوند در 

ه کن است یف بندگانش ایی از وظایکگمان  ی انجام دھند.. و بییکفه خود را به نیوظ
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ن یگر به لعن و نفریق ھمدینند و به جای تشوکت یتبع صی از اصحاب پیامبر یکبه ن
گر یو ھمد -د برای آنھا شان، به استغفار و طلب غفران از خداونیتوزی نسبت بد نهکیو 
 بپردازند: -

ِيَن ﴿ يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ ِيَن َسبَُقونَا بِٱۡ�ِ َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
 ْ  .]١٠[الحشر:  ﴾َءاَمُنوا





 
 

 خالفتامامت و 

ه ھمچون علمای کاست » امامت و خالفت«جانی، مسأله یتابھای تکاز موارد اصلی  
 صن پیامبر ین جانشیند، خداوند علی را به عنوان اّولکعه تالش نموده ثابت یگر شید

 صده و رسول خدا یگری به امامت و خالفت مردم برگزیی پس از دیکو فرزندانش را 
ّرات آن را به مسلمانان ابالغ فرموده است.. اّما اصحاب بعد از رحلت پیامبر کھم به 

ساعده  فه بنییی در سقیده گرفتند و شورای، بالفاصله امر خدا و رسولش را نادص
بنا  -ن رو یردند و از اکعت یدند و با او بیار برگزکنیرا برای ا سر کل دادند و أبوبکیتش

را برخالف امر ی، مرتد شدند؛ زکبه جز چند نفر اندشان  ھمگی -ان یعیده شیبه عق
 .خدا و رسولش رفتار نمودند!

* * * 

 آورده است: سیآیات و احادیثی که تیجانی در اثبات جانشینی عل 
 -ن مورد یاتی را در ایآ -ان یخصوصًا ھمراه با راستگو -تابھای خود کجانی در یت

ح یه بعضی ساختگی و بعضی ھم صحکث گوناگونی یشاھد آورده و به احاد -به غلط 
نجا به بررسی بعضی از یه در اکی نادرست استناد نموده است.. یھستند، با برداشتھا

 م:یپرداز ث مییات و احادین آیا

 »:سوره مائده ۵۵آیه « 

تاب کنازل گشته است؛ چنانچه در  س یه در حّق علین آیه اکجانی معتقد است یت
 آورد: ت را میین روایأبوذر ااز » انیھمراه با راستگو«

ه از مردم کدم یھان! من روزی با رسول خدا نماز خواندم، سائلی را در مسجد د«
وع رفته بود، با کزی به او ندادند، علی در آن وقت به ریرد و چک می کمکدرخواست 

آمد، پس انگشتر را از انگشت حضرت  یکرد و سائل نزدکاش به او اشاره  انهیانگشت م
ا! برادرم یرد: بار خداکرو به سوی خداوند نمود و عرض  صت، آنگاه پیامبر برداش

ام را بگشای و امرم را آسان گردان  نهیرد و گفت: پروردگارا! سکموسی از تو درخواست 
م قرار ده، ھارون ینی از خاندانم برایابند، و جانشیر تا سخنم را دریو گره از زبانم برگ
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ار یساز تا ھر دو با ھم بس یکم شریارھاکن و او را در کت یتقو اری او مرایبرادرم را؛ با 
گاه و بصیاد تو باشیشه به یم و ھمییحت گویتسب ر بوده و ھستی. یم و ھمانا تو به ما آ

ا! یه ھان ای موسی! حاجتت برآورده شد. خداکآنگاه تو ای خدای من! به او فرمودی 
بگشای و امرم را آسان گردان و از ام را  نهیرسان توام، پس س امیمن ھم بنده و پ

م بخشی. سپس أبوذر یرویله او نیه به وسکن؛ علی را کن ییم تعینی برایخاندانم، جانش
ن بر او فرود آمد یل امیه جبرئکگفت: به خدا قسم! ھنوز سخن حضرت تمام نشده بود 

 ه را آورد:ین آیو ا

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ إِ�َّ ِينَ  َورَُسوُ�ُۥ ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ ِينَ  َءاَمُنوا لَٰوةَ  يُقِيُمونَ  ٱ�َّ َكٰوةَ  َو�ُۡؤتُونَ  ٱلصَّ  ٱلزَّ
َ َوَمن َ�َتَولَّ   ٥٥ َ�ٰكُِعونَ  َوُهمۡ  ِينَ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ ِ  ِحۡزَب  فَإِنَّ  َءاَمُنوا  ٱۡلَ�ٰلُِبونَ  ُهمُ  ٱ�َّ
 .]٥٦-٥٥: [المائدة ﴾٥٦

 رده است:که را چگونه ترجمه یآ -تاب کمترجم  -ه ُمھری کم ینیو اّما بب
دارند و  ه نماز برپا میکامبرش و آن مؤمنانی یھمانا ولّی شما خداوند است و پ«

ت خدا و رسولش و آن یس والکدھند و ھر ات میکاند، ز وع رفتهکه به رکھنگامی 
 )۹۰و  ۸۹. (ص »روز استیگمان حزب الّله غالب و پ رد، بییمؤمنان را بپذ

ات داده است، پس او ولّی و کوع به گدا زکدر حال ر س یت، چون علیروا نیبنابر ا
 .باشد! ن مییامام تمامی مؤمن

 م:یدان ر مردود مییل زین اّدعا را بنا بر دالی، ا١تیگذشته از ضعف اسناد و طرق روا
ن یاوری است؛ نه سرپرستی و امامت.. ایدوستی و » تیوال«نجا مراد از یدر ا -۱

ز اعتماد یست و در نھی از رفاقت و دوستی و نیات قبل و بعدش نیه جدا از آیآ
ن وارد شده است؛ چنانچه یاری با مؤمنکاوری و ھمیّفار و امر به دوستی و کبه 

 آمده است: -ه متواتر است ک -ات یقی آیدر شأن نزول حق
ستند، کش صمان خود را با پیامبر یپ -نقاع یق بنی -ھود یله ین قبیه اّولکزمانی «

سردسته منافقان  -بن أبی  ست خوردند، عبدالّلهکو با مسلمانان وارد جنگ شدند و ش
گفت: با دوستان من  صرد و به پیامبر کشان وساطت یبرا صنزد پیامبر  -نه یمد

عوف بن خزرج بود و  ه فردی از بنیک - س  ن! عبادةبن صامتکی رفتار یکمدارا و به ن

                                           
 برای دیدن این اسناد جعلی، نگاه شود به تفسیر إبن کثیر، ذیل ھمان آیه.  - ١
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 -ادی داشت یمانان زیپ رشده، دوستان و ھمیخورده و اس ستکان شیھودین یر بد
ان، دوستان یھودین ین ایا رسول الّله! مرا در بیرد: کد و عرض یرس صخدمت پیامبر 

اور من یرا دوست و یزارم؛ زیخواھم و از آنان ب شان را نمی ادی است، اّما من دوستییز
ه از گردش روزگار کبن أبی گفت: من مردی ھستم  فقط خدا و رسولش است.. عبدالّله

نطور نماند و روزی ورق برگردد و ید زمانه ایه شاکنیعنی ایترسم ( ھای آن مییو سخت
ان یھودین) از دوستی با یرند و بنابرایروز شوند و قدرت را در دست بگیان پیھودی
ز باعث شده یبه او فرمود: ای أبوحباب! چه چ صنم. پیامبر ک زاری و خودداری نمییب
ھود را از دوستی با عباده بن صامت یند و دوستی با کھود جلب یه تو را به دوستی با ک

بن أبی گفت: قبول  ان؟ عبدالّلهیھودیه عباده دوست توست؛ نه یکبھتر بدانی در حال
 ١»:ات را نازل فرمودین آیام! پس خداوند ا ردهک

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ۡوِ�َآَءۘ  َوٱ�ََّ�َٰرىٰٓ  ٱۡ�َُهودَ  َ�تَِّخُذوا

َ
ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  أ

َ
َ�ۡعٖض� َوَمن  أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ ٱ َ َ� َ�هۡ َ�َتَول ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومَ  ِدي�َّ ِينَ  َ�َ�َى ٥١ ٱل�َّ  قُلُو�ِِهم ِ�  ٱ�َّ
َرٞض  ن َ�َۡ�ٰٓ  َ�ُقولُونَ  �ِيِهمۡ  �َُ�ٰرُِعونَ مَّ

َ
 َدآ�َِرةۚٞ َ�َعَ� ٱ تُِصيبََنا أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ وۡ  بِٱلَۡفۡتحِ  ِ�َ �َّ

َ
ۡمرٖ  أ

َ
أ

ِ ّمِۡن ِعن ْ  ۦِده ٰ  َ�يُۡصبُِحوا نُفِسِهمۡ َ�َ
َ
واْ ِ�ٓ أ ُّ�َ

َ
 .]٥٢-٥١[المائدة:  ﴾٥٢ َ�ِٰدمِ�َ   َمآ أ

د. آنھا برخی دوست برخی یریبه دوستی نگ ان رایحیان و مسیھودیای مؤمنان! «
گمان  شان دوستی بورزد، بییس از شما با اکسانند) ھریکگرند (و در دشمنی با شما ید

ت یست خداوند افراد ستمگر را ھداین کرود، و ش شان به شمار مییاو از زمره ا
ان و یودھیماری (نفاق) به دل دارند (در دوستی با یب هکسانی کنی یب ند. تو میک نمی

ه (روزگار برگردد و) کم یترس ند: مییگو رند و مییگ گر سبقت مییدیکافران) بر کگر ید
ه خداوند فتح و کد است یم). امیازمند شویشان نیا کمکد (و به یی بر سر ما آیبال

ه تمام منافقان کند (کاری کا از جانب خود یش آورد یی مسلمانان) را پیروزی (نھایپ
اند،  ن دسته افراد، از آنچه در دل پنھان داشتهیم نابود شوند) و ارسوا و دشمنان اسال

 .»مان گردندیپش

                                           
فی ظالل القرآن، شھید سید  -۲۲۹ شأن نزول آیات، ترجمه و نگارش محّمدجعفر اسالمی، ص -١

 .۹۱۲-۹۱۳ ، ص۲ قطب، ج



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٨٦

 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِ�  َف وۡ فَسَ  دِينِهِۦ َعن ِمنُ�مۡ  يَۡرتَدَّ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ  يَأ بَِقۡو�ٖ ُ�ِبُُّهۡم  ٱ�َّ

ذِلَّةٍ 
َ
ۥٓ أ �ٍ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َ�َ  َوُ�ِحبُّونَُه ِعزَّ

َ
ِ  َسبِيلِ  ِ�  يَُ�ِٰهُدونَ  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  َ�َ  أ  َ�َافُونَ  َوَ�  ٱ�َّ

ِ يُؤۡ َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل ٱ لَۡوَمةَ  ۚ  َمن �ِيهِ �َّ ُ  �ََشآُء ُ إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم  ٥٤لِيٌم عَ  َ�ِٰسعٌ  َوٱ�َّ  ٱ�َّ
ِينَ  َورَُسوُ�ُۥ ْ  َوٱ�َّ ِينَ  َءاَمُنوا لَٰوةَ  يُقِيُمونَ  ٱ�َّ َكٰوةَ  َوُ�ۡؤتُونَ  ٱلصَّ َوَمن   ٥٥ َ�ٰكُِعونَ  َوُهمۡ  ٱلزَّ

َ َ�َتَولَّ  ِينَ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ ِ  ِحۡزَب  فَإِنَّ  َءاَمُنوا َها  ٥٦ ٱلَۡ�ٰلُِبونَ  ُهمُ  ٱ�َّ ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ  َءاَمنُوا

 �َ  ْ ِينَ  َ�تَِّخُذوا ْ  ٱ�َّ َُذوا ْ ٱۡلِكَ�َٰب ُهُزٗو� وَ  دِينَُ�مۡ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِيَن أ  َ�ۡبلُِ�مۡ  مِن لَعِٗبا ّمَِن ٱ�َّ

ارَ  ۚ  َوٱۡلُكفَّ ۡوِ�َآَء
َ
ْ  أ َ  َوٱ�َُّقوا ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن ٱ�َّ  .]٥٧-٥٤[المائدة:   ﴾٥٧ مُّ

لی و از جمله به واسطه ین خود (بنا به ھر دلیس از شما از دکای مؤمنان! ھر«
آورد  ان) برگردد، خداوند گروھی را (به جای شما) مییحیان و مسیھودیگرفتن  دوستی

ن دوست و یر) مؤمنیدارند. با (سا ز او را دوست مییدارد و آنھا ن ه آنھا را دوست میک
د ھستند.. تنھا، خداوند و یافران، تندخو و شدکنرمخو و مھربان ھستند و نسبت به 

ات کدارند و ز پا می نماز بهه خاشعانه کاور شما ھستند یرسولش و آن مؤمنانی دوست و 
رد (حزب یاری بپذیامبرش و مؤمنان را به دوستی و یه خدا و پکس کھر پردازند، و می

تاب و از کسانی را از اھل کروز است. ای مؤمنان! ید حزب الّله پیترد الّله است و) بی
از رند، و یگ نند و به بازی میک ن شما را مسخره مییه دکد یریافران به دوستی نگک

 .»دید اگر واقعًا مؤمن ھستیخدا بترس
ھود و یم، خداوند مؤمنان را از دوستی و رفاقت با ینک ه مشاھده میکھمانگونه 

چ یمانی است و ھیپ اری و ھمین دوستی و رفاقت، ھمیدارد و مراد از ا نصارا بازمی
و امام  چ مسلمانی، آنھا را سرپرستیرا ھیروی از آنان ندارد؛ زیربطی به سرپرستی و پ

ھود و ین گروھی از آنان و یه بکرده، بلک روی نمیین آنھا پییداده و از آ خود قرار نمی
شد و  تًا بر مسلمانان مشتبه مییه نھاکاوری برقرار بود یوندھای دوستی و ینصارا، پ

ه مصالحشان با آنان گره خورده بود و کز است؛ چون یار جاکن یه اکردند ک گمان می
ان مسلمانان و یز، میش از اسالم نیی برقرار بود.. پیوندھایندی و پشاویانشان خویم

ل یدر اوا -ز ینه نیوندھا برقرار بود و حّتی در مدیل پین قبیان، از ایھودیی از یگروھھا
ه خداوند آنان را از آن نھی فرمود و کنین دوستی و رفاقت ادامه داشت، تا ایا -ھجرت 

ن یا»... اءیھود و النصاری أولین آمنوا ال تتخذوا الیالذھا یا أی«رد: کآن را باطل اعالم 
ه از کامًال معروف و مشّخص است؛ به عنوان مثال، زمانی کرات قرآنی، یمعنی در تعب
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 -لی یبنابه ھر دل -ه ھنوز کنه بودند با مسلمانانی یه در مدکوند و رابطه مسلمانانی یپ
 د:یفرما ن میید، چنیگو رده بودند، سخن میکھجرت ن

ِينَ إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ْ  َوَهاَجُروا ۡمَ�ٰلِِهمۡ  َوَ�َٰهُدوا
َ
نُفِسِهمۡ  بِأ

َ
ِ  َسبِيلِ  ِ�  َوأ ِينَ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ  َءاَووا

 ْ ٓوا نََ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  وَّ
ُ
وۡ  َ�ۡعُضُهمۡ  أ

َ
ِيَن  ِ�َآءُ أ ْ  َءاَمُنواْ َولَمۡ َ�ۡعٖض� َوٱ�َّ  َوَ�َٰيتِِهم ّمِن لَُ�م َما ُ�َهاِجُروا

ءٍ  ّمِن ۡ�َ  ٰ ْۚ  َح�َّ وُ�مۡ  �نِ  ُ�َهاِجُروا ٰ  إِ�َّ  ٱ�َّۡ�ُ  َ�َعلَۡيُ�مُ  ٱّ�ِينِ  ِ�  ٱۡستَنَ�ُ  قَۡو� َ�َ
ۗ َوٱ َوَ�ۡيَنُهم بَۡيَنُ�مۡ  ُ بَِما َ�عۡ ّمِيَ�ٰٞق ِيَن  ٧٢بَِص�ٞ  َملُونَ �َّ ْ َ�عۡ َوٱ�َّ ۡوِ�َآءُ  ُضُهمۡ َ�َفُروا

َ
 أ

 .]۷۳-۷۲األنفال: [ ﴾َ�ۡعٍض 
اند و با مال و جان  ردهکنه) ھجرت یاند و (به مد مان آوردهیه اکسانی کگمان  بی«

ه (آنھا را در کسانی کاند) و  ن گرفتهیاند (و لقب مھاجر خود در راه خدا جھاد نموده
اند (و به انصار ملّقب  اری نمودهیشان را) یاند و (ا اشانه خود) پناه دادهکخانه و 

ن یکاند ول مان آوردهیه اکسانی کگرند، و اّما یاران ھمدیاند)، آنھا برخی دوستان و  شده
نند. ک ه ھجرت میکد تا آنگاه یاوری در برابر آنان نداریاری و یچ یاند، ھ ردهکھجرت ن

ا واجب اری بر شمیو  کمکاری خواستند، ی و کمکنشان از شما یاگر به سبب د
 .»گرندیدوستان برخی د اران ویافرند، برخی که کسانی کاست... و 

د، به دو تن از ھمسرانش یگو سخن می صه از زندگی خانوادگی پیامبر کا زمانی ی
 د:یفرما می

َ  فَإِنَّ  هِ �ن تََ�َٰهَرا َعلَيۡ ﴿  دَ �َِكُة َ�عۡ َوٱلَۡمَ�ٰٓ  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ  َوَ�ٰلِحُ  �ُل ۡ�ِ وَجِ  َمۡولَٮٰهُ  ُهوَ  ٱ�َّ
 .]٤[التحریم:  ﴾َظهِ�ٌ  َ�ٰلَِك 
ل و ین جبرئیه) ھمانا خداوند و ھمچنکد ید، (بدانیه او ھمدست شویو اگر بر عل«

بان او یاور و پشتیز یه نکاور او ھستند و پس از آن، مالئیسته یمؤمنان خوب و شا
 .»ھستند

 صن، سرپرست و اولی به تصّرف پیامبر یه و مؤمنکل و مالئیه جبرئیکدر حال
 ند.یاوران اوید و یه ھمگی مؤکستند، بلین

اری یبه معنی » ظھار«و » نصرت«مترادف » تیوال«م، ینیب ات فوق مییچنانچه در آ
 د:یفرما ن معنی میید اییردن قرار گرفته است.. و باز در تأک بانییو پشت

ْ وَ ﴿ ِ  ٱۡ�َتِصُموا ِ ب  .]٧٨[الحج:  ﴾ٱ�َِّص�ُ  َونِۡعمَ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  فَنِۡعمَ  َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ  ُهوَ  ٱ�َّ
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ی یویکاور نیار و یاور شماست، و چه یه او دوستدار و کد یبه خدا متوّسل شو«
 .»است

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ ِينَ  َمۡوَ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ نَّ  َءاَمُنوا

َ
 .]١١[محمد:  ﴾١١ لَُهمۡ  َمۡوَ�ٰ  َ�  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوأ

اوری یار و یچ یافران ھکاور مؤمنان است، و یه خداوند کن بدان سبب است یا«
 .»ندارند
داری  را به معنای سرپرستی و عھده»  َمْولی«توان  ز نمیینجا نیھی است، در ایبد

دار و  ت داشته و عھدهیز والیافران نکنًا خداوند عالوه بر مؤمنان، بر یقیرا یامور گرفت؛ ز
ست، و یافران نکاور یگی و مرگشان است، اّما قطعًا دوستدار و سرپرست امور زند

 .اند! فر و ضاللت داشتهکشه سرپرستان و ائمه یافران ھمکن، یگذشته از ا
ر یبن أبی و سا ھود و نصارا، به سخنان عبدالّلهیبه ھر حال، پس از نھی دوستی با 

شتافتند و حّتی نزد پیامبر  شان می ارییه در دوستی با آنھا و کند ک ن اشاره مییمنافق
ن خاطر به یگفتند: ما بد و می»... ھمیسارعون فی«ردند: ک شان وساطت مییبرا ص
ه کم یترس را مییم؛ زینک مان را با آنھا ھمچنان حفظ می م و دوستیینک می کمکآنھا 

شان یج ارند و آنگاه ما محتایروزگار به نفع آنان برگردد و آنھا قدرت را به دست بگ

ٞ ﴿ م!یشو ن تُِصيبََنا َدآ�َِرة
َ
 .﴾َ�ُقولُوَن َ�َۡ�ٰٓ أ

سرپرستی  -جانی یبه زعم ت -ه یدر آ» تیوال«ه، اگر چنانچه معنی کنیگری اید -۲
ت خدا و یمکه تحت سرپرستی و حاکسانی کستی تمام یبود، با و امارت می
محسوب » حزب الّله«ھمگی  -ه یطبق آ -گرفتند  قرار می س یرسولش و عل
ه رھبر و صاحب األمر، فقط زمامدار و کست؛ چون ین نیه چنیکشوند، در حال

باشد..  ز مییّفار نکن و یم منافقکر و حایه امکست، بلیی نیر مؤمنان به تنھایام
تھا بوده است؛ مثًال یر ھمه گروھھا و اقلیم و امکحا صه پیامبر کھمانگونه 

و  -ند ک اد مییآنھا را به اھل ذمه ه اسالم ک -تاب کنه، زمامدار اھل یدر مد
 -ر مؤمن یمؤمن و غ -بن أبی و گروھش بوده و ھمه  منافقانی ھمچون عبدالّله

ز تحت یه ھمه افراد و گروھھا نکتحت سلطه و رھبری او بودند، ھمانگونه 
» حزب الّله«ه ھمگی آنان کاند.. و البته  گر خلفاء بودهیو د س یسرپرستی عل

گر یه خدا و رسولش و دکتنھا مؤمنانی ھستند » حزب الّله« هکاند، بل نبوده
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را به دوستی و  -ار کاینما و ر نه منافقان مؤمن -مؤمنان خاشع و مخلص 
 د:یفرما نند؛ چنانچه مییگز اوری برمیی

َ َوَمن َ�َتَولَّ ﴿ ِينَ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ ِ  ِحۡزَب  فَإِنَّ  َءاَمُنوا [المائدة:  ﴾٥٦ ٱلَۡ�ٰلُِبونَ  ُهمُ  ٱ�َّ

٥٦[. 
رد (حزب الّله یاری بپذیامبرش و مؤمنان را به دوستی و یه خدا و پکس کو ھر«

 .»روز استید حزب الّله پیترد است و) بی
ن با خدا و رسولش را یگر و ھمچنیدیکن با یاوری مؤمنیه، دوستی و یپس آ

س با خدا و رسولش و کھرن بوده است، و یی از مؤمنیکز ین س یه علکخواھد  می
اور باشد، یدوست و  -بن أبی  سانی ھمچون عبدالّلهکنه  -ن مخلص و واقعی یمؤمن

ه خدا آنھا را دوست کرا حزب الّله گروھی است یاست؛ ز» حزب الّله«گمان او  بی
دارند و  گر را دوست مییدارند.. آنھا خود ھمد ز خدا را دوست مییدارد و آنھا ن می

ذِلَّةٍ ﴿ ند:یجو زاری مییدارند و از آنھا ب وست نمیافران را دک
َ
ۥٓ أ َ�َ  ُ�ِبُُّهۡم َو�ُِحبُّونَُه

ٍ� َ�َ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ِعزَّ
َ
ن یبود، چن و اگر معنی آن امامت و سرپرستی می ﴾ٱلُۡمۡؤِمنَِ� أ

وِع که در رکنی را یم خدا و رسول و مؤمنکس رھبری و حکه ھرکان ندارد کزی امیچ
ا ھر یافر و منافق، کحال چه مؤمن باشد و چه  -رد یپردازند، بپذ ات میکز نمازشان

 .حزب الّله خواھد بود! -ت مذھبی یاقل

نجا خشوع و خضوع است.. اصوًال یدر ا ﴾وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ ن مراد ازیاّوًال: ھمچن -۳
دن ظاھری یا به معنی انحناء و خمیباشد:  به دو معنی می» سجود«و » وعکر«

به » عونکو ھم را«ه یه در آکا به معنی خشوع و خضوع مطلق است یاست؛ 
 د:یفرما گر مییی دین معناست؛ چنانچه در جایھم

َجرُ  ٱ�َّۡجمُ وَ ﴿  .]٦[الرحمن:  ﴾٦ �َۡسُجَدانِ  َوٱلشَّ
 .»برند می  اه و درخت (خدا را) سجدهیگ«

شوند و عمل ظاھری  چوجه به معنای اّول خم نمییاه و درخت به ھیه گیکدر حال
 د:یفرما گری مییا در جای دیدھند.. و  سجده را انجام نمی

َما ۥدُ َوَظنَّ َداوُ ﴿ َّ�
َ
ٰهُ  � نَاَب  � َو� َر�َُّهۥ فَٱۡستَۡغَفرَ  َ�َت�َّ

َ
 .]٢٤[ص:  ﴾۩َو�
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ش آمرزش خواست و یم، پس از پروردگار خویا ه ما او را آزمودهکو داود گمان برد «
 .»ردکنان فروافتاد و توبه ک رنشکخاشعانه و 

ار و یھمانا تنھا خدا و رسولش و آن مؤمنانی «ن است: یه چنیپس در واقع معنی آ
امًال خاشع که یکپردازند، در حال ات میکپامی دارند و ز ه نماز را بهکاور شما ھستند ی

دھند و  امل انجام میکمان یو از روی ام قلب یاتشان را از صمکعنی نماز و زی؛ »ھستند
ه نماز، تنھا کدانند  را آنھا مییراھی در انجام آن ندارند؛ زکا و تظاھر و ایچگونه ریھ

ه ھر دو کست، بلیات نیات ھم تنھا پرداخت مالکست و زیت بدنی نکعبارت از چند حر
انه و خاشعانه نماز، عکسازد و لذا با انجام را می یکه آنھا را به خدا نزدکعبادتی ھستند 
ات، ھم خود و ھم کعانه و خاضعانه زکنند و با دادن رایگز ر دوری میکاز فحشاء و من

ن است یت آن نزد خداوند، ھمیگردانند.. تنھا شرط مقبول می کشان را پا مال و روزی
دھند، ولی در  ات را انجام میکه نماز و زکسانی کن و یوبس.. چنانچه در مورد منافق

 د:یفرما ن مییستند، چنیآن خاشع و خاضع نانجام 

ْ  قُۡل ﴿ نفُِقوا
َ
وۡ  َطوًۡ�  أ

َ
َوَما  ٥٣قَۡوٗما َ�ِٰسقَِ�  ُكنُتمۡ  إِنَُّ�مۡ  ِمنُ�مۡ َكۡرٗها لَّن ُ�َتَقبََّل  أ

 ْ �َُّهۡم َ�َفُروا
َ
� ٓ ن ُ�ۡقبََل ِمۡنُهۡم َ�َفَ�ُٰتُهۡم إِ�َّ

َ
ِ َمَنَعُهۡم أ ِ ب تُونَ  َوَ�  َو�ِرَُسوِ�ِۦ ٱ�َّ

ۡ
لَٰوةَ  يَ�  إِ�َّ  ٱلصَّ

 .]٥٤-٥٣: [التوبة ﴾٥٤ َ�ٰرُِهونَ  وَُهمۡ  إِ�َّ  يُنفُِقونَ  َوَ�  ُكَساَ�ٰ  َوُهمۡ 
ات کند و زیآ داشتن نفاق خود به نماز می ه برای پنھانکامبر! به منافقانی ی(ای پ«

د، یاموال بپردازات کار و چه از روی اجبار به انفاق و زیپردازند) بگو: چه از روی اخت می
ز مانع یچ چید. ھیه شما قومی فاسق ھستکشود؛ چرا رفته نمییدر ھر حال از شما پذ

امبرش یه آنان به خدا و پکنیشان نشده است جز ایرش و قبول نفقات و بخششھایپذ
نند ک حالی و سستی و انفاق نمی ستند مگر با ناراحتی و بییا مان ندارند و به نماز نمییا

 .»ناچاریمگر از روی 

در  « ﴾َوُهۡم َ�ٰرُِهونَ ﴿ و ﴾َوُهۡم ُكَساَ�ٰ ﴿ هینجا، جمالت حالیم در اینیب چنانچه می

 قرار دارند. ﴾َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ برابر

َكٰوةَ ﴿: ه مزبور، جملهیًا: در آیثان لَٰوةَ ﴿: به جمله ﴾يُۡؤتُوَن ٱلزَّ معطوف  ﴾يُقِيُموَن ٱلصَّ

ا به عبارت ی -رابط است و مرجع  ﴾َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ هیدر جمله حال» ھم«ر یاست و ضم

است و  ﴾يُۡؤتُونَ ﴿ و  ﴾يُقِيُمونَ ﴿ در ھر دو فعل» واو«ر یضم -گر، ذوالحال آنید
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لَٰوةَ ﴿: در جمله» واو«ر یل ضمیتوان، بدون دل نمی » ھم«ت یرا از مرجع ﴾يُقِيُموَن ٱلصَّ
ن یه چنیم، معنای آیریان را بپذیگر مّدعیجانی و دیر تیب اگر تفسین ترتیرد! بدکخلع 

وع، نماز اقامه که در حال رکسانی ھستند کن یاء و سرپرستان مؤمنیه اولکخواھد بود 
وع کرا ریی است؛ زیمعنا وع، عبارت بیکپردازند! اّما اقامه نماز در حال ر ات میکرده و زک

 .گنجد! ل در جزء نمیکجزئی از نماز است و 
و نه فرزندان  صی نشده است و نه پیامبر یاّدعان یچن س یجز در مورد عل -۴

ات در که مصداق اعطای زکن مورد یاند، پس در ا ردهکاری نکن یچن س یعل
چ وجھی ندارد و خالف یست، استعمال الفاظ جمع ھیتن ن یکوع نماز، جز کر

فرد از الفاظ جمع،  یکه برای معّرفی یه آکبالغت و فصاحت قرآن است 
ه اصًال در زبان عربی کند کاستفاده » ھم«ر یو ضم» نیالذ«غه یخصوصًا ص

 یست! و اّما علیرام ھم معمول نکر جمع، حّتی به منظور ایاستعمال آن برای غ
ه کگر مؤمنانی یز ھمانند دوستی دیی از مؤمنان بود و دوستی او نیکز ین س

واجب آورند، بر ھمه مؤمنان  اتشان را خاشعانه و مخلصانه به جای میکنماز و ز
 .است!

ه از ک» إنما«  ه، بر لفظیت به آین روایل ایان، در تحمیر مّدعیجانی و سایت -۵
م: اگر ییگو ن رو میینند، از اک ار میید بسکیه و تأکیباشد، ت ادوات حصر می

ه یبود، پس آ سرپرستی و امارت می -ان یعیر شیجانی و سایبه زعم ت -چنانچه 
ر و امامی ھمچون یه، برای ھر امیطبق آ رایصادق است؛ ز س یتنھا در مورد عل

عنی در حال ید؛ یه شرط سرپرستی و امارت را ادا نماک، واجب بوده س یعل
اتشان را کچگاه زی، ھس یو فرزندان عل صات بپردازد! چرا پیامبر کوع، زکر

ت و سرپرستی را ادا ننمودند؟ اگر امامت یوع نپرداختند و شرط والکدر حال ر
ن و یو حسن صن پیامبر یوع است، بنابراکات در رکز ت به دادنیو وال

چ ین، ھیمؤمند بر یاند، نبا ات نپرداختهکوع نمازشان، زکه در رکفرزندانشان 
 .ای داشته باشند!! ت و سرپرستییوال

ه بر استمرار و دوام کر شده است که، تمام افعال به صورت مضارع ذیاّوًال: در آ -۶

لَٰوةَ ﴿: جملهار داللت دارد؛ چنانچه فعل ک ه فقط کسی کبرای  ﴾يُقِيُموَن ٱلصَّ
ه مستمّرًا کسی که آن در مورد کشود، بل ند، استعمال نمیکبار نماز اقامه  یک
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سانی منظور ھستند که، ین در آیشود و بنابرا ار برده میکند، به ک نماز اقامه می

يُۡؤتُوَن ﴿: ملهج نًا برای فعلیم عکن حیدارند.. ھم پا می العمر نماز به ه مادامک
َكٰوةَ  در  -ه کشود  سانی استعمال میکعنی در مورد یز جاری است؛ ین ﴾ٱلزَّ

ن رو، اگر معنای یپردازند.. از ا ات میکھمواره ز -ات کم زکت حیصورت مشمول
اء و ین صورت اولیم، در ایان بدانیر مّدعیجانی و سایه را مطابق دلخواه تیآ

ه یکوع بپردازند، در حالکدر حال ر -مًا یدا -اتشان را کد زین بایامامان مؤمن
بار انجام نگرفته، و لذا  یکش از یار بکن یز، ایت جعلی نین روایحّتی بنا به ا

بار انجام داد و بر آن استمرار و  یکار را تنھا کن یا س یم: چرا علیپرس می
 .تداوم ننمود؟!

ه به عنوان عمل یوع، در آکر ات در حالکم دادن زینیب ًا: عالوه بر آن، چنانچه مییثان
ر شده و اگر منظور از آن را مطابق که ممدوح است، ذکاری کاز و یامت یکو  یکن

ن امر اگر واجب نباشد، قطعًا مستحب است! پس چرا ائمه و یم، ایجانی بدانیاّدعای ت
ن، یال اقل از باب تأّسی به تنھا ولّی مؤمن -عه یر زعمای شیعلماء و مراجع مذھب و سا

چگاه موقع پرداخت یھ -ن شرط را به جا آورده یه اکه تنھا و تنھا او بوده ک س یعل
 .ات خود را بپردازند؟!کوِع نمازشان، زکنند تا در ھنگام رک رده و نمیکت نیات، نکز

ا بعد از نماز بپردازد؟ و رابعًا: یات خود را قبل کتوانست ز نمی س یا علیثالثًا: آ
ه مالحظه مسلمانان نمازگزار را ھم کرده، بلکت نکز جماعت شره نه تنھا در نماکی یگدا

مزاحم نمازگزاران شده، چه  -ش یآن ھم با اصرار تقاضا -ی در مسجد یرده و با گداکن
رد تا کات خود را به او پرداخت و صبر نکحًا زیترج س یه علکتی داشت یخصوص

ه با کابد یمستحّقی را بش، فرد یات خوکان برساند و برای پرداخت زینمازش را به پا
 .شد؟! افت نمیینه یسی در مدکن یا چنیآ ١ند؟ک الحاف سؤال نمی

توان در نماز،  ه میکامده یتب فقھی نکچ یثی و حّتی ھیه و حدیچ آیاّوًال: در ھ -۷
 -اح، طالق و... که، انفاق، عتق، اجاره، نیات، صدقه، ھدکعقودی ھمچون: ز

ا یار نه تنھا واجب کن یداد.. ا انجام -ا مستحب یحال چه واجب باشد 

                                           
ِ  لِلُۡفَقَرآءِ ﴿فرماید:  خداوند می -١ واْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ۡحِ�ُ

ُ
ِيَن أ  .]۲۷۳: ة[البقر ﴾اُلوَن ٱ�َّاَس إِۡ�َا�ٗ  َٔ َ� �َۡ� ...ٱ�َّ

اند... کسانی که (چیزی) از مردم با  بخششھا برای فقرایی است که در راه خدا به تنگنا افتاده«
 ».خواھند اصرار و الحاح نمی
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ند! ک عه و سّنی نماز را باطل مییه به اجماع تمامی فقھای شکمستحب است، بل
د آن را به یه باکپردازند، بل ص خود نمییات را خود اشخاص و به تشخکًا: زیثان

م کگردد و سپس توّسط حا آوری می ه توّسط آنان جمعکات پرداخت کن زیعامل
شود؛ چنانچه در زمان  ع مییم و توزیمصالح و ضوابط آن، تقست یشرع با رعا

رد و خود ک ن میییتع ١  اتک، خود گروھی را برای گردآوری زصپیامبر 
 .فرمود! م مییشخصًا آن را تقس

سال ھم  یکحّد نصاب باشد و  که الاقل مالکسی واجب است کات بر کاّوًال: ز -۸
ه او در آن زمان کدانند  می س یعلان به احوال یه آشنایکبر آن بگذرد، در حال

ًا: نزد یات بر او واجب نبود! ثانکه زکری بوده ین فقیمالی نداشت و جزو مھاجر
باشد و حرام است! و  ز نمییتمامی فقھاء استعمال طال برای مرد مسلمان جا

ستی یه باکار برد، بلکرا به » اتکز«توان برای بخشش انگشتر لفظ  ثالثًا: نمی
ات که دادن انگشتر به عنوان زکار برد و تمام فقھاء برآنند کرا به » هیھد«لفظ 

ز باشد، در یز جایی مثل انگشتر نینتھایور و زیات زکباشد و اگر حّتی ز ز نمییجا
ا مستحب بود، چرا خداوند یات در نماز، مشروع و کنماز معذور است! و اگر ز

ا یام و یازگزار در حالت قه نمیکوع اختصاص داده است، در حالکفقط به حالت ر
 .ار را انجام دھد!کن یتواند ا قعود بھتر می

را دو دست یست؛ زین نکماء و اشاره در آن ممیه اکوع از حاالتی است کحالت ر -۹
ن رو با ین باشد؛ از اییامًال خم شده و پاکز یرند و سر نیستی بر زانوھا قرار بگیبا

                                           
َدَ�ُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱۡلَ�ِٰملَِ� َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهۡم َوِ� إِ�ََّما ﴿فرماید:  خداوند می -١ ٱلصَّ

بِيلِ  ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ زکات تنھا برای اینھاست: فقیران « .]۶۰[التوبة:  ﴾ٱلّرَِقاِب َوٱۡلَ�ٰرِِمَ� َوِ� َسبِيِل ٱ�َّ
توانند کار  و مساکین (کسانی که به خاطر بیماری نمی(کسانی که به قدر کفایت خویش ندارند) 

آوری زکات، و مؤلفة القلوب (کسانی  اند) و عامالن جمع نشین شده کنند و مالی نیز ندارند و خانه
خواھد شّر آنھا را به وسیله پرداخت مال از  خواھد از آنان دلجویی کند یا می که حاکم شرع می

شوند)، و فی الرقاب  کنند و سبب انتشار آن می سالم را تبلیغ میمسلمانان دفع کند یا کسانی که ا
خواھند خود را از بند بردگی و اسارت نجات دھند)، و غارمین (کسانی که در راه  (کسانی که می

کسب مباح و حالل بدھکار شده و توانایی بازپرداخت دیون خود را ندارند)، و فی سبیل الّله 
السبیل (مسافرینی که از  ام کارھایی که در راه خدا باشد) و ابن(کمک به مجاھدین اسالم و تم

 ».اند) دیار خود دور مانده و به خاطر نیاز مالی، در راه مانده
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را از حالت یرد؛ زکتوان اشاره  وع نمیکت دستان در حال رکا حریسر و صورت 
وع با کدر حال ر س یه علکه گفته شده کنیوع خارج خواھد شد! پس اکر

ّلم در کا تیند، به اجماع تمامی فقھاء اشاره و ک انی به گدا اشاره مییانگشت م
شود و گذشته از آن، ھرگونه  اری اضافی است و موجب بطالن نماز میکنماز، 

جمعی و منسجم و مشّخص امام  ات دستکحره خارج از کت اضافی کحر
ا یزی مستحب و ین چیر نمازگزاران باشد، باطل است.. و اگر چنیجماعت و سا

گزارد، خود  ه در آنجا حضور داشت و با آنھا نماز میک صواجب بود، پیامبر 
ار کن یبارھا ا س یا علیفرمود، و  ق مییا اصحابش را بدان تشویداد و  انجام می

ه یگران توصیداد و به فرزندان خود و د را انجام می -ا واجب یمستحب  -
ن مورد یه را در ھمیآ -ان یعیجانی و شیبنا بر زعم ت -را خداوند ینمود؛ ز می

 .ه مشّخص است!یه در آکنازل نموده و مؤمنان را آن چنان ستوده 
اند  ز آوردهیگری را نین دیت دروغیان، روایعیه شکنجاست یو باالخره جالب ا -۱۰

 -وع کی به گدا در حالت ریعنی دادن انگشتر طالی -ت جعلی ین روایه با اک
 س یری به پای علیند: در جنگی تیگو ه میکنیامًال متناقض است و آن اک

ر را به خاطر درد یردند، نتوانستند تکاری کند.. اصحاب ھر ک اصابت می
 یکفرمود: تنھا  صامبر شند! پیکرون بیش بیرد، از پاک جاد مییه اکدی یشد

رون یه علی در حال نماز است، بکر را به ھنگامی یه تکنیراه وجود دارد و آن ا
انی ھم نخورد و متوّجه کحّتی ت س یردند و علکار را کن ید! اصحاب ایشکب

ش یرا از پا کر دردنایه در حال نماز، تک س یم: علیپرس زی نشد!! حال مییچ
متوّجه  -آن ھم نماز جماعت  -چگونه در نماز دند، متوّجه نشد، یشکرون یب

 .ر مؤّثرتر بود؟!یدن تیشک رونیا صدای گدا، از درِد بیگدا شد؟ آ
 یکدر  س ین است علکی را؟! چطور ممیکا آن ین و یم؟! ایریت را بپذیدام رواکما 
جمعی و منّظم نماز جماعت  ات دستکخارج از حر -ه کن ھمه سر به ھوا باشد، ینماز ا

ر یه تکای باشد  گر به گونهیند و...، و در نماز دکتوّجه گدا باشد و به او اشاره م -
انش یت از اطرفکن حریترکوچکه حّتی متوّجه کشند کرون بیش بیرا از پا کدردنا

 ست؟!.ین س ین به علین داستانھا توھیا اینباشد؟! آ
* * * 
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 سوره بقره: ۱۲۴آیه 
به آن استناد  -» انیھمراه با راستگو«تاب کدر ھمان  -جانی یه تکگری یه دیآ

 ن است:یرده، اک

ۖ  بَِ�لَِ�ٰٖت  َر�ُُّهۥ مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ٱۡ�َتَ�ٰٓ �ذِ ﴿ ُهنَّ َ�مَّ
َ
ۖ إَِمامٗ  لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ  قَاَل  فَ�  َوِمن قَاَل  ا

ٰلِِم�َ  َ�ۡهِدي َ�َناُل  َ�  قَاَل  ُذّرِ�َِّ��   .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ ٱل�َّ
ازمود و او (به خوبی) آنھا را یلماتی بکله یم، او را به وسیه پروردگار ابراھکو آنگاه «

م) یرد. (ابراھکشوای مردم خواھم یمال انجام داد، فرمود: من تو را امام و پکتمام و  به
رسد  اران نمیکمان من به ستمین) پیگفت: از دودمان و فرزندان من چه؟ فرمود: (ا

 .»رد)یگ ار و خلف تو را دربرمیکویکن ه تنھا فرزندانک(بل
ه امامت و خالفت، منصبی است الھی کند ک ان، اّدعا مییعیر شیجانی ھمچون سایت

إِّ�ِ َجاِعلَُك ﴿ د:یفرما را خداوند مییشود! ز ن میییفه از جانب خدا تعیو امام و خل
 )۷۳. (ص »دھم شوای مردم قرار مییھمانا من تو را امام و پ« ﴾الِلنَّاِس إَِمامٗ 

شود و در  ن اّدعا، امامت و خالفت، امری است الھی و به مردم مربوط نمییابنابر
ی نخواھد داشت، و یگر شورا و انتخابات معنایتش آمده، دیه نّص الھی و وصاکزی یچ

ساعده در  فه بنییو از جمله شورای سق -نه ین زمیلذا ھرگونه شورا و انتخابی در ا
را  س یرا خداوند علیوم و مردود است؛ زکمح - صیامبر فه بعد از پیانتخاب خل

به آن سفارش نموده است و در  -بارھا و بارھا  -ھم  صمنصوب نموده و پیامبر 
ھوده و یاری بکارند و آن شورا، یاخت اند، مردم بی ردهکار یه خدا و رسولش اختکامری 

 .ناروا بوده است!
 م:ییگو در جواب می

ه کنی.. یامبری است؛ نه امامِت خالفت و جانشیامامِت پ، »امام«ه از یمنظور آ -۱
امبری، یده شده است.. در واقع، ھر پیامبری از جانب خدا انتخاب و برگزیھر پ
 ست.یامبر نیاست، ولی ھر امامی، پامام 

امامِت  -عه معتقد است یه شکھمانطوری  -ه یدر آ» امام«اگر منظور از  -۲
را یشود؛ ز امبران الھی: اھانت مییم واالی پن صورت به مقایبود، در ا خالفت می

 -امبران الھی است ین پیه از بزرگترک - ÷  میه به ابراھیخداوند در آ
شوای مردم یه از تو به عمل آوردم، تو را امام و پکشاتی یبعد از آزما«د: یفرما می
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ن یه در اکند ک نی معنی مییعه لفظ امام را به امامِت جانشی، اّما ش»قرار دادم
برتر و باالتر به  ÷  میامبران و باألخص ابراھیصورت، مقام امام از مقام پ

ای  ، مرحله»امامت« -م یعه بگذاریاگر بنا را بر اّدعای ش -را ید؛ زیآ حساب می
ه کم یدان شود!.. ھمه ھم می املتر از آن میکو باالتر و » نبّوت و رسالت«بعد از 

تاب.. در واقع از کل، و ھم صاحب یخل، ھم نبی بود، ھم رسول و ÷  میابراھ
ه مقام کشود  ن استنباط مییرانش چنکر طرفداران و ھمفیجانی و سایپندار ت

 -امبران اولوالعزم یّلی از پکل الّله و به طور ی، از نبی الّله، رسول الّله، خل»امام«
ھا یژگین ویبه تمام ا ÷  میرا ابراھیبرتر است؛ ز -اند  تاب بودهکه صاحب ک
گر ین درجات، درجه دیپس از ا -جانی یبنا به اّدعای ت -ّتصف بوده و خداوند م

نی است، بدو عطاء فرموده است!.. یه ھمان امامِت خالفت و جانشکو باالتری 
م را یو تعالی، ابراھ کخداوند تبار«ند: ک ت میینی از امام صادق روایلکچنانچه 

رد. خداوند او را نبی برگرفت، قبل یه او را نبی برگکای برگرفت، قبل از آن  بنده
ه او را کرد.. خداوند او را رسول برگرفت، قبل از آن یه او را رسول برگکاز آن 

 .١»رد!یه او را امام برگکل برگرفت، قبل از آن یرد، و خداوند او را خلیل برگیخل

لِلنَّاِس إِّ�ِ َجاِعلَُك ﴿ د:یفرما می ÷  میه خداوند خطاب به ابراھکنیبعد از ا -۳
عنی ی -ن مقام یا اید: آیگو اش می بنا بر سرشت انسانی ÷  می، ابراھ ﴾اإَِمامٗ 

ن ید؟ خداوند چنیز خواھد رسیبه فرزندان من ن -امبری یرھبری و امامِت پ

ٰلِِم�َ ﴿ ند:ک مشروط می مان من (مبنی بر دادن امامِت یپ«  ﴾َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ٱل�َّ

ن مقام، یه اکبداند  ÷  میتا ابراھ .»رسد ستمگران نمین و یامبری) به ظالمیپ
و ھر  ه در امامِت خالفت و امامِت نمازکست، ھمانگونه یارثی و دودمانی ن

 ن است.یز چنیگری نیرھبری د
ه یدھد بعضی از فرزندان و ذر ه نشان میکاری آمده یات بسیم، آیرکدر قرآن 

در » امام«ن، منظور یاند؛ بنابرا دهیی رسامبریعنی امامِت پین مقام، یبه ا ÷  میابراھ
سانی از کمان خداوند به ین پیم، اینیب امبری است.. و چنانچه مییه، ھمان امامِت پیآ

                                           
 . نظیر ھمین روایت را از امام باقر نیز آورده است.۱۷۵ ، کتاب الحجة، ص۱ اصول کافی، ج -١
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وسف، به یعقوب و یل، به یاند؛ به اسحاق و اسماع و ستمگر نبوده» ظالم«ه کد یآنھا رس
 عبدالّله: تًا به محّمدبنیسی، و نھایموسی و ع

ۥٓ  َناَوَوَهبۡ ﴿ ٗة َ�ۡهُدوَن  َ�ُٰهمۡ وََجَعلۡ  ٧٢نَافِلَٗةۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا َ�ٰلِِحَ�  َوَ�ۡعُقوَب  إِۡسَ�ٰقَ  َ�ُ �ِمَّ
َ
أ

ۡمرِنَا وَ 
َ
وۡ بِأ

َ
ٓ أ َكٰوةِ لَٰوةِ �يَتآَء ٱلصَّ  �قَامَ  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ  فِۡعَل  إَِ�ِۡهمۡ  َحۡيَنا  .]٧٣-٧٢[األنبیاء:  ﴾ٱلزَّ

م، و ھمه آنان را یردکعقوب را به عنوان ارمغانی عطا ی م، اسحاق ویما به ابراھ«
ن نبودند، پس) ما آنان را رھبران و یم (و آنھا جزو ظالمیسته نمودیمردانی صالح و شا

ھا و یردند و انجام خوبک ه برابر دستور ما، امامت و رھبری میکم یانی قرار دادیشوایپ
 .»میردک شان وحی مییات را بدکاقامه نماز و دادن ز

امبری یه به پک -را  ÷  میم خداوند بعضی از فرزندان ابراھینیب ه میکھمانطور 
ل یم دو فرزند به نامھای اسحاق و اسماعیخواند.. ابراھ می» ائمه«با لفظ  -اند  دهیرس

و » أسباط«عقوب در قرآن به یه فرزندان کعقوب، فرزند اسحاق است یداشت.. 
 ١وسف و موسی و ھارون و یھمچون  -ز یاز آنھا ناند؛ بعضی  اد شدهی» لیاسرائ بنی«

ن یه از اکل ھستند یز از نسل اسماعین» شیقر«اند..  دهین مقام رسیبه ا -سی یع
 د:یفرما د؛ چنانچه میین مقام رسیز به این صدسته، محمد 

َِ�ٓ ُهدٗ ِمۡرَ�ةٖ ّمِن لَِّقآ�ِهِۦۖ وََجَعۡلَ�ُٰه  ِ�  تَُ�ن فََ�  ٱلِۡكَ�َٰب  ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ى ّ�ِ
ٰٓءِيَل  ۡمرِنَا  ٢٣إِۡسَ�

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
ْۖ وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ وا ا َصَ�ُ ْ  لَمَّ  ﴾٢٤ يُوقُِنونَ  َ�ٰتَِنا� َوَ�نُوا

 .]٢٤-٢٣[السجدة: 
ه کنداشته باش  کم، پس شیتاب (تورات) را دادکق ما برای موسی یو به تحق«

ل یاسرائ ت و راھنمای بنییه ھدایافت داشت و ما آن را مایموسی تورات را در
ه به فرمان ما کم یانی قرار دادیشوایامبران و) پیل، (پیاسرائ ان بنییم و از میدیگردان

مان یات ما ایردند و به آکه (در راه خدا) صبر کبدانگاه  نمودند، ی میی(مردم را) راھنما
 .»ردندکدا یپ

د یآ ماالتی به دست میکل و یپس از احراز فضا» امامت«شود،  چنانچه مالحظه می
لمات کش الھی به خوبی گذشت و حّق یه از آزماکنیرا بعد از ا ÷  میو لذا امامت ابراھ

َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا َ�ٰلِِحَ� ﴿ ز، شرطیرد، اعالم فرموده و در مورد فرزندانش نکخدا را ادا 
                                           

 نی فرزندان یعقوب.اسرائیل یع در تورات نام یعقوب، اسرائیل است، وبنی -١
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ْۖ ﴿ و ﴾٧٢ وا ا َصَ�ُ ْ  لَمَّ ن نوع امامت، یر نموده است.. اکرا ذ ﴾٢٤ يُوقُِنونَ  َ�ٰتَِنا� َوَ�نُوا
، معنی »ائمه«و » امام«گر به جای لفظ یاست؛ چنانچه در مواضع د» امبرییامامِت پ«

ات ین آیه در اکار برده است؛ ھمانگونه کرا به » ونیالنب«و » رسول«عنی یواقعی آن را 
 م:ینیب می

ٓ  يُل َر�ََّنا َ�َقبَّۡل �ۡسَ�ٰعِ  ٱۡ�َۡيِت  مِنَ  ٱلَۡقَواِعدَ  مُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  يَۡرَ�عُ  �ذۡ ﴿  .]١٢٧[البقرة:  ﴾ِمنَّا
بردند (دست به دعا  عبه) را باال میکھای خانه ( هیل، پایم و اسماعیه ابراھکآنگاه «

 .»ن!کگفتند:) پروردگارا! از ما قبول  برداشته و

ٓ  َوِمن لََك  ُمۡسلَِمۡ�ِ  ٱۡجَعۡلَناوَ َر�ََّنا ﴿ ةٗ  ُذّرِ�َّتَِنا مَّ
ُ
سۡ  أ  .]١٢٨[البقرة:  ﴾لَِمةٗ مُّ

م، و از یه ما دو نفر مسلمان مخلص و فرمانبردار تو باشکن کپروردگارا! چنان «
 .»م تو باشند، قرار ده!یه تسلکز، اّمتی مسلمان یفرزندان و نسل ما ن

ْ  ُهمۡ  ّمِنۡ رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  ٱۡ�َعۡث َر�ََّنا وَ ﴿  َوٱۡ�ِۡكَمةَ  ٱۡلِكَ�َٰب  َو�َُعّلُِمُهمُ  َءاَ�ٰتَِك  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا
 ِ  .]١٢٩[البقرة:  ﴾يِهمۡ َوُ�َزّ�
ه کز (یعنی اّمت مسلمان) رسولی از خودشان برانگیان آنان (یپروردگارا! در م«

شان ی(سّنتش) را بد متکتاب (قرآن) و حکشان بخواند و یات تو را برایمحّمد باشد) تا آ
 .»اموزد!یب

﴿ ِ ِ قُولُٓواْ َءاَمنَّا ب ٓ  ٱ�َّ نزَِل  َوَما
ُ
ٓ  إَِ�َۡنا أ نزَِل  َوَما

ُ
 ُقوَب َ�عۡ وَ  �ۡسَ�ٰقَ  �ۡسَ�ٰعِيَل  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  إَِ�ٰٓ  أ

ۡسَباِط 
َ
ٓ  َوٱۡ� وِ�َ  َوَما

ُ
ٓ  وَِعيَ�ٰ  ُموَ�ٰ  أ وِ�َ  َوَما

ُ
ّ�ِِهمۡ  مِن ٱ�َّبِيُّونَ  أ َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  رَّ

َ
 أ

 .]١٣٦[البقرة:  ﴾ُهمۡ ّمِنۡ 
م و ید: ما به خدا و آنچه (به نام قرآن) بر ما نازل گشته و آنچه بر ابراھییبگو«

ه کز به آنچه یعقوب نازل گشته، و نیعقوب و فرزندان و نوادگان یل و اسحاق و یاسماع
پروردگارشان داده شده است، امبران از طرف یه به ھمه پکو آنچه  سییبه موسی و ع

 .»میگذار دام از آنھا فرق نمیکچ ین ھیم. ما بیمان داریا

َحدٖ ﴿ گر به جاییو در جای د
َ
 -ه فوق است یه در آک - ﴾ّمِۡنُهمۡ  َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

 د:یفرما می

َحٖد ّمِن رُُّسلِه َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ ﴿
َ
 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾أ
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 .»میگذار رسوالنش نمین یچ فرقی بیما ھ«
ه امامِت کاست؛ به طوری » امامِت خالفت«ر از ی، غ»امامِت نبّوت«ن، یبنابرا

گردد،  ق وحی، با نام و نشان مشّخص نمییامبری از طرینی ھمچون امامِت پیجانش
شود.. البته  ن و اھل تقوا واقع مییق الھی، مورد توّجه و اقتدای مؤمنیه به توفکبل

ل اخالقی دارد؛ چنانچه یا رذایل یز بستگی به فضاین نوع امامت نیه اکناگفته نماند 
ن است یی از صفاتشان ایکه کد یفرما سته خدا مییو بندگان شا» عبادالرحمن«درباره 

 نند:ک ه دعا میک

ِيَن َ�ُقولُوَن ﴿ ۡزَ�ِٰجَنا ِمنۡ  َ�َا َر�ََّنا َهۡب َوٱ�َّ
َ
ٰتَِنا أ ةَ  َوُذّرِ�َّ ۡ�ُ�ٖ َوٱۡجَعۡلَنا  قُرَّ

َ
 ُمتَّقِ�َ لِلۡ أ

 .]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤ إَِماًما
ند: پروردگارا! ھمسران و یگو ه میکسانی ھستند کو (بندگان خوب خدا) «

ل اخالقی) باعث روشنی یه (به سبب طاعت و فضاکفرزندانی به ما عطا فرما 
ه در کای  اران گردان (به گونهکزیشوای پرھیچشمانمان گردند، و ما را امام و پ

 .»نند)کشان به ما اقتدا یارھاک
از او  -ھمچون عباد الرحمن  -ه کدھد  نجا به مسلمانان دستور مییخداوند در ا

ه کای برساند  اران بگمارد و به مرحلهکزیبخواھند تا آنھا را به مقام امامت برای پرھ
 رند.یالگو قرار بگل اخالقی، سرمشق و یبرای اھل تقوا، از لحاظ فضا

شوای فاسقان و ینند، امام و پکدا یل اخالقی نسبت پیس، اگر چنانچه با رذاکو برع
 د:یفرما انش مییاران خواھند بود؛ چنانچه در مورد فرعون و لشگرکبد

ٗة يَۡدُعوَن إَِ� ٱ�َّارِ� َوَ�ۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ  َ�ُٰهمۡ وََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
وَن أ  .]٤١: [القصص ﴾٤١َ� يُنَ�ُ

ه مردم را به سوی آتش (دوزخ) کم یانی قرار دادیشوایو ما آنان را امامان و پ«
 .»گردند اری نمییسی) کامت (از سوی یخواندند و روز ق می

ن یه بدترکدھد، اّما نه به معنای اّولی، بل ه، خداوند آنھا را امام قرار میین آیدر ا
نند.. ک روی مییاری از آنھا پک از روی تبه جهیگرداند و در نت مردم را بر آنھا مسّلط می

عنی یباشد؛  ده روابط اجتماعی آن مردم و اراده خداوند میییز زاین تسّلط نیالبته ا
ند و در ک ت را از آنھا سلب مییق ھدایھرگاه قومی به فساد تن در دادند، خداوند توف

نشان، امام و یب در -ھمچون فرعون و ھامان و جنودشان  -ن افراد یجه، زورگوترینت
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ه کن از سنن الھی است ینند.. اک دا مییشان تسّلط پیشوند و بر ا رھبرشان می
 .١ر استیرناپذییتغ

ه با کر آن، مقامی است یل مثبت آن، چه نبوتی باشد و چه غکدر ش» امامت«پس 
ست؛ یچ وجه، قابل غصب و سلب نیوند دارد و به ھیاقت روحی پیمال نفسانی و لک
ه از کگر، مردمی یرد، و از طرفی دیتواند مقام مزبور را از انسان بگ نمیسی کعنی ی

امل کشش اخالقی کو عالقه و  تشان بنا بر ارادتینند، تبعک روی میین امامی پیچن
 است.

* * * 

 سوره مائده: ۶۷آیه 
 د:یفرما خداوند می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ٓ  بَّلِغۡ  ٱلرَُّسوُل َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ ۥۚ  بَلَّۡغَت  َ�َما َ�ۡفَعۡل  لَّمۡ  �ن رَّ ُ  رَِساَ�َُه  َوٱ�َّ

َ  إِنَّ  ٱ�َّاِس�  ِمنَ  َ�ۡعِصُمَك   .]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ٱلَۡقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ
مال و بدون کامبر! ھرآنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده (به تمام و یای پ«

نی، رسالت خدا را کن نین)، و اگر چنکان (و آنان را بدان دعوت ترس) به مردم برس
ای، و خداوند تو را از (خطرات و گزند) مردم محفوظ و مصون  (به مردم) نرسانده

 .»ندک ت نمییافران را ھداکدارد و خداوند گروه  می
به عنوان  -» انیھمراه با راستگو«تاب کدر  -جانی یه تکگری است یه دیه فوق، آیآ

ر خم، ھنگامی یه، روز غدین آیه اکان، معتقد است یعیرده و ھمچون شکاد ی» ه بالغیآ«
گشت، نازل شد.. خداوند در  نه برمییبا اصحابش از حجةالوداع به مد صه پیامبر ک
چ یند و از ھکنی خود معّرفی یرا به جانش س یه علکند ک امبرش امر مییه به پین آیا
اورده است.. و لذا پس یدر واقع رسالت خدا را به جای نند، کن نیس نترسد، و اگر چنک

من كنت مواله «را خواند و سپس به مردم فرمود:  س ی، علصه، پیامبر یاز نزول آ
 )۱۰۰. (ص »فهذا ىلع مواله

                                           
نُفِسِهمۡ ﴿ -١

َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ َ َ� ُ�َغّ�ِ ھمانا خداوند حال و وضع ھیچ . «]۱۱[الرعد:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 ».کند تا زمانی که آنھا خودشان حال و وضعشان را تغییر ندھند قومی را دگرگون نمی
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ز اشاره یاری قرآن نکف و دستیحتی به تحر -پا را فراتر از آن نھاده و  -جانی یت
مسعود  ه او از إبنکه نقل شده یمردو از إبن«ه کند ک تی استناد مییند و به رواک می

يا أهيا « م:یخواند ن مییه را چنین آیما ا صگفت: در زمان حضرت رسول ه میکد یشن

إن مل تفعل فام بلغت ؤمنني والرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليا موىل امل

ه کن که به مردم ابالغ ه از سوی پروردگارت نازل شدکای رسول ما! آنچه را « »رسالته...

. (ص »ای... ردهکنی، رسالتش را ابالغ نکن نیھمانا علی موال و سرور مؤمنان است، و اگر چن
۱۳۲( 

 م:ییگو در جواب می
چ ربطی به موضوع امامت و یر نازل نگشته و ھیچ وجه در غدیه به ھیآ -۱

با اھل  صه پیامبر کنه، زمانی یل ھجرت در مدیه در اواکنی ندارد، بلیجانش
چ ربطی به موضوع امامت یرو گشت، نازل شده است.. و ھ نه روبهیتاب در مدک

ھود و ی -تاب کبه بعد سوره مائده در مقام مذّمت اھل  ۱۳ه یندارد؛ چنانچه از آ
 آمده است: -نصاری 

 .]١٣[المائدة:  ﴾ّمِيَ�َٰقُهمۡ  ِضِهمفَبَِما َ�قۡ ﴿
 .»میردکشان لعنت  نیکش مانیآنان را به سبب پ«

ھود و شرح تجاوز و یان یان و طغی، تمامًا بحث از عص۴۰ه یه به بعد تا آین آیاز ا
وھش کتابشان، آمده و در ضمن نکردن به اوامر کتعّدی آنان از حدود الھی و پشت 

شان نھی فرموده و به دوستی خدا و رسولش یاری ایز از دوستی و یآنان، مسلمانان را ن
به بعد، متوّجه نصاری شده و آنان را به سبب  ۴۱ات یآدھد.. آنگاه در  توّجه می

ی به رفتار یاعتنا ند و رسول خود را به بیک وھش میکل، مذّمت و نیردن به انجکن عمل
به طور  -ز یم بر طبق آنچه بر او نازل شده، امر نموده و مسلمانان را نکتاب و حک اھل

دوستی خدا و رسولش و مؤمنانی ھود و نصاری نھی فرموده و به یاز دوستی با  -ّلی ک
ب یپردازند، دستور داده و مطلب را تعق ات میکدارند و ز پا می ه خاشعانه نماز بهک

 .رسد! ه مورد نظر میین آیه به اکنیند، تا اک می
صراحتًا و بدون ترس و  -ه به او نازل شده که مفادی را که، او مأمور بوده یطبق آ

ٓ  بَّلِغۡ ﴿ برساند؛تاب کبه گوش اھل  -واھمه نزَِل  َما
ُ
ّ�َِكۖ  مِن إَِ�َۡك  أ ه ین مفاد در آیه اک ﴾رَّ
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ست؛ چنانچه یه بعدش نیه جدای از آین آیآمده است.. در واقع ا -بالفاصله  -بعدی 
 د:یفرما می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ٓ  بَّلِغۡ  ٱلرَُّسوُل َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ ۥۚ  بَلَّۡغَت  َ�َما َ�ۡفَعۡل  لَّمۡ  �ن رَّ ُ  رَِساَ�َُه  َوٱ�َّ

َ  إِنَّ  ٱ�َّاِس�  مِنَ  َ�ۡعِصُمَك  ۡهَل  قُۡل  ٦٧ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ
َ
أ ٰ  لَۡسُتمۡ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ َ�َ 

ءٍ  ۡ�َ  ٰ ْ  َح�َّ ِ�يَل  َرٮٰةَ وۡ ٱ�َّ  تُقِيُموا ٓ  َوٱۡ�ِ نزَِل  َوَما
ُ
ّ�ُِ�ۡمۗ  ّمِن إَِ�ُۡ�م أ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم  َ�ِ�َدنَّ َولَ  رَّ

ّ�َِك ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗرۖ�  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
آ أ  مَّ

ۡ
-٦٧: [المائدة ﴾٦٨ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱلَۡقۡومِ  َ�َ  َس فََ� تَأ

٦٨[. 
مال و بدون کامبر! ھرآنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده (به تمام و یای پ«

نی، رسالت خدا را کن نین)، و اگر چنکترس) به مردم برسان (و آنان را بدان دعوت 
ای، و خداوند تو را از (خطرات و گزند) مردم محفوظ و مصون  (به مردم) نرسانده

چ یتاب! شما بر ھکند. بگو: ای اھل ک ت نمییافران را ھداکدارد، ھمانا خداوند گروه  می
د و ینار بگذارکن ھمه اّدعا را یه (اکد، مگر آن یستیر اصل و اساسی نبند و ب زی پاییچ

تان نازل یل و آنچه از سوی پروردگارتان (به نام قرآن) برایام) تورات و انجکعمًال اح
ه) آنچه از کامبر! بدان ید) ولی (ای پینکاده ید (و در زندگی خود پیشده است، برپا دار

اری از آنان یفر و ظلم بسکان و یان و طغیعص سوی پروردگارت نازل شده است، بر
د!). ینما وس میکر معین قرآن به خاطر روح لجاجتشان در آنان تأثید (و ایافزا می

 .»ن و متأّسف مباش!یافران غمگکخاطر باش و) بر گروه  ن (آسودهیبنابرا

نزَِل إَِ�َۡك ﴿ ه، منظور ین آیجانی در ایت
ُ
آ أ گرفته، نه مفاد از را خالفت و امامت  ﴾مَّ

، به ١ه قاطعانه و بدون ترسکرده کامر  صه آن مفاد را بالفاصله به پیامبر که بعدی یآ
 -فر و تجاوز و فسق و ستمشان است کبه بعد، بحث از  ۱۳ه یه از آک -تاب کاھل 

 .د!یستیچی نین سوابق، شما ھید: بنا بر ایبگو

                                           
ِيَن ﴿زیرا پیامبران کسانی ھستند که:  -١ ِ ُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت ٱ�َّ َحًدا َ�َۡشۡونَ  َوَ�  َوَ�ۡخَشۡونَُهۥ ٱ�َّ

َ
ۗ  إِ�َّ  أ َ  ٱ�َّ

ِ  َوَ�َ�ٰ  کنند و تنھا از  کسانی که رساالت خدا را (به مردم) ابالغ می. «]۳۹[األحزاب:  ﴾٣٩َحِسيٗبا  بِٱ�َّ
شان)  ین بس که خدا حسابگر (ھمهھراسند، و ھم ترسند و از ھیچ کسی غیر از او نمی خدا می

 ».است
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ای در قرآن  هیستی آیبود، با می ه، امامت و خالفتیی موصول در آ»ما«اگر منظور از 
ه از طرف پروردگارت به تو کآنچه «د: یفرما را خداوند مییشد؛ ز راجع به خالفت نازل می

 -ای را  هیچ آیه ھکه نازل شده در قرآن آمده، در حالی ک، و ھرآنچه »نازل شده است
در قرآن  اریکف و دستیی از تحرکه حاکز از جانب برخی از آنان یفرآمکجز چند جمله 

نازل  س ینی علیه در مورد خالفت و جانشکم یابی نمی -و افترای واضح بر آن است 

ّ�َِك ﴿ زین – ۶۸ه یعنی آی -ه بعدی یه در آکگر آن یشده باشد! و د نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
آ أ  ﴾مَّ

 صه پیامبر که منظور از آن، ھمان مفادی است کدھد  آمده و نشان می .]۶۸: ة[المائد
ًا و اثباتًا مربوط به موضوع خالفت یه، نفید.. در واقع آیتاب ابالغ نماکمأمور بوده به اھل 

ات قرآن، نامربوط به ھم جلوه داده و فصاحت و ین صورت، تمام آیر ایست، در غین
 .١شود! ار میکبالغت قرآن، ان

ٰ ﴿ و »مردم« ﴾ٱ�َّاِس ﴿جانی، منظور از یبنا به اّدعای ت -۲ گروه « ﴾فِرِ�نَ ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡ�
عه یر علمای شیه ساکباشد؛ ھمانگونه  می صھمان اصحاب پیامبر  »افرانک

د گفت: تمام ین صورت بای، در ا»افر استکر امامت علی، کمن«ند: یگو می
ست و یجه بیاند و نت افر بودهک -پناه بر خدا  -نفر  ٢ جز سه صاصحاب پیامبر 

از سه مؤمن نبوده است! و طبعًا ش یب صسه سال زحمات و تالشھای پیامبر 
بوده و  -اذ بالّله یالع -ّفار کن یق ھمیده، از طریآنچه از اسالم به دستمان رس

رد و کتوان به منقوالت آنھا اعتماد  ن باشد، نمییه اگر چنکپر واضح است 
جه اّدعای ین است نتیشود! آری! ا ت ساقط مییّلی از حّج کاسالم به طور 

                                           
ای  که یکی از اصول دین است! حّتی کوچکترین اشاره» امامت«آیا ابالغ ھمین است که در قرآن، به  -١

اند پس از این آیه، ھیچ مطلبی که اّدعایشان را ثابت کند، موجود نیست، و  نشود؟! آنھا چون دیده
اند! برخی نیز،  به تحریف یا حذف آیه دست زده آغاز شده، لذا گروھی» قل؛ بگو«موضوع با 

ای  اند: عّلت نبودن اشاره منصوصه در قرآن نیامده، ولی گفته» امامت«ای درباره  اند که آیه پذیرفته
شدند، دشمنانشان آن آیات را از  گانه در قرآن، آن است که اگر در کتاب خدا ذکر می به ائمه دوازده

 کردند!!. قرآن حذف می

فخ� رسول اّ� من «کند:  وع شود به خطبه غدیریه، از کتاب احتجاج طبرسی که روایت میرج -٢
من أنکره کان کافرا؛ کسی که علی را انکار کند، کافر «و » از قومش ترسید ص؛ پس پیامبرقومه
 و... » است
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م یم مستقیت و تعلیه تحت تربک - صحاب گرامی پیامبر جانی.. چگونه اصیت
رده و جھادھا کم یقرار داشتند و در راه خدا، جان و مالشان را تقد صپیامبر 

 .ان، ھمه مسلمان واقعی ھستند؟!یر مّدعیجانی و سایافر بوده، اّما تک -نمودند 

ه به ھمان اھل کرار شده کت ﴾ٱلَۡقۡوِم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ ﴿ زین – ۶۸ه یعنی آی -ه بعدی یدر آ

ه یدر آ ﴾ٱۡلَقۡوِم ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ ﴿ند و منظور از ک اشاره می -با آن سوابق زشتشان -تاب ک
 سازد. را روشن می ۶۷

شود، بگو و نترس! چون ما از تو محافظت  آنچه به تو نازل می«د: یفرما ه مییآ -۳
اگر ».. م!یدار ب و خطرات احتمالی مردم مصون مییم و تو را از آسینک می

افران و آزار و کمی از یگر بیبود، د س ینی علیغ امامت و جانشیمنظور تبل
امبر یار نبود؛ چون ھمگی مسلمان بودند و آزاری به پکتشان در یاذ

رد و ک غ میینشان تبلیب صه پیامبر کست و سه سال بود یرساندند و ب نمی
ه کرد و بلکوت نکس س از آنانکچ ید و به خاطر ھیسی از آنان نترسکھرگز از 

 -استی کم و کق و بدون یمال و دقکقاطعانه و به طور  -تمام رساالت خدا را 
 .١ردکابالغ 

غ یآن را صراحتًا تبل صبود، پیامبر  س یغ خالفت علیه امر به تبلیاگر آ -۴
فه و ین من و خلیه علی بعد از من، جانشکد یای مسلمانان! بدان«ه: کفرمود  می

رد، مگر کغ یر خم تبلیه آن را در غدکد یگو جانی مییگر ت، و ا»رھبر شماست!
رد و کغ نینه تبلیه و مدکشدند؟ چرا در خود م مسلمانان تنھا به آنجا محدود می

ه کط و مقّدماتی یر خم، بنا بر شرایه فقط در غدیکآن را مجّددًا نفرمود؟ در حال
نت مواله کمن «فرمود:  -ه بحث آن به زودی خواھد آمد ک -ش آمده بود یپ

 س یچ وجه، داّل بر خالفت و امامت علین ھم به ھیه اک» فھذا علی مواله
 .ست!ین

                                           
ا َ�َ ٱلرَُّسوِل إِ�َّ ٱۡ�ََ�ٰغُ ﴿فرماید:  خداوند می -١ ای غیر از تبلیغ و  پیامبر وظیفه. «]۹۹[المائدة:  ﴾مَّ

ای که بر  وظیفه تنھا صحال چطور ممکن است که پیامبر». رساندن (پیامھای الھی) ندارد
 اش بوده، انجام ندھد؟!. عھده
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ردند کعت یب سر کبا أبوب س یه چرا تمام مسلمانان و از جمله خود علکگر آن یو د
ه خداوند در حق کنگفت  س یسی و از جمله علکده گرفتند؟! چرا یو امر الھی را ناد

ل آن در یتفصر ابالغ فرموده است؟!.. یھم در غد صرده و پیامبر که نازل یمن آ
 ن فصل خواھد آمد.یھم

* * * 

 :ةسوره مائد ۳آیه 
ه اختصاص داده و ین آیفصلی را به ھم» انیھمراه با راستگو«تابش کجانی در یت
 د:یفرما خداوند سبحان می«د: یگو می

ۡ�َمۡلُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ۡ�َمۡمُت  دِينَُ�مۡ  ُ�مۡ لَ  أ

َ
 ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ  لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�

 .]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
ردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان کامل کن شما را یامروز د«

 .»رفتمین برای شما پذید
و پس از نصب علی از سوی  »ر خمیغد«ه در ین آیه اکان اجماع دارند یعیش

ت یب ن مطلب را به نقل از ائمه اھلین، نازل شد و ایفه مسلمیبه عنوان خل صپیامبر
(ص ». نامند ن مییرا جزء اصول د» امامت«نند و لذا ک ت مییعترت و طھارت، روا

۱۱۵( 
نازل گشته  س یز در حّق علیه نین آیه اکان، برآنند یعیر شیجانی و سایآری! ت

نزَِل ﴿ -د یاز طرف خدا مأمور گرد صه پیامبر کمانی است.. ز
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

روز ھجدھم  -رخم یند، در غدینی خود برگزیرا به جانش س یعل -ا ی ﴾إَِ�َۡك 

. و پس از »من كنت مواله وفهذا ىلع مواله«رد و به مردم فرمود: کتوّقف  -الحجه  ذی
د و یامل گردک س یت علینی و والین اسالم با جانشینازل شد و ده ین آیه اکن بود یا

ف ین، در ردیی از اصول دیک» امامت«ل شد و یمکنعمت خداوند بر مسلمانان ت
را  صبعد از پیامبر  س یس امامت علکدرآمد، و لذا ھر» معاد«و » نبوت«و » دیتوح«

ه خالفتش کسانی کتمام ن شده است! و یی از اصول دیکر کرا منیافر است؛ زکرد، ینپذ
د: یگو اند! چنانچه می ردهکی از اصول الھی را غصب یکرا یافرند! زکز یردند، نکرا غصب 
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شود  اد مییم و زکلت اصحاب شود و عدا گانه نقش برآب می گر خالفت خلفای سهیو د«
 )۱۱۶. (ص »و...
ه کند ک ت میید قرار داده و روایر را عیروز غد صه پیامبر کند ک جانی اّدعا مییت

ه کحمد خدای را «ه فرمود: یپس از منصوب نمودن علی و پس از نزول آ صپیامبر 
طالب،  بن أبی ت علییرد و به رسالتم و والکمال رساند و نعمت را تمام کن را به حّد ید

 )۱۳۳(ص ».. پس از من راضی شد
 م:ییگو در جواب می

غروب روز جمعه، روز عرفه در حجةالوداع،  -ات متواتر یبنابر روا -ه ین آیاّوًال: ا
عّباس  ه إبنکرخم نازل گشته است؛ چنانیعنی نه روز قبل از غدیسال دھم ھجری، 

 صه پیامبر یکه مصادف با عرفه بود، نازل شد در حالکه روز جمعه ین آیا«د: یگو می
 .١»در عرفات بر شتر عضباء توقف نموده بود

ه خداوند به کچ ارتباطی با امامت و خالفت ندارد، بلیز، ھیه نین آیًا: ایثان 
ن یام شرعی، و ھمچنکه احیلکنش در آن روز، از لحاظ حالل و حرام و یردن دک مالک

ن و استوارداشتن کیدن به مسلمانان در برابر مشریبخش به اتمام نعمتش با عّزت
ه کھد؛ به طوری د ه خداپسند است، خبر میکن اسالم یدن دیشان، و برگزیگامھا

ه ساختمان و بنای کرا پی بردند یوس شدند؛ زیان، از آن روز به بعد مأکافران و مشرک
اری و نابود کا دستیوب، یتوانند آن را ناقص و مع گر نمیید و دیان رسین به پاین دیا
نند و ھر فرصتی کجاد یر و خلل ایا در رشد آن تأخیشانند و کراھه بیا آن را به بینند، ک
گری نازل یه دیچ آیز تمام شد، و لذا پس از آن روز، ھیگر ندارند و ھمه چیداشتند، د هک

، مسلمانان صرد و با نبود وحی و پیامبر کرحلت  صنشد و پس از چندی پیامبر 
دا ین، باور و اعتماد پین دیت ایگر از آنان ترسی به دل نداشته و به جاودانگی و مصونید
مال و کت یه خدا در حّق مسلمانان به نھاکن نعمت بزرگی است یردند، و به راستی اک

ات قبل و بعدش، جدا و مستقل یه از آک -ه ین قسمت از آیاتمام آن رسانده است.. ا
ه با دستور به وفای عقود و کن سوره مائده قرار گرفته یدر پاراگراف آغاز -ست ین
ن یه خدا برای زندگی انسانھا معکمانھا و ضوابط و مقّرراتی یاعم از تمام پ -مانھا یپ

ام شرعی و کاری از احیان حالل و حرام و بسیآغاز شده و سپس بحث را با ب -فرموده 

                                           
 .۲۱۷-۲۱۸ شأن نزول آیات، ترجمه محّمدجعفر اسالمی، ص -١
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ره، یت، روابط مسلمانان با غیت و عبودیقت الوھین، حقیده درست و راستیعبادی، عق
ه کی یزھایبرداشتن از برخی چ ت قراردادن قرآن، و برحذرداشتن آنھا از دستیمکح

 د:یفرما دھد؛ چنانچه می ا نازل فرموده است، ادامه میخد

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنٓوا ۡوفُوا

َ
�  أ ِحلَّۡت  بِٱۡلُعُقودِ

ُ
نَۡ�ٰمِ  بَهِيَمةُ  لَُ�م أ

َ
 ُ�ۡتَ�ٰ  َما إِ�َّ  ٱۡ�

ۡيدِ  ُ�ِّ�ِ  َ�ۡ�َ  َعلَۡيُ�مۡ  نُتمۡ  ٱلصَّ
َ
ۗ  َوأ َ  إِنَّ  ُحُرٌم َها ١ يُرِ�دُ  َما َ�ُۡ�مُ  ٱ�َّ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

ِ َ� ُ�ِلُّواْ َشَ�ٰٓ�َِر  ۡهرَ  َوَ�  ٱ�َّ  ٱۡ�ََرامَ  ٱۡ�َۡيَت  َءآّمِ�َ  َوَ�ٓ  ٱۡلَقَ�ٰٓ�ِدَ  َوَ�  ٱلَۡهۡديَ  َوَ�  ٱۡ�ََرامَ  ٱلشَّ
ۚ �َذا َلَۡلُتۡم فَٱۡصَطا يَۡبَتُغونَ  ّ�ِِهۡم َورِۡضَ�ٰٗنا ْۚ فَۡضٗ� ّمِن رَّ ن �ٍ اُن قَوۡ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َوَ� َ�ۡ ُدوا

َ
 أ

وُ�مۡ  ن ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ  َعنِ  َصدُّ
َ
ْۘ  أ ْ  َ�ۡعَتُدوا ِ  َ�َ  َوَ�َعاَونُوا ّ�ِ

ْ  َوَ�  َوٱ�َّۡقَوٰىۖ  ٱلۡ  َ�َ  َ�َعاَونُوا
ثۡمِ  ْ  َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن�  ٱۡ�ِ ۖ  َوٱ�َُّقوا َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ مُ ُة وَ ٱلَۡمۡيتَ  َعلَۡيُ�مُ  ُحّرَِمۡت  ٢ ٱۡلعَِقابِ  َشِديدُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ٓ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ  َوَ�ۡمُ  هِلَّ  َوَما

ُ
ِ  لَِغۡ�ِ  أ ٓ  َوٱ�َِّطيَحةُ  َوٱلُۡمَ�َّدِيَةُ  َوٱلَۡمۡوقُوَذةُ  َوٱلُۡمۡنَخنَِقةُ  بِهِۦ ٱ�َّ  َوَما

َ�َل 
َ
ُبعُ  أ ۡيُتمۡ  َما إِ�َّ  ٱلسَّ ن ٱ�ُُّصبِ  َ�َ  ُذبِحَ  َوَما َذكَّ

َ
ْ  َوأ ۡزَ�ِٰم�  �َۡسَتۡقِسُموا

َ
ٰ  بِٱۡ� ۗ  لُِ�مۡ َ�  فِۡسٌق

ِينَ  يَ�َِس  ٱۡ�َۡومَ  ْ  ٱ�َّ ۡ�َمۡلُت  ٱۡ�َۡومَ  َوٱۡخَشۡوِن�  َ�َۡشوُۡهمۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  مِن َ�َفُروا
َ
 لَُ�مۡ  أ

ۡ�َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ 
َ
ِ� َ�َۡمَصٍة  دِيٗناۚ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ  لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�

 َ�ۡ�َ  ِ ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ ٖف ُمَتَجان ِ َ َ�ُفورٞ ّ�ِ  .]٣-١[المائدة:  ﴾٣رَِّحيٞم  �َّ
ا انسان یا انسان، مانھای مشروع انسان بید (اعم از پینکمانھا وفا یای مؤمنان! به پ«

ه (در خالل کی یان برای شما حالل است، مگر آنھایخوردن گوشت) چھارپا با خدا و...
ار را حالل کد، شیه در حالت احرام ھستکشود. ھنگامی  شما خوانده می ات) برین آیا

ند (و حالل و حرام، تنھا در دست ک م میکه بخواھد حکرا خداوند ھرگونه ید؛ زیندان
د (به ین) خدا را برای خود حالل ندانیر (دینی) شعاکش (حرمت اوست). ای مؤمنان!

ه کن معنی ید) و نه ماه حرام را (بدیدان دست ببرد، بیخواست هکه ھر طور کای  گونه
ه کھای نشانداری را (ینشان و نه قربان ھای بیینه قربان د)، ویجنگ در آن را مباح بدان

د) و یا صاحبانش بشویواناتی ین حیه متعّرض چنکنگونه یشوند، بد ه مییت الّله ھدیبه ب
دنبال فضل و خوشنودی خداوند  ه قصد آمدن به خانه خدا را دارند و بهکسانی را کنه 

ه کد). ھر وقت یا با آنان بجنگید و یه آنھا را از آمدن بدانجا بازدارکن معنی یھستند (بد
تان یردن براکارکد (و شینکار کد، شین حرم خارج شدید و از سرزمیرون آمدیاز احرام ب
ند، شما را بازداشت ه شما را از آمدن به مسجدالحرامکشود)، و دشمنی قومی  حالل می
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اری و یگر را یزگاری، ھمدیی و پرھیکد. در راه نینکه تعّدی و تجاوز کبر آن ندارد 
د و ییت ننمایاری و حمایاری، کگر را در راه تجاوز و گناه و ستمید، و ھمدینکبانی یپشت

ند. (و اّما خوردن گوشت) مردار، ک دًا مجازات مییگمان خداوند شد د! بییاز خدا بترس
شته ک کتکنجه و که با شکواناتی یاند، ح ه خفه شدهکواناتی ی، حکت خوخون، گوش

وانات یزدن ح ه بر اثر شاخکی یاند، آنھا ه از بلندی پرت شده و مردهکی یاند، آنھا شده
اند،  زی خورده و بدان سبب مردهیه درندگان از بدن آنھا چکواناتی یاند، ح گر مردهید

ه به پای کواناتی ید، حیده باشیده و) آنھا را سر بری(قبل از مرگ بدانھا رس هکنیمگر ا
د و یریگر) فال بگیله دیا ھر وسیرھای چوبی (یه با تکنیاند، و ا بتان قربانی شده

نھا برای شما گناه بزرگ و خروج از فرمان ید، بر شما حرام است. ھمه اییی نمایشگویپ
گر در) یجاد ھر خللی دیا ای ردنکاری و نابودکگر) از (دستیافران (دکخداست. از امروز 

زدن به  ن جاودانه و ماندگار خواھد بود و صدمهین دیدانند ا وس شده (و میینتان مأید
د. امروز ید و (تنھا) از من بترسینترس ان نخواھد داشت)، پس از آنانکگر امیآن، د

ن ین دیردم (و با انتخاب چنکامل کن شما را یالت) دیام و تمام فروع و تفصک(اح
دن به شما یبخش فرد و واقعی و موافق با فطرت و... و با عّزت و منحصربه کامل و پاک

نمودم و اسالم  لیمکان) نعمت خود را بر شما تتیافران و استوارداشتن گامھاکدر برابر 
شود  ه در حال گرسنگی ناچارکسی کدم. اّما یتان برگزین خداپسند براییرا به عنوان آ
 نشود) و (قلبًا بدان راضی نباشد و کزی بخورد تا ھالید، چیردر گکه ذک(از محّرماتی 

ند، مانعی کن یل به گناه نباشد (و عمدًا نخواھد چنیآن را ھمواره حرام بداند و) متما
از را یش مقدار نیگذرد و برا را خداوند بخشنده مھربان است (و از مضطّر مییندارد)؛ ز
 .»د)ینما مباح می

ِحلَّ  ٱۡ�َۡومَ ﴿
ُ
ّيَِ�ُٰت  لَُ�مُ  أ  .]٥[المائدة:  ﴾ٱلطَّ

ھای سالم  ه مورد پسند طبعک( کزھای پایات) تمام چین آی... امروز (با نزول ا«
 .»دیتان حالل گردیاست) برا

رده و کاستناد  س ینی علیارانش، بر امامت و جانشیجانی و یه تکاتی بود ین آیا
ه به کرسد  اتی مییث و روایاحاد ه مورد بررسی قرار گرفتند.. اّما نوبت بهکنند ک می

ن یآورند.. برخی از ا می صبعد از پیامبر  س یعنوان سند، داّل بر امامت و خالفت عل
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 علی و فرزندانش را با صی است، پیامبر که حاک ١»ث جابریحد«از جمله  -ات یروا

العلم أنا مدينة «ث ین حدینام و نشان به امامت و خالفت مردم معّرفی فرموده، ھمچن
ذب محض کگر دارای سند جعلی و یاری دیو بس» ث دار در روز انذاریحد«، »ىلع بابهاو

ت یث، تنھا دو رواین احادین ایم.. در بیا ه ما در فصول گذشته بدانھا پرداختهکھستند 
ح یان از آن صحیعیر شیجانی و سایری تیگ جهیه متواتر و معتبرند، اّما نتکھستند 

 ست:ین
* * * 

 :»من كنت مواله فهذا ىلع مواله«روایت غدیر 
ر بازگشت، یان مراسم حجةالوداع، در مسیه پس از پاکند ک جانی اّدعا مییت

نی پس از خود، یرا به امامت و جانش س یه علکد یاز جانب خدا مأمور گرد صپیامبر
م را ن آمد و مردییاز شترش پا» رخمیغد«ند؛ لذا در محّلی به نام کبه مردم معّرفی 

من كنت «ن خود فرمود: یبه عنوان جانش س ین جمله را در حّق علیگرد آورد و ا
 کوک.. برخی عبارت مش»مواله فهذا ىلع مواله! اللّهم وال من وااله واعد من اعداه!

 .٢وانصر من«
ند و خوار کاری یه علی را کسی را کن کاری ینصره و اخذل من خذله؛ پروردگارا!  

ه ین معّرفی، خداوند آینند و پس از اک را اضافه می» دیخوارش نماه کسی را کن ک
ن ین مقام، دیبه ا س یرا نازل فرمود و با انتصاب عل» م...کنیم دکملت لکوم أیال«

 .ل شد و...!!یمکاسالم ت
ست.. یی نکچ شیفرموده، ھ س یای در حّق عل ن جملهیچن صه پیامبر کنیدر ا

ات و یستی به روایرا در آن محل فرمود؟ و در واقع با ن جملهیه چرا اکد ید دیاّما با
ه باعث کش آمده بود یای پ ه چه مسألهکد یرد تا دکخ معتبر و متواتر مراجعه یتوار
ت (وال و وااله) را در برابر عداوت ید.. و چرا لفظ والین بگویچن صد، پیامبر یگرد

ه کم ینیب م، میینک میث توّجه یه در شأن حدک(عاد و عاداه) قرار داد؟.. زمانی 
                                           

که به طرق مختلف حدیث جابر را » صحیح الکافی«استاد محّمدباقر بھبودی، صاحب کتاب  -١
 روایت شده، کامًال جعلی دانسته است.

 زیرا این عبارت فاقد سند است. -٢
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خواسته است..  س یت خود را نسبت به علیتنھا محّبت و دوستی و حما صپیامبر
ت و یم و حمایرکطی جمالتی، ت صد پیامبر یه باعث گردکش آمده بود یطی پیشرا

ه دوستی کبه مردم نشان دھد و از آنان خواست  س یش را نسبت به علیجانبداری خو
 صه پیامبر کدانستند  ن را مییه مسلمانان اکد؛ ھرچند ننکحفظ  س یخود را با عل

ه در حّق علی فرمود، به کن سخنی کاور اوست، لیرا دوست دارد و ھمواره  س یعل
ن مسلمانان به یاف و تفرقه در بکن بود شکه ممکه رخ داده بود کای بود  خاطر حادثه

ت و جانبداری و یله سخنانی، حمایالزم دانست به وس صد و لذا پیامبر یوجود آ
 -ن یجاد نشود و منافقین مردم تفرقه ایند تا بکاعالم  س یاوری خود را نسبت به علی

 نند.کسوء استفاده ن -شه یمچون ھمھ
ن امر اّتفاق یبر ا -م آورد یه خواھکچنان -عه و سّنی یاند و ش خ آوردهیتمام توار

ةقبل از  صه پیامبر کدارند  ده خود را یاز اصحاب برگزی اعزامی یالوداع، گروھھاحجّ
اند؛ چنانچه  اد شدهیھا »هیسر«خ به عنوان یه در توارکفرستاد  به جاھای مختلف می

 .١نندکمن فرستاد تا آنھا را به اسالم دعوت یرا به  س جبل و أبوموسی أشعری معاذبن
 -ه مجاھدی توانا بود، به آنجا کز یرا ن سدیخالدبن ول صپس از آنان، پیامبر 

آنھا را به اسالم دعوت «روانه ساخت و به او فرمان داد:  -من یگر در یتی دیبه والالبته 
مان صلح، با یرش پیز از پذین دعوت و نیرش ایجز در صورت امتناعشان از پذ ٢ن وک

فرموده  صه پیامبر کھمانگونه  -من یدن به یخالد پس از رس».. آنھا وارد جنگ نشو!
ه الزم به جنگ باشد و کرو نشد  تی روبهیرا با موقعیبا مردم به جنگ نپرداخت؛ ز -بود 

امبر نوشت تا یه خالد به پکسپردند  سمی را به دست خالدیمردم اسالم آوردند و غنا
ن یرا به ا س یھم عل صم بفرستد.. پیامبر یردن خمس غناکسی را برای جداک

س و یم را تخمین غنایا -د یآ ات گوناگون برمییه از رواکنه آنگو-منطقه اعزام نمود تا 
ان و... ینوایمان و بیتیانش ھمراه با سھم یکو نزد صسھم پیامبر  ٣عنییند؛ کم یتقس

 رد.یبگ سرا جدا سازد و از خالد

                                           
 .۹۹-۱۰۱ ، ص۵ کثیر، ج البدایة والنھایة، إبن -۳۹۰-۴۰۹ شناسی، دکتر علی شریعتی، ص اسالم -١

 .۴۰۹-۴۱۰ شناسی، شریعتی، ص اسالم -٢

 اند. کردهبخاری و امام احمد با سند خویش از أبوبریده روایت  -٣
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ش یپ س یه در زندگی علکه وجود دارد و خصوصًا مسائل مختلفی کقتی یحق
تی یل آن روز، چندان محبوبیدر برخی از قبا س یه علکن است یی از اکآمده، حا

ه در بدر و احد و کی یان افراد وابسته به خاندانھا و گروھھایژه در مینداشته است؛ به و
ه ک -را  س یر علیده بودند و طعم تلخ شمشیجنگ صه پیامبر ین، علیخندق و حن

رگان ان و بزیکاری از نزدیده و بسیچش -بود  س  ش حمزهیر عمویھمچون شمش
ه توانسته بودند حمزه را در کش را توّسط آنھا از دست داده بودند.. و پس از آن یخو

 .گشته بود! س یمتوّجه عل -تمامًا  -ھا  نهکین یاحد به شھادت برسانند، ا
رد، گروھی و از جمله کم را جدا یخمس غنا س یه علکبه ھر حال زمانی 

با یز کزینکآن  س یه چرا علکردند کم آن اعالم یتی خود را در تقسینارضا» دةیأبوبر«
اش  جزو خمس قرار داده، و برای خود و خانواده -ران بود یان اسیه در مک -را 

ه ھمراه او کو سپاھی  -ات را با خود کم و اموال زیه غنایه بقکبرداشته است!.. زمانی 
ان یز در میاو نبرساند و  صگرداند تا به پیامبر  ه برمیکبه طرف م -آمده بودند 

ھقی، از یت بیطبق روا -ن راه، گروھی از ھمراھانش یند، در بکم یمسلمانان تقس
از او خواستند تا قدری شتران خود را استراحت دھند و بر  - س د خدرییجمله أبوسع

 -م نشده بودند یو ھنوز تقس -ات گرفته شده کم و اموال زیه به عنوان غناکشترانی 
در «رد و فرمود: کن خواسته، قاطعانه خودداری یرش ایاز پذ س یلسوار شوند.. اّما ع

 .١»گر مسلمانان استین شتران سھمی ھمانند سھم دیا
ه معلوم نبود سھم آنان کای داشتند  نشده میات تقسکم و زیآنان قصد استفاده از غنا

 ن بود.ین خواسته، ھمیاز ا س یگر؟.. عّلت خودداری علیسی دکا یشود  می
شد و لذا  م مراسم حج، آماده مییبرای انجام و تعل صه پیامبر کن بود یب نیدر ھم

ه اسالم آورده بودند، فرستاد و از آنان خواست تا کل و بالدی یی به رؤسای قبایھا نامه
از او  -مًا یمستق -ه حاضر شوند و مراسم حج اسالمی را کبرای انجام حج در م

نه ین ھنگام در راه بازگشت به مدیه در اکوشت ن س یای به عل اموزند؛ از جمله نامهیب
ات و که اگر بخواھد اموال زکد یشیافت داشت، با خود اندیه نامه را درکن یبود و لذا ھم

ند، کبا خود حمل  -شتر عبارت بود از شتر و گاو و گوسفند یه بک -المال را  تیب

                                           
 .۱۰۵ ، ص۵ البدایة والنھایة، ج -١
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ن خود بر یعنوان جانشسی را به که برسد و ناچار شد کتواند موقع مقّرر به م نمی
خ یرد.. توارکت کان و ھمراھان خود حریھمراھانش بگمارد و خود زودتر از لشگر

را بر آنھا گماشت و اموال را تحت مراقبت او  س ده أسلمییبر س یه علکاند  آورده
 .١ه شدکشتر روانه میواگذار نمود و خود با سرعت ب

 سدهیه از برکدن به میرس مت شمردند و قبل ازیفرصت را غن س یھمراھان عل
شان برآورده نساخته بود، برآورده سازد و اجازه یبرا س یه علکخواستند تا آنچه را 

ار را انجام داد و عالوه بر آن، به کن یز اینند.. او نکالمال استفاده  تیدھد از شتران ب
د یبخش نشده میم تقسیااز غن -مانی یھای  حّله -دست لباس فاخر  یکدام از آنھا کھر 

را به سراغشان  س یعل صدند، پیامبر یه رسکن افراد به میه اکزمانی  و پوشاند..
متی یه از شتران و لباسھای غنکد یانشان برگشت، دیبه م س یه علکن یفرستاد و ھم

ه عادتش بود، به خاطر استفاده و کن شد و ھمانگونه یاند، پس خشمگ ردهکاستفاده 
مورد عتاب و  -ت تمام یبا قاطع -ن را یریو سا سدهیرالمال، ب تیتصّرف در اموال ب

 ٢ ات، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد!یمؤاخذه قرار داد و طبق مضمون برخی روا
رشدن یبر آنھا سخت گران آمد و باعث دلگ -ح بود یامًال صحکه ک- س ین رفتار علیا
ه و یشروع به گال س یری علید و از خشونت و سختگیگرد  دهین گروه و از جمله بریا

 .٣ردند!کت یاکش س یاز عل صتوزی نموده و نزد پیامبر  نهکی
، و کزینکان یعنی جری -با ھمراھانش  س ین سه برخورد بجا و قاطعانه علیا

ری یگ ات، و اقدام او در بازپسکبھای زکری از استفاده مریری او در جلوگیسختگ
د یگرد س ینه و دشمنی آنھا با علکیث باع -ع شده بودند یابش توزیه در غکی یلباسھا
ادی را در انتقاد و یردند و افراد زکتھای خود را دھان به دھان منتقل یاکه و شیو گال

 .ساختند! یکبا خود شر س یاعتراض به عل

                                           
مجالس  -۲۷۵-۲۷۶ ، ص۴ اکبر غفاری، ج تفسیر روح الجنان، أبوالفتوح رازی، به تصحیح علی -١

 .۴۳ ، ص۱ المؤمنین، قاضی نور الّله شوشتری، ج
 ھمان مآخذ. -٢

 .۱۰۵-۱۰۶ ، ص۵ البدایة والنھایة، ج -۴۲۴ شناسی، شریعتی، ص ھمان مآخذ اسالم -٣



 ٣١٣  امامت و خالفت

 

 

ان یداشتند، پا ه حّتی مراسم حج را به پا میکان، زمانی کین اعتراضات از طرف شایا
سخنان فراوانی  س یرفتند و درباره عل صادتر شد و نزد پیامبر یه زکافت، و بلین

 د:یگو تابش میکد در یخ مفیه شکگفتند؛ چنان

مناديا  صأمر رسول اهللا مؤمنني وـفلامّ دخلوا مكة كثرت شكاياهم من أمريال«

طالب فهو خشن ىف ذات اهللاّ عز و جل  بن أبى فناد ىف الناس: إرفعوا ألسنتكم عن عىل

 .١»هن ىف دينهغري مدا

ن باال یرالمؤمنیاتشان درباره امیاکه شدند، شکه (ھمراھان علی) داخل مکن یھم«
ن مردم بانگ زند یای را فرمان داد تا ب ندادھنده صادتر شد. پس پیامبر یگرفت و ز

ن او، ھرگز یر است و در دیار خدا سختگکرا او در ید؛ زینکوتاه کتان را از علی یه زبانھاک
 .»ندک سستی نمیمداھنه و 

توانستند قبل  ان تا میکیر شایده و سایه: برکاند  د و أبوالفتوح رازی آوردهیخ مفیش
ردند، و بر کغ نینزد مردم در س یی نسبت به علیاز بدگو صاز مالقات رسول خدا 

 ر بد گذاشتند.یشناختند، تأث نمی -به درستی  -را  س یه ھنوز علکاری از مردمی یبس
را در  س ینه و دشمنی با علکیه موج کن افرادی یبا چن صب، پیامبر ین ترتیبد

ای برای منافقان  چهیساخت و خصوصًا باز ز منتقل مییگران نیان خود داشت و به دیم
رد، پس در کت کنه حریه خارج شد و به طرف مدکشد، از م تًا تفرقه مسلمانان مییو نھا

ره العرب برای ادای ینار جزکز گوشه و ه اکه مسلمانان کقبل از آن  -فرصت مناسبی 
س به کر بازگشت بودند، متفّرق شوند و ھرینون در مسکضه حج آمده بودند و ایفر

                                           
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِغۡ ﴿تفسیر روح الجنان، أبوالفتوح رازی، ذیل آیه  -۱۶۱ اإلرشاد، شیخ مفید، ص -١ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ﴾ 

ىِب «کند:  ھمین روایت را چنین نقل می ۶ سعید خدری ھشام نیز از أبی إبن -
َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ  ِعْن أ

ْ
 َ�نْ  اخل

ىِب 
َ
ُدْ  َسِعيدٍ  أ

ْ
ِ رِىِّ قَاَل اْشتىََك عَ اخل َها  صِليًّا انلَّاُس. قَاَل َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ ُّ�

َ
ِ�ينَا َخِطيباً فََسِمْعتُُه َ�ُقوُل �

ْو ىِف َسِبيِل ا�َّ من أن �ُشىك
َ
ِ أ ْخَشُن ىِف َذاِت ا�َّ

َ
ِ إِنَُّه أل

سعید  از أبی. «»انلَّاُس َال �َْشُكوا َعِليًّا فََوا�َّ
کسی را به عنوان  صشکایت کردند، پس رسول خدا سخدری نقل است که گفت: مردم از علی

گوید: ای مردم! از علی شکایت نکنید؛ زیرا به خدا قسم!  خطیب برخیزاند و من از او شنیدم که می
کند، سختگیرتر  او در کار خدا سختگیرترین فرد است، یا در راه خدا از کسی که از او شکایت می

 ».است
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به  س ین بگومگوھا نسبت به علیه امواج اکش از آن یش برگردد و پین خویسرزم
محّلی  -ر خم یز منتقل شود، ھنگام نماز ظھر در غدین -نه یخصوصًا مد-گر یجاھای د

و  ردکجانبداری  س یراد فرمود و با جمالتی از علیسخنانی را ا -ی جحفه یکنزد در
 د.یصله بخشیه را ھمانجا فیقض

به سبب  س یه بگومگوھا درباره علکن یھم«د: یگو خ خود مییز در تاریر نیثک إبن
ن یه جانشکمتی یھای غن گرفتن جامه ات و بازپسکارگرفتن شتران زک اش از به رییجلوگ
اّما به ھر  -امًال معذور و برحق بود ک س یه علکدر حالی  -اد شد یآنان داده بود، ز او به

از حّجش فارغ  صه رسول خدا کد، و لذا زمانی ین حجاج پخش گردیب، در بیترت
ای خواند و  ان مردم، خطبهیر خم در مینه بود، در غدیگشت و در راه بازگشت به مد

گران را یراسته دانست و منزلت او را باال برد و دیپگفتند،  را از آنچه می س یساحت عل
اری از مردم جای گرفته یبه فضلش متوّجه ساخت تا آنچه را نسبت به او در دلھای بس

شنبه یکدر روز  صپس رسول خدا «دھد:  ن ادامه مییو چن .١»ان ببردیبود، از م
ه در کر درختی یر خم در زیعنی سال دھم) در غدیالحجة آن سال ( جدھم ماه ذییھ

ان آورد و از یرد و در آن از امور مختلفی سخن به مکراد یای واال ا آنجا قرار داشت، خطبه
ه که آنچه را کاش به او، چندان سخن گفت  ییکو نزد س یفضل و امانتداری و عدالت عل

 .٢»ان بردیاری از مردم نسبت به او وجود داشت، از میدر دلھای بس
 رده است:کت یروان یچن» دةیبر«نی از یعّالمه ام

ولِ  سُ ىلَ رَ تُ عَ مْ دِ امَّ قَ لَ ةً فَ وَ فْ نْهُ جَ تُ مِ يْ أَ رَ نَ فَ يَمَ ٍّ الْ ىلِ عَ عَ تُ مَ وْ زَ الَ غَ ةَ قَ دَ يْ رَ نْ بُ عَ

ِ  صاهللاَِّ ولِ اهللاَّ سُ هَ رَ جْ يْتُ وَ أَ رَ تُهُ فَ صْ تَنَقَّ ا فَ يًّ لِ تُ عَ رْ كَ الَ  صذَ قَ ُ فَ ريَّ تَغَ لَْسُت يَا بَُر�َْدُة «يَ
َ
أ

ْ�ُفِسِهمْ 
َ
 بِالُْمْؤِمِنَ� ِمْن أ

َ
ْو�

َ
الَ »أ ولَ اهللاَِّ. قَ سُ ا رَ ىلَ يَ لْتُ بَ َمْن ُكنُْت َمْوَالُه َ�َعِ�ٌّ «: . قُ

  ٣.»َمْوَالهُ 

                                           
 . ۱۰۶ ، ص۵ البدایة والنھایة، ج -١

 ۱۰۸-۲۰۸ ھمان، ص -٢

عباس و او  ، چاپ سوم امام احمد نیز ھمین روایت را در مسندش از إبن۳۸۴ ، ص۱ الغدیر، امینی، ج -٣
کثیر، اسناد این روایت را نیکو و قوی، و تمام رجالش را ثقه  ھم از بریدة نقل کرده است.. و إبن

 دانسته است.
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دم و چون نزد رسول ین سفر از او خشونتی دیمن شدم و در ایرھسپار  س یبا عل«
ه چھره پیامبر کدم یانتقاد نمودم، دردم و از او کاد یآمدم، علی را به بدی  صخدا 
ستم؟ عرض ین از خودشان سزاوارتر نیا به مؤمنیدة! آیر شد و فرمود: ای بریمتغ ص

 .»ز موالی اوستیم، علی نیس من موالی اوکردم: آری ای رسول خدا! فرمود: ھر ک
 چگونه داللتی بریھ -ان یعیجانی و شیبرخالف اّدعای ت -ز یر نیت غدین، روایبنابرا

ه یه علکاتی یاکندارد و تنھا برای رفع اّتھامات و ش صبعد از پیامبر  س ینی علیجانش
ث، ین حدیشتر درباره ھمیات بیل و جزئیان شده است.. دالیباال گرفته بود، ب س یعل

 ل آمده است.یھا به تفص ن فصل، مبحث جواب نامهیدر ھم
* * * 

نَْت ِم�ِّ «ت منزلت یروا -
َ
، أ ُّ نَُّه ال نيَِبَّ َ�ْعِدييَا يلَعِ

َ
لَِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس إِال �  :»بَِمْ�ِ

ت شدم یآنگاه ھدا -تاب خود کجانی در یه تکبعدی است  -ح یصح -ث ین حدیا
ث بر خردمندان ین حدیا«ند: ک ری مییگ جهین نتیرده و به دنبال آن چنکاستناد  -

ن علی است از نظر وزارت، یمنرالمؤیی برای امیھایژگیه دارای چه وکست یده نیپوش
ن موسی بود، در یر و جانشیه ھارون، وصی و وزکنی و خالفت، ھمانگونه یجانش

نجا ھم به ھمان معنی یقات پروردگارش رفته بود، در ایه برای مکابش و ھنگامی یغ
ست یامبری در ھارون بود و در علی نیه پکنیای از ھمان اصل است، جز ا است و نسخه

ه علی کز نھفته است یث نین حدیرده و در اکش یث، مستثنایھم خود حدن را یه اک
 )۲۴۲(ص ».. ستیاز او برتر ن صس جز پیامبر کچ یبرتر و افضل اصحاب است و ھ

ه ین بر علیھای منافق برای دفع گفته کز در پی حادثه تبوین صن سخن پیامبر یا
سپاه  صه پیامبر کمانی اند: ز خ معتبر آوردهیگفته شد؛ چنانچه تمام توار س یعل

ن یادی از منافقیرد، گروه زک ز مییآماده و تجھ کبزرگ خود را برای جنگ تبو

اد شده ی» ساعةالعرسة«ه در قرآن به کفرسا  ن جنگ طاقتیی آوردند تا در ایھا بھانه
گر فرار یالت دکمی آذوقه و مشکنند و از سختی راه، گرمای ھوا، کت نکاست، شر

ز مقارن بوده یشاورزی نکن واقعه با زمان برداشت محصوالت یه اکنینند؛ خصوصًا اک
ھزار نفر بودند، به طرف  ه حدود سیکبا سپاه خود  صاست.. به ھر حال پیامبر 

بن أبی سردسته منافقان  ن آنھا عبدالّلهیه در بکمرزھای روم در شمال شرقی روانه شد 
ن یی از مسافت برگشت.. ھدفش از اکرد، اّما پس از اندکت کامبر حریز باالجبار با پین
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د و دودلی برای یھای خود قبًال در دل مردم ترد ه با گفتهکه ھمانگونه کن بود یار، اک
 .١د به وجود آوردیو ترد کز شین رفتار خود نیرد، با اک جاد مییرفتن به جنگ ا
ن یای را به عنوان جانش ای فرمانده ه در ھر غزوهکشه یطبق ھم صرسول خدا 

را بر امارت » سلمه انصاری محّمدبن«ن غزوه یان ایگذاشت، در جر نه مییدر مد خود
نی گذاشت.. یش به جانشیال خویان خانواده و عیز در میرا ن س ینه گماشت و علیمد

ه به کان ھجرتش از میگر او در جریادی به اقدام دی، شباھت زصار پیامبر کن یا
ز ینجا نیه باقی گذاشت؛ در اکرا برای استرداد امانت مردم در م س یه علکنه دارد یمد

ن مّدت اداره یرا در ا صنه باقی گذاشت تا خانواده خود و خانواده پیامبر یاو را در مد
 .٢ندک

نه باقی یرا به جای آورد و در مد صامر پیامبر  -شه یھمچون ھم -ز ین س یعل
ز ید و دودلی و نیجاد تردیای برای ا ھر مسأله ه ازکان، منافقانی ین میماند.. اّما در ا

ھای  ھا و با طرح گفته نییچ دند تا با سخنیوشک ردند و میک زی استفاده مییفسادانگ
دند، تعّجب ینه دیرا در مد س یه علکن ین افراد را بر ھم بزنند، ھمیوندھای بیناروا، پ

ومت را ھم به کاست؟! حرده کامبر از علی استفاده نیه پکردند و گفتند: چه شده ک
ن دست به پخش یند؟!.. بنابراک ار میکنجا چه یمحّمدبن سّلمه سپرده است! پس علی ا

نه باقی گذاشته است، یل در مدین دلیامبر، علی را بدیگری زدند و گفتند: پیعه دیشا
رده است و لذا کراه داشته و خودداری کت در آن، اکن جھاد و شریچون علی خود از ا

ز آسان گرفت و یبر او ن -ت داد یگر اجازه معافیان دیجو ه به بھانهکھمانگونه  -امبر یپ
امبر خواسته او را از سر خود ینه باقی بماند!.. بعضی ھم گفتند: پیاجازه داد تا در مد

ان جا گذاشته کودکن زنان و یل بین دلیف سازد و به ھمیند! خواسته او را خفکوا
 .٣است!

                                           
ْ َلَقِد ﴿فرماید:  قرآن در این باره می -١ ُمورَ  ٱۡ�َتَغُوا

ُ
منافقان . «]۴۸[التوبة:  ﴾ٱۡلفِۡتَنَة ِمن َ�ۡبُل َوقَلَُّبواْ لََك ٱۡ�

اند و (در موارد دیگر نیز) بر ضّد  گری و ایجاد فساد (در میان شما) پرداخته پیش از این ھم به فتنه
 ».اند اندیشیھا کرده و نیرنگھا ساخته تو (ای پیامبر!) مشورتھا و چاره

 .۳۶۲ شناسی، شریعتی، ص ماسال -٢

 ھمان مأخذ. -٣



 ٣١٧  امامت و خالفت

 

 

 صد، سالح خود را برداشت و خود را به رسول خدا یشن ن رایا س یه علکن یھم
ن را بر خود گران یا س یرا علیرساند؛ ز -اردو زده بود » جرف«ه ھنوز در ک-

رش ید و او در خانه بماند و شمشیش آیای برای جھاد در راه خدا پ نهیه زمکدانست  می
اری از یه افراد بسکای  رد، آن ھم در غزوهیار نگکشه به یه دشمن ھمچون ھمیرا بر عل

ای رسول خدا! «گفت:  صل به پیامبر ین دلیت در آن سرباز زده بودند.. به ھمکشر
ه کھمانگونه  -ن ھنگام یدر ا».. ن خود مساز و...!یان جانشکودکان زنان و یمرا در م

اند! من  دروغ گفته«به او فرمود:  صپیامبر  -اند  خ موّثق آوردهیات معتبر و تواریروا
ان خانواده من و یام، پس برگرد و در م نی گذاشتهیش به جانشیدر نبود خو تو را

ه نسبت تو با من ھمچون نسبت کشوی  ن خوشنود نمییا بدینم باش. آیخودت، جانش
 .١»امبری نخواھد بود؟!یه پس از من پکر از آن یھارون با موسی باشد، غ

باشد، از  صبعد از پیامبر  س ینی علیه داّل بر جانشکچ مفھومی یب، ھین ترتیبد
 س ین سخن خود برای علیدر ا صه پیامبر کم و مقامی را یابی ز نمییث نین حدیا

ه اشاره دارد: ھمانگونه کست، بلیاسی و خالفت بعد از خودش نیند، مقام سک ر میکذ
ن یز ھمین س یاش بود، عل ن او در خانوادهیجانش ÷  اب موسییدر غ ÷ه ھارونک

ن منظوری داشت، محّمدبن یچن صدارد.. اگر پیامبر  صمنزلت را نسبت به پیامبر 
 رد!..ک نه مییرا والی مد س یه علکگماشت، بل نه نمییرا به امارت مد س سّلمه انصاری

م یتوان را می» امامت و خالفت«ّلی مسأله کث و به طور ین حدیرامون ایشتر پیات بیجزئ
 م:یابیام داده بودم، ب عییدوستان شه به کی یھا در جواب نامه

* * * 

 »:امامت و خالفت«ها در رابطه با  جواب نامه
است و » أولی به تصّرف«، ھمان » َمْولی«قی ید: معنی حقیا در نامه خود فرموده

ار کرده و در قرآن به معانی مختلف به کر کالمنجد تا چھارده معنی مجازی برای آن ذ
 ر خم از حاضران گرفتیدر غد صه رسول خدا کاری نه اقریرفته است، و به قر

                                           
 .۳۶۴تا۳۶۲ ھمان، ص -١
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مْ « هِ سِ فُ نْ نْ أَ نِنيَ مِ مِ ىلَ بِاملُْؤْ ونَ أَينِّ أَوْ مُ لَ عْ تُمْ تَ سْ لَ من كنت مواله فهذا ىلع «در جمله  »أَ

 باشد. می» فه و امامیسرپرست و خل«به معنی »  َمْولی«، واژه »مواله
 ه:کنم ک (جواب): عرض می

چ ابھامی را باقی یه ھکن مورد چنان است یدر ا صان معجزنشان پیامبر یاّوًال ب
د ناموّجه یننده به عقاکورکھای یق و دلبستگیگذارد و تنھا غبار تعّصب و عال نمی

شده  صان رسول خدا یه مانع درخشش فصاحت و دّقت بکنی است یموروثی و تلق
 .است!!

ده، دارای معانی مختلف و استعمال ش صه در سخن پیامبر ک»  َمْولی«واژه 
ار کش آشیمعنا -ا بعدش یدر قبل  -نه یقر یکه جز با وجود کمتعّددی است 

 رده است:کر کذ»  َمْولی«ر را برای یتابش، معانی زکنی در یشود.. مثًال عّالمه ام نمی
شوھر خواھر مرد  -۶پسرخواھر  -۵پسر  -۴پسرعمو  -۳عمو  -۲پروردگار  -۱

رو یتابع و پ -۱۲ کمال -۱۱بنده و غالم  -۱۰آزادشده  -۹ننده کآزاد -۸وارث  -۷
صاحب و  -۱۷ یکشر -۱۶مان یپ ھم -۱۵دھنده  نعمت -۱۴شده  نعمت داده -۱۳

د یفق -۲۲شاوند یخو -۲۱داماد  -۲۰مھمان  -۱۹ه یھمسا -۱۸ن ینش ھمراه و ھم
و  کمالسرور (نه به معنای  -۲۴گران است یزی سزاوارتر از دیه به چکسی ک -۲۳
 -۲۸ار کننده در ک تصّرف -۲۷بان یاور و پشتیار و ی -۲۶دوستدار  -۲۵ننده) کآزاد

ر و یم و امکفه و حاینشده معنای خل١ رده موّفقکه کوششی کار. و با تمام کدار  عھده
لفظی و  ک، مشتر» َمْولی«ه لفظ کرده کد و اعتراف یاألمر و... را از آن استخراج نما أولی
ب، معنای ین ترتیاست! بد -ست و سوم یمعنای ب -» ء أولی بالشی«عنای ثر به مکحّدا

حّتی بدون در نظرگرفتن -ن معانی یافت.. و از ایتوان در نه نمییرا بدون قر»  َمْولی«
نه آن در یبا توّجه به قر -ت اظھار آن یراد خطبه و موقعیمقّدمات حادثه و موجبات ا

سی کا! دوست دار یخدا« »اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالُه واََعِد َمْن اَعَداهُ «د: یفرما ه میکجمله بعدی 

ه مراد کند ک ، ثابت می»ه او را دشمن بدارد!کسی را که او را دوست بدارد و دشمن بدار کرا 
 بانی و عدم دشمنی نسبت به اوست.یاز آن، محّبت و دوستی و نصرت و پشت

                                           
 ، چاپ سوم. ۳۶۲-۳۶۳ ، ص۱ الغدیر، امینی، ج -١
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بان یاور و ناصر و پشتیبه معنای دوست و »  َمْولی«ثر موارد، کز در ایم نیرکدر قرآن 
» َمَواِلی«و  -»  َمْولی«ن معنای ین و ظاھرتریتر قییتوان گفت: حق ه میکآمده، به حّدی 

رند؛ چنانچه یگ گر در مراتب بعدی قرار مییاست و معانی د» اوریدوست و « -جمع آن 
 م:ینیب می

نَت َموۡ ﴿
َ
نَا لَٮَٰناأ  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱلَۡقۡومِ  َ�َ  فَٱنُ�ۡ
 .»اری فرما!یافران کی، پس ما را بر گروه یاور مایار و یتو «

ُ بَِل ﴿ ِٰ�ِ�نَ  َخۡ�ُ  َوُهوَ  َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ  ٱ�َّ  .]١٥٠عمران:  [آل ﴾١٥٠ ٱل�َّ
 .»اران استکاوران و مددین یاور شماست و او بھتریه خداوند کبل«

ۡوٗ�  َعن َمۡوً�  ُ�ۡغِ�  َ�  مَ يَوۡ ﴿ ونَ  ُهمۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  مَّ  .]٤١[الدخان:  ﴾٤١ يُنَ�ُ
گرداند و از  از نمیین ش را بییاور خویاوری، دوست و یچ دوست و یه ھکروزی «

 .»شوند اری نمییاوری) یچ یرھاند و آنان (از طرف ھ عذاب نمی

ْ وَ ﴿ ِ  ٱۡ�َتِصُموا  .]٧٨[الحج:  ﴾ٱ�َِّص�ُ  َونِۡعمَ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  فَنِۡعمَ  َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ  ُهوَ  بِٱ�َّ
اور یاور شماست و چه دوستدار و چه یه او دوستدار و کد یبه خدا متوّسل شو«

 .»ی استیویکن

ْ  فَإِن لَّمۡ ﴿ ٓ  َ�ۡعلَُمٓوا  .]٥[األحزاب:  ﴾َوَمَ�ِٰ�ُ�مۡ  ٱّ�ِينِ  ِ�  فَإِۡخَ�ٰنُُ�مۡ  َءُهمۡ َءابَا
اورانتان ینی و دوستان و ین صورت برادران دیدر ا د،یپس اگر پدرانشان را نشناخت«

 .»ھستند

َ  فَإِنَّ  هِ �ن تََ�َٰهَرا َعلَيۡ ﴿  دَ �َِكُة َ�عۡ َوٱلَۡمَ�ٰٓ  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ  َوَ�ٰلِحُ  وَِجۡ�ِ�ُل  َمۡولَٮٰهُ  ُهوَ  ٱ�َّ
 .]٤[التحریم:  ﴾َظهِ�ٌ  َ�ٰلَِك 
ل و ین جبرئیخداوند و ھمچنه) ھمانا کد ید، (بدانیه او ھمدست شویو اگر بر عل«

بان او یاور و پشتیز یه نکاور او ھستند و پس از آن، مالئیسته یمؤمنان خوب و شا
 .»ھستند

ْ يَدۡ ﴿ ۥٓ  لََمن ُعوا هُ قَۡرُب  َ�ُّ
َ
ۡفعِهۦِۚ  ِمن أ  .]١٣[الحج:  ﴾١٣ ٱۡلَعِش�ُ  َوَ�ِۡئَس  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  َس ئۡ َ�ِ  �َّ

شتر) است، چه بد یتر (و بیکسودش نزد انش ازیه زکخواند  اد مییسی را به فرک«
 .»اور و چه بد معاشری است!ی
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پس مولی «د: یگو ه میین آیدر ا»  َمْولی«مفھوم  دربارهر خود، یخ طوسی در تفسیش
 .١»دھد اری مییگران را یه دکاوری است یھمان 

 اور ویبه معنی » ریظھ«و » ناصر«مترادف »  َمْولی«م، ینیب ات فوق مییچنانچه در آ
 ن معنی است:ید ھمیز، مؤیر نیات زیبان قرار گرفته است.. آیپشت

ُ قُل لَّن يُِصيبََنآ إِ�َّ َما َكَتَب ﴿  .]٥١[التوبة:  ﴾َمۡولَٮَٰنا ُهوَ  َ�َا ٱ�َّ
اور یار و یرسد. او  بتی به ما نمییبگو: جز آنچه خداوند بر ما مقّرر داشته، مص«

 .»ماست

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ ِينَ  َمۡوَ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ نَّ  َءاَمُنوا

َ
 .]١١[محمد:  ﴾١١ لَُهمۡ  َمۡوَ�ٰ  َ�  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوأ

اوری یار و یچ یافران ھکاور مؤمنان است، و یه خداوند کن بدان سبب است یا«
 .»ندارند
» أولی به تصّرف«را به معنای »  َمْولی«توان  ز نمییه نین دو آیه در اکداست یامًال پک

ز یافران نکنًا خداوند عالوه بر مؤمنان، بر یقیرا یداری امور گرفت؛ ز سرپرستی و عھدهو 
اور یدار تمام امور زندگی و مرگشان است، اّما قطعًا دوستدار و  سرپرستی داشته و عھده

فر و ضاللت کشه سرپرستان و ائمه یافران ھمکن، یست، و گذشته از ایافران نک
 .٢اند! داشته

ار رفته است و کز به ین» رّب؛ پروردگار«ن لفظ درباره خداوند به معنای یدر قرآن، ا
و سرور و منِعم و سرپرست و أولی به تصّرف و... ھم  ک، مال»رّب «ه کم یدان می
ر خدا منتفی است؛ یت است و برای غیاز شؤون ربوب -تمامًا  -ن معانی یرا ایباشد؛ ز می

 د:یفرما چنانچه می

ٓواْ إَِ� ﴿ ِ َوُردُّ  .]٣٠[یونس:  ﴾ٱۡ�َقِّ  َمۡولَٮُٰهمُ  ٱ�َّ
 .»نشان است، بازگردانده شدندیه پروردگار راستکبه سوی خداوند «

                                           
 .۲۹۸ ، ص۷ التبیان، طوسی، ج -١

ِينَ وَ ﴿فرماید:  چنانچه می -٢ ْ  ٱ�َّ وۡ  َ�َفُرٓوا
َ
ُٰغوُت ُم ِ�َآؤُهُ أ و کسانی که کافر ھستند، . «]۲۵۷[البقرة:  ﴾ٱل�َّ

ٗة يَۡدُعوَن إَِ� ٱ�َّارِ� َوَ�ۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ  َ�ُٰهمۡ وََجَعلۡ ﴿فرماید:  یا می». طاغوت سرپرست ایشان است �ِمَّ
َ
َ� أ

وَن  و ما آنان را امامان و پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به سوی آتش . «]۴۱[الفصص:  ﴾٤١يُنَ�ُ
 ».گردند و روز قیامت (از سوی کسی) یاری نمیخواندند  (دوزخ) می
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ه قبل ثابت یدر آ»  َمْولی«ن معنا را برای یا -ه بعد یدر دو آ -و جمله بعدی آن 
 ند:ک می

ُ فََ�ٰلُِ�ُم ﴿  .]٣٢[یونس:  ﴾ٱۡ�َقُّ  َر�ُُّ�مُ  ٱ�َّ
 .»ه پروردگار شماستکپس آن است خداوندی «

 استعمال شده است:» وارث«به معنای »  َمْولی«ز یه قرآن نیدر دو آ

اِن ﴿ ا تََرَك ٱۡلَ�ِٰ�َ ٖ َجَعۡلَنا َمَ�ِٰ�َ مِمَّ
ۡقَرُ�ونَ وَ َولُِ�ّ

َ
 .]٣٣[النساء:  ﴾ٱۡ�

 .»میقرار دادشاوندان واگذارند، وارثانی یه پدر و مادر و خوکبرای ھمه، از آنچه «

 .]٥[مریم:  ﴾َوَرآءِي ِمن ٱلَۡمَ�ِٰ�َ  ُت �ّ�ِ ِخفۡ ﴿
 .»مکمنایمن پس از خودم، از وارثانم ب«

عبد و «در برابر » کد و سرور و مالیس«به معنای »  َمْولی«ات قرآن، یی از آیکدر 
 آمده است:» برده

بۡ ﴿
َ
َحُدُهَمآ �

َ
ٰ  َ�ۡقِدرُ  َ�  َ�مُ أ ءٖ َوُهَو  َ�َ ۡ�َ ٰ  .]٧٦[النحل:  ﴾لَٮٰهُ َموۡ  َ�ٌّ َ�َ
ست و او سرباِر آقا و سرور یاری توانا نکچ یی از آن دو برده، ُگنگ است و بر ھیک«

 .»ش استیخو
ه برخی از مفّسران آن را به کبه نحوی آمده »  َمْولی«ات، قرآن لفظ یی از آیکدر 
ْولی«معنای 

َ
 د:یفرما اند.. می دانستهش ُمحتمل یه آن را براکن یا ایگرفته، »  أ

﴿ 
ۡ
ۖ  َوٮُٰ�مُ َمأ  .]١٥[الحدید:  ﴾ٱلَۡمِص�ُ  َو�ِۡئَس  َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ  ِ�َ  ٱ�َّاُر

 .»پناھگاھتان آتش است و آن موالی شماست و چه بد بازگشتگاھی است«
م، در یم نداریرکدی از قرآن یگر، مؤین احتمال و رّد احتماالت دیالبته برای اثبات ا

چ یار برد و ھکش به یدات قرآنی، براییگر از تأیان از برخی معانی دتو ه میکحالی 
را به »  َمْولی«ه ین آیرسد؛ از جمله اگر در ا ز به نظر نمییموجبی برای انصراف از آنھا ن

نی با آتش، معادل یم، مصاحبت و ھمنشیریبگ» نیصاحب و ھمراه و ھمنش«معنای 
ار یه در قرآن بسکاست » نان آتشیھمنشأصحاب النار؛ ھمراھان و «معنوی اصطالح 

ن به یه قبل، منافقیرا در آین معناست؛ زید ایز مؤیات نیاق آیه سکار رفته، خصوصًا کبه 

َعُ�مۡ ﴿ ند:یگو ن مییمؤمن لَۡم نَُ�ن مَّ
َ
و  »م؟یا ما ھمراه و با شما نبودیآ«. ]۱۴[الحدید:  ﴾�

 ».ن شماست!یامروز آتش، ھمراه و ھمنش«شود:  می  در جوابشان گفته
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ْولی«نجا به معنای یرا در ا»  َمْولی«حّتی اگر 
َ
ه کد معلوم شود یم، باینکفرض »  أ

 ه قبل و لفظین در آینجا با توّجه به سؤال منافقیست؟ طبعًا در ایت آن در چیوجه اولو

ت یه وجه اولوکشود  ه مورد نظر، واضح مییدر آ »بازگشتگاه املصري؛«و  »؛ پناھگاهمأوا«
آتش از ھر «شود:  ن مییه چنیجه، معنای آیدر مصاحبت و مجالست است. در نتآتش 

 ».تر است ستهینی با شما شایز به ھمراھی و ھمنشیچ
ْولی«ث، به معنای یرا در حد»  َمْولی«ن، اگر جنابعالی یبنابرا

َ
ل ید، چه دلیریگ می»  أ

است؟! چون » فأولی به تصّر «د منظور از آن فقط ییگو ه میکد یلغوی در دست دار
باشد.. » اوری و...یأولی و سزاوارتر به محّبت و بزرگداشت و «ن است مراد از آن کمم

ن ید؟ در ایدان می» أولی به تصّرف«را تنھا »  َمْولی«ه لفظ کشود  ز موجب مییچه چ
 د:یفرما ه میکد ییگو ه چه میین آیصورت، درباره ا

وۡ ﴿
َ
ِينَ  �ِإِبَۡ�ٰهِيمَ  ٱ�َّاِس  َ� إِنَّ أ َبُعوهُ  لَ�َّ ِينَ ِ�ُّ وَ ٱ�َّ  َوَ�َٰذا ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  .]٦٨عمران:  [آل ﴾َءاَمُنوا

امبر و مؤمنان ین پیروانش و ایم، پین مردم نسبت به ابراھیھمانا سزاوارتر«
 .»ھستند

اند! در  نبوده» أولی به تصّرف«نسبت به او  ÷  میروان ابراھیه پکواضح است 
ْولی«را به معنای »  َمْولی«ز، اگر یر نیث غدیحد

َ
ن ییت را تعیستی وجه اولویم، بایریبگ»  أ

اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالُه واََعِد َمْن «ه فرمود: ک صالم پیامبر کم و طبعًا با توّجه به ادامه ینک
و عدم دشمنی و خصومت با  س یاری علیه دوستی و نصرت و کشود  روشن می »اَعَداهُ 

عنی ین معنی با قرائن خارجی، یه اکن است یر مؤمنیو نسبت به سات ایاو، وجه اولو
ن آنھا و یه بکی یدورت و رنجش نابجاکه ک س یر ھمراھان علیو سا سدهیماجرای بر

 امل دارد.کد آمده بود، مناسبت تاّم و یپد س یعل
ه به عنوان مقّدمه، سخنان خود را با جمله ک صالم پیامبر کًا اّما در مورد صدر یثان

آغاز فرموده،  »ستم؟یا از خودتان به شما سزاوارتر نیآ« .»ألست أوىل بكم من أنفسكم؟«
ردن و نفوذ امر در کاین جمله برای مھیرا ایقرار داد؛ ز»  َمْولی«نه یتوان آن را قر نمی

ان و مال خود، در زمان بر ج» أولی به تصّرف«را  س یس، علکچ یآغاز سخن آمده و ھ
ت یادآوری مقام اولویبا  صا بعد از رحلتش نداست! در واقع پیامبر ی صرسول خدا

ش داشته و مقصودش ید بر مطلوب و خواسته خوکیش نسبت به مؤمنان، قصد تأیخو
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د، برای اطاعت از یدان شتن مییه اگر مرا أولی و سزاوارتر به خود و ُمطاع خوکن بوده یا
د و یی نسبت به او دست بردارید و از بدگوییراه دشمنی و مخالفت نپو من، با علی
 .د!ینکغ نیتش درید و از حمایاور او باشیدوستدار و 

ْولی«را به معنای »  َمْولی«د، ینکث، خوب توّجه ین حدیاگر در جمله آغاز
َ
»  أ

من «فرمود:  ن مقصودی داشت، پس از مقّدمه مییچن صرا اگر پیامبر ید؛ زیریگ نمی
 صب مفھوم مورد نظر پیامبر ین ترتیرا به ای؛ ز»نت أولی بنفسه فھذا علی أولی بهک

ه استعمال لفظ کشد، در حالی  به ھمان وضوح و شّدت مقّدمه مطرح و طلب می

ْولی«
َ
 - »من كنت مواله...«عنی یالم و عدم استعمال آن در جمله اصلی، کدر مقّدمه »  أ
ن صورت یه در اکست یموّجه ن -شود  د آن اداء میکید و تأییه اصوًال مقّدمه به قصد تأک

المقّدمه از مقّدمه به صورتی  د، و ذیکد از مؤکاسته خواھد شد و مؤکاز وضوح مطلوب 
متری برخودار کشود و مقصود و جمله اصلی، از وضوح و شّدت  تر مطرح می فیضع

 .ند!کن یچن صه پیامبرکخواھد بود، و حاشا 
 د:یفرما ه میکه است ین آی، اشاره به اصن پیامبر یالم آغازک

ۡوَ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿
َ
نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  بِٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  أ

َ
ۥٓ  أ ۡزَ�ُٰجُه

َ
َ�ُٰتُهمۡ  َوأ مَّ

ُ
 .]٦[األحزاب:  ﴾أ

 .»شانندیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و ھمسرانش مادران ایپ«
» نبّوت«بر مؤمنان، تنھا  صت پیامبر یه سبب اولوکن است یی از اکن حایو ا

م ینیب م، میینکه دّقت ید.. اگر به آیآ ت الزم مییاوست و طبعًا از عدم نبّوت، عدم اولو

، صفت و صه به جای نام پیامبر ک، بل»حممد أوىل باملؤمنني من أنفسهم!«ه نفرموده: ک
ه کسی کن، یبنابرا اد شده است.ی» النبی«ده و از او، به عنوان یر گردکمقام نبّوت ذ

ت بر مؤمنان باشد.. یتواند ھمچون او، واجد اولو ست، نمیین» امبریپ«واجد مقام خاّص 
ه که یرا در ادامه آیاست؛ ز» الف و الم عھد«ه آمده، یه در آک» النبی«لمه کدر » ال«

َ�ٰتُُهمۡ ﴿ د:یفرما می مَّ
ُ
ۥٓ أ ۡزَ�ُٰجُه

َ
به خود » ه«ر ی، ضم»شانندیو ھمسرانش مادران ا« ﴾َوأ

تنھا شخص » النبی«ه منظور از کن معنی است یگردد و مثِبت ا برمی صپیامبر 
ھم به سبب نبّوت  صگر، و پیامبر یسی دکاسالم است و بس؛ نه  صپیامبر 
از فرزندانش دارای آن نبّوت نبوده و  یکچ یو ھ س یافته و علی» تیاولو«اش  خاّصه
 برخوردار نبوده و نخواھند بود!. منانت نسبت به مؤیجه، از آن اولویدر نت
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از معانی لغوی لفظ عدول  -ش یای خو ق فرقهیل عالیبه دل -د یثالثًا اگر بخواھ
ه کد، ھمانطور یقائل شو س ی، مقام خاّصی برای عل» َمْولی«ق واژه ید و از طرینک

به ذھن، مقام نبّوت و  صن شأن از شؤون پیامبر یتریکن و نزدیارترکد آشیدان می
امبر و رسول پنداشته نشود، ی، پس یه علکنین صورت برای ایرسالت اوست. در ا

ه ذھن را از کداشت  دی در جمله وجود مییق - ١»ت منزلتیروا«ھمچون  -ستی یبا
 .رده و به مقام مورد نظر متوّجه سازد!ک ن معنی منصرفیا

اند  نتوانسته -ار یوشش بسکرغم  علی -عه یاز علمای ش یکچ ین، ھیعالوه بر ا
 -و... بتراشند! حال » والی«، »ریام«، »مکحا«، »امام«، »فهیخل«معنای »  َمْولی«برای 
ل مواجه کن مشیم، با ایریفه بگیرا به معنای خل»  َمْولی«لمه کاگر به زور  -فرضًا 
 س یدر مورد عل سی نبود تا بخواھد آن خالفت راکفه یخل صه پیامبر کم شد یخواھ

ن یم، ایریبگ» امام«را به معنای »  َمْولی«ا اگر به فرض محال، یز به تحّقق برساند، و ین
با اعتقادات  -ز داشت یه عالوه بر نبّوت، مقام امامت نک - صموضوع با وجود پیامبر 

ور است کمذ» افیک«ه در کچنان -ع یرا بنابر مذھب تشیعی تصادم و منافات دارد: زیش
شود! و  ش از خود، به امامت نائل مییاِت امام معصوم پین لحظه حیر امامی در آخرھ -

الم، امامت و کن یم مقصود از اییم و بگوینکن تعارض اصرار یی از ایرھا ٢اگر برای
» بعدی؛ بعد از من«لمه کد یاست، لزومًا با صبعد از پیامبر  س یخالفت بالفصل عل

به معنای » مولی«زمان، دو  یکاسالم، ھرگز در  را دریشد! ز ر میکث ذیز در حدین
ه از لفظ کار برده کدی به ینه ق صه پیامبر کمتصّرف در امور وجود ندارد! در حالی 

نار کگر شؤونش، بریده شود و دیفھم» فهیأولی به تصّرف و امام و خل«فقط »  َمْولی«
ه معّلم و ک - صار از پیامبر کن یرده است، و اکر کرا ذ» بعدی«د یبماند و نه ق

 ست.یرفتنی نیپذ -ر مسلمانان است تگیھدا
ت و الزمه بالغت و یه مقتضای ارشاد و ھداکچنان - صه پیامبر کست یی نکش

ن مستحّبات، و حّتی آداب نشست و یترکوچکه کتمام واجبات و بل -فصاحت اوست 

                                           
نَُّه ال نيَِبَّ َ�ْعِدي« -١

َ
لَِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس إِال � نَْت ِم�ِّ بَِمْ�ِ

َ
، أ ُّ ای علی! منزلت تو نسبت به من، . «»يَا يلَعِ

 ».ھمچون منزلت ھارون نسبت موسی است، غیر از آن که پس از من پیامبری نخواھد بود
و  ۷۱۹تا۷۱۷، روایات ۲۷۴-۲۷۵-۳۸۱ ، کتاب الحّجة، ص۱ ، ج»اصول کافی«ود به رجوع ش -٢

 . ۹۸۵تا۹۸۳
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اعّم از حاضر و  -بی ه ھر آشنای به زبان عرکبرخاست و خورد و نوش را به نحوی 
ن ین، اگر در ایان فرموده است. بنابرایابد، بیّلف، معنای مقصور را درکبدون ت -ب یغا

ه بنا به قواعد کد ین بگوین چنیالمی اک صن!، پیامبر یی از اصول دیکموضوع مھّم و 
اذ یالع -رد که منظور جنابعالی است، از آن استخراج کی را یزبان عربی، نتوان معنا

لغ و ارشاد اثبات یاش را در تب انگاری ا سھلیانش یعدم بالغت و قصور ب -بالّله 
 .م!!یا ردهک

به زبان عربی  -ه کن در قرآن ید -و حتی فروع  -از اصول  یکچ یاز طرفی، ھ
را در قرآن ین صورت اعالم نشده است! زیده، بدینازل گرد - ١ار و بدون اعوجاجکآش
و » نبّوت«و » معاد«و » دیتوح«ر درباره یناپذ واضح و خالفه یه صدھا آکم، دھھا بلیرک

الاقل به اجمال  -ن موارد یگر موجود است و در تمامی ایالت دیاری از فروع و تفصیبس
، قابل حصول است، اّما چرا درباره اصل اساسی و »سّنت«ث و یه بر حدکیبدون ت -

شده و به جای وضوح و  کن روش مترویا -ان یعیبه قول ش -»! امامت«سعادتبخش 
اّدعا  -در خصوص امامت  -ه کاتی ھم یده است!.. آری! آیھام را برگزیصراحت، ابھام و ا

د از توّجه به ی، غالبًا با»امامت«ه برای قبول ارتباط آن با اصل کاتی است یشود، آ می
ا گفته یه تا انتھاء، خودداری شود!! و یا خواندن آین آنھا، یاق بیات قبل و بعد آن و سیآ

ه، وقتی کنیتر ا بیست!! و عجیث، ابدًا قابل قبول نین احادیات، بدون این آیشود: ا می
م و از الفاظی استفاده یابی ز خالی از ابھام نمییم، آنھا را نیرو ث ھم مییسراغ آن احاد

ه یکر حالست و ھشت معنی دارد!! دیم بک ه به اعتراف خودشان، دستکشده 
ت ید برای ھدایترد ح بود، بییامًال فصکص و در عربی یت خلق حریه بر ھداک صپیامبر

ن موضوع مھم یچن -ه نشود ینده قابل توجیه در آکای  به گونه -مردم و اتمام حّجت 
ه آن را با کفرمود؛ نه آن  ان میین عبارات بیرتریدناپذین و تردیتر و اساسی را با واضح

 .٢ند!کبازگو  کنا و رمزگونه و شبھه دهیچیاسلوبی پ

                                           
ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ -١ ِيٓ  ِ�َّ نَزَل  ٱ�َّ

َ
ٰ  أ ُۥ َ�َۡعل َولَمۡ  ٱۡلِكَ�َٰب  َ�ۡبِدهِ  َ�َ  .]۱[الکھف:  ﴾١ِعوََجۜا  �َّ

 -ھستند  س امامت الھی علی که معتقد به -این پیچیدگی به حّدی است که حّتی در روایات شیعه  -٢
طبرسی آمده که گروھی از انصار، » احتجاج«نیز به آن، اعتراف شده است؛ چنانچه در کتاب 

بفرستند تا  صمقصود پیامبر را از خطبه غدیر نفھمیدند!! و ناچار شدند کسی را نزد پیامبر 
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ه ک - سحارثة دبنیاز ماجرای ز -»! امامت«عنی ی -ن یی از اصول دیکت یا اھّم یآ
  ه حّتیکھف کت ماجرای اصحاب یا اھمیمتر است؟! آک - ١حًا در قرآن آمدهینامش صر

شتر ینی! بیاصل د یکوتاھی نشده، از مسأله امامت، کر سگشان در قرآن کاز ذ
 .٢است؟!

نازل  -امت یتا ق -ت مردم یز را فرونگذاشته و برای ھدایچ چیه ھکتابی کا یآ
ن مردم، و حّتی به جنگھا و منازعاتی یه موجب تفرقه و اختالف در بکموضوعی  ٣شده،
دھد؟  ل شرح مییند و موضوع گذشتگان را به تفصک می کانشان منجر شده، تریدر م

ح مسأله یر صرکی ندارد از ذیتابش شرم و اباکدر » پشه«ر که از ذکا پروردگاری یآ
 ت مردم؟!.ین است روش ھدایا ایند؟! آک امتناع می ٤» امامت«

ر أبوالفتوح رازی یی به تفسیر، نسبتھایث غدیردن حدکاعتبار د: برای بییا فرموده
 .قت نداردیه حقکد یا داده

 ه:ک(جواب): در صورتی 
ه کشناسی توّجه داشت  خیّلی در تارکن اصل ید به ایر خم، بایرامون حادثه غدیپ
آن  -ط جنبی یشرا -توّجه به مقّدمات و مقارنات  خی را، بییداد تاریچ رویتوان ھ نمی

ه، در ین پایخ خواھد شد.. بر ایف تارید موجب تحریترد ار، بیکن یرا ایرد؛ زکبررسی 
مر کما فقط  -ز یھمه چجدا از  -ه کست ین تصّور درست نیر خم، ھرگز ایحادثه غد

نت کمن «آورد:  اد برمییه فرکم ینیبر پاالن شتران بب صرا در دست پیامبر  س یعل
م و خصوصًا یبعد از او پی ببر س ینی علینجا به جانشیو از ا» مواله فھذا علی مواله

اللهم «ه کست ین گونه دعا نیو سوزان، جای ا کابان خشیدر ب«ه: کم ینکاستدالل 

 .»ان باشد!ینی و امامت در مید موضوع جانشیپس با«! »عاد من عاداهاله ووال من وا

                                                                                                       
ان توضیح نیز، الفاظی از حّتی در ھم صمقصودش را دریابند و آن گونه که در روایت آمده، پیامبر 

 و... را به کار نبرد!!.» أولی األمر«، »والی«، »امام«، »خلیفه«قبیل 

ا قََ�ٰ َز�ۡ ﴿ -١  .]۳۷[األحزاب:  ﴾َوَطٗر� َزوَّۡجَ�َٰكَها َهاّمِنۡ ٞد فَلَمَّ

 در سوره کھف آمده است. -٢

ۡط ﴿ -٣ ا فَرَّ  .]۳۸[األنعام:  ﴾ءٖ ِمن َ�ۡ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  ِ�  َنامَّ

َ ٱ ۞إِنَّ ﴿ -٤ ۦٓ َ� �َسۡ  �َّ ن يَۡ�ِ  َتۡ�ِ
َ
ا َمَثٗ�  َب أ  . ]۲۶[البقرة:  ﴾فَۡوَ�َهاۚ  َ�َما َ�ُعوَضةٗ  مَّ
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عی یّلمان شکه متأّسفانه، متک -ی یدی و قرون وسطایشناسی تجر خیتار کن سبی
بردن به  را برای پییست؛ زیشناسان ن خید تارییمورد تأ -نند ک قرنھاست آن را دنبال می

د و یط آن دیان و مقّدمات و شراکظرف زمان و مع را در ید وقایخی، بایق تاریتمام حقا
ر یداد غدیح داد تا رویر پاسخ صحین حادثه به سؤاالت زید در ایعلل آن را شناخت.. با

 ل شود:یبه درستی تحل
 صه در آن اجتماع حضور داشته و سخن رسول خداکسانی کاز  یکچ یچرا ھ -

ساعده و تمام دوران  بنیفه یردند و در سقکری نین تعبیدند، از آن چنیرا شن
ای به آن ننموده و بدان استناد  ری و حتی اشارهکن، ذیخالفت خلفای راشد

 .١نجستند؟!
وه کم و پرشیه و در مراسم عظکعبارت مزبور را در م صچرا پیامبر  -

اتی و ین مسأله حیه و ھمراھان او از اکرد تا ھمه مردم مکالوداع اداء نحجة

 صوند و به ھمه اتمام حّجت گردد؟! چرا پیامبر ن! با خبر شیی از اصول دیک
رساندن  ه در به قدرتک -نه ھم ینه نفرمود تا اھالی مدیآن عبارت را در مد

بشنوند و شاھد مقال باشند و پس از  -فه، نقش اّول و اساسی داشتند یخل
ان، و کتنھا و تنھا در ھمان م صنند؟! چرا پیامبر کعت یب س یرحلتش با عل
 .رد؟!کن جمله را عنوان یبار ایکبرای ھمان 

حًا از آنھا یه در قرآن صرک -ن و انصار یاز مھاجر - صچرا صحابه رسول خدا  -
و بالفاصله پس از  ٢جّدی نگرفتند -عه یبه زعم ش -ل شده، آن خالفت را یتجل

ساعده جمع شدند و خواستند برای خود از  فه بنییدر سق صپیامبر   فوت
رده کد خالفت یاندکرا  سر کنند؟! چرا ھمگی أبوبکم انتخاب کشورا، حاق یطر

 .٣ردند؟کعت یو باالخره بعد از مباحثاتی با او ب

                                           
عقیده نبودند و این ناشی از آن بود که  اصحاب، در اینکه خلیفه چه کسی است، با ھمدیگر ھم -١

و نه  - سو نه أبوبکر سفرد خاّصی را به خالفت نصب نفرموده بود.. نه علی صپیامبر
 ای نکردند!. ھیچ کدام به وجود نّصی بر خالفت آنھا اشاره -طرفدارانشان 

 رجوع شود.» صاصحاب پیامبر «به فصل  -٢

شد، ھرگز در مقابل این نّص  به عنوان خلیفه و امام از طرف خدا و رسولش نصب می ساگر علی -٣
 گرفت. شد و بیعتی صورت نمی صریح، شورا تشکیل نمی
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 -ھزار نفری ۱۲۰ن یو به قول بعضی از موّرخ -ھزار نفری  ۷۰ت یچرا از جمع -
ر خم مبنی بر یرا در غد صه ھمگی فرمان پیامبر یعه امامیه به قول شک

تی در کام و حریده بودند، قیده و فھمیم خدا شنکبه ح س ینی علیجانش
وت کت مسلمانان را سیمشاھده نشد و جمع سر کاعتراض به خالفت أبوب

 .١فراگرفت؟!
ھستم » منصوب من عندالّله«ھرگز نگفت: من  صپس از پیامبر  س یچرا عل -

ه کای  گر صحابهینم؟! چرا او و دکپوشی  م الھی چشمکستم از حیو حاضر ن
درباره  -عه یبه زعم ش -ه کاتی یث و آین حدیعه ھستند، به اید احترام شمور

گر خلفای یو د سر کرده و با أبوبکاند، استناد ن خالفت و امامتش نازل گشته
ن ییی از جانب خدا تعیومت و فرمانرواکبرای ح اگر او ٢ردند؟!کعت ین بیراشد

د نمود؟! ییش تأیعت خویگر خلفاء را با بیو د سر کشده بود، از چه روی أبوب

                                           
و مدح و تمجید قرآن کریم از آنھا،  صی که قوت ایمان اصحاب فداکار و مجاھد رسول خدا در حال -١

 توّسط ایشان، تناقض صریح دارد. س  با کتمان خالفت الھی علی
، بیش از ھفتاد یا ھشتاد و سه روز فاصله نداشت صدر حالی که حادثه غدیرخم تا رحلت پیامبر  -٢

را  صه، سال دھم ھجری واقع شد و اگر وفات پیامبر الحج (ماجرای غدیر، روز ھجدھم ذی
» الفصول فی سیرة الرسول«کثیر که در کتابش  ھمچون إبن -صفر بدانیم، ھفتاد روز و چنانچه ۲۸

گذشت)، اگر داستان غدیر  روز از واقعه غدیرخم می ۸۳األّول بدانیم،  ربیع ۱۲حداکثر  -آورده 
ھزار مسلمان به حج آمده ۱۲۰اشد که رسول خدا در میان اند، راست ب بدانگونه که شیعیان آورده

 سخوانده و علی -ای از کتب شیعه موجود است  که در پاره -ای طوالنی بدان تفصیل  بود، خطبه
را به عنوان خلیفه و امام مسلمانان به فرمان خدا نصب کرده و از مردم بدین عنوان بیعت گرفته! و 

ه روز در آنجا توّقف نموده! و از زنان نیز اخذ بیعت فرموده! و... حّتی ای از روایات، تا س حتی در پاره
آنگاه بالفاصله پس از  -قّصه قلم و دوات  -الموت خود نیز در صدد استحکام آن بوده!  در مرض

  تمامشان به جز اندکی به تمام این تأکیدات پشت پا زده و ابدًا سخنی از علی صرحلت رسول خدا 
و منصوبیتش در غدیر و بیعت مردم با او در آنجا را نیاوردند، باید گفت که داستانی عجیب است!  س

چگونه ھمگی آنھا پس از گذشت کمتر از سه ماه، امری به آن اھّمیت را فراموش کردند و تمام 
 عمرشان، آن را به یاد نیاوردند و از آن سخنی نگفتند؟!.
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ن شما یتر قاضی«؛ »م علیکأقضا. «١عه،یت شیدر روا صطبق فرموده پیامبر 
ی یه حّق خداکنگونه قوی و قاطع را ین قاضی، حّجتی بدیا بزرگتری، آ»علی است

ه کپردازد؟ چه شد  رد و به مسائل فرعی مییگ ده مییند، نادکخودش را ثابت 
م الھی سرباز زدند و با کاز انجام ح س یمسلمانان و در رأس آنھا خود عل

ه کنین و غاصبان خالفت به مبارزه برنخاستند؟ به فرض ایان دروغیمّدع
 یردند و مرتد شدند، چرا علکچی یھمگی از امر خدا سرپ صاصحاب پیامبر 

ح و یند، امر صرک عه تنھا بدانھا اعتراف مییه شکای  ا چھار صحابهیو آن سه  س
ا یده گرفتند و بالفاصله یناد س ینی علیرا مبنی بر جانش قاطع خدا و رسولش

 .٢د اجرا شود!یه باکردند؟ امری کعت یب سر کر با أبوبیی تأخکبا اند

                                           
 -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شیخ کاشف نھج مستدرک -۳۰۲ الغارات ثقفی، ص -١

منار  -، چاپ نجف ۱۲۱ ، ص۲ اإلسالم األمالی، شیخ طوسی، ج البالغه شرح فیض ، نھج۶۲نامه 
 .۵۳۲ ، ص۳ ناسخ التواریخ، ج -۳۷۳ الھدی، علی بحرانی، ص

ُ  قََ�  إَِذا ِمَنةٍ ؤۡ ِمٖن َوَ� مُ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿ -٢ ۡمًرا ۥٓ ُسوُ�ُ  َورَ ٱ�َّ
َ
ن أ

َ
ۡمرِهِۡمۗ  ِمنۡ  ٱۡ�َِ�َةُ  لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

َ
 َوَمن أ

َ  َ�ۡعِص  بِينٗ َضَ�ٰٗ�  َضلَّ  َ�َقدۡ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ ۡمُر ٱ ... ٣٦ا مُّ
َ
ِ َمفۡ َوَ�َن أ  ]۳۷-۳۶[األحزاب:  ﴾٣ُعوٗ� �َّ

ھیچ مرد و زن مؤمنی، زمانی که خدا و رسولش به امری حکم کنند، اختیاری از خود در آن «
ندارند (و اراده ایشان باید تابع اراده خدا و رسولش باشد) و ھرکس ھم از دستور خدا و پیامبرش 

». گردد... و امر و فرمان خدا باید اجرا شود سرپیچی کند، گرفتار گمراھی کامًال آشکاری می
از روی مصلحت بود که اینگونه عمل کرد!  س  گویند: علی شیعه عمومًا در پاسخ به این سؤال می

و یا ھرکسی  س  دانند چه چیزی مصلحت است یا علی پرسیم: آیا خدا و رسولش بھتر می می
به منظور حفظ اّتحاد و اّتفاق مسلمانان از ذکر  س  توان گفت که علی دیگر؟ ھمچنین نمی

 س  ر امامت و خالفتش وارد شده، خودداری کرده است؛ زیرا محال است که علینصوصی که د
حکمی الھی را کتمان کند؛ آن ھم زمانی که ابراز و آشکارکردنش در آن شرایط، کامًال اقتضاء 

بیعت کرد، پس حکم خدا و  سبا أبوبکر  -بنابر ھر توجیھی  - س  کرد.. بنابراین، چون علی می
نیست که  س  رفته و تسلیم ظلم و ستم گشته است! آیا این توھین به علیرسولش را نادیده گ

گفته شود: خداوند و رسولش او را به عنوان خلیفه مسلمانان انتصاب نموده، ولی او مصلحت دید 
 .و سایر خلفاء بیعت کند؟! سنادیده بگیرد و با أبوبکر  -بنابه ھر دلیلی -که امرشان را 
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ه دارای معانی مختلف ک -»  َمْولی«لمه که فرمود، کدر عبارتی  صچرا پیامبر  -
ا بعد از آن یه قبل کای  نهیشه با قریق آن، ھمیو متعّددی است و فھم دق

را در » تیوال«ار برد، و کرا به » عاد«و » وال«و افعال  -د، مربوط استیآ می
 -عه یش کق مداریبه تصد -ن عبارت را ینه آن نھاد؟ چرا ایو قر» عداوت«برابر 

                                                                                                       
است؛  است که ھرگز زیر بار زور نرفته و با عدالت کامل عمل کردهکسی  س  در حالیکه علی 

به خالفت برگزیده شد، با وجود مشکالت فراوانی که پیش آمده  س  چنانچه وقتی بعد از عثمان
 کرد، جنگید و فرمود: رفت و با او بیعت نمی بود، با معاویه که زیر بار حکومتش نمی

 .»ما ليس به وآخر منع الذ عليهأال وإنى أقاتل رجلني: رجال ادعى « 
جنگم: مردی که اّدعای چیزی کند و از آِن او نباشد، و دیگری مردی که  من ھمواه با دو مرد می« 

 ).۱۷۲، کالم ۳البالغة، شرح فیض اإلسالم، جزء (نھج». خودداری کند از چیزی که به عھده اوست
را غصب کرده و مّدعی خالفتی  س خدایی علیگانه، حّق  طبق این فرموده، اگر واقعًا خلفای سه 

دارای چنین حّقی بوده و از  س جنگید و اگر واقعًا علی اند که از آِن آنھا نبوده است، با آنھا می شده
 جنگید!.. آن خودداری کرده، بایستی طبق فرموده خویش با خودش می

ت، مقّصر اصلی و نخستین، خود بنابراین، اگر امامت به این کیفیت که شیعه معتقد است، وجود داش 
بوده که در ھیچ موردی از آن سخنی به میان نیاورد و مّدعی منصوبیت خود از جانب خدا و  سعلی

نشد و در این باره تا این حد سستی کرد! اگر به راستی از طرف خدا و رسولش برای خالفت  ۶ رسول
مخالفت کند و مانع باالرفتن او به منبر  ستعیین شده بود، واجب بود که تا سرحّد شھادت با أبوبکر 

فلق احلبة وبرء النسمة لو عهد  يوالذ«فرمود: » بن عباد قیس«شود؛ چنانکه بنا به روایت  صپیامبر 

قسم به کسی « »درجة واحدة من منربه قحافة يرقى يف أيب أترك إبن إىل رسول اهللاّ عهدا جلادلت عليه ومل

عھدی با من کرده بود، با شتاب و  صخلق کرد، اگر رسول خدا که دانه را بشکافت و جھانیان را 
 ».ای از منبر برآید! قحافه (أبوبکر) به پله گذاشتم پسر أبی شتافتم و نمی چابکی بر آن می

خورد که حاضر نیست در ھیچ شرایطی، به  آیا این حرفھا شایسته کسی است که به خدا سوگند می 
در مورد  س طالب بن أبی آیا رفتارش با برادرش عقیلاندازه یک سر سوزن از حق بگذرد؟ 

العملش در برابر درخواست برادر نابینایش فقط  درخواستش مبنی بر بیشترنمودن سھمش، و عکس
در برابر خواسته برادر نابینایش، آن عکس العمل  سیک داستان است یا حقیقت محض؟ اگر علی

اصبان خالفت، یکی از اصول دین! امر صریح و شھره خاّص و عام را نشان داد، چرا در مقابل غ
ترسید؟ یا اینکه  سسکوت کرد و آن را به دیده اغماض نگریست؟ آیا علی صسفارش رسول خدا

 پذیر بود؟!. فقط در برابر ضعفاء، قوی و برحق، و در مسائل الھی انعطاف
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ش از یو ھمراھانش در تصّرف پ س دهیاز جانب بر -ه کنه عداوتی یپس از زم
 فرمود؟ش آمده بود، یپ س یبا عل -ات کموقع اموال ز

ل: یلمات روشنی از قبک -ان بود ینی در میاگر مسأله جانش - صچرا پیامبر  -
ار کر به ین امر خطیان ایرا برای ب» امام«و » أولی األمر«، »ریام«، »فهیخل«

آور  هینده توجیدر آ -انًا یاح -گران ینبرد تا به مقصود رساتر باشد و برای د
بود، » أفصح من نطق بالضاد«ه کسی کار برای کن ینشود؟ چه مانعی در ا

 .١وجود داشت؟!
م و یتر بنگر قیرخم، عمیه به حادثه غدکدارد  ن سؤاالت ما را وامیین، ایبنابرا

ان حج و یش از پایه پکم ینیب م، میینکن یم.. چون چنینکق یمقّدمات آن را تحق
به مخالفت و دشمنی  س ینه، جماعتی با علیه به سوی مدکاز م صبازگشت پیامبر 

نندگان در ک تکمن آمده و به شریاز  س یه با علکبودند، و آنھا سپاھی بودند  برخاسته
 د:یگو تابش میکدر » نییعّالمه ام«وسته بودند.. یحج پ

الذين أتوا من اليمن مع عىل قيمني بمكة وأما الذين حجوا فأكثر من ذلك كاملو«

 .٢»موسى أيبؤمنني وأمريامل

سانی کنھا بودند؛ مانند یش از ایه مراسم حج را به جای آوردند، بکسانی کو اّما «
 .»من بازگشته بودندیه با علی و أبوموسی أشعری از کسانی کز یه بودند و نکم میه مقک

ردند تا کدند، حّتی تأّمل نیرس ص، چون به پیامبر س ین گروه مخالفان با علیا
 س یات خود را از علیاکشّدت و شتاب، ش ان برسد و بالفاصله بایمراسم حّج به پا

 سد:ینو می» دیخ مفیش«ه کمطرح ساختند؛ چنان

                                           
رند، و اشاره آن به ب گوید، به کار می مثلی عربی است که برای کسی که بسیار فصیح سخن می - ١

اگر واقعًا  -تر است!  ، به خاطر این است که تلّفظ آن در عربی از تمام حروف سنگین»ضاد«حرف 
موّظف بود ھمانگونه که آیات قرآن را با آن دّقت و  صچنین موضوعی در کار بوده باشد، پیامبر 

به طوری که مؤّثر ھم واقع  -صراحت، نوشت و تعلیم داد و به طور شایسته و کمال ھم تبلیغ نمود 
این وظیفه را ھم داشت که در مورد جانشین  -شد و کسی ھم نتوانست آن را انکار کند 

کاری به خرج  شده از طرف خدا نیز که برایش آیه نازل شده! یک چنین صراحت و محکم منصوب
 دھد، تا در آینده ھیچگونه توطئه و تردید و توجیه و تعبیری، در کار نباشد.

 .۹ ، ص۱ الغدیر، امینی، ج -٢
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أمر رسول اهللاّ مناديا فناد ىف ؤمنني وفلام دخلوا مكة كثرت شكاياهم من أمريامل«

طالب فهو خشن ىف ذات اهللاّ عز و جل غري  بن أبى الناس: إرفعوا ألسنتكم عن عىل

 .١»مداهن ىف دينه

ن باال یرالمؤمنیاتشان درباره امیاکه شدند، شک(ھمراھان علی) داخل مه کن یھم«
ن مردم بانگ زند یای را فرمان داد تا ب ندادھنده صادتر شد. پس پیامبر یگرفت و ز

ن او، ھرگز یر است و در دیار خدا سختگکرا او در ید؛ زینکوتاه کتان را از علی یه زبانھاک
 .»ندک مداھنه و سستی نمی

شان یا«ند: ک ن نقل مییر خود چنیدر تفس» أبوالفتوح رازی«را  ن سخنیھم
رد و کردند از آنچه در دلشان بود، و رسول گفت: علی صواب کت علی با رسول یاکش

إرفعوا ألسنتكم «رد و گفت: کردند، رسول بر منبر آمد و خطبه کن کشان امسایچون ا

 .٢»طالب... الخ بن أبى عن عىل
ن آورده یاتشان را چنیاکل و موضوع شیتاب خود، دلکز در ین» عتییتر علی شرکد«

دند و از وی نزد یمن بازگشته بودند، رسیه با علی از کانی ین ھنگام لشگریدر ا«است: 
ت با که و شرکامبر در میدار پیه برای دکردند. در بازگشت، علی کت یاکش صپیامبر 

آنان گماشت تا از دنبال وی در مراسم حج شتاب داشت، مردی را به جای خود بر 
د، از یه چشم علی را دور دکشی گرفت و به سرعت تاخت. مرد یند و خود از آنان پیایب

رد، یمن آورده بودند، از دستشان بگیامبر، آنچه را آنان از یه عدل و بخشش پکترس آن 
رد. کم یان تقسیه با علی بود، بر لشگرکی را یھا مت شمرد و جامهیفرصت را غن

اند، به خشم  دهیھا را پوش ه جامهکد یدند و علی به سراغشان آمد، دیه رسکن ایلشگر
رون آر! سپس یه آنھا را نزد رسول خدا ببری، از تن بکش از آن یاد زد: وای بر تو! پیفر

رده بود، که علی با آنان کان از رفتاری یرون آورد. لشگریآنان ب یکایکھا را از تن  جامه
درنگ برخاست و به آنان گفت: ای مردم! از علی  امبر بیی. پت بردندیاکغمبر شیبه پ

                                           
 . ۱۶۱ اإلرشاد، شیخ مفید، ص -١

نزَِل إَِ�َۡك ﴿تفسیر روح الجنان، أبوالفتوح رازی، ذیل آیه:  -٢
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَلِّۡغ َمآ أ ُّ�

َ
�  . ]۶۷[المائدة:  ﴾َ�ٰٓ
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ه کتر از آن است  ا در راه خدا خشنیه وی در ذات خدا کد، سوگند به خدا ینکت میاکش
 .١»نندکت یاکاز او ش

ان یرا م س یه موج دشمنی و مخالفت با علکتی ین جمعیبا چن صپس پیامبر 
زی برای منافقان و یجه دستاویساخت و در نت میز منتقل یگران نیخود داشت، و به د

ی نماز یه خارج شد و در فرصت مناسبی به ھنگام برپاکشد، از م تفرقه مسلمانان می
ه کار برد کبه  س یلماتی درباه علکراد فرمود و یوتاھی اکر خم، سخنرانی یظھر در غد

ن در ی.. بنابراباشد از جمله معانی آن می» دوستی و عدم عداوت«عه، یبه اعتراف ش
ت یدشمنی با او، و حما کو تر س ین جّوی، با آن سوابق، جز امر به دوستی با علیچن

مواله، وال، « صلمات پیامبر کتوان از  زی مییاز او، چه چ صبانی پیامبر یو پشت
د و قصد از استشھاد به گفتار یتوان فھم گری نمییز دیچ چید؟ به نظر ما ھیفھم» عاد

ن نبوده ین مقال، ھرگز ایعتی در ایتر شرکد، أبوالفتوح رازی و دیخ مفیشنی، یعّالمه ام
ده یعق ر خم، ھمیر غدیه با من و امثال بنده در تفسین علمای فرقه امامیه اّدعا شود، اک

به  س یاز سفر عل -ر یه نشان داده شود، مقّدمات غدکن بوده یه مقصود اکھستند! بل
را  -ه کات متعّدد از او در میاکد با او، و شینی شدم، و دشمیات و غناکان زیمن و جری

رغم  ستند، منتھی آنان علیین باره موّرخان سّنی تنھا نیاند و در ا ردهکز نقل یآنھا ن
ر یرا از حادثه غد س ینی علیسره موضوع جانشیکاند،  ردهکر که خود ذکمقّدماتی 

اند، عّلتش ھمان  ردهکن یچرا چنه کنیاند، و ا دگاه ما به خطا رفتهیه از دکجه گرفته ینت
نند.. کاند آنھا را رھا  خواسته ه نمیکای و انس و عادات روحی است  ھای فرقهیوابستگ

رد و حّتی در مورد یگ ل نمیکش» شه آزادیاند«ق یشه از طریھم» دهیعق«متأّسفانه 
 جادیا» احساس دلبستگی« و» ق درونییعال«و » نیتلق«جه یاری از بزرگان در نتیبس
 شود!. می

قبل از حادثه  س یای با عل ه أبوالفتوح رازی از اختالف عّدهکد یا ق داشتهیتصد
ه کر چه ارتباطی دارد ین موضوع به حادثه غدید: ایپرس ر خم سخن گفته، ولی مییغد

 رده است؟کز، آن را جداگانه نقل یگری روی داده و أبوالفتوح نیان دکدر زمان و م
 ه:کست ر اک(جواب): الزم به تذ

                                           
 .۴۲۴ شناسی، شریعتی، ص اسالم -١
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آنھا » اّتصال«ا ی »انفصال«رده، صحبت از که دو حادثه را نقل کاّوًال أبوالفتوح رازی 
د: یگو ه در مورد حادثه دوم میکنیرده است و صرفًا نقل ماجرا نموده و اکبه ھم ن

 س ینی علیاناتش را به معنی اعالن جانشیو ب» امبر به امر خدا بر منبر قرار گرفتیپ«
ه کم، بلیاری ندارکر موّرخ یاو.. ما به رأی و تفس» نقل«اوست؛ نه » رأی«جه گرفته، ینت

افی کل یبا دال -ح را یمبنا قرار داده و رأی صح -ه متواتر و معتبر است ک -نقلش را 
دثه ه دو حاکد یگو چ وجه نمییم.. نقل أبوالفتوح رازی به ھیا ردهکاستخراج  -

 اند!. ارتباط به ھم نبوده بی
ان ینار ھم، دو موضوع مختلف را بکه در یز چه بسا دو آیم نیرکی در قرآن ًا حتّ یثان

م یریده بگیه دو موضوع را به ھم ربط داده، نادکم قرائنی را ینند، ولی ما حق ندارک می

َيامُ ُكتَِب ﴿ د:یفرما ه مثًال میکم؛ چنانیو آنھا را مقوالت جداگانه بپندار  ﴾َعلَۡيُ�ُم ٱلّصِ

يَّامٗ ﴿
َ
ۡعُدوَ�ٰتٖ ا � نزَِل �ِيهِ ٱلُۡقۡرَءانُ ﴿ ﴾مَّ

ُ
ِٓي أ ن یاز ا یکتوان ھر می ﴾...َشۡهُر َرَمَضاَن ٱ�َّ

گر مربوطند. آن دو حادثه یه ھمه با ھمدکدھد  د، ولی قرائن نشان مییات را مجّرد دیآ
امًال نشان ک -ه قبًال شرح داده شد کبی یبه ترت -ن ھستند و عوامل مختلف یز، چنین

بوده » اّولی«ل یمک، به دنبال و در ت»دومی«ه به ھم مربوط بوده و حادثه ک دھند می
ن یدھند و اگر ا انھای مختلف روی میکاست.. مسّلمًا حوادث در زمانھا و چه بسا در م

خ به ھم مربوط یدر تارای  چ دو حادثهیم، ھیسنجش آنھا قرار دھ کمطلب را مال
 شوند!. نمی

ر خم علی را به یدر غد صه پیامبر کشما ثابت شود د بر ید: چگونه بایا فرموده

أنت أخى «به علی نفرمود:  صا پیامبر ینی خود منصوب فرموده؟ آیسمت جانش

 اند؟ ردهکن جمله را نقل نیسّنت ا ؟ و علمای اھل»خليفتىووصيى و
 (جواب): 

نفرمود:  س یرخم درباره علیچ وجه در غدیبه ھ صه پیامبر کر است کالزم به تذ

ه شرحش کای  جمله .»من كنت مواله فهذا ىلع مواله«ه فرمود: ک، بل»أنت أخى و...«

ه بدان کشود.. عبارتی  از آن استنباط نمی س ینی علیم به جانشکم و ابدًا حیا را داده
: هیدر رابطه با آ -سّنت  تب اھلکبرخی از  -ه کد، خبر واحدی است یا ردهکاشاره 

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿
َ
قَۡر�َِ� َوأ

َ
 .»خود را بترسان! یکشان نزدیو خو« .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ٱۡ�
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ه ھمگی آن را جعلی و کسّنت آن را متواتر ندانسته، بل اند.. اّما فقھای اھل آورده
گردد  بن عبدالقدوس برمی وفی و عبدالّلهکم یث به أبومرین حدیاند! ا ن دانستهیدروغ

القاسم  د: عبدالغفاربنیگو ر مییثک رند.. إبنی مشھویبودن و دروغگو که به متروک
ز او را به وضع و یگران نیو د نییمد .. إبن١ است!  عهیو دروغگو و ش کم، مترویأبومر

ارتباط به موضوع  ه بیکن بس یبودن آن، ھم .. و جعل٢ اند! ردهکث معّرفی یجعل حد
ھشت ساله بوده، نازل شده و به  س یه علکه و ھنگامی که در دوران میرا آیه است! زیآ

و  کن و آنان را از شرکشان خود را جمع یخو«٣  هکدھد  فرمان می صپیامبر 
ح یمطلب در صح».. ن!کد و عبادت خدا، دعوتشان یگناھانشان، انذار ده و به توح

وه صفا باال رفت و کبر  صه پیامبر کآمده  - س عباس ت إبنیروا -بخاری و مسلم 
امده ین س یرد و بحثی از علکا فراخواند و آنھا را به اسالم دعوت ش ریشان خویخو

ش را یشان خوی، چھل نفر از خوصه پیامبر کت آمده ین، در روایاست.. گذشته از ا
اند، در آن زمان تعداد نفرات  ه محّققان آوردهکه آن گونه کرد، در حالی کدعوت 

ه عالوه بر کت آمده یھمان رواده است! و در یرس عبدالمطلب، به چھل مرد نمی بنی

در  - س یه از علیکز جواب دادند، در حالیبن الحارث نةدی، حمزه و جعفر و عبس یعل
ل دعوت یه اواک-ت ین در آن موقعیاند! ھمچن بالغتر و مؤّثرتر بوده -ه یزمان نزول آ

نی او یرفته بود تا بحث جانشیسی نپذکو دعوتش را  صھنوز خود پیامبر  -بوده 
 .ح شود!!مطر

ث ین حدید، چرا به اینک ن باره استناد مییتب سّنی در اکبعالوه، اگر جنابعالی به 
 -ز آمده یعه نیسّنت و حّتی مآخذ ش ر مأخذ اھلیح بخاری و سایه در صحک -مشھور 

به  صعموی پیامبر  س ، عّباسصھنگام احتضار رسول خدا «ه: کد ینک اشاره نمی
ند کومت را در مورد تو اعالم کم تا امر حیرسول خدا برو ا نزدیگفت: ای علی! ب س یعل

به او پاسخ منفی داد و گفت: ھمانا  س یند، علکسی با تو اختالف نکو پس از رحلتش 
ند و مردم کن نیین است مرا تعکم، ممیبخواھ صبه خدا قسم! اگر ما آن را از پیامبر 

                                           
 .۱۸ ، ص۴ تیمیة، ج السنة، إبن منھاج -۶۴۰ ، ص۲ میزان اإلعتدال، حافظ ذھبی، ج -١

 .۳۸ ، ص۳ البدایة والنھایة، ج -٢

 .۴۹۲ شناسی، شریعتی، ص اسالم - ٣
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ی ین تقاضایچن صپیامبر  ند. پس به خدا قسم! ازین خاطر مرا انتخاب ننمایھم بد
 .١»نم!ک نمی

عه احتجاج یح شده و اگر به مأخذ شیتب سّنی تصرکز در یث نین حدیو اّما ا
 فرمود: س یه علکز مضبوط است ید، در آنجا نییفرما

حكم اإلسالم عىل املسلمني بعد ما يموت إمامهم أو يقتل والواجب ىف حكم اهللاّ و«

الدم، أن ال يعموا عمال  و حرامالدم أ أو ظاملا، حاللضاال كان أو مهتديا، مظلوما كان 

ء قبل أن خيتاروا ألنفسهم  ال يبدءوا بشىوال حيدثوا حدثا وال يقدموا يدا أو رجال و

 .٢»السنةاما عفيفا عاملا عارفا بالقضاء وإم

ا یرد که چون امامشان فوت کم خدا و اسالم، بر مسلمانان واجب است کدر ح«
ا یا ظالم، خونش حالل باشد یشده، مظلوم باشد  تیا ھدایراه باشد شته شد، خواه گمک

نند، کچ عملی نیش ننھند و شروع به ھینند و دست و پای فراپکاری نکچ یحرام، ھ
ام و کو عالم با اح که پاکننند کاری برای خود امامی انتخاب که قبل از ھرکمگر آن 

 .»سّنت باشد
آب و علف، اصحاب را  ی بییدر صحرا صم پیامبر یریا عقالنی است بپذید: آیا آورده

 .ق است!یق من با علی رفید: رفیه بگوکنیرد تنھا برای اکجمع 
 ه:کنم ک (جواب): بنده عرض می

ر خم به قصد یدر غد صه پیامبر کاند  عه نگفتهیاز موّرخان ش یکچ یحّتی ھ
از بخوانند و آنجا را خواستند نم راد خطبه فرود آمد! ھنگام ظھر بود و مییسخنرانی و ا

                                           
، ۴ طبری، ج -۱۵ ، ص۶ صحیح بخاری، ج -۱۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی البالغة، شرح إبن نھج -١

د و . یکی از ممیزات اسالم این است که ھرکس کاندی۴۰۰ ، ص۱ بن أثیر، ج کامل -۱۳۲۱ ص
شود؛ چنانچه زمانی که دو تن از خویشان أبوموسی  خواستار ُپست و مقامی شود، به او سپرده نمی

 ىلَعَ «رسیدند و از او درخواست منصبی نمودند، فرمود:  صخدمت پیامبر س أشعری
ِّ

ِ َال نَُو� إِنَّا َوا�َّ
َحًدا َحَرَص َعلَيْهِ 

َ
ُ َوَال أ

َ
هل

َ
َحًدا َسأ

َ
َعَمِل أ

ْ
به خدا قسم! ما این مسؤولیت را به کسی که خود . «»َهَذا ال

 (صحیح مسلم و بخاری)». سپاریم خواھان آن باشد و بر آن حریص باشد، نمی
، چاپ ۱۶۱ بن قیس، ص کتاب سلیم -، چاپ کمپانی ۵۱۳ ، ص۱۸ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -٢

بحاراألنوار، به جای  ، نامه علی به معاویه.. در۳ نجف مستدرک الوسائل، نوری طبرسی، ج
 آمده است.» لجمیع أمرھم«، »ألنفسھم«
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اده شدند و نماز خواندند و بعد از نماز، وقتی یافتند، پیمحّل مناسبی برای اقامه نماز 
 یای در رفع عداوت از عل لمهکباال گرفته، چند  س یار دشمنی با علکد ید صپیامبر 

 .د!یا شاندهکجا کن روشنی را شما به یفرمود.. مطلبی به ا س
 -به قول شما  -آب و علف  در آن صحرای بی صچرا پیامبر  ن بود،یر از ایو اگر غ

شد؟! چرا در  افت نمییی بھتر از آنجا یا جاینی معّرفی نمود؟! آیرا برای جانش س یعل
اعم از  -ه ھمه مردم کنه یا ھنگام بازگشت در مدیه و کم حج در میھنگام مراسم عظ

چ یبشنوند و بعدًا ھ س یعلنی یامر خدا و رسولش را مبنی بر جانش -ره یحجاج و غ
ان و تنھا و تنھا ھمان کلی در مقابل آن نداشته باشند، نفرمود؟ چرا فقط در آن میتأو
 ار و در حضور ھمان افراد فرمود؟.بیک

 -نه یه مسلمانان مدکنی علی را زمانی فرمود ی، مسأله جانشصد: پیامبر یا آورده
 .اشند!حضور داشته ب -ه در خالفت، طمع داشتند کآنھا 

 (جواب):
را در حضور  س ینی علیاگر قصد اعالم جانش - صرد: چرا پیامبر کد سؤال یبا

ر خم آن یان راه، در غدینه برسد و میاروان به مدکرد تا کصبر ن -نه داشت یمردم مد
ا الزم یبه حج آمده بودند؟ آ صنه ھمه با پیامبر یسخنان را ابراز داشت؟ مگر مردم مد

ن خبر، یدن ایرا بشنوند؟ مگر شن - س یخبر خالفت عل -الھی م کنبود ھمه ح
 صا اگر پیامبر ی؟! آ»طمع در خالفت داشتند«ه به قول شما: کسانی بود کمخصوص 

 ختند؟!.یگر می»! نندگان در خالفتک طمع«نه برسد، ینمود تا به مد صبر می
از  صامبر ه منظور پیکدند یر خم فھمیھمه در غد صد: اصحاب پیامبر یا فرموده

ن موضوع یل ایعمر به علی، دل یکو تبر -نی علی بوده است یآن سخنان اعالن جانش
نند. معدودی مانند کت یتبع صاشان نگذاشت از امر پیامبر یمنتھی نفع دن -است 

عت با یر بار بیرده تا مّدتی زکعمل  صسلمان و أبوذر و مقداد و عّمار، به امر پیامبر 
 ر نرفتند.کأبوب

 ب):(جوا 
-تی یچ روایھ -حّتی سلمان و أبوذر و مقداد و عّمار  -از اصحاب  یکچ یاّوًال از ھ

ن مطالبی را دربرداشته باشد و تمام یرخم چنیه درباره غدکست یدر دست ن -ح یصح
ردند، ھرگز نگفتند کر یتأخ سر کعت با أبوبی، در بس یه به جانبداری از علکسانی ک
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ده یو برگز صن منصوص پیامبر یجانش س یه علکن است یل امتناعشان ایه دلک
ست.. اگر چنانچه ین موضوع را نشان دھد، در دست نیه اکخی یچ سند تاریخداست! ھ

بود، آنھا ھرگز فرمان  می س ینی بالفصل علیر، جانشیث غدیاز حد صمنظور پیامبر 
عت یب سر کطی با أبوبیچ شرایردند و تحت ھک خدا و رسولش را فراموش نمی

ر شما یاز اصحاب، تفس یکچ یخ ساخت! ھیتوان تار ردند.. با حدس و گمان نمیک ینم
ه کطبرسی آمده » احتجاج«تاب کاند.. در  ردهکس نکخ منعیر در تاریرا از حادثه غد

دند!! و لذا ناچار شدند یر نفھمیرا از خطبه غد صگروھی از انصار، مقصود پیامبر 
ت آمده، پیامبر یه در رواکابند و آن گونه یدر سی را نزد او بفرستند تا مقصودش راک

و... را به » أولی األمر«، »والی«، »امام«، »فهیخل«ل یای از قب لمهکچ یباز ھم ھ ص
 .ار نبرد!!ک

ر پا یوی زیامبرش را به خاطر منافع دنید امر خدا و پییگو ه میکسانی کًا یثان
د و یچ قیو خداوند، بدون ھده ینام» قییمؤمنان حق«م آنھا را یرکگذاشتند، قرآن 

خواند!  الم خدا نمیکشان با یوعده بھشت داده و اّدعای شما در مورد ا ١شرطی، بدانان
را از سخنان  س یخالفت بالفصل عل -به فرموده قرآن  - ٢»نیراست  مؤمنان«اگر آن 
ل دادند و کیده بودند، چرا متعاقبًا شورا تشیرخم فھمیدر غد صپیامبر 

 .ردند؟!کد خالفت یاندکرا  س»عباده سعدبن«
ست، ولی یدی نیچ تردیر، متواتر بوده و در صّحت آن ھیث غدیثالثًا ھرچند اصل حد

ن یدر آن ماجرا، خبری واحد و جعلی است.. در سند ا س یعمر به عل یکث تبریحد
حنبل در مسند  ه امام احمدبنکگردد  برمی» دبن جدعانیبن ز علی«ث، ھمه به یحد

-٣ز یسّنت ن گر علمای اھلید». ف استیضع«د: یگو خود در موردش می خود آورده و
، »ی القطانیحی«، »نیمع إبن«، »نهییع إبن«، »مهیخز إبن«، »دیحمادبن ز«ل یاز قب

اند: در  اند و گروھی گفته عه دانستهیف و شیرموّثق و ضعیاو را غ -» عیدبن زریزی«
 .ست!یرده و درخور اعتنا نکاری کسندھا دست

                                           
 ).۷۴(األنفال:  -١

 ).۱۰۰(التوبة:  -٢

 .۲۸۱ ، ص۴ مسند احمد، ج -٣
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را یتواند باشد؛ ز نی نمییبه جانش س ید نصب علیفرض صّحت خبر، ضرورتًا مؤبه 
سی که برای کند و ھر واقعه خوشی یگو را فقط در انتصابات به ھم نمی یکافراد، تبر

ھمگان را  صه پیامبر کن یزد. ایانگ دوستانش را نسبت به او برمی یکد، تبریش آیپ
از تمام اّتھامات، مبّری دانسته و دوستی و  خوانده و او را س یدشمنی با عل کبه تر

ژه خود را نسبت به او، به ھمه نشان داده و بر ھمه الزم یت ویمحّبت خاّص و حما
 یکزاند و تبریبرانگ س یاری را نسبت به علیتواند شادباشھای بس شمرده است، می

د از زمره یبا -ه باشد اگر چنانچه فرضًا راست بود -ن ماجرا یز به او در ایرا ن سعمر 
 آن شمرد!.
چ یشود و ھ د: امامت، امری الھی و انتصابی است و به مردم مربوط نمییا فرموده

منجر به  -خ یدر طول تار -ه کی یعتھایاری ندارد، و تمام شوراھا و بیس در آن اختک
دوازده نفر از خاندانش  صرا پیامبر یانتخاب خلفاء گشته، مردود و ناروا بوده است؛ ز

 .ده بود!یبه امامت مردم برگزرا 
 (جواب):
م، تا ثابت شود یدھ رجوع می س ین مورد، شما را تنھا به چند فرموده علیاّوًال در ا

 رد:یگ عت مردم صورت مییند و با انتخاب و بک ه امامت و خالفت، با نبّوت فرق میک
ه به کای  در نامه -ن سخنانی یھرگز چن س یاگر امامت انتصابی بود، عل -۱

 فرمود: نمی -ه نوشته بود یمعاو

والواجب ىف حكم اهللاّ وحكم اإلسالم عىل املسلمني بعد ما يموت إمامهم أو يقتل «

الدم، أن ال يعموا عمال  الدم أو حرام ضاال كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظاملا، حالل

ا ألنفسهم ء قبل أن خيتارو وال حيدثوا حدثا وال يقدموا يدا أو رجال وال يبدءوا بشى

 .١»إماما عفيفا عاملا عارفا بالقضاء والسنة

ا یرد که چون امامشان فوت کم خدا و اسالم، بر مسلمانان واجب است کدر ح«
ا یا ظالم، خونش حالل باشد یشده، مظلوم باشد  تیا ھدایشته شد، خواه گمراه باشد ک

نند، کعملی ن چیش ننھند و شروع به ھینند و دست و پای فراپکاری نکچ یحرام، ھ

                                           
، چاپ ۱۶۱ بن قیس، ص کتاب سلیم -، چاپ کمپانی ۵۱۳ ، ص۱۸ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -١

 ه.، نامه علی به معاوی۳ مستدرک الوسائل، نوری طبرسی، ج -نجف 
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ام و کو عالم به اح که پاکننند کاری برای خود امامی انتخاب که قبل از ھرکمگر آن 
 .»سّنت باشد

ام الھی کی از واجبات و احیک، انتخاب امام را از طرف مردم، س ینجا خود علیدر ا
چ اقدامی انجام ندھند تا ین، واجب است ھیشیا شھادت امام پیه بعد از وفات کداند  می

 نند.کبرای خود انتخاب  -ن خود یدر ب -ه امامی را کن یا
ه به نصب خدا احراز کند، امامت مقامی است الھی که اشاره کنیو باز به جای ا -۲

 د:یفرما شود، می می

إنكم بايعتمونى عىل ما بويع عليه من كان قبىل وإنام اخليار للناس قبل أن «

 .١»يبايعوا

عت یه قبل از من بودند، بکسانی که با کطی یھمانا شما بر اساس ھمان شرا«
سی را که چه کردن، انتخاب با مردم است (ک عتیش از بیه پکست ین نید و جز ایردک

 .»نند)کار یاخت
 د:یفرما ز مییو ن -۳

رتم«  .٢»أهيا الناس عن مالء وأذن! أمركم هذا ليس ألحد حق إال من أمّ

س کچ یو امامت) حّق ھ عنی خالفتیار شما (کن یار! ایای مردم انبوه و ھوش«
 .»دیه شما او را امارت دھکسی کست، مگر ین

 .ده باشند!یه مردم، او را برگزکداند  سی میکز، امامت را تنھا حّق ینجا نیدر ا
فه و امام مسلمانان از جانب شورای یبه عنوان خل س یه علکپس از آن  -۴

تش را به ه خالفیده شد، معاوین و انصار برگزیل از مھاجرکمسلمانان متش
 ن نوشت:یبه او چن س یه علکعت با او سرباز زد، یت نشناخت و از بیرسم

إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر و عثامن عىل ما بايعوهم عليه، فليس «

للشاهد أن خيتار وال للغائب أن يرد، وإنام الشور للمهاجرين واألنصار فإن اجتمعوا 

                                           
مستدرک نھج  -۱۱۵ ، چاپ تبریز اإلرشاد، شیخ مفید، ص۲۷۲ ، ص۸ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -١

 .۲، جزء۳ خان سپھر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۸۸ الغطاء، ص البالغة، شیخ ھادی کاشف
 .۳۶۷ ، ص۸ بحاراألنوار، ج -٢
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ذلك هللا رىض فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة عىل رجل وسموه إماما كان 

 .١»مؤمنني...ـردوه إىل ما خرج منه فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل ال

ز بر سر ھمان یر و عمر و عثمان نکه با أبوبکردند کعت یسانی با من بکھمانا «
(برای گری را ید دیعت) بوده، نبایه شاھد (بکسی کرده بودند. پس کعت یط بیشرا

شان (بزرگان اصحاب یب بوده، حق ندارد رأی ایه غاکسی کند، و کار یخالفت) اخت
فه، حّق یننده امام و خلک نییه شورای تعکست ین ھم نیرد و جز ایشورا) را نپذ

ار کن یدند، ایرده و او را امام نامکن اگر بر مردی اّتفاق ین و انصار است. بنابرایمھاجر
رون یشان بیه به سبب طعن و بدعت از امر اکسی کگردد. پس  موجب رضای خدا می

ر راه یه غکجنگند  رد، با او میکگردانند و اگر از بازگشت خودداری  رفت، او را برمی
 .»رده است...کروی یگر مؤمنان را پید

و ه، امامت را امری انتخابی یدر گوشزد به معاو س یم، علینیب ه میکھمانطور 
سی را به کداند و اگر آنھا  ن و انصار مییز، تنھا حّق مھاجریداند و شورا را ن مشورتی می

ا اگر او منصوب یار موجب خوشنودی خدا خواھد شد! آکن یدند، ایعنوان امام برگز
ام و  فرمود: من از جانب خدا منصوب شده ا مییگفت؟  ن سخن مییخداوند بود، چن

رده، ولی شما از فرمان خدا و رسولش کبه آن سفارش  -بارھا و بارھا  - صپیامبر 
ر از من، موجب خشم و غضب یگری غیعت با دیل شورا و بکیرده و با تشکچی یسرپ

 .د!!یا خدا گشته
توانست آن را  نمی س یه و قطعی بود، علیاگر امامت و خالفت، منصوٌص عل -۵

 رد:ک نمی ادین سوگند ین چنیند و اکصراحتًا قبول ن

واهللاّ! ما كانت ىل ىف اخلالفة رغبة وال ىف الوالية إربة ولكنكم دعومتونى إليها «

 .٢»ومحلتمونى عليها

ازمند نبودم، اّما شما یچ رغبتی نداشتم و به آن نیبه خدا قسم! من به خالفت ھ«
 .»دیار را بر من بار نمودکنید و ایردکمردم مرا به سوی آن دعوت 

                                           
 .۲۹ ربن مزاحم، ص. وقعةالصفین، نص۶، نامه ۵البالغه، فیض اإلسالم، جزء نھج -١

 .۱۹۶، خطبه ۴البالغة، شرح فیض اإلسالم، جزء نھج -٢
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اق یه خداوند به او سپرده، اشتکتی یبه خالفت و وال س یه علکن است کچطور مم
ف الھی در شأن او بوده است؟ یلکت و تیربار نرفتن مسؤولیا زیو رغبت نداشته باشد؟! آ

نار کل به آن نشان ندھد و یند و او تماکه خداوند امری را به او محّول کن است کا ممیآ
 د؟یگران خالی نمایشد و جا را برای دکب

را برای خالفت و امامت  س یبزرگان اصحاب، عل سد از شھادت عثمان بع -۶
 رش آن فرمود:یردند، ولی او قبل از پذکشنھاد یپ

يتموه أمركم وأنا لكم « دعونى والتمسوا غري... ولعىلّ أسمعكم وأطوعكم ملن ولّ

 .١»وزيرا خري لكم منى أمريا

د داشته ید... امیبخواھر از من یگری غیس دکد و از یمرا به حال خود واگذار«
ه امر خود را به او کسی کتر از شما باشم برای  عیشنوتر و مط ه من حرفکد یباش

 .»رتان باشمیه امکنیر باشم، بھتر است از ایتان وزید و من برایا سپرده
به وضوح  -م یا ردهکر آن خودداری که از ذکگر یاری دیو بس -ل فوق ین، دالیبنابرا

 صو فرزندانش بعد از پیامبر  س یمورد امامت و خالفت عله در کدھد  نشان می
ثی و یچ حدیای و ھ هیچ آینی خود را از ھیی، جانشیچ جایچ نّصی وجود ندارد و در ھیھ
 رده است!.کای استناد ن چ حادثهیھ

له یه توّسط خدا منصوب و به وسک صنان پیامبر یًا به اعتقاد جنابعالی، جانشیثان
ه کامبری یستند! پین ھم نیش از ایاند، دوازده نفر ھستند و ب معّرفی شده صپیامبر 

» ِن ناسخید«ن یشه به ایستی برای ھمیت بایت دانسته و بشرین خاتمیش را دین خوید
» شگی و جاودان استین ھمیاسالم د«د: یگو ه نخست میکن است کبگرود، چطور مم

د، تنھا و تنھا دوازده یش را انتصاب نمان بعد از خودیخواھد امام و جانش ه میکو بعد 
ن ید، اینکشه؟ فرض یشتر و نه برای ھمیند و نه بک نفر را برای مسلمانان انتخاب می

ه کبی یبا ھمان اسامی و به ھمان ترت -رد و بعد از او دوازده نسل ک دا مییامر تحّقق پ
ن، دارای یمسلمانان نخستردند، اّما بعد از آن چه؟! چرا ک امامت می -شود!  اّدعا می
ده از جانب خودشان ین، دارای امام برگزیده از جانب خدا باشند، ولی متأّخریامام برگز
 .باشند؟!

                                           
 .۹۱ ، خطبه۲البالغة، شرح فیض اإلسالم، جزء نھج -١
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اتی از ید، به آینکری یگ جهینت» ث منزلتیحد«را از  س ینی علیه جانشکبرای آن 
 .د!یا دھد، استناد نموده ح مییتوض ÷  را نسبت به موسی  ه منزلت ھارونکقرآن 

 (جواب):
م ینکسه یًال مقاید، ذیا ر نمودهکه ذکاتی یرا با آ» منزلت«ث ید متن حدییاجازه بفرما

أَما « :فرمود س یبه عل صه پیامبر کث آمده یق روشن شود: در حدیتا وضع تطب
نَُّه لَيَْس َ�ْعِدي 

َ
لَِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس، إِال � ْن تَُ�وَن ِم�ِّ بَِمْ�ِ

َ
ا راضی یآ«؛ »نيَِبٌّ تَْرىَض أ

ه پس کر از آن یه منزلت تو نسبت به من، ھمانند منزلت ھارون به موسی باشد، غکشوی  نمی

 .»امبری نخواھد بودیاز من پ
ا ترىض«از واژه  ه کد یآ ث، به دست مییدر متن حد» شوی؟ ا راضی نمیی؛ آأمّ

جمله فوق را ردن او، ک برای راضی صبوده و پیامبر » ناراضی«از موضوعی  سیعل
 سد:ینو می» ھشام إبن«ث، ین حدیه در شأن ھمکان فرموده است؛ چنانیب

بن  ند، علیکوچ کنه یاز مد کخواست برای تبو صه رسول خدا کھنگامی «
نه گذارد و به او دستور یش در مدیاالت خویطالب را برای سرپرستی خانواده و ع أبی

 صه پیامبر کنیرده و گفتند: اکی یسرا اوهین باره ین در ایداد نزد آنھا بماند. منافق
دانست و  ن مییه بودن علی را بر خود سنگکن بود یعلی را ھمراه خود نبرد، به خاطر ا

د، اسلحه خود را برداشت و به ین را شنیه اکند. علی کخواست خود را از او آسوده 
به آن  د ویرسان صخود را به رسول خدا » جرف«رد تا در کت کدنبال آن حضرت حر

ن سفر بر شما یه چون بودن من در اکپندارند  حضرت گفت: ای رسول خدا! مردم می
اند و من تو را  فرمود: دروغ گفته صای.. رسول خدا  نه گذاردهیگران بوده، مرا در مد

ام. پس به  نه گذاردهیام، در مد ارھای خود و آنچه به جای نھادهکدگی به یبرای رس
شوی ای  ا خوشنود نمیینم باش. آیواده من و خودت، جانشسوی شھر برگرد و در خان

ه که مقام تو نسبت به من، ھمچون مقام ھارون نسبت به موسی باشد، جز آن کعلی! 
د، به یشن صن سخن را از پیامبر یه اکطالب  بن أبی ست؟ علییغمبری نیپس از من پ

 .١»ز به راه خود ادامه دادیغمبر اسالم نینه بازگشت و پیمد

                                           
 .۳۲۴ ، ص۲ ھشام، ترجمه سید ھاشم رسولی، ج السیرة النبویة، إبن -١
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رد و کن نییتع» نهیر مدیام«حّتی او را  صه پیامبر کد یآ ن، به دست مییبنابرا
ه کن رو، مقامی را ینه گمارد؛ از ایرا به امارت مد س» سّلمه أنصاری محّمد بن«

ومت کاسی و حیند، مقام سک ر میکذ س یبرای عل» منزلت«ث یحد ١در صپیامبر
اش بود،  ن او در خانوادهیجانش  موسی ابیه ھارون در غکد: چنانیفرما ه میکست، بلین

م، ھارون نسبت یدان ه میکدارد و چنان صن مقام را نسبت به پیامبر یز ھمین س یعل
 دو مقام داشت:  به موسی

 د:یفرما ه میکنبّوت موسی بود؛ چنان یکشر -۱

ٓ  مِن َ�ُۥ َناَهبۡ َووَ ﴿ َخاهُ  رَّۡ�َتَِنا
َ
ا  َ�ُٰرونَ  أ  .]٥٣[مریم:  ﴾٥٣نَبِّيٗ

 .»میامبری به او دادیما از روی رحمت خود، برادرش ھارون را برای پو «
سرپرستی خانواده  ÷  بت موسیی، در غ÷  موسی یکبه عنوان برادر و نزد -۲

، مقام اّول را »منزلت«ث یدر مقطع حد صگرفت. پیامبر  وی را به عھده می
مقام ھارون د: مقام تو نسبت به من، ھمچون یفرما ند و میک نفی می س یاز عل

ستی.. اّما مقام دوم را برای ینبّوت من ن یکه شرکنیاست، إّال ا ÷ یبه موس
، تو ھم در ÷ یه درست مثل ھارون نسبت به موسکد فرموده ییتأ س یعل
 .ام ھستی! بت من سرپرست خانوادهیغ

د، یا آورده ÷ یه جنابعالی از قرآن در مورد منزلت ھارون نسبت به موسکاتی یآ
ی از آنھا را یکه ک» منزلت«ث یدارد و با حد ان مییب ÷  ام را برای ھارونھر دو مق

د، بحث از یا ه آوردهکه ین آیست؛ مثًال ایق نید، قابل تطبینما نفی می س ینسبت به عل
ه ھارون در نبّوت کتی است کبه عّلت شر ÷ ینی ھارون بر قوم موسیجانش

 ز بوده است:ین -بت او یدر غ - ÷  دارد و البته سرپرست خانواده موسی ÷ موسی

ِخيهِ َ�ُٰروَن ٱۡخلُۡفِ� ِ� قَۡوِ� ﴿
َ
ۡص َوقَاَل ُموَ�ٰ ِ�

َ
 ﴾ٱلُۡمۡفِسِدينَ  َسبِيَل  عۡ تَتَّبِ  َوَ�  لِحۡ َوأ

 .]١٤٢[األعراف: 
ن من باش و اصالحگر یان قوم من جانشیموسی به برادرش ھارون گفت: در م«

 .»ن!کروی مین پیمفسداران و کروش تباھ باش و از راه و

                                           
 .۳۶۲ شناسی، شریعتی، ص اسالم -١
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 ه:کند ک به درگاه خدا دعا می ÷  د و موسییا آورده» طه«ه از سوره کاتی یدر آ

ۡهِ�  ّ�ِ  ٱۡجَعلوَ ﴿
َ
ِ� َ�ٰرُ  ٢٩َوزِ�ٗر� ّمِۡن أ

َ
ۡزرِي بِهِۦٓ  ٱۡشُددۡ  ٣٠وَن أ

َ
ۡ�ِۡ�هُ  ٣١ أ

َ
 ِ�ٓ  َوأ

ۡمرِي
َ
 .]٣٢ - ٢٩[طه:  ﴾٣٢ أ

معاون من فرما، برادرم ھارون را، و به او پشتم را ر و یی را وزیکام  و از خانواده«
 .»فرما یکو او را در امر من شر ن،کم کمح

و رفتنش به سوی فرعون  ÷  ھمه بعد از فرمان الھی ُمشعر بر رسالت موسی 
 باشد: می

 .]٢٤[طه:  ﴾٢٤ َطَ�ٰ  إِنَُّهۥ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  ٱۡذَهۡب ﴿
رده کشی که او سرکن) کگانه دعوت یبرو به سوی فرعون (و او را به خدای «
 .»است

 ه:کن درخواست یو موافقت الھی با ا

و�ِيَت ُسؤۡ قَاَل قَۡد ﴿
ُ
 .]٣٦[طه:  ﴾٣٦ َ�ُٰموَ�ٰ  لََك أ

 .»میردکه خواستی ھمه را به تو عطا کای موسی! آنچه را «
در  صن مقام را پیامبر یه اکاست  ÷ یت ھارون در نبّوت موسکمربوط به شر

 نفی فرمود. س ینسبت به عل» منزلت«ث یمقطع حد
ه یات داشت، با توّجه به آیاگر ھارون بعد از موسی ح«د: یا ه فرمودهکنین، ایبنابرا

تمام  س یرا علیموردی است؛ ز ، سؤال بی»فه او بود؟ین و خلیسی جانشکفه چه یشر
نداشت. مسّلمًا اگر  ص، در رابطه با پیامبر ÷ یمنزلت ھارون را نسبت به موس

ات داشت، او راه برادرش را ادامه یح ÷  مرد و بعد از موسی قبًال نمی ÷  ھارون
بود  می» نبّوت موسی«توأم با » نبّوت ھارون«ن امر به عّلت ینش بود و ایداد و جانش می

 دارد؟» منزلت«ث یو حد صبه پیامبر  س یو چه ارتباطی با نسبت عل
است و » ریغد«ث یدرست مانند حد» منزلت«ث ین حده داستاکقت آن است یحق

فرموده،  س ین جمله را به علیا صه پیامبر کط جنبی و زمانی یبدون توّجه به شرا
در شورای شش نفری بعد از  س ید: چرا علید پرسیقت آن پی برد.. بایتوان به حق نمی

استدالل ث برای خالفت خود ین حدید، به ایانجام سه به خالفت عثمان ک سعمر 
د نمود؟ چرا ییش آن را تأیت خوکت نمود و با مشارکرد؟ و اصوًال چرا در آن شورا شرکن
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شبرد یث را در پین حدیفه اعتراض داشتند، ایه به شورای سقکو گروھی  س یعل
شنھاد یرا به خالفت پ بر، عمر که أبوبکش مطرح نساختند؟ چرا زمانی یمنظور خو

ه کنھا ھمه سؤاالتی است یرد؟ اکاستشھاد ن -ث یادر احیو سا -ث ین حدیرد، به اک
خ را به طور ینظر فرموده و تار از پاسخ به آنھا صرف -عه یگر علمای شیو د -جنابعالی 

و قھرًا به  -د یه را دارین رویز ھمیات قرآن نیه با آکچنان -د یا دی در نظر گرفتهیتجر
 ت ندارد!.یقی با واقعیه تطبکد یا دهیجی رسینتا

اإلمامة «تابش کنوری در یبه دیتإبن ق«د: یا نامه خود فرموده ۳۶صفحه در 
رده و کبی سوار کرا بر مر صسد: و علی شبھا فاطمه دختر پیامبر ینو می »اسةیوالس

گفتند: ای دختر  خواست و انصار می اری از آنھا مییھای انصار برده و نصرت و  به خانه
ش از یطالب پ بن أبی ار گذشته است! اگر علیکم و یا ردهکعت ین مرد بیامبر! با ایپ

ز بود، جنازه یا جایم و علی فرمود: آیردک شد، البته از او عدول نمی ر با ما مواجه میکأبوب
 ».نم؟کن گذاشته و با مردم در موضوع امارت، منازعه یرا روی زم صپیامبر 

 (جواب): 
 ولی: -جعلی است  ح ویاگر چه ناصح -ن مطلب یر اکار ممنون از ذیواقعًا بس

عت یب سر کل خود و داوطلبانه با أبوبیه انصار ھمه به مکرساند  اّوًال به وضوح می
به زور نبوده است  -د یا ّررًا آوردهکه مکبرخالف اّدعای جنابعالی  -ردند و انتخاب او ک

عت یر آمدی! اگر زودتر آمده بودی، با تو بیاند: د گفته می س یحًا به علیو صر
ل یو... را دل» منزلت«و » ریغد«ث یز، حدیه آنھا نکند ک م! و ثابت مییردک می

سانی کاز  -ت یطبق روا -دانستند و إّال آنھا  به خالفت نمی س یت الھی علیمنصوب
 ی داشته باشند.یابا س یرش زعامت و امامت علیه از پذکنبودند 

چرا در برابر  دانست، می صده پیامبر ین برگزیخود را جانش س یًا اگر علیثان
امبر در یه بنا بر سخنان پکب بودم، شما یه من ھم غاکاف انصار نگفت: ولو آن کاستن

د؟! چرا یردکگری اجتماع یم، پس چرا بر دین الھی اوید من جانشیدانست ر مییغد
 ١د:یستا ن مییبعدھا به جای مذّمت انصار، آنھا را چن

                                           
 رجوع شود.» ائمهاصحاب در نظر «، مبحث »اصحاب پیامبر«به فصل  -١
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ألسنتهم غنائهم، بأيدهيم السباط، ولو مع هم واهللاّ ربوا اإلسالم كام يربى الف«

  .١»السالط

زشان، اسالم را یشان (انصار) با دستھای باسخاوتشان و با زبانھای تیقسم به خدا! ا«
 .»شود ت مییشده، ترب ر گرفتهیّره اسب از شکه کت و پرورش دادند، ھمان گونه یترب

دانست، چرا در برابر انصار  می صن الھی پیامبر یخود را جانش س یثالثًا اگر عل
ن ی؟ مگر تدف»در مراسم حاضر نشدم صن پیامبر یبه خاطر تدف«ه کرد کاستدالل 

مال و ین، پایی از اصول دیکشد و  ی او خورده مییه حّق خداکدر آن موقع  صپیامبر 
 .ا امر خدا؟!یگشت، مھمتر بود  ع مییضا

رابطه معّرفی  را بی -حوادث جعلی آن ھم  -خی یشما متأّسفانه نه تنھا حوادث تار
ه قرآن و کرا  صد و اصحاب پیامبر یخوان را ناقص می س یھای عل د و خطبهینک می

ج ید، نتاینک ه از آنچه خودتان نقل میکد، بلیینما ر مییفکرده، تکد یائمه از آنھا تمج
 .د!!یریگ حی نمییصح

ه: کد یا ه نمودهکیدر رساله الغارات ثقفی ت س ین عبارت علیدر ھمان صفحه، به ا

هدماً تكون مصيبة أعظم عىلّ من فخشيت إن مل أنرص اإلسالم وأهله أن أر فيه ثلامً و«

 ».دوای ھر دردی است!«د: ییفرما و می »فوات والية أموركم
 (جواب): 

ه دم اگر بیترس«د: یفرما می بر کعت با أبوبیل بیدوای چه دردی؟!.. علی در تعل
ه بر من کنم کرانی بزرگی در اسالم مشاھده یاف و وکن نشتابم، شیاری اسالم و مسلمی

د ین جمله بنگریشما به ا». ت امور و خالفت بر شما باشدیدادن وال بزرگتر از، از دست
و برخالف تمام » رد!کعت یر بکعلی از سر زور، باالجبار با أبوب«د: یه نوشته بودک

 .دانسته است!» اھل اسالم«ارانش را یر و کح أبوبیطور صربه  س یتان، علیاّدعاھا
 د:یفرما ه میکد یآور بعالوه، چرا جنابعالی جمالت قبلی و بعدی عبارت فوق را نمی

سالم يدعون إىل فأمسكت يد حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإل ...«

ة حممدحمق دين اهللاّ و ... از « .»و أهلهإبراهيم فخشيت إن مل أنرص اإلسالم و ص ملّ

                                           
 .۵۵۷ شرح صبحی صالح، ص -۴۵۷البالغه، شرح فیض اإلسالم، کالم  نھج -١



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٤٨

 

دم گروھی از مردم مرتد شده و از یردم، اّما دکعت با او خودداری یر و بکدادن به أبوب دست
دم ینند؛ ترسک دعوت می ÷  مین محّمد و ابراھیین خدا و آیاند و به نابودِی د اسالم برگشته

گروھی از د یوقتی د س یه علکدھد  ، و نشان می»اری اسالم و اھلش نشتابم...یاگر به 
و نه به خاطر زور و جبر و  -ن خدا برآمده بودند یاسالم خارج شده و در صدد محو د

و  سر کاری أبوبیسو نھاده و به یکانتظاراتش را به  -ر و عمر که أبوبیفشار از ناح

... تكون «د: یگو ه میکن شتافت، و جمله بعدی آن عبارت یارانش در جنگ با مرتّد ی

وات والية أموركم اللتى إنام هى متاع أيام قالئل ثم يزول مصيبة أعظم عىل من ف

ل هنضت معه ىف تلك األحداث حتى زهق الباطبكر فبايعته و ت عند ذلك إىل أبىفمشي

أطعتُه فيام أطاع اهللاّ الكافرون فصحبتُه مناصحاً وإن رغم و كانت كلمة اهللاّ هى العليا و

 .١»ناصحنا...وأطعنا وبايعنا و حترض بعث إىل عمر فواله فسمعناجاهداً فلام ا

رود! پس در ھمان  ه سپس از دست میکاالی چند روزی است که کتی یوال ...«
ردم تا کام یردم و به ھمراه او در آن حوادث قکعت یر رفتم و بکھنگام، به سوی أبوب

افران کل یان رفت و نام و گفتار خداوند باالتر است، ھر چند برخالف میباطل از م
ُبرد، با  ردم و در آنچه خدا را فرمان میکرخواھی مصاحبت یر از راه خکس با أبوبباشد. پ

ومت را کت و حید، والیه به حال احتضار رسکوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانی ک
 .»م...یرخواھی نشان دادیم و اطاعت نموده و خیردکعت یبه عمر سپرد و ما ب

ه«خود را  س یه علکدھد  ن جمالت به روشنی نشان نمییا ایآ
ّ
 »منصوب من عند الل

بخواند و سپس » ارزش ل و بییمتاعی قل«را » نصب الھی«د یدانست، و إّال چرا با نمی
و تمام امور  -ند و آنھا را در جنگ با دشمنان کعت یاش ب غاصبان خالفت الھی ٢با
ر مصر، ارانش دیبه  س ین نامه علینم اک د!.. بنده تصّور نمییھمراھی نما -گر ید
طفًا آن را بدون ھست!! ل» دوای من و شما«باشد، ولی مسّلمًا » دوای ھر دردی«

 د!.یتعّصب بخوان

                                           
 -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شیخ کاشف مستدرک نھج -۳۰۲ الغارات ثقفی، ص -١

 اإلسالم. البالغه شرح فیض ، نھج۶۲ھمچنین با کمی تفاوت نامه 
» آب بینی ُبز«و » لنگه پاره کفش«، خالفت را به اندازه سلیو در بعضی روایات شیعه آمده که ع -٢

 ارزش دانسته است!!. بی
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را برای خالفت  سر، عمر که أبوبکرده بودم کبنده در نامه قبلی خود عرض 
د تحّقق ینمود و إّال چرا با» نییتع«نی خود یه به سمت جانشکنمود، نه آن » شنھادیپ«

ن سؤال بنده یه به اکآن بود؟ جنابعالی بی عت مردم مییاج به بمحت سخالفت عمر 

إنى «ه: کد یا خ طبری آوردهیسعد و تار از طبقات إبن سر کد، جمالتی از أبوبیپاسخ دھ

من عمر را بعد از « .»أطيعوااخلطاب، فاسمعوا له و بعد عمربناستخلفت عليكم 

د: یا ن مبنا فرمودهیو بر ا .»دینکروی یشنوی و پ ردم، پس از او حرفکفه یخودم بر شما خل
رده است! کن ییفه بعد از خودش تعیه به صراحت، خلکبل» شنھادیپ«ر، عمر را نه کأبوب

ند؟ کشنھاد یر چه حّقی داشته حّتی عمر را پکه: اصوًال أبوبکد یا راد گرفتهیو سپس ا
شنھاد یر پکنجانب) به اّمت واگذارده بود، أبوبی(به قول ا صچرا آنچه رسول خدا 

ه کاد برآورد یفر صه برخالف قرآن بعد از پیامبر کرده است؟ مگر عمر نبود ک
ات قرآن را یه حّتی آکنند کسی اطاعت کد از یرده؟ چرا مردم باکوفات ن صپیامبر

شد ک فه نقشه مییداند و در خالفت طمع دارد و با ھمدستانش قبل از ورود به سق نمی
 .ند؟!ک ورت میو با آنھا در مورد خالفت مش

 ه:کرسانم  (جواب): در پاسخ به عرض می
رد کان ینی عمر بعد از خودش را، زمانی بیشنھادش مبنی بر جانشیپ سر کاّوًال أبوب

م: یخوان خ مییه در توارکده بودند؛ چنانیای نرس جهیه اصحاب بعد از مشورت به نتک
ند و ک به دور خود جمع مینه را ین و انصار حاضر در مدیر در بستر مرگ، مھاجرکأبوب«
ه از کد و گمان ندارم یدان د: آنچه بر سر من آمده است، شما ھم مییگو ن مییآنھا چن به

ار شما را به خودتان کرده و کعت من آزاد یزم و خدا ذّمه شما را از بیماری برخین بیا
ن حاال برای ید ھمیه دوست دارکس را کن الزم است ھریده است، بنابرایبرگردان

ن ییام، زمامداری را تع د؛ چون بھتر است تا من زندهییش انتخاب نمایزمامداری خو
ن و یمھاجر سر کد.. به دستور أبوبید تا مبادا بعد از من دچار تفرقه و اختالف شویینما

ش یدند و پیای نرس جهیل دادند، ولی به نتکیانصار برخاستند و جلسه مشورتی را تش
در آن  سر کامبر! رأی شماست.. أبوبیفه پیرأی ما ای خل برگشتند و گفتند: سر کأبوب

ر، کد! عمومًا گفتند: بلی! و أبوبیا به انتخاب من راضی ھستید: آیگو ھنگام به اصحاب می
ن یه در اکنند ک اعتراض می سر کند، اّما گروھی بر رأی أبوبک را معّرفی می بعمر 
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ند، ما راضی یعمر را به خالفت برگزر از یسی غکر کد: اگر أبوبیفرما می س یھنگام عل
 .١»مینک م و از او اطاعت نمییشو نمی

عباراتی  سر کند و سپس أبوبینما موافقت می سبعد از آن، ھمگی با خالفت عمر 
فه و یبعد از من، عمر خل«ه: کند ک د، اعالم مییا خ طبری آوردهیه از طبقات و تارکرا 

 .٢»سمعنا وأطعنا«د: یفرما می س یم علن ھنگایه در اک» زمامدار شما خواھد بود

ی از اظھار رأی و اعالم نظر کد، ھمه حایا ردهکنقل  سر که از أبوبکًا جمالتی را یثان
رده باشد، ولی کرا از نظر خودش انتخاب  بر، عمر کشخصی است و ھر چند أبوب

به ول کن امر، موید. اتمام ایبخش ت تمام نمییمشروع سن انتخاب به خالفت عمر یا
قبل از خالفت، از مردم  سن رو، عمر یبود و ھم از ا سعت مردم با عمر ید و بییتأ
رد و طبق کن خود نیرا ھم درباره جانش سر کار أبوبکحّتی  س یعت گرفت، و علیب

عت یم با حسن بیگو نه می«عه، در بستر مرگ فرمود: یگر مآخذ شیگزارش مسعودی و د
 .٣»د!یدان شما خود بھتر مید! ینکعت نیم بیگو د و نه میینک

نش رھبر را به یگز صست.. اگر پیامبر یردن خطا نکشنھادیسی را برای پکثالثًا 
سی اظھار رأی نموده و فرد مناسبی را از نظر خود که کن ھم یرده، از اکمردم واگذار 

تواند شخصی را به  ن، ھر رھبری میید، منع نفرموده است.. بنابرایشنھاد نمایپ
ن یه چنکنیه مردم موافق باشند.. اّدعای اکد، مشروط بر آن ین نماییخود تعنی یجانش

 .خواھد! ل مییست، دلین نکزی ممیچ
ه منجر شد تا وفاتش ک صپس از وفات پیامبر  سقرارای عمر  رابعًا در رابطه با بی

ست یه حدود بکسانی کبرای  صه فوت پیامبر کد ید، جنابعالی توّجه نداریار نماکرا ان
از شّدت  سگشتند، چه ضربه روحی بزرگی بود! عمر  وار به دور او می سال پروانه

                                           
األثیر،  إبن -۲۰۶ روضة الصفا، محّمدبن خاوند شاه (میرخواند)، از تواریخ شیعه به زبان فارسی، ص -١

 .۱۷۴ ، ص۲ ج
-۱۲۰ پ لبنان، صالغطاء، چا البالغه، شیخ کاشف مستدرک نھج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ الغارات ثقفی، ج -٢

 -۵۳۲ ، ص۳ خان سپھر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۳۷۳ منار الھدی، علی بحرانی، ص -۱۱۹
 .۱۸ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج

 -، چاپ نجف ۳۷۲ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -۴۲ ، ص۲ مروج الذھب، مسعودی شیعی، ج -٣
 .۱۳-۱۴ ، ص۸ دایة والنھایة، جالب -۱۱۲ ، ص۴ الطبری، ج -۱۷۱ الشافی، علم الھدی، ص
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امبر نمرده است! و بعدھا اظھار داشت یار خود را از دست داده و گفت: پیناراحتی، اخت

ه به اصحاب ک .]۱۴۳: ة[البقر ﴾اَو�َُ�وَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُ�ۡم َشِهيدٗ ﴿: هیه بنابه آک
بعد از ما  صردم، رسول خدا ک ، تصّور می»امبر بر شما گواه باشدیپ تا...«د: یفرما می

ر، یه چه بسا بستگان متوّفی از شّدت تأثکشود  ده مییز دیرد! امروزه نیم اصحاب می
 سند، و إّال عمریگو ردنی میکی باورنیزھایه فوتش، چیرده و در لحظات اّولکخود را گم 

 مت را از او آموخت:کھمراه بود و قرآن و ح صست سال با پیامبر یحدود ب

ِيُهَو ﴿ ّمِّ�ِ  ِ�  َ�َعَث  ٱ�َّ
ُ
ْ  ّمِۡنُهمۡ  رَُسوٗ�  نَ  ۧٱۡ�  َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا

 .]٢[الجمعة:  ﴾َوٱۡ�ِۡكَمةَ  ٱۡلِكَ�َٰب 
خت و به سوی آنھا یامبری را برانگیسوادان، پ ان بییه از مکسی است کخدا «

تاب کگرداند و  می کخواند و آنھا را پا شان مییات خدا را بر ایه آکل داشت یگس
 .»آموزد شان مییعت خدا) را بدیمت (شرک(قرآن) و ح

قرآن را آموخته، پس  صر اصحاب، از پیامبر یز ھمچون سایه، او نیبنا به شھادت آ
جان بر او یه احساس و ھکاّدی ر عیاشتباه در لحظات غ یکتوان به صرف  چطور می

ا یا اشتباه مجتھدی در مواردی و یدانست! آ زی نمییه از قرآن چکرده، گفت کغلبه 
 .م؟!ینکّل علمش را نفی که کسازد  ر عاّدی، ما را مجاز مییط غیش در شرایخطا

گاھان به قرآن و یو سا سعمر  -برخالف نظر جنابعالی  -ز ین س یعل ر خلفاء را آ
 د:یفرما دانست؛ چنانچه می میسّنت 

بعث حممدا إليهم فعلمهم الكتاب واحلكمة والسنة والفرائض، وأدهبم أن ... «

زكاهم لكيام يتطهروا، فلام قىض من ذلك عليه لكيام هيتدوا، ومجعهم لكيام ال يتفرقوا، و

ن رضوانه إنه محيد جميد. ثم إليه فعليه صلوات اهللاّ و سالمه ورمحته وقبضه اهللاّ إ

مل رأين منهم صاحلني عمال بالكتاب وأحسنا السرية واملسلمني من بعده استخلفوا ام

 .١»يتعديا السنة ثم توفامها اهللاّ فرمحهام اهللاّ

                                           
، چاپ ایران الدرجات ۲۴۱ ، ص۲، کتاب ۳ ناسخ التواریخ، میرزا تقی سپھر، ج -۲۱۰ ، ص۱ الغارات، ج -١

البالغه و نیز شیخ  الحدید شیعی در شرح نھج أبی إبن -۳۳۶ خان شوشتری، ص الرفیعة، سیدعلی

حلني عمال بالكتاب والسنة وأحسنا السرية مل أمريين صا«البحار خود، با کمی تفاوت:  مجلسی در مجمع
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مت و سّنت کتاب و حکخت و به آنھا یشان برانگی... ھمانا خداوند، محّمد را به سو«
رد تا متفّرق و کو آنان را جمع ت شوند، یرد تا ھداکت یاد داد و آنھا را تربیو واجبات را 

ه رسالتش را به کشدند. زمانی  که پاکنید تا ایگردان کگروه نشوند، و آنھا را پا گروه
ه که درود و سالم و رحمت و رضوان خدا بر او باد کراند ید، خداوند او را میان رسانیپا

ن یرا در بد است. سپس مسلمانان بعد از او دو مرد صالح ید و مجیبه راستی خدا حم
رت یو سیکار نیردند و بسکتاب عمل که ھر دو به کدند یخودشان برای خالفت برگز

ه کراند یز میردند و آنگاه خداوند ھر دوی آنان را نکامبر) تجاوز نیبودند و از سّنت (پ
 .»رحمت خدا بر ھر دوشان باد!
 -ن برود ه مردم از او خواستند تا نزد عثماکزمانی  - سو طی سخنانش با عثمان 

ند و ک ادآوری میی، علم او را به وی صمان و قرابت و مصاحبتش با پیامبر یعالوه بر ا
شان را یکند، و اعمال نک امل میکت یر و عمر، اظھار رضاکه از رفتار أبوبکنیضمن ا

 د: علم و شناخت تو ھمچون علم و شناخت ماست!یگو شود، می ادآور مییش یبرا

ال أدلك عىل أمر ال تعرفه، إنك أقول لك! ما أعرف شيئا جتهله، و واهللاّ ما أدر ما«

ء فنبلغكه، وقد رأيت  ء فنخربك عنه، وال خلونا بشى ما سبقنا إىل شىلتعلم ما نعلم. 

قحافة  أبى ا ابنمكام صحبنا، و صسمعت كام سمعنا، وصحبت رسول اهللا كام رأينا، و

وشيجة رحم منهام،  صإىل رسول اهللا أنت أقرب خطاب بأوىل بالعمل منك، و وال ابن

ال ! فإنك واهللاّ ما تبرص من عمى، ووقدنلت من صهره ما مل يناال. فاهللاّ اهللاّ ىف نفسك

 .١»تعلم من جهل

اّطالع  ه تو از آن بیکم! مطلبی را یز را به تو بگویدانم چه چ سوگند به خدا! نمی«
شی یزی سبقت و پیدانی. ما به چ م، مییدان ه ما میکباشی، سراغ ندارم. تو آنچه را 

گاه سازکم یا نگرفته ه آن را به تو ابالغ کم یا افتهیزی را در پنھان نیم، و چیه تو را از آن آ
م، تو ھم یدیه ما شنکای و ھمانگونه  دهیم، تو ھم دیدیه ما دکم و ھمانگونه ینک

                                                                                                       
چنین آمده  ۲۰۱ اند.. و در وقعة الصفین، ص آورده »يعدوا السنة ثم توفامها اهللاّ عز و جل رىض اهللا عنهام

 ».آن دو رفتار نیکو داشته و در بین اّمت، عدالت کردند. «»األمة أحسنا السرية عدال يف«است: 

 .۲۳۴ شرح صبحی صالح، ص -۱۶۴ سالم، کالمالبالغة، شرح فیض اإل نھج -١
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بودی. فرزند ز یم تو نیبود صن پیامبر یه ما مصاحب و ھمنشکای، و ھمانگونه  دهیشن
از تو سزاوارتر نبودند  یکارھای نکر) و فرزند خطاب (عمر) در انجام کأبوقحافه (أبوب

وند یاز نظر پ صتر از تو درآمدند؟!). تو بر رسول خدا  (چرا آنھا در امر خالفت موّفق
ای  ، به مرحلهصتری. تو از لحاظ دامادی پیامبر یکشاوندی از آن دو نزدیخو
ای). تو را به خدا! به جان خودت  دند (و دوبار داماد او شدهیو نرسه آن دکای  دهیرس

ز را خوب یم نداری (و ھمه چیی و تعلیاز به راھنماین! قسم به خدا! تو نکرحم 
 .»دانی) می

د و ھرچه ینک د، فورًا قبول مییدار ه ھرچه را دوست میکن است یال جنابعالی اکاش
ن روش طالبان ید!.. ایزیر ق به دور مییتحقند، بدون ک ق نمییدتان تطبیرا با عقا

 .ست!!یقت نیحق
با ھمدستانش برای غصب  سه عمر کد یا ردهکه اّدعا کنیخامسًا و اّما در مورد ا

د، آمده یا ه آوردهکتی یه در رواکنم کد عرض یده بودند، بایشکنقشه  س یخالفت از عل
نه است، یه در اطراف مدک» سنح«ه یر در قرک، أبوبصدر زمان رحلت پیامبر «است: 

فه یده جراح در سقیخبر موّثقی نداشت و عمر و أبوعب صن بود و از وفات پیامبر کسا
ن ییرده، انصار در صدد تعکوفات  صه به او گفتند: پیامبر کن یحاضر شدند... و ھم

د: رسول خدا مرده است، یه بگوکاد برآورد: ھرید و فریشکرش را یفه ھستند، شمشیخل
ر از سنح به کر فرستاد، أبوبکسی را دنبال أبوبکزنم... و پنھانی  ر مییشمش او را با

 ».نه آمد و... الخیمد
، امامت مردم در صماری پیامبر یام بیه، در اکن بس یت ھمین روایبودن ا جعلی

گر یال دکونت داشته است! و اشکنه سیبوده و در خود مد سر کمسجد به عھده أبوب
 سر کعًا باخبر سازد! أبوبیرا سر سر که أبوبکم نداشت یس یدستگاه ب سه، عمر کنیا
خود » سنح«ه نخست از کر نبود یالس عیل سریا اتوموبیوپتر اختصاصی ک ز دارای ھلیین

، صنان از رحلت پیامبر یبرساند و بعد از حصول اطم صنه و منزل پیامبر یرا به مد
به سنح  سر کفه در پی أبوبیاز سقسی را ک سد و طبعًا تا عمر یایفه بینه به سقیاز مد

افت خبر، از سنح به یپس از در سر کرمردی به سّن و سال أبوبیبفرستد و آمدن پ
فه ینه و سقین سنح و مدیه ھنوز بکنیفه، و با توّجه به اینه به سقینه و سپس از مدیمد

والنی، ن مّدت طیاز داشت و در ایاتوبان و بزرگراه! احداث نشده بود، به ساعتھا وقت ن
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رده بودند، منتظر نمانده و دست روی دست کفه اجتماع یه در سقکمردمی 
گرفتند و ماجرای  ارشان را پی میکرا داده و  سه جواب سخن عمر کگذاشتند، بل نمی
 افت!.ی گری مییل دکفه شیسق

ن و یرا به مھاجر» شورا«البالغه،  توب ششم نھجکد: علی در میا در نامه خود فرموده
 .را!» خالفت«ول فرموده، نه کوانصار م

 (جواب):

نتُۡم ﴿: هیه از آکسی است کن سخن شما درست بمانند یا
َ
لَٰوةَ َوأ ْ ٱلصَّ َ� َ�ۡقَرُ�وا

ه نماز در قرآن منع کرد ک فقط قسمت اّول را برداشته و اّدعا می .]٤٣[النساء:  ﴾ُسَ�َٰرىٰ 

إنام «البالغه فقط بخشب از نامه ششم نھج ین ترتیز به ھمیشده است! جنابعالی ن

را گرفته  »ن و انصار استیھمانا شورا تنھا حّق مھاجر« ز»األنصارالشور للمهاجرين و

سموه إماما كان ذلك هللا عىل رجل و فإن اجتمعوا«د: یفرما ه میکو جمله بعدی را 

ار موجب رضای خدا کن یدند، اینام ١ رده و او را امامکپس اگر بر مردی اّتفاق « .»رىض

ه در نامه، عالوه بر حّق شورا، حّق کد! مشّخص است یا ده گرفتهیرا ناد »گردد می
 ن و انصار محفوظ دانسته است!.یز برای مھاجریفه را نیانتخاب امام و خل

البالغه مرسل است و  عنی بنده)، نھجیبنا به گفته شما ( -۱د: یرده بودکاشاره  
ن نامه نوعی احتجاج بر یور علی در امنظ -۲سند راوی مّتصل به امام علی ندارد. 

به صورت » لّله رضی کان ذلک«البالغه عبارت  در بعضی نسخ نھج -۳باشد.  خصم می
عه، امامت و یاز نظر اعتقادات ش -۴آمده است. » ان لھم رضیک«ا ی» رضی کان ذلک«

ا یفه باشد یت است، خواه ظاھرًا خلیر از خالفت ظاھری است، علی امام ھدایت، غیوال
ر از علی صورت گرفته یاز خلفاء غ یکدام کعت آزادانه در مورد یمشورت و ب -۵نباشد. 
 است؟

 (جواب):
رغم آن،  است تا علی س یح علیز در قبال جمله صریھات شما دوست عزین توجیا

 د! اّما پاسخ ما:یبند بمانید دلخواه خود پایبه عقا

                                           
 .۲۹ وقعةالصفین، نصربن مزاحم، ص -۶، نامه ۵البالغه، فیض اإلسالم، جزء نھج -١
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تاب را کن یه اکن است یه مرسل است، االبالغ م: نھجیا ه گفتهکنیاّوًال منظور ما از ا
، از آثار س یادی از عصر علیھجری و با فاصله زمانی ز ۴۰۰در سال » ف رضییشر«

البالغه  ن در خود نھجیرده است.. بنابراکگوناگون گردآورده و سندھای آن را حذف 
ه م بدون سند، ھر سخنی را بیتوان شود و ما ھم می ده نمییات دیاسناد مطالب و روا

ای از  م! اّما چنانچه خطبه و نامهینسبت دھ -ن یی از بزرگان دیکا ھر یو - س یعل
ز نقل شده باشد، البته از اعتبار الزم برخوردار یگر نیدر جای د» مسنداً «البالغه  نھج

ست، به لحاظ یگر موجود نیتب دکه در کالبالغه  ھای نھج ھا و نامه است، و خطبه
ه مورد که یخطاب به معاو س یماند. نامه فوق و جمله عل میمتوّقف » استدالل«

ده و یر گردکز ذین» سندش«به روشنی آمده و » نیوقعةالصف«تاب کاستناد ماست، در 
 رد.یتواند مورد استدالل قرار گ ن مییبنابرا

عثامن عنى القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وإنه باي«ًا اگر در نامه فقط آمده بود: یثان

سانی با من کھمانا « .»ما بايعوهم عليه، فليس للشاهد أن خيتار و ال للغائب أن يرد عىل

سی کرده بودند. پس کعت یط بیز بر سر ھمان شرایر و عمر و عثمان نکه با أبوبکردند کعت یب
ب بوده، یه غاکسی کند، و کار یگری را (برای خالفت) اختید دیعت) بوده، نبایه شاھد (بک

ح بوده ین بود فرض شما صحک، مم»ردیشان (بزرگان اصحاب شورا) را نپذیاحق ندارد رأی 
فقط به  س یه علکشود  بوده باشد، اّما مالحظه می» احتجاج بر خصم« س یو قصد عل

با افاده حصر در شروع جمله  -بالفاصله  -ه به دنبال آن کرده، بلکتفا نکن جمله ایا
ه: کدھد  دارد و خبر می ان مییای را ب دهست)، اصل و قاعین نیه (إنما...؛ جز ایاسم

رده و او را امام کن و انصار است و بس، و اگر بر مردی اجتماع یشورا، تنھا حّق مھاجر«
ه ین جمله ربطی به اعتقادات معاویا».. ار موجب رضای خداستکن یدند، ایخود نام

تلّقی » بر خصماحتجاج «بخواھد به زبان خود او، با وی سخن گفته و  س یندارد تا عل
 .ان اصلی در انتخاب زمامدار برای جامعه اسالمی است!یه در مقام بکشود، بل

البالغه، الزم است  لمات نامه در نسخ مختلف نھجکثالثًا برای رفع اختالف در مورد 
ه به لحاظ کمزاحم  نصربن» نیوقعةالصف«در رد.. کبه مأخذ اصلی نامه مراجعه 

در آن » مسنداً «البالغه معتبرتر بوده و نامه فوق  از نھج س یشتر با عصر علیی بیکنزد

ای از  شود، و ھرچند نسخه ده میید »هللاّ رىض كان ذلك«س است، جمله کمنع
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د، ین نگویه چنکافت شود یا یا فالن موزه استرالیس و یپار» لور«البالغه در موزه  نھج
 .دھد!! ه نمییری در قضییتغ

فإن اجتمعوا «ه: کح شده یتصر س یدر جمله فوق از عله کرابعًا الزم به توّجه است 

لمه که در صدر اسالم، کو روشن است  .»سموه إماما كان ذلك هللا رىضعىل رجل و
رفته و  ار میکنی و معنوی، توأمًا به یومتی و امامت دکس و زمامدار حییبرای ر» امام«

عالوه بر رتق و فتق عنی یدار بودند؛  ن، ھردو سمت را در جامعه عھدهیخلفای راشد
ن مردم، نمازھای جمعه به امامت آنھا برگزار و ین خدا در بیامور جامعه و اجرای قوان

ه کنیاز ا س ین منظور علیدند. بنابرایپرس نی خود را از آنھا مییام دکمردم اح
خود بنامند، فقط به عنوان » امام«ن و انصار بر مردی اجتماع نموده و او را یمھاجر

شده  ز شامل مییجامعه را ن» نی و معنوییامامت د«ن موضوع یه اکست، بلین» مکحا«
اسی را داشتند، مردم و از جمله خود یاست.. اگر چنانچه خلفاء تنھا مقام رھبری س

بود  س یه علک -نی یخواندند و پشت سر امام د گر پشت سرشان نماز نمیید س یعل
 .خواندند! نماز می -

 ١ن خاطر، ینی، و به ھمیداند و ھم د اسی مییرا ھم س »فهیامام و خل«ز یقرآن ن
 ز بر مسلمانان واجب فرموده است:یاطاعت از آنھا را ن

ِطي﴿
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� َ ُعواْ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل  َوأ

ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
 .]٥٩[النساء:  ﴾نُ�مۡ مِ  ٱۡ�

روی از سّنت) اطاعت یامبر (با پیقرآن) و از پروی از یای مؤمنان! از خدا (با پ«
ام خدا باشند) که دادگر و مجری احکمان و زمامداران خود (مادام کد، و از حاینک

 .»دییفرمانبرداری نما
عادالن قاسطان، كانا عىل إمامان «د: یفرما ر و عمر میکز در مورد أبوبین  امام صادق

 .٢»يوم القيامة!ماتا عليه، فعليهام رمحة اهللاّ احلق، و

                                           
از ھم جدا نیستند و دین، عبارت است از: مجموعه قوانین فردی، » سیاست«و » دین«اصوًال  -١

ه تمام این قوانین را در جامعه األمر، کسی است ک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تعّبدی و... و أولی
امر خود پذیرفته و با او بیعت  که به او رأی داده و او را به عنوان صاحب-اسالمی، بین مسلمانان 

 کند. پیاده می -اند  کرده
 ، چاپ مصر.۱۶ ، ص۱ إحقاق الحق، قاضی نورالّله شوشتری، ج - ٢
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دو امام عادل و دادگستر بودند. ھر دو برحق بودند و بر حق ھم مردند. پس «
 .»بر ھر دوشان باد! -امت یروز ق -رحمت خدا 

اسی و ی، ھر دو مقام س»امام«به دنبال » قسط«و » عدالت«م، الفاظ ینیب ه میکچنان
 سازد. مسّجل می» امام«ی را برای نید

در  س یه منظور علکم یت فوق، بنا را بر آن بگذاریرغم واقع علین ھرگاه، یھمچن
ه کرد کد قبول ین صورت بایاسی جامعه است، در ایجمله مورد بحث، تنھا رھبری س

سی را ک صول به شورا بوده و پیامبر کبه بعد، مو صزمامداری مسلمانان از پیامبر
ن ما خاتمه یاری بیات بسن مطلب به مباحثین منظور منصوب نفرموده بود، ایبرای ا

 -ن به مردم یستگی آموزش دیرا به لحاظ علم و تقوا و شا س یدھد، و اگر شما عل می
ن ید، ایدان گران برتر مییاز د -گر یا آثار دیر خم ویدر غد صبه اعتبار سخن پیامبر 

ه کی ا جتًا تمام ادّلهیم. نتیچ بحثی در آن نداریز مورد توافق ما قرار دارد و ھیمطلب ن
خالفت و سرپرستی «برای  صتوّسط پیامبر  س یعل» نصب الھی«اثبات ١نون در کتا 

ان یگران سخن به میرده و از غصب حّقش توّسط دکر کذ» ومتکبه تصّرف و ح و اولی
 .د!!یفرمود ن سخن را مییاش زودتر اکشود.. ای  د، نفی مییا آورده

به  -د یا ه شما ناقص دانستهک -فه اّول یعت مردم با سه خلیخامسًا اجتماع و ب
با  س یه خود علکنیما اکامل نبود؛ که یج حاصل شد و چه بسا در مراحل اّولیتدر
با  سر که چون أبوبکح شده یعه تصریرد، و در آثار شکعت یب سر کر با أبوبیی تأخکاند

 است:بود؛ چنانچه آمده » سمعنا وأطعنا«، س یرد، موضع علکتوافق  سخالفت عمر 

هنضت معه ىف بكر فبايعته و ت عند ذلك إىل أبى... فأمسكت يد حتى... فمشي«

حترض بعث إىل أطعتُه فيام أطاع اهللاّ جاهداً فلام الك األحداث... فصحبتُه مناصحاً وت

                                           
از قبیل جنگ، و چه قضایی از قبیل صدور چه سیاسی  -مگر نه این است که خلفاء در بیشتر امور  -١

 نمودند. کردند و از او نظرخواھی می مشورت می س با علی -احکام و... 
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كان مرىض السرية اصحنا وتوىل عمر األمر ونعمر فواله فسمعنا وأطعنا وبايعنا و

 .١»ميمون النقيبة

ه... پس در آن ھنگام، به سوی کنیردم، تا اکر خودداری کعت با أبوبیاز ب ... مّدتی«
ر از راه کردم... پس با أبوبکام یردم و به ھمراه او در آن حوادث قکعت یر رفتم و بکأبوب
وشش تمام او را کُبرد، با  ردم و در آنچه خدا را فرمان میکرخواھی مصاحبت یخ

ومت را به عمر سپرد و ما کت و حید، والیار رسه به حال احتضکاطاعت نمودم. زمانی 
م، و عمر زمامداری را به عھده یرخواھی نشان دادیم و اطاعت نموده و خیردکعت یب

 .»بود کده و نفس او مباریرت او پسندیه سکفه شد) در حالی یگرفت (و خل
بن  شنھاد عبدالرحمنیدر پ س یه علک، پس از آن سن در مورد عثمان یھمچن

 س یدر عوض به آن راضی گشت، عل سامل و قطعی نداد و عثمان کجواب  ۲ عوف
رد؛ چنانچه کعت یب -عت را خوش نداشت، ولی باالخره یھرچند به قول شما ب -ز ین

فبايعت أبابكر كام بايعتموه... فبايعت عمر كام بايعتموه فوفيت له بيعته « د:یفرما می

 .٢»ى سادس ستة... فبايعتم عثامن فبايعتهحتى ملا قتل جعلن

عت یز بید... با عمر نیردکعت یه شما بکردم، ھمانگونه کعت یر بکپس با أبوب« 
شته شد، مرا که کعت با او، وفادار بودم. زمانی ید و در بیردکعت یه بکردم، ھمانگونه ک

عت یعثمان ب د برای خالفت بعد از خودش) قرار داد... سپس بایاندکی از شش نفر (یک
 .»ردمکعت ید، من ھم با او بیردک

ن موضوع یان اّمت اسالم حاصل شد و ایتوافق م» سرانجام«ن در ھر مورد، یبنابرا
ن است، کی ممیبخشد و إّال در ھر شورا ت میین، مشروعیبه ھمه خلفای راشد

ن یا م به صرفیتی از توافقھا، ناراضی باشند و اگر بخواھید و اقلّ یش آیاختالفاتی پ
 ماند!. ی در جھان معتبر نمییشوراچ یم، ھیاعتبار بدان ی را بییموضوع، شورا

دانست، در جلسه شورای  فه اّول و دوم را مرضی مییوه خلید: اگر علی شیا فرموده
 .شد! بن عوف راضی می شش نفری به شرط عبدالرحمن

                                           
-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البالغه، شیخ کاشف مستدرک نھج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ الغارات ثقفی، ج -١

 .۵۳۲ ، ص۳ ر، جخان سپھ ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۳۷۳ منار الھدی، علی بحرانی، ص -۱۱۹
 ، چاپ نجف.۱۲۱ ، ص۲ األمالی، شیخ طوسی، ج -٢
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 (جواب):
ه شما کزی یچن یچن س  بن عوف در جواب به شرط عبدالرحمن س یاّوًال عل

 م:یخوان خ مییه در توارکد، نگفته است؛ چنانیپندار می
ه کای  ه ھمان عّمامهیکبن عوف پس از ختم نماز، در حال عبدالرحمن«... 

ستاد و خطاب یا صده بود بر سر داشت، روی منبر رسول خدا یبه او بخش صپیامبر
دم تا آرای شما را به یرسفه از شما پیارا در انتخاب خلکمن پنھانی و آش به مردم گفت:

د یدان ار بھتر از علی و عثمان نمیکن یسی را برای اکچ یه شما ھکدم یدست آوردم.. د
را نزد خود خواست و دستش را در دست خود گرفت و به او  س یدرنگ، عل و بی

ر و عمر کرت أبوبیو س صتاب و سّنت رسول خدا که طبق کنی ک ا تعّھد مییگفت: آ
ه در توان دارم، عمل کی ه بدانم و تا حّد کجواب داد: تا آنجا  س ینی؟! علکعمل 

 .١»نمک می
حی نداد، یشنھاد عبدالرحمن جواب مثبت قطعی و صریمطابق پ س یچون عل

ز ین سن جمله را به او گفت، عثمان یرا فراخواند و دستش را گرفت و ع سعثمان 
ز ھمراه با مردم، ین س یفت و علعت با او انجام گریچ تأّملی گفت: آری! و لذا بیبدون ھ

 عت نمود.یب ٢با او 
ن و یو استقامتشان بر د بر و عمر کرت أبوبیدر رابطه با س س یًا سخنان علیثان

وه آنھا را مرضی نداند و از ین است، شکاقامه قرآن و سّنت، فراوان است.. چطور مم
 د:ید نمایشان تمج وهیرده و حّتی بعدھا از شکآنھا اطاعت 

فتوىل أبوبكر تلك األمور فيرس وسدد، وقارب ىف األمر واقتصد، فصحبته «

نا أطعته فيام أطاع اهللاّ فيه جاهدا، فلام احترض بعث إىل عمر فواله سمعمناصحا و

 .٣»كان مرىض السرية ميمون النقيبةوأطعنا وناصحنا وبايعنا وتوىل عمر األمر و

                                           
 . ۱۴۶ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۷۱ ، ص۳ بن أثیر، ج کامل -١

 . ۲۰۸۲ ، ص۵ تاریخ طبری، ج -۱۴۶ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۷۳ ، ص۳ إبن أثیر، ج -٢

الغطاء، چاپ لبنان،  البالغه، شیخ کاشف مستدرک نھج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ الغارات ثقفی، ج - ٣
، ۳ خان سپھر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۳۷۳ منار الھدی، علی بحرانی، ص -۱۱۹-۱۲۰ ص
طاووس، در  اإلسالم.. سیدبن البالغه شرح فیض ، نھج۶۲ھمچنین با کمی تفاوت نامه  -۵۳۲ ص
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جای خود، آسانی و به جای خود ر، زمام امور را به دست گرفت و در کپس أبوب«
رو  انهیرد و مکش برد و قصد درستی و راستی یشّدت نشان داد و امور را به خوبی پ

ُبرد، با  ردم و در آنچه خدا را فرمان میکرخواھی مصاحبت یر از راه خکبود. پس با أبوب
را ومت کت و حید، والیه به حال احتضار رسکوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانی ک

م، و عمر یرخواھی نشان دادیم و اطاعت نموده و خیردکعت یبه عمر سپرد و ما ب
ده و نفس او یرت او پسندیه سکفه شد) در حالی یزمامداری را به عھده گرفت (و خل

 .»بود کمبار
رأين منهم صاحلني عمال بالكتاب وأحسنا مسلمني من بعده استخلفوا امـثم إن ال«

 .١»ثم توفامها اهللاّ فرمحهام اهللاّ مل يتعديا السنةالسرية و

ن خودشان ی) دو مرد صالح را در بصعنی پیامبر یسپس مسلمانان بعد از او («
رت بودند و از یو سیکار نیردند و بسکتاب عمل که ھر دو به کدند یبرای خالفت برگز

خدا ه رحمت کراند یز میردند و آنگاه خداوند ھر دوی آنان را نکامبر) تجاوز نیسّنت (پ
 .»بر ھر دوشان باد!

 ند:ک ل میین از آن دو تجلیفرستد، چن ه مییه به معاوکای  و در نامه

ان أفضلهم ىف اإلسالم كام زعمت وأنصحهم هللاّ ورسوله اخلليفة الصديق كو«

 مصاب هبام جلرح ىفـإن ال إن مكاهنام ىف اإلسالم لعظيم ولعمروخليفة الفاروق و

 .١»جزامها بأحسن ما عمال واإلسالم شديد فريمحهام اهللاّ

                                                                                                       
وكان عمر «اند:  با این عبارت آورده» الرسائل«و شیخ کلینی نیز در » الـمحّجة فکش«کتاب خود 

رفتار عمر از میان مردم، در نظر عموم مردم، پسندیده و . «»مرىض السرية من الناس عند الناس
 ». موجب رضایت بود

پ ایران الدرجات ، چا۲۴۱ ، ص۲، کتاب ۳ ناسخ التواریخ، میرزا تقی سپھر، ج -۲۱۰ ، ص۱ الغارات، ج -١
البالغه و نیز شیخ  الحدید شیعی در شرح نھج أبی إبن -۳۳۶ خان شوشتری، ص الرفیعة، سیدعلی

أمريين صاحلني عمال بالكتاب والسنة وأحسنا السرية ومل «البحار خود، با کمی تفاوت:  مجلسی در مجمع

چنین آمده  ۲۰۱ و در وقعة الصفین، ص اند. آورده »يعدوا السنة ثم توفامها اهللاّ عز و جل رىض اهللا عنهام

 ».آن دو رفتار نیکو داشته و در بین اّمت، عدالت کردند. «»أحسنا السرية وعدال ىف األمة«است: 
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تر،  از ھمه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پنداری  ه میکھمانگونه  -در اسالم «
ه مرتبه آن دو در اسالم کق و عمر فاروق ھستند و به جان خودم سوگند! یر صدکأبوب

ده است. خداوند ھر دو را یدی رسیشان، به اسالم صدمه شدیبزرگ است و با وفات ا
 .»به آنھا دھد! یکند و پاداش نکرحمت 

 و باز ھم آمده است:

خوف سدد بحسب استطاعته عىل سلمون بعده رجال منهم، فقارب وفاختار امل«

 .٢»جدو

ه به اندازه کدند یامبر) مردی از خودشان را برگزیعنی پیپس مسلمانان بعد از او («
مور را به درستی رد و اکوشش تمام، قصد درستی و راستی کاش، با ترس و  ییتوانا

 .»ش بردیپ
إذا أراد اهللاّ بالناس خريا استجمعهم عىل خريهم كام مجعهم بعد نبيهم عىل «

 .٣»خريهم

ند، ک ن فرد جمع مییند، مردم را بر برترکی یکھرگاه خداوند بخواھد به مردم ن«
 .»ن فرد جمع نمودیامبرشان بر بھتریه بعد از پکھمانگونه 

مردی از «ه: کند ک ت مییمحّمد و او ھم از پدرش روا جعفربنز از یخ طوسی نیش
ش در یه چند لحظه پکدم یآمد و گفت: از تو شن ÷ن یرالمؤمنیش نزد امیقر

ن را نسبت به آن یه خلفای راشدکات گفتی: پروردگارا! ما را اصالح فرما به آنچه  خطبه

امك أبوبكر وعمر، حبيبا، وع«سانی ھستند؟ فرمود: کاصالح فرمودی! منظورت چه 

                                                                                                       
در وقعةالصفین با این تفاوت  -، چاپ ایران ۴۸۸ ، ص۳۱میثم بحرانی، جزء  البالغة، إبن شرح نھج -١

.. »سالم شديد رمحهام اهللاّ و جزامها بأحسن اجلزاءو إن املصاب هبام جلرح ىف اإل«...آمده است: 
 ).۸۹ مزاحم، ص (وقعةالصفین، نصربن

 . ۴۰۰ البالغة، میثم بحرانی، ص شرح نھج -٢

 ، چاپ نجف.۱۷۱ الھدی، ص الشافی، علم -٣
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من ، صمقتد هبام بعد رسول اهللاـالإماما اهلد، وشيخا اإلسالم، ورجال قريش، و

 .١»من اتبع آثارمها هد إىل رصاط مستقيماقتد هبام عصم، و

خ اسالم، یت، دو شیر و عمر، دو امام ھداکبانم و برادران پدرت، أبوبیدوستان و حب«
س کردند، و ھرکمردم به آنھا اقتدا  صه بعد از رسول خدا کش، دو نفری یدو مرد قر

س آثارشان را کرد، (از گمراھی و تفرقه) مصون و محفوظ ماند و ھرکبه آنھا اقتدا 
 .»دیت گردیرد، به راه راست ھداکروی یپ

خري هذه األمة بعد «اش فرمود:  در خطبه ÷علی «ند: ک ت مییز روایالھدی ن علم

ر و عمر ھستند و در کامبرشان، أبوبین اّمت بعد از پین ایعمر؛ بھترر و کأبوب »نبيها
ر و عمر کد مردی به أبوبیه دکن جمله را زمانی فرمود یه اکات آمده است یبعضی روا

د و سپس او را نزد خود خواند و او را مجازات و مورد عقاب قرار یگو دشنام و ناسزا می
 .٢»داد!

هللاّ درّ عمر فقد قوم األود وداو العمد وأقام «د: یفرما می سف عمر یو در توص

لثوب قليل العيب أصاب خريها وسبق رشها أد إىل خلف الفتنة ذهب النقى االسنة و

 .٣»اتقاه بحقهاهللاّ طاعته و

ھا را درمان یماریھا را راست نمود و بیجکه کھای عمر را پاداش دھد یکیخداوند ن«
ھا را پشت سر گذاشت و در یارکھا و تبھ را برپاداشت و فتنه صرد و سّنت پیامبر ک

افت و از یی خالفت را دریویکا رفت. نیب از دنیع مکو  کای رخ نداد. پا زمانش فتنه
د و یه سزاوار بود از خدا ترسکشی گرفت. طاعت خدا را به جای آورد و آنچنانیشّر آن پ

 .»زگاری نمودیپرھ

                                           
 .۴۲۸ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -١

 .۴۲۸ الھدی، چاپ با تلخیص، ص کتاب الشافی، علم -٢

 -۱۲، جزء۹۲ ، ص۳ الحدید، ج أبی شرح إبن -۲۱۹، کالم ۴البالغة، شرح فیض اإلسالم، جزء نھج -٣
، ۲ شرح محّمد عبده، ج -۳۵۰ شرح صبحی صالح، ص -۹۶-۹۷ ، ص۴ میثم بحرانی، ج شرح إبن

لّله بالد «.. در بعضی از نسخ، ۲۵۷ الدرةالنجفیة، دنبلی، ص -۷۱۲ ، ص۴ شرح فارسی، ج -۳۲۲ ص
 ده است.آم» فالن
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 .د؟!یپسند وه آنھا را نمییش س یه علکتوان گفت  ا مییحال، آ
مخلوط  -ح یح و ناصحیبا برداشتھای صح -ح یح و ناصحیات صحیمطالبی را از روا

ن علی، أحّب خلق یرالمؤمنیا أمیآ«د: یپرس نامه خود می ۲۸نموده و در اواخر صفحه 
ن یا چنیام خدا نبود؟ باب علم نبی نبود؟ آکن اّمت به احینزد رسول خدا نبود؟ داناتر

عنی شورای یت و مشاوره و حضور در چنان امر اجتماعی مھم (کسی حّق مشارک
 فه) را نداشت؟یسق

 ه:کنم ک(جواب): عرض 
چ بحثی ندارم و یه او از افضل صحابه بوده، ھکنیو ا س یاّوًال بنده در مقام واالی عل

، س یت علیه، افضلکنم کام! و اضافه  ردهکر کھای خود ذ ّرر در نامهکن مطلب را میا
باب علم «ت یم.. روایریتی را با ھر برداشتی درباره او بپذیه ما ھر رواکشود  باعث نمی

 م.یا ردهکل بحث یرامون آن به تفصیتی جعلی است و در نامه قبلی خود، پی، روا»نبی
لی ید خیداشت و شا فه حضور مییدر شورای سق س یًا مسّلمًا الزم بود علیثان

ه مسلمانان به خاطر اوضاع آشفته و کار آن شورا بود کگری ھم در یص دیغفلتھا و نقا
فه یعت سقیرا بیردند؛ زکت ھمه جوانب را نیه در انتخاب رھبر داشتند، رعاکای  عجله

منصفانه به آن اقرار  بر که عمر و حتی أبوبکمقّدمه انجام گرفت؛ چنان ناگھانی و بی
 ١ر بود:یز چند عامل زیرده بودند و عّلتش نک

م یز چندبار عالین مّدت نید و در ایشکاد طول نیز صماری پیامبر یمّدت ب -۱
بار به مسجد آورده شد و با  یکده شد و حّتی یبھبودی در وجودش د

ه با آن مرض وفات کرفت  ه گمان جّدی نمیکمسلمانان نماز خواند؛ به طوری 
 .اد!ع دست ندیر اصحاب و مشورتھای وسکن رو مجالی برای تفیابد، از ای

اسود «و » لمهیمس«ه افرادی ھمچون کزمانی رخ داد  صوفات رسول خدا  -۲
ن زمامدار ییزدند و اگر در تع وس نبّوت میکنه یناف مدکدر اطراف و ا» عنسی
ه بعد کنه از طرف مرتّدان یرفت مد شد، احتمال می ر مییوتاھی و تأخکجامعه 

                                           
 .۱۳۲ ، ص۱ الحدید، ج البالغة، إبن أبی شرح نھج -١
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تصّرف شود و اسالم رده بودند، محاصره و کاعالن جنگ  صاز رحلت پیامبر 
 .١دیگو اش به مردم مصر می در نامه س یه علکرفت؛ ھمانگونه  ن مییاز ب

از  ۲»دیاسامةبن ز«، لشگری تحت فرماندھی صماری پیامبر یھنگام ب -۳
برود، اّما وفات پیامبر » کرموی«ت داشت به یه مأمورکز شده بود یجانبش تجھ

ن زمامدار ییف آنان، با تعیلکتن ییف و سرگردان نمود و تعیلکآنان را بالت ص
 د.یگرد ن میییست ھر چه زودتر تعیبا ف مییلکن تیشد و ا معلوم می

ه درنگ و کن واجبات شرعی است ین امام و زمامدار مسلمانان، از مھمترییتع -۴
د و لذا یر گردکه ذکست، خصوصًا با آن اوضاع آشفته یز نیسستی در آن جا

ن امر ناگھانی و ضربتی، سبب شد ینبود و ھمچ وجه، صالح یر در آن به ھیتأخ
ه یه برای معاوکای  ز در نامهیخود ن س یارشان عاری از نقص نباشد! علکه ک

 ح فرموده و نوشته است:ین امام تصرییر در تعیع و عدم تأخیفرستاد، به تسر

والواجب ىف حكم اهللاّ وحكم اإلسالم عىل املسلمني بعد ما يموت إمامهم أو يقتل «

الدم، أن ال يعموا عمال  الدم أو حرام  كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظاملا، حاللضاال

ء قبل أن خيتاروا ألنفسهم  وال حيدثوا حدثا وال يقدموا يدا أو رجال وال يبدءوا بشى

 .٢»إماما عفيفا عاملا عارفا بالقضاء والسنة

ا یرد که چون امامشان فوت کم خدا و اسالم، بر مسلمانان واجب است کدر ح«
ا یا ظالم، خونش حالل باشد یشده، مظلوم باشد  تیا ھدایشته شد، خواه گمراه باشد ک

نند، کچ عملی نیش ننھند و شروع به ھینند و دست و پای فراپکاری نکچ یحرام، ھ
ام و کو عالم با اح که پاکننند کاری برای خود امامی انتخاب که قبل از ھرکمگر آن 

 .»باشدسّنت 

                                           
د « -١ فأمسكت يد حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم يدعون إىل حمق دين اهللاّ وملّة حممّ

 ).۶۲اإلسالم، نامه  البالغه، شرح فیض .. (نھج»إبراهيم فخشيت إن مل أنرص اإلسالم وأهله...

، چاپ ۱۶۱ بن قیس، ص کتاب سلیم -، چاپ کمپانی ۵۱۳ ، ص۱۸ سی، جبحاراألنوار، شیخ مجل -٢
، نامه علی به معاویه.. در بحاراألنوار، به جای ۳ نجف مستدرک الوسائل، نوری طبرسی، ج

 آمده است.» لجمیع أمرھم«، »ألنفسھم«
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ھم  س یفه، اگر چه ناقص بود، ولی اساس آن حق بود و علین، شورای سقیبنابرا
دانست، و  نمی صن الھی پیامبر یل، جانشیرغم ھمه آن اوصاف و فضا خود را، علی

عت یب سر کرفت و با أبوبیش پذیھایمند ص و گلهیار شورا را با تمام نقاکجه یبعد ھم نت
 .م؟!ییگو سال چه می ۱۴۰۰ نمود.. حال، من و شما بعد از

و  س یعه درباره علیتابھای شکنون در که اکل و مناقبی ین ھمه اخبار فضایثالثًا ا
ات ین باب، به آیه در اکالتی یھات و تأویشود و توج ده مییر صحابه دیی از سایبدگو

به  -اند  ش ساختهیه براکای  ت مافوق بشری و اسطورهیاند و شخص ردهکل یقرآن تحم
شود و...  زی از او صادر مییانگ رامات شگفتکداند و معجزات و  ب مییه از غکی طور

رسد، در آن  گران به نظر مییان او و دیه امروز، مکمی یافتنی و عظین و فاصله دست -

»! يداهللاّ الباسطة«و »! عني اهللاّ الناظرة«از اصحاب، او را  یکچ یزمان وجود نداشت و ھ
پا  امت ار بهیند! قک جھان اگر فنا شود، علی فناش می«نبود: سی معتقد کدانست و  نمی

من اگر خدای «ه: کل مواجه نشده بود کن مشیو ھنوز با ا»!! ندک شود، علی به پاش می
اگر  س یت علیاز و افضلیلذا از نظر صحابه، امت»!!.. ه چه خوانمتکرم یندانمت، متح

امل، مانع از عرض اندام که به طور کار و مشھود بود، اّما به حّدی نبود کچه بر ھمه آش
ه به کالشعاع قرار دھد  گران را تحتیر او شود و چنان دین و توّجه اصحاب به غیریسا

ران یه به گمان خود، پکه حتمًا او زمامدار شود و بسا کد نبودند یند. لذا مقیایچشم ن
 دادند. ح مییو مجاھد ترجافته را بر جوانان فاضل ی تجربه

 کبه ھنگام تر صه پیامبر کد ید نشان دھیتوان مورد را می یکا شما حّتی یآ
گر یا ھر جای دیه و کبار او را به امارت میکا ین خود نموده و یرا جانش س ینه، علیمد

منزلت تو نسبت «فرمود:  س یه به علکرةالعرب گمارده باشد؟ در ھمان روزی یدر جز
نه یم مدکرا حا ۲  ، محّمدبن سّلمه انصاری»به من مانند منزلت ھارون به موسی است

را به  - ۲  به نام أبودّجانه ساعدی -گری یس دکر، یساخت و درست قبل از حادثه غد
و  س ین خود ابقاء فرمود.. اگر بنا بود برتری علم و تقوای علیمران و جانشکعنوان ح

ومتش بر کبرای ح -تش یّلی افضلکو به طور  -به او  صت مخصوص پیامبر محبّ 
ش انجام داد؟! یات خویآن انتصابات را در زمان ح صافی باشد، چرا پیامبر کن یریسا

ه کرا  س ی، علصه چرا پیامبر کرد یال بگکو امثالش به جنابعالی اش» ھریگلدز«اگر 
ه پس از او کصحابه است و نظر داشت  ه افضلکدانست  ش بود و مییداماد و پسرعمو
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ومتی نگمارد تا مردم به رھبری او کش به حیبار ھم در زمان خویکفه شود، حّتی یخل
 .د داشت؟!ید و چه جوابی خواھییگو رند، چه مییخو بگ

خواھد،  ت و... مییریه علم و تقوا و مدکعالوه بر آن» ومتکح«ز! مسأله یدوست عز
ت بنا نھاد و یانی برای بشرین بنی، چنصز الزم دارد! پیامبر یرا ن» رأی مردم«

ده، یسال است رس ۳۰۰حدود » راسی غربیکدمو«ه کشناسم به آنچه  ه ما میکاسالمی 
خواست اقوام و  نمی صرد. رسول خدا کد و آن را تجربه یش رسیسال پ ۱۴۰۰

خواسته مردم  می هکم بر مردم سازد، بلکندازد و آنھا را حایجلو ب ١شان خود رایخو
ه خود کس را ھم کنند و ھرکشان در جامعه استفاده یت آنھا را بدانند و از ایمعنو

 س یار آورند.. سفارش به علکرد، روی کشتری خواھند یشنوی ب بخواھند و از او حرف
 س شود.یید ریه او حتمًا باکه آن ن جھت بوده، نیو دوستی با او از ا

ه علی افضل صحابه بوده، کد یا دهیسال فھم ۱۴۰۰از  د: چطور شما بعدیده بودیپرس
 ردند؟کتش توّجه نیدند و به افضلیآن وقت صحابه ھمزمان او نفھم

 (جواب):
د رھبر جامعه شود! یر باید ھر افضلی ناگزینک ه جنابعالی تصّور میکن یمثل ا

د یه شاک -گر یزھای دیلی چیاز به خیر از علم و تقوا و مجاھدت، نیی جامعه، غیشوایپ
ار را برای ین معیا بر یدارد؛ چنانچه علی و زب -ار بوده یآن روز برای صحابه مع

 دانند: به خالفت می سر کت أبوبیافضل

لغار وثانى اثنني، وإنا لنعرف له إنا نر أبابكر أحق الناس هبا، إنه لصاحب او«

 .٢»هو حىسنه، ولقد أمره رسول اهللاّ بالصالة و

ار غار یرا او یم؛ زینیب عنی خالفت) میین مردم به آن (یتر ستهیشا ر راکھمانا ما أبوب«
د ماست) و یسف شیه از او سّنی گذشته (و رکم یامبر و ھمدمش بوده و ما می دانیپ

 .»ه خود زنده بودکه امام جماعت مردم شود، در حالی کرد کز به او امر یرسول خدا ن
                                           

م نزدیک خواھم در اشتراک این تجربه، اسالم را به دموکراسی یا دموکراسی را به اسال ھرگز نمی -١
که در حال حاضر به نقطه اوج و کمال  -سازم، بلکه تنھا مقصد من این است که اگر دموکراسی را 

بینیم که بسیاری از خطوط  می -و نه اسالم را بر آن  -بر اسالم عرضه کنیم  -خود رسیده!! 
 اش را از اسالم اثر گرفته است! کّلی

 .۳۳۲ ص، ۱ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -٢
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 ند:ک ز اقرار میین -عه یاز علمای برجسته و متأّخر ش -اشف الغطاء ک
ن سرا، به سرای آخرت یاز ا صد رسول خدا یه دکن علی، زمانی یرالمؤمنیأم«

ه کنیا ایاش  م و جوانیکه جماعتی از صحابه با او به خاطر سّن کد یافت، و دیارتحال 
 ١ز، یفه اّول و دوم را نیردند و خلکعت نیش او را دوست نداشتند، بیبعضی از قر

 .٢»عت نمودیافت... لذا با آنھا بینی تالشگر یمجاھد
ه یرا افضل مسلمانان در گوشزد به معاو بر و عمر ک، أبوبس ین رو، علیو از ا

ان أفضلهم ىف اإلسالم كام زعمت وأنصحهم هللاّ ورسوله كو«د: یفرما معّرفی می

 .٣»خليفة الفاروقاخلليفة الصديق و

تر،  ھمه افضل و با خدا و رسولش مخلص از -پنداری  ه میکھمانگونه  -در اسالم «
 .»ق و عمر فاروق ھستندیر صدکأبوب

دی و یسف شی، رصار غار بودن پیامبر یعنی ی -ارھا در آن زمان ین معید ھمیو شا
ت یه سبب افضلکبودند  - صماری پیامبر یجماعت بودنش به ھنگام ب اش، امام تجربه

ط و ین شرایه صحابه بر اساس اکلوم جا معکبرای خالفت گشته است!.. از  سر کأبوب
 بر و سپس به عمر کل بودند، به أبوبیط قایش در آن شرایه براکتی یب اھمیضر

ان نزد یردند، أبوسفکعت یب سر که مردم با أبوبکم زمانی ینیب اوردند؟! حّتی مییروی ن
ه تو از ھمه افضل کنی در حالی ک عت مییر بکآمده و گفت: چطور با أبوب س یعل

رند و یبگ سر کامل از او نمود تا خالفت را از دست أبوبکبانی یھستی؟ و اظھار پشت
ما به سواره و «دھد:  ن جواب مییچن س یرد، علیزمام امور را به دست بگ س یعل

                                           
منظورش کسانی است که نزدیکان خود را در جنگھای قبل از فتح مکه، توّسط علی و عمویش  -١

 حمزه از دست داده بودند.
 ، چاپ دارالبحار بیروت.۹۱ أصل الشیعة و أصولھا، کاشف الغطاء، ص -٢

ا این تفاوت در وقعةالصفین ب -، چاپ ایران ۴۸۸ ، ص۳۱میثم بحرانی، جزء  البالغة، إبن شرح نھج -٣

.. »وإن الـمصاب هبام جلرح ىف اإلسالم شديد رمحهام اهللاّ وجزامها بأحسن اجلزاء«...آمده است: 
 ).۸۹ مزاحم، ص (وقعةالصفین، نصربن
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ن یم، او را در ایدید ار نمیکن یسته ایر را اھل و شاکم و اگر أبوبیاجی نداریاده تو احتیپ
 .١»میگذاشت امر آزاد نمی

ه کپس از گذشت سه روز  سر کأبوب -خ آمده یه در توارکآن گونه  -ه کا زمانی ی
عتش را از مردم بردارد و لذا خطاب یند و بکه استقاله کعت با او تمام شد، خواست یب

ا یار ناخوشنود باشد؟ آکن یه از اکسی ھست کا یعتم را واگذاشتم! آیب«به مردم گفت: 
زد و برخالفش یخ ه برمیکسی بود کن یاّول س ی، عل»سی با من مخالف است؟ک

مك رسول اهللاّ لتوحيد ديننا، من ! ال نقيلك وواهللاّ«د: یفرما می ال نستقيلك أبدا! قد قدّ

رك لتوجيه دنيانا؟  .٢»ذالذ يؤخّ

ه تو آن را به ھم کم یخواھ م و نه مییزن عت تو را به ھم مییبه خدا قسم! ھرگز نه ب«
ش یرد و پکن ینی است معیه امری دکتو را برای امام جماعت ما  صبزنی! پیامبر 
ندازد و به تو راضی یمان عقب بیایار دنکه تو را از کشود  سی حاضر میکانداخت، چه 

 .»نشود؟
رد، گروھی کشنھاد یرا به خالفت بعد از خود پ س، عمر سر که أبوبکا زمانی ی

ر از یسی غکر کاگر أبوب«فرمود:  ۲در آن ھنگام به طلحة س یه علکردند کاعتراض 
 .٣»مینک م و از او اطاعت نمییشو ند، ما راضی نمییعمر را به خالفت برگز

 -ه علی، خلفاء را افضل مردم برای خالفت دانسته کنیعنی ای -ن گونه سخنان یا
 اند. ردهکز، ثبت یعه نیتب شکه و گفته شد س یبارھا و بارھا از زبان عل

نبوده و امامت و رھبری  کمال» نی و علمییت دیافضل«فقط شود،  پس معلوم می
ت آشفته داخلی و یه آنھا، در آن موقعیه بر پاکز الزم داشت یگری نیط دیجامعه، شرا
عت یار، افضل دانسته و با او بکن یرا برای ا سر کگر صحابه، أبوبیو د س یخارجی، عل

 ردند.ک

                                           
وقعة الصفین،  -۴۲۸ الھدی، ص کتاب الشافی، علم -۱۳۰ ، ص۱ الحدید، ج أبی البالغة، إبن شرح نھج -١

 .۱۲۴-۱۲۵ ، ص۳ ، مرتضی مطھری، جحماسه حسینی -۹۱ نصربن مزاحم، ص
و إبن » سیوطی«و » تاریخ طبری«این روایت در  -۱۶ قتیبه دینوری، ص اإلمامة والسیاسة، إبن - ٢

 نیز آمده است.» دارقطنی«و » عساکر
 .۲۰۶ روضة الصفا، از تواریخ شیعه به زبان فارسی، ص -٣
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شورت رسول خدا از جنگ احد، در مورد م«د: یا نامه خود فرموده ۱۸در صفحه 
رم خود به آن فرمان داد و که رسول اکنه امری است یشدن از مد ا خارجیبرای ماندن 

د یا دهیشن صچ از پیامبر ینجانب) ھیا شما (ایرد. آکجه آن شور، عمل یمانه به نتیرک
ن ییفه تعیای خلی ھمانند شورین مرا شورایه به اّمت خود فرموده باشد: جانشک

 ».د؟ینما
 (جواب): 

را خداوند به یار را به مشورت نگذارد؛ زکدر جنگ احد،  صه پیامبر کسزاوار نبود 
 او امر نموده بود:

ۡمرِ  ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿
َ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾ٱۡ�

 .»ن!کارانت مشورت یامبر!) در تمام امور با ی(ای پ«
ن، ینازل شد، بنابراای جنگ احد یعمران، در قضا ه در سوره آلین آیاّوًال ا

مأمور نشده بود، و به  صاران خود بود. اگر پیامبریمأمور به مشورت با  صپیامبر
 ع بودند.یداد، البته ھمه مط گری از طرف خدا مییجای مشورت دستور د

رده و نّصی صادر نفرموده بود، کوت کس صه پیامبر کًا واضح است در اموری یثان
 رفتند: ه دستور الھی، سراغ مشورت مییبر پا -خواھی نخواھی  -مردم 

مۡ ﴿
َ
 .]٣٨[الشوری:  ﴾بَۡيَنُهمۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

 .»باشد ن خودشان، به صورت شورا مییارشان در بکم و کح«
ھر  کت کت صست پیامبر ین گونه موارد بود.. الزم نیاز ا» نیجانش«ن ییتع

، خود مجّوز الزم صوت پیامبر کد! سینکن امر مشورت ید در ایموردی را نام برده، بگو
ه کده بودند یداد.. از طرفی چون مسلمانان آن زمان د برای مشورت به دست می

 ردند.کت از سّنت رسولشان مشورت یرد، به تبعک در امور با آنھا مشورت می صپیامبر
است.  فرمان داده صم به اطاعت از رسول خدا یرکنات قرآن یات بیآ«د: یا فرموده 

الحشر: [ ﴾َمآ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا﴿: فهیه شریآ در مقابل

اجتھاد  صتوان آورد؟... اّما در برابر نصوص قطعی رسول خدا  ای می چه بھانه .]۷
المال و  تیدر ب صھای رسول خدا  ردهک ن و لعنتیردند... اگر قرار است، مطرودک
چه  صابند، با نّص رسول خدا یمروان به خالفت راه  شوند و آل یکومت شرکح
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العاص را  بن أبی مکفه سوم بتواند حیاند... تا خل ردهکه کاری کرد؟... ھمان کتوان  می
 .ند!کصدھزار درھم ھم به او عطا یکد یالحد أبی نه بازگرداند و به قول إبنیبه مد

 ه:کبرسانم د به عرضتان ی(جواب): در مورد مطالب فوق با
ن یست، ولی این ارکچ وجه مورد انیبه ھ صاّوًال فرمان قرآن به اطاعت از رسول 

ه کفرمانی داده و نّصی آورده باشد، نه در مواردی  صه پیامبر کدر موردی است 
را به  س ی، علصه پیامبر کنیرده باشد.. اکوت نموده و موضوع را به مردم واگذار کس
د یرده باشد، مورد گفتگوی ماست و شما باکن ییخود تعنی یم خدا به سمت جانشکح

م یده داریه وجود ندارد!! ما عقکوجود دارد،  صن نّصی از پیامبر یه چنکد ینشان دھ
ومت در دوران کشود ح ه گفته میکنین، ایومت در اسالم به رأی مردم است. بنابراکح
نش اسالمی یدا، بست و از ھمان ابتیح نیبه مردم سپرده شده، صح»! بت مھدییغ«
ن مورد یز در ایعه نیش کرا امری مردمی دانسته است.. خوشبختانه مدار» ومتکح«

إنام «د: یفرما می س یه علکم؛ چنانیا تان ارائه دادهیه قبًال چندی را براکاست! چنانیگو

 .١»اخليار للناس قبل أن يبايعوا

سی را که چه کردن، انتخاب با مردم است (ک عتیش از بیه پکست ین نیجز ا«
 .»نند)کار یاخت

أذن! أمركم هذا ليس ألحد حق إال من أهيا الناس عن مالء و«د: یفرما ز مییو ن

رتم  .٢»أمّ

س کچ یعنی خالفت و امامت) حّق ھیار شما (کن یار! ایای مردم انبوه و ھوش«
 .»دیه شما او را امارت دھکسی کست، مگر ین

چ یه به خالفت ھکند ک اد مییند و سوگند ک ح مییالبالغه تصر نھج ۱۹۶ا در خطبه ی
ن شده بود، چرا ییاز سوی خدا تع س یلی ندارد!! به راستی اگر خالفت علیرغبت و تما

رده، به خدا سوگند کن ییش تعیه خدا براکبه آن رغبتی نداشت؟ چگونه مقامی را 

                                           
مستدرک نھج  -۱۱۵ رشاد، شیخ مفید، ص، چاپ تبریز اإل۲۷۲ ، ص۸ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -١

 .۲، جزء۳ خان سپھر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۸۸ الغطاء، ص البالغة، شیخ ھادی کاشف
 .۳۶۷ ، ص۸ بحاراألنوار، ج -٢
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رسالت و ز به فرمان خدا مبنی بر ین صا رسول خدا یلی ندارد؟ آیه بدان مکخورد  می
 خورد؟ ن امر سوگند میینبّوتش رغبتی نداشت و بر ا

 د:یفرما ه میکم یخوان البالغه از او می نھج ۹۱و در خطبه 
د داشته ید... امیر از من بخواھیگری غیس دکد و از یمرا به حال خود واگذار«

ه امر خود را به او کسی کتر از شما باشم برای  عیشنوتر و مط ه من حرفکد یباش
 .١»رتان باشمیه امکنیر باشم، بھتر است از ایتان وزید و من برایا ردهسپ

ه مردم با رغبت تمام سوی او آمده و تقاضا کرد کوقتی ادا  س ین جمله را علیا
 -به قول جنابعالی  -ن امتناع برای چه بود؟ و اگر یرد، پس ایومت را بپذکردند حک می

ه مردم کن یشد، پس چرا ھم او میومت از جانب کبه فرض، مصلحتی مانع قبول ح
ا اگر یومت را به عھده گرفت؟ آکرد و ھمان روز حکردند، قبول کشتر پافشاری یب

ن یان داشت چنکچ امیای از جانب خدا بود، ھ شده نییومت و خالفتش، مقام تعکح
 د؟یش آیامتناع و قبولی پ
ار سخن رفته است؛ ین معنا بسیز، از ایعه نیتب شکر یالبالغه، در سا عالوه بر نھج

زند،  ملجم، علی را ضربه می ه إبنکزمانی «ند: ک ت مییخ طوسی روایه شکچنان
فه مردم یسی امام و خلکنی؟ چه ک سی را نمیکا سفارش یدند: آیانش از او پرسیکنزد

ما «فرمود:  -اند  ردهکت یم از علی رواکیوائل و ح ه از أبیکھمانگونه  -بعد از تو باشد؟ 

لكن قال: إن أراد اهللاّ خريا فيجمعهم عىل خريهم بعد اهللاّ فأوىص، وأوىص رسول 

 .٢»نبيهم

ه فرمود: ھرگاه کن ینم و آن اک ه رسول خدا نموده، من ھم میکھمان سفارشی را «
ن فرد جمع یامبرشان بر برتریند، مردم را بعد از پکی یکخداوند بخواھد به مردم ن

 .»ندک می
 تابش آورده است:کدر » الھدی علم«ت را ین روایو مثل ھم

                                           
 .۹۱ ، خطبه۲البالغة، شرح فیض اإلسالم، جزء نھج -١

 ، چاپ نجف.۳۷۲ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -٢
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ملا قيل له: أال توىص؟ فقال: ما أوىص رسول اهللاّ فأوىص، و  ÷عن أمرياملؤمنني «

لكن إذا أراد اهللاّ بالناس خريا استجمعهم عىل خريهم كام مجعهم بعد نبيهم عىل 

 .١»خريهم

ن ییتع سی راکا یه به او گفته شد: آکت است ھنگامی ین روایرالمؤمیاز ام«
ھرگاه «نموده است:  صه پیامبر کنم ک نی؟ فرمود: ھمان سفارشی را میک نمی

ه کند، ھمانگونه ک ن فرد جمع مییند، مردم را بر برترکی یکخداوند بخواھد به مردم ن
 .»ن فرد جمع نمودیامبرشان بر بھتریبعد از پ

خوردن  بته علی پس از ضرکھنگامی «د: یگو خ خود مییز در تاریعی نیمسعودی ش
ن ییسی را تعکا یرمؤمنان! آیی از مردم بدو گفت: ای امیکدر حال احتضار بود، 

ز یآنھا را به خودشان واگذاشت، من ن ص  امبر خدایه پکنی؟ گفت: نه! ھمانطور ک نمی
شگاه خدا روی با او چه خواھی گفت؟ یگذارم. گفتند: وقتی به پ به خودشان وامی

داشتی،  ان آنھا نگاهیا! تا وقتی خواستی، مرا میخدام: یگو گفت: می ÷حضرت علی
ن و اگر خواھی کان آنھا واگذاشتم، اگر خواستی تباھشان یسپس مرا برگرفتی و تو را م

ر مؤمنان! اگر تو یش آمدند و گفتند: ای امیبه صالحشان آر!... آنگاه مردم به پرسش پ

ال ال آمركم و«: م؟ گفتینکعت یبا حسن ب -م یند ندھکو خدا ن -م یرا از دست داد

 .٢د!یدان م: نه! شما بھتر مییگو م: آری و نه مییگو می نه .»أهناكم وأنتم أبرص

ه مردم را به آن فرمان دھد و کدر اموری است  صن، اطاعت از رسول خدا یبنابرا
 -سی بعد از او امام باشد که چه کمثل آن  -ست یحی از او نیه نّص صرکدر مواردی 

ن از مسّلمات یصله دھند و ایان خود فیم» شورا«فه دارند موضوع را با یوظمسلمانان 
ه کست، ولی ما نّصی از او یار نکمورد ان صاسالم است.. اصل اطاعت از پیامبر 

امام و «م و اصوًال یشناس رده باشد، نمیکن یین خود تعیم خدا، جانشکرا به ح سیعل
حتمًا از راه وحی الھی انتخاب شود؛  »امبریرسول و پ«ست ھمچون یالزم ن» زمامدار

شود و » ادهیاجرا و پ«ام خدا به خوبی که احکومت و زمامداری، برای آن است کرا حیز
                                           

 ، چاپ نجف.۱۷۱ الھدی، ص علمالشافی،  -١

-۷۷۴ ، ص۱ و ترجمه فارسی أبوالقاسم پاینده، ج ۴۲۵ ، ص۲ مروج الذھب، مسعودی شیعی، ج -٢
 .۱۳-۱۴ ، ص۸ البدایة والنھایة، ج -۱۱۲ ، ص۴ الطبری، ج -۷۷۳
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ن ینند و اکرا بر طبق نظر خود انتخاب » مجری«اگر مردم حق نداشته باشند، شخص 
جانب او  ان الھی ازید مجریامت، بایام قیامر الزم به انتصاب از جانب خدا باشد، تا ق

ن امر یام، اکن و احیاد فاصله از زمان نزول قوانیشدند و با گذشت زمان و ازد ن میییتع
 .افت!ی شتری مییحّتی ضرورت ب

اری نخواھند کی است نپسندند، با او ھمیه مسؤول اجراکسی را کبعالوه اگر مردم 
ه کن یراشدن، به خوبی اجرا نخواھند شد؛ چنانچه بعد از خالفت خلفای یرد و قوانک
لی موروثی و پادشاھی به خود گرفت، چه کن انتخاب از مردم گرفته شد و خالفت، شیا

ه ھرگز مورد کای پس داد  جهید آمد و نتین الھی پدیاالتی در اجرای قوانکنواقص و اش
 .ست!یپسند اسالم نبوده و ن

جه را یقه مردم، اغلب نتیتفاوت به رأی و سل ن، نصب رھبر و زمامدار بییبنابرا
ه کن بود ین امری را در اسالم مقّرر نداشته است.. ایم، چنکیدھد و خداوند ح نمی

 ه فرمود:یاش به معاو در نامه س یعل

حكم اإلسالم عىل املسلمني بعد ما يموت إمامهم أو يقتل والواجب ىف حكم اهللاّ و«

 .١»ضاال كان أو مهتديا...

ا یرد که چون امامشان فوت کم خدا و اسالم، بر مسلمانان واجب است کدر ح«
ا یا ظالم، خونش حالل باشد یشده، مظلوم باشد  تیا ھدایشته شد، خواه گمراه باشد ک

نند، کچ عملی نیش ننھند و شروع به ھینند و دست و پای فراپکاری نکچ یحرام، ھ
ام و کو عالم به اح که پاکنند ک اری برای خود امامی انتخابکه قبل از ھرکمگر آن 

 .»سّنت باشد
توانسته به  امری فراتر از مردمی است و نمی صه خالفت پیامبر کن سخن یپس ا

ن اساسی را بنا یم چنیتوان ات ماست و ما نمییفرض شیمردم واگذار شود، از جمله پ
ر یتفس«ھمان  نیم! ایشاھد بتراش -ل یه و تأویبا توج -خ اسالم یش از تارینھاده، و برا

ع، با خداست و ابالغ ین و شرایست!.. طرح قوانیرفته نیه در اسالم پذکاست » به رأی
و اجرای آن با مردم و بندگان خداست! از ابتدای امر در اسالم  صآن با رسول خدا 

مروان  د و آلیزیان ناخلفی، چون یاقت به خرج نداده و مجرین بوده و اگر مردم لیچن
                                           

، چاپ ۱۶۱ بن قیس، ص کتاب سلیم -، چاپ کمپانی ۵۱۳ ، ص۱۸ بحاراألنوار، شیخ مجلسی، ج -١
 ، نامه علی به معاویه.۳ رک الوسائل، نوری طبرسی، جنجف مستد
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انش به یل خود آنھاست و زکن مشیومتشان تن در دادند، اکا به حیدند یبرای خود برگز
 .رد!یبگ» ھمواره«ھا را یجروکه جلوی کگردد و خداوند بنا ندارد  خودشان بازمی

چ یه مدافع ھکد دانست یفه سوم با او، بایالعاص و رفتار خل بن أبی مکًا در مورد حیثان
عصوم نبوده و چه بسا اشتباه ھم م! خلفاء میستیاز صحابه به طور مطلق ن یک

 »منصوب من عند اهللاّ«، س یه علکست یل بر آن نیدام دلکچ ینھا ھیاند! ولی ا ردهک می

ه شما اشاره کز به آن گونه یالعاص ن بن أبی مکبا ح سرد عثمان کباشد! ھرچند عمل
قرار د شد، ولی یتبع صالعاص از سوی رسول خدا  بن أبی مکد، نبوده است. حیا داشته

ومتی و تابع زمان و کام حکدھا از احینگونه تبعیرا اید بماند؛ زینبود تا آخر عمر در تبع
به گمان ندامت وی، پس از مّدتی او را بازگرداند و به عنوان  سط است.. عثمان یشرا

مقداری پول ھم به او داد.  -قلوبھم در قرآن  مؤلفةـالبه مصداق  -» ف قلوبیتأل«
و  -ات داده شود کّفار برای جلب قلوبشان از زکدھد به  جازه میم ایرکوقتی قرآن 

امبر یپ«د: یگو می» استاد مطھری«ه کرد؛ چنانکان یار را با أبوسفکن یھم صپیامبر 
اش را مأمن قرار داد، او را در رأس مؤلفه  رد، خانهکج یف قلب، دخترش را تزویبرای تأل

ه کم یریرد؟ گکار سرزنش کن یرا از ا ستوان عثمان  می  چگونه - ١»القوب قرار داد
ه کد یدام مجتھد را سراغ دارکص به خطا افتاده باشد، ولی ین تشخیدر ا سعثمان 

غ یافت و تبلیجدا از در -ه کابی ی امبری را مییا پیمصون از خطا باشد؟! و باالتر از آن، آ
 مصون از اشتباه و خطا باشد؟! -وحی 

 .»إنه ليعلم...لقد تقمصها فالن و« د:یگو ه میک -» هیشقشق«در رابطه با خطبه 
گاه من از خالفت ھمچون یداند جا ه میکد در حالی یراھن خالفت پوشیفالنی پ«

ر یوه وجودم سرازکمت از دامن کل علم و حیرا سیاب است؛ زیز) آسکگاه قطب (مریجا
ست و مسند ید: مرسل نیا فرموده -» رسد ای به قّله دانش من نمی چ پرندهیاست و ھ

ور کمذ» األخبار صدوق معانی« ۳۹۰ه در صفحه کاست و سند مّتصل به امام ھم دارد 
 است.

 (جواب):

                                           
 .۱۲۴ ، ص۳ حماسه حسینی، مرتضی مطھری، ج -١



 ٣٧٥  امامت و خالفت

 

 

د، یا را دروغگو و نردباز خوانده» رمهکع«ّرر کھا و سخنان خود، م جنابعالی در نامه
ن یه ھر دو به اکر شده کن خطبه ذیخ صدوق، دو سند برای ایاألخبار ش در معانی

ه کرمه مولی إبن عباس است کن عیه، ھمیرسد!! آری! راوی خطبه شقشق می» نردباز«
بر  -عه یبنا به گواھی علمای ش -رمه کدھد. ع عّباس نسبت می ز به إبنیت را نیروا

د داشت؛ چنانچه عّالمه ممقانی و حّلی یخصومت شد س یمذھب خوارج بود و با عل
خ ی. ش١»ق نشده استیست و توثین او بر مذھب ما و اصحاب ما«اند:  درباره وی گفته

ده خوارج یه بر عقکرمه ُمرد در حالی کع«ن آورده است: یچن» افیک« ز درینی نیلک
ن یعه، چنیت و آرای علمای بزرگ شیممقانی در آخر، بعد از ارائه چند روا»! بود

دبن یه سکعّباس، چنان رمه غالم إبنکبه ھر حال منحرف بودن ع«ند: ک ری مییگ جهینت
 .٢»ستیازمند برھان نیطاووس توّجه داده است، از شّدت وضوح، ن

ت یاند، روا ه خلفاء مورد احترام مردم بودهکطی ین شخصی در محین، چنیبنابرا
ه استخوان کنید!... ھمچون ایراھن خالفت را پوشیفرموده: فالنی پ س یه علکرده ک

 س یا به گفته دشمن علی!! آدمیجنگ در گلو دارم... من تنھا بودم و گرنه با خلفاء می
رمه برای کتوان گفت: چه بسا ع دگاه شما مییرد؟ لذا از دکتوان اعتماد  می
د یا بایساخته باشد!   عّباس ث را از قول إبنین حدیان، اینزد سنّ  س یساختن عل عیضا

ه به خلفاء ک -ند و مردم را کرا دشمن خلفاء معّرفی  س یخواسته عل گفت: او می
توز  نهکیتی دوچھره و یرا شخص س ین سازد! و علیبه او بدب -گذارند  میاحترام 

خواند  ند و پشت سرشان نماز میک عت مییسو با خلفاء ب یکه، از یه از روی تقکد یبنما
گر، یشود و از سوی د نشان مییابشان، جانشیرد و در غیپذ شاوندی با آنان را مییو خو

 .روراند!!پ شه جنگ با خلفاء را در سر مییاند
را یشود؛ ز د شما نمییزی عایچ چین خبر، ھیه به فرض صّحت اکم یز گفتیقبًال ن

ن بالفصل یفه و جانشیه من از جانب خدا به عنوان خلکابدًا نفرموده  س یعل
 .ردند!!کن حّق مرا غصب یگانه ا ن شدم و خلفای سهییتع صپیامبر

                                           
خالصة الرجال، عّالمه حّلی، قسم دوم  -۲۵۶ ، ص۲ تنقیح المقال فی أحوال الرجال، ممقانی، ج -١

 کتاب که مختّص ضعفاء است.
 ھمان مأخذ.  - ٢
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» ف از خودیتعر«را » هیشقشق«بودن خطبه  ل جعلییی از دالیکام،  در نامه قبلی
ف از خود یتعر«ل یه بر سبید: آنچه از علی در خطبه شقشقیا آورده بودم و شما فرموده

 .شتن است!یه معّرفی خوکست، بلین» عجب نفس«، »آمده
 ه:کنم ک جواب): حضور عالی عرض می

ار از من ساخته کد: فالن یه شخص به زبان ساده بگوکآن است » شتنیمعّرفی خو«
 ز مصر فرمود:یه به عزک  وسفیاست؛ مانند 

 .]٥٥[یوسف:  ﴾إِّ�ِ َحفِيٌظ َعلِيمٞ ﴿
گاه ھستمکن یرده و در اکالمال را حفظ  تیمن ب«  .»ار، وارد و آ

نحدر ي«ه: کد ید از خود سخن بگوید و با تمجیف بگشایاّما اگر شخص زبان به توص

ای به  چ پرندهیزد و ھیر فرو میل دانش از من یس«؛ »ريرقى إىلّ الطيل وال يعنى الس

» معّرفی خود« -اند  در خطبه آورده س یه از علکچنان -» رسد اوج پرواز من نمی
به دور  س یلت علیه از ساحت بافضکشتن است یف از خویه ھمان تعرکست، بلین

 د:یفرما است! او خود می

 .١»هنى اهللاّ عنه من تزكية املرء نفسه«

 .»نھی فرموده است  ییو از خودستاشتن یف خویخداوند از تعر«
بارھا و بارھا  -ه یعنی خطبه شقشقی - ۳ن، عالوه بر خطبه یرالمؤمنید: امیا فرموده
رده کت یاکن خود، به خاطر غصب خالفتش، شیشیھای مختلفی از خلفای پ در خطبه

 د.یا البالغه ارجاع داده نھج ۲۰۸، ۱۸۸، ۱۶۱، ۷۲، ۶۶، ۲۶ھای  و بنده را به خطبه
 جواب):(

 ردم:کنگاه  یکبه  یکد، بنده یا ه فرمودهکی را یھا خطبه
ن یمش چنیه نکای است  خطبه«د: یگو ف رضی میی، شر۲۶در مورد خطبه  -

ده بود، ناراحت بود و ینرسومت که به حکنیاز ا س یه علکو اشاره دارد » است
مربوط به » ردیی بگیه بھاکرد، مگر آن کعت نیب«د: یگو ه میکتتّمه خطبه 

ومت مصر را به او که حکرد، مگر آن کعت نیه بیه با معاوکعمروبن عاص است 

اگر  -ا).. پس خطبه ومل يبايع حتى رشط أن يؤتيه عىل البيعة ثمنبدھد (

                                           
 .۲۸ه البالغة، شرح فیض اإلسالم، نام نھج - ١
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ه است؛ نه یدر اصل، مربوط به عمروبن عاص و معاو -ح باشد! یچنانچه صح
ند.. به ک ح مییتصرن خطبه یل ھمید ذیالحد أبی إبن هک؛ چنانسر کعمر و أبوب
 د.ینکآن رجوع 

ری از جانب یخواستند، ام فه مییه انصار در سقکدھد  ، نشان می۶۶در خطبه  -

منكم منا األمري و«ن شود و گفتند: یین تعیری از سوی مھاجریخودشان و ام

ن درباره سخنان انصار ین خبر، از مھاجریدن ایپس از شن سیه علک »األمري
ن فرمود: چرا با آنان، به سفارش ید موضع مھاجرییتأ د و سپس دریپرس

د و از جرم ینکی رفتار یکاران انصار به نکویکبا ن«ه فرموده ک صپیامبر
ان آنان یز فرمود: اگر امامت در مید؟ و نیردک، احتجاج ن»دیارانشان درگذرکبد

 فرمود. در مورد رفتار با آنان سفارش نمی صبود، پیامبر
ه به انصار چه کد یرد و آنگاه پرسکن جانبداری یز از مھاجرین سیب، علین ترتیبد

م! علی فرمود: به شجره احتجاج یامبریم: ما از شجره پیه گفتکد؟ جواب دادند یگفت
 .نار گذاشتند!که من باشم) کردند، ولی ثمره آن را (ک

 صن منتخب پیامبریاگر خود را جانش سیشود، عل ه به وضوح مالحظه میکچنان
ن است، یومت نه از آِن انصار و نه از مھاجرکح«فرمود:  ح میینجا تصریست، ھمدان می

ده ینی خود برگزیمرا به جانش صرا پیامبریه تنھا و تنھا مختّص من است! زکبل
ش استناد یت خویت و منصوصیامًال واجب بود به منصوبکه کی یچرا در جا».. است!

ستگی خود را برای خالفت یشا سیه علکست یردنی نکچ باوریرد؟ ھکند، اشاره نک
ند! گذشته از کر نکگذاشتن امر الھی را ذ کاّما مترو -ن بوده باشد یاگر چن -ند کان یب
 .دانند! افر میکآنھا را شجره نبّوت خوانده، غاصب و  سیه علکسانی را کان یعین، شیا

لقد «گفت:  سیردند، علکعزم  سعت عثمانیه وقتی بر بکآمده  ۷۲در خطبه  -

گران سزاوارترم، با یه من از دکد یدانست« .»تم أنى أحق هبا من غري...علم
ن در سالمت باشد و جز بر من یار را وقتی امور مسلمکن، به خدا قسم! یوجود ا

 .!»طلبم نم و اجرش را از خدا میک ستم نرود، رھا می
دارد! ح یگر، تناقض صریرا با برخی از خطب دیاگر چنانچه درست باشد؛ ز -عنی ی

 س یی برای علیپوشی است! اگر خالفت، حّق خدا حّق شخصی قابل گذشت و چشم -
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شمرد و ستم بر خود را قبول  اش را قابل اغماض نمی ییه حّق خداکبود، البته 
 .ست!!یدتان نید عقاییدر تأ -ا درست یجعلی  -ھا  ن خطبهیاز ا یکچ یرد.. ھک نمی

 س یی از اصحاب از علیک -ست باشد بازھم اگر را -د: یگو می ۱۶۲در خطبه  -
ه سزاوارتر کردند، در حالی کد: چگونه قومتان شما را از خالفت دفع یپرس
را قومی یح دادند؛ زین مقام ترجیدھد: آنھا خود را به ا پاسخ می س ید؟ علیبود

ھا نفوس قوم و سخت یدند و قومی سخاوت نشان دادند (شحت علیبخل ورز
ی را برای خالفتش قائل بود، یم خداکح س یاگر عل این).. آیعنھا نفوس آخر

نمود؟  الن مییم بخیداد و دو دستی تقد د در مورد آن سخاوت به خرج مییبا
ن یگری واگذاشت و ایرده با سخاوت به دکن ییه خدا تعکتوان حّقی را  ا مییآ

 .اش ساخت؟! عین ضایچن

بطرق السامء أعلم  سلونى قبل أن تفقدونى، فألنا«د: یفرما می ۱۸۹در خطبه  -

ه مرا از دست کد قبل از آن یای مردم! از من بپرس« ز»منى بطرق األرض

 .»نیه من به راھھای آسمان داناترم تا راھھای زمکد یبدھ
ند ک م مییا را ترسین و دنین دیمرز ب س یعل -ح باشد! یاگر فرضًا صح -نجا یدر ا

افی برای احراز کنی ھمواره شرط یت دیچ ربطی به خالفت الھی ندارد! و افضلیو ھ
 ز بستگی دارد.یت و آرای عامه نیست، و به مقبولیومت نکح

به خدا « .».واهللاّ! ما كانت ىل ىف اخلالفة رغبة و..«د: یفرما می ۲۰۵در خطبه  -
ن یکت نداشتم، لیازی به والیچ نیچ رغبتی نبود و ھیقسم! مرا در خالفت ھ

 .»دیل نمودیآن را بر من تحمد و یردکار دعوت کن یشما مرا به ا
را یند؛ زک نقض می -ه است یی از گالکه حاک -ن را یشیات پیت، تمام رواین روایا

ا یص باشد و به خاطر ضعف یی بر خالفت حریدر جا س ین است، علکچطور مم
ه از شّدت غم و کای  به گونه -گران واگذارد یا از روی مصلحت، به دیسخاوتش و 
لی یم نجا نسبت به آن اظھار بییاّما در ا -ش مانده باشد یاستخوانی در گلوغّصه، انگار 

 .د!ینما
ه غالبًا مرسل و کات ین روایگذشته از صّحت و سقم ا -شود  ن، مشاھده مییبنابرا

 س یای از آنھا در اثبات حّق الھی برای خالفت عل جهیچ نتیھ -بدون سند ھستند 
ثر درد دلی است کست! حّدایان نیز در میر خلفاء نیفکن و تیگردد.. لعن و نفر د نمییعا



 ٣٧٩  امامت و خالفت

 

 

گاھتر ھستم ینی بسیه از امور دک -ردند و مرا که به من توّجه نک نار نھادند! و ک -ار آ
م، ین و الغارات ثقفی و... ھمراه سازیتاب وقعة الصفکگر موارد ین مطالب را با دیاگر ا

ده، ید تر می ستهیخود را برای خالفت شا س یه علکد یآ ن به دست نمییای جز ا جهینت
ستند و در یز بدخواه اسالم و مسلمانان نیگانه ن ه خلفای سهکرده کولی چون مالحظه 

عت یدھد، با آنھا ب وشش نشان میکن اسالم و گسترش آن تالش و یراه اجرای قوان
ه ر و مشاورشان گشت و نام فرزندانش را بینمود و پشت سرشان نماز خواند و وز

ومت را کابشان موّقتًا حیشاوندی نمود و در غیرد و با آنھا خوکشان نامگذاری ینامھا
ن یفرضًا ا -است.. و اگر  س یی چون علیت واالیسته شخصیه شاکرد و... چنانکاداره 

ای ھم از خلفاء داشته،  گله -ه کم یم و احتمال را بر آن بگذاریح بپنداریمطالب را صح
ار و مرتد بداند و آنھا کتیه آنان را غاصب و خائن و جناکه، نه آنگله دوست با دوست بود

رد یش گیدر پ» عیتش«ن آنھا به نام یینی جز آیید، و آیلعن نما -ان یعیھمچون ش -را 
 واد اعظم مسلمانان مخالفت ورزد!.و در اصول و فروع، با س

ار کز، آن را انیسّنت ن اھلد: اعتقاد به ظھور مھدی، از اخبار متواتر است و یا فرموده
 اند. ای درباره مھدی نوشته تابھای جداگانهکشان، یاند و گروھی از ا ردهکن

 (جواب):
عه یات و اعتقادات شیه در رواکآن گونه  -ماندن مھدی  بت و زندهیه غیاّوًال نظر

 .ت ندارد!یح قرآن مخالف است و واقعیرا با نّص صریدر اسالم مردود است؛ ز -آمده 
 د:یفرما خداوند می

﴿ ۖ فَإِيْن َوَما َجَعۡلَنا لِبََ�ٖ ّمِن َ�ۡبلَِك ٱۡ�ُۡ�َ
َ
ونَ  َ�ُهمُ  ّمِتَّ  أ َ�ۡفٖس ذَآ�َِقُة  ُ�ُّ  ٣٤ ٱلَۡ�ِٰ�ُ

 .]٣٥-٣٤[األنبیاء:  ﴾ٱلَۡمۡوِت� 
ا پس اگر تو یم، آید و ابدی قرار ندادیش از تو عمر جاویچ بشری پیما برای ھ«

 .»چشد ا آمده باشد)، مزه مرگ را مییه به دنکس (کمانند؟ ھر میری، آنان زنده یبم
» امام«را یان ندارد؛ زکبتش امیو غ -به عنوان امام  -ماندن مھدی  بقاء و زنده

ھستند.. و به  -به عنوان أولوااألمر  -اج دارند و تابعش یه مردم به او احتکسی است ک
دارد تا در آخرالزمان،  را زنده نگه سیکه خدا کآور و مسخره است  ار خندهیراستی بس

خبر از  نده آن بییند و گوک ن خبر از عصر حجر تجاوز نمییشد!! اکدّجال خرسوار را ب
لھو و لعب  -معاذ الّله  -ار خدا کگر، یعصر فضا و جنگ ستارگان است! و از جھت د
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و را ظاھر ب گرداند و بعد از ھزاران سال، ایدارد و غا شخص را زنده نگه یکه کست ین
 .شد!کگرداند تا خر دّجال را ب

ند، کن اسالم دعوت یسی در آخرالزمان مردم را به دکن اگر قرار است یھمچن
ند! و کج ینش را ترویه باقی بماند و دکنیتر بود به ا ستهیسی شاکخود از ھر صپیامبر 
 ست:ین» حّجتی«چ ین است و بعد از او ھیدر زم» حّجت خدا«ن یاو آخر

﴿ ٓ ا وۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ ٓ  إَِ�َۡك  َحۡيَنا ٓ  َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ِ  ِمنۢ  نَ  ۧنُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ  إَِ�ٰ  أ  .]١٦٣[النساء:  ﴾َ�ۡعِده

امبران یش از تو به نوح و به پیه پکم، ھمانگونه یردکامبر!) ما به تو وحی ی(ای پ«
 .»میردکبعد از او وحی 

ِ�َن َوُمنرُُّسٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  مُّ � ٱ�َّ [النساء:  ﴾ٱلرُُّسلِ  َ�ۡعدَ  ُحجَّ

١٦٥[. 
امبران، یرسان و ترساننده باشند و بعد از آمدن پ م تا مژدهیامبرانی را فرستادی... پ« 

 .»لی بر خداوند، برای مردمان باقی نماندیحّجت و دل
ده واحد گرد ین است تا مردم را بر عقیرای اماندن مھدی ب عه، زندهیات شیطبق روا

 ه:کند، در حالی کبه اسالم دعوت  -ر یبا زور شمش -آورد و ھمه را 

�ِض آَء َر�َُّك �َمَن َمن ِ� َولَۡو شَ ﴿
َ
ۚ  ُ�ُُّهمۡ  ٱۡ� نَت  َ�ِيًعا

َ
فَأ

َ
ٰ  ٱ�َّاَس هُ تُۡ�رِ  أ ْ  َح�َّ  يَُ�ونُوا

 .]٩٩[یونس:  ﴾٩٩ ُمۡؤِمنِ�َ 
ن ھستند، به طور جملگی یه بر روی زمکسانی کخواست، تمام  اگر پروردگارت می«

 .»اورند؟یمان بیه اکخواھی مردمان را مجبور سازی  ا تو مییآوردند! آ مان مییا
ات آخرالزمان ھستند، یھا و آ از نشانه -عه یبه زعم ش -ظھور مھدی و خروج دّجال 

چ ید، از ھیامت ظاھر گردیھای ق ی از نشانهکیح قرآن، ھرگاه یات صریه طبق آیکدر حال
 .رفته نخواھد شد!یمان و حّتی توبه ھم پذیس اک

ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ ن إِ�َّ
َ
�َِيُهمُ  أ

ۡ
وۡ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  تَأ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
وۡ  َر�َُّك  يَأ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
 يَوۡمَ  َرّ�َِكۗ  َءاَ�ٰتِ  َ�ۡعُض  يَأ

 �ِ
ۡ
وۡ  َ�ۡبُل  ِمن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ  إِيَ�ُٰنَها َ�ۡفًسا يَنَفعُ  َ�  َرّ�َِك  َءاَ�ِٰت  َ�ۡعُض  يَأ

َ
 ِ�ٓ  َكَسَبۡت  أ

�ۗ قُِل ٱنَتِظُرٓواْ  إِيَ�ٰنَِها  .]١٥٨[األنعام:  ﴾١٥٨إِنَّا ُمنَتِظُروَن َخۡ�ٗ
ه فرشتگان (برای قبض کا انتظار دارند یآورند؟) آ مان نمیین مردم ای(پس چرا ا«

ه پروردگارت، کنیا ایاورند)؟ یمان بیآن موقع اند (و یایروحشان) به سراغشان ب
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ه داّل بر شروع کات پروردگارت (یھا و آ ای از نشانه ا پارهید؟ یایشان بی(خودش) به سو
ھای پروردگارت  ای از نشانه ه پارهکشان نمودار شود؟ روزی یامت ھستند) برایق

ه کآوردن افرادی  مانیّما ااورند!)، ایمان بیه اکشوند  رسد (و آنگاه آنھا وادار می فرامی
اند،  ندوختهیری نیمان، خیه با وجود داشتن اکنیا ایاند،  اوردهیمان نیات) ایقبل از آن (آ

 .»م بود!یز منتظر خواھید، ما نیچ سودی به حالشان نخواھد داشت! بگو: منتظر باشیھ
بت و ظھور مھدی، خالف ینه بقاء و غیعه در زمیل شیه، دالکنیًا گذشته از ایثان
گر یدیکدام که ھرکات خرافی و متناقضاتی است یُمشت روا یکم است، تمامًا یرکقرآن 

ن مورد داده یای در ا هیر و نظریس تفسکه ھریکد؛ به طورینما را نقض و ابطال می
ه پس از فوت ھر امامی کم ینیب م، میینکنه رجوع ین زمیعه در ایتب شکاست.. اگر به 

ان، ھمو را مھدی قائم دانسته و در انتظار یعیش -ازده فرزندش یگرفته تا  از علی -
، »مھدی«ه وجود کعه، بعضی اعتراف دارند یات شیاند! در ضمن خود روا ظھورش بوده

ھرگز » مھدی موھوم«ه کدھند  ات، نشان مییای از روا ست و حّتی پارهیش نیاوھامی ب
 .١امده است!!یا نیبه دن

ه چگونه وجود او و والدتش را قبل از کاند  ر ماندهیعه متحیعلمای شه کای  به گونه

أن أباه مات و مل ير له أثر و مل «تی آمده است: ینند! در رواکثابت » ثبوت امامتش«

چ یه اثری از خود بر جای نگذاشت و ھیکپدرش وفات نمود، در حال« .»يعرف له ولد ظاهر

 .٢»د!!ظاھر باشد، شناخته نش  هکش یفرزندی برا
اش از او حامله  هیجار -عه یازدھم شیامام  -ری که حسن عسکز برآنند یگروھی ن

 -تی بلند یدر روا -نی یلکخ ین رفت! چنانچه شید و از بید، اّما بعدھا سقط گردیگرد
ری که امام حسن عسکزمانی «ه گفت: کرده کت یبن خاقان روا دالّلهیاز أحمدبن عب

ش یسانی را برای تفتکاش برخاست و سلطان،  ون و زاری از خانهیاد شیافت، فریوفات 
ه در خانه بود، ُمھر زدند و از اھل خانه کاش فرستاد و بر تمام آنچه  و بازرسی به خانه

ه به حاملگی زنان آشنا بودند، آوردند و به کاثری از فرزندش را خواستند و زنانی را 
ه، حامله است! پس او را به اتاقی ین جاریاه کردند و گفتند کش نگاه یھا هیتمام جار

                                           
 ایم. و چگونگی پدیدآمدن این نظریه، در فصل آخر سخن گفته» مھدی موعود«در مورد  -١

 .۱۱۸-۱۱۹ فرق الشیعة، نوبختی، ص -٢



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٨٢

 

دند یه فھمکنیبردند و آن افراد و آن زنان را بر در آن گماشتند، و آن قدر ماندند تا ا
 .١»اش باطل بوده و صّحت نداشته است!! حاملگی

 ٢ا آمد!یری فرزندی به دنکند: ھشت ماه پس از وفات حسن عسیگو ز مییگروھی ن
 .٣ا آمده است!یمھدی دو سال قبل از وفاتش به دنه کز معتقدند یو بعضی ن

 ۲۵۵مه شعبان سال یدر ن -ه پنج سال قبل از وفات پدرش کگر برآنند یگروھی د
 .٤بوده است! ۲۵۶ند: توّلد او در سال یگو ز مییا آمده است! بعضی نیبه دن -ھجری 

چنانچه گروھی ز، اختالف دارند؛ یا آمده نیه از او به دنکای  هیحّتی در نام جار
و  ٥ ت!قل بوده اسیا صیل یند: نامش صقیگو ند: نامش نرجس است! و بعضی مییگو می

 .٦مة بوده است! و... الخکیند: نامش حیگو گر مییگروھی د
ل صّحت ھر یست! دلیل صّحت آن نینند، دلکد ییسّنت، مطلبی را تأ ه اھلکنیثالثًا ا

جست.. جنابعالی اگر  صطعی پیامبر ق» سّنت«و » میرکقرآن «د در یموضوعی را با
د، یید، ارائه بفرمایو وجود آن دار» مھدی موعود«لی بر اثبات ین دو مأخذ، دلیاز ا

 .م بود!یع خواھیھمگی شنونده و مط
ه تمام کز، موضوع مورد اختالف است! و گروھی برآنند یسّنت ن ان خود اھلیرابعًا م

ن ھستند! یّلی جعلی و دروغکت آمده، به طور یه درباره مھدی و مھدوکاتی را یروا
مھدی موعود و «چ وجه معتقد به یمعتقدند، اّما به ھ» تیمھدو«گروھی ھم به ٧و

ه کرد! بلکب شده و در آخرالزمان ظھور خواھد یده مردم غایه از دکستند ین» موھوم
ھستند و  - س یبن عل آن ھم حسن - صمعتقد به آمدن شخصی از نسل پیامبر 

خدا  -ب شده و پس از یری غاکه فرزند خردسال حسن عسکس مّدعی نبوده ک چیھ

                                           
 .۱۲۶ ، ص۱ اصول کافی، کتاب الحّجة، ج -١

 .۱۲۶ فرق الشیعة، نوبختی، ص -٢

 .۲۲۷ ، ص۳ کشف الغمة فی معرفة األئمة، أربلی، ج -٣

منتھی اآلمال، شیخ عباس قمی،  -. ۴۱۹ أعالم الوری، طبرسی، ص -۳۴۶ مفید، صاإلرشاد، شیخ  -٤
 .۱۱۹۸ ص

 .۳۴۶ اإلرشاد، ص -٥

 ھمان. -. ۲۲۷ ، ص۳ کشف الغمة، ج -٦

 .۶۴۴تا۶۰۷ ، ص۱ خلدون، ترجمه محّمد پروین گنابادی، ج نگاه شود به مقّدمه إبن -٧
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ن مطلبی را گفته بودند، یان چنیرد! اگر سنّ کچندھزار سال، ظھور خواھد  -داند  می
ت پسر یسّنت، خبری از مھدو تب صحاح اھلکاز  یکچ یعه بودند!.. در ھیالبته ش

 .شود! ده نمییری دکحسن عس





 
 

 بیت پیامبر  روایت ثقلین و اهل

ه دو مأخذ اصلی اسالم، کآورده  -ت شدم یآنگاه ھدا -تاب خود کجانی در یت 
امبر یعنی پیعه، یھمان چھارده معصوم نزد ش -» امبریت پیب اھل«و » قرآن«عبارت از 

» نیت ثقلیروا«ه به ک -ث ین حدیباشند و به ا می -ازده فرزندشان یو علی و فاطمه و 
 رده است:کاستناد  -مشھور است 

ْهَل بَييِْت...«
َ
ِ� أ ِ وَِعرْتَ  .»إِ�ِّ تَارٌِك ِ�يُ�ُم اثلََّقلَْ�ِ ِكتَاَب ا�َّ

تاب خدا و کی یکز گرانبھا را به جای گذاشتم: یان شما دو چیھمانا من در م«
 )۲۵۱ . (ص»تم را...یب گری اھلید

داند و معتقد است  تاب خدا میکرا ھمسنگ با  صت پیامبر یب ل، اھلین دلیبه ھم
ن یالت و اختالفات بکه رافع مشک، تنھا دو مرجعی ھستند »ائمه«و » قرآن«ه ک

بودن را دارد، ملزم به اطاعت محض از  س اّدعای مسلمانکباشند.. لذا ھر مسلمانان می
را یافر است؛ زکن صورت، قطعًا گمراه و یر ایدر غباشد،  می صائمه و عترت پیامبر 

 .رساند! به ائمه، انسان را به سعادت دو جھان می کتمّس 
ان عرضه یبه تمام جھان صه توّسط رسول خدا کنی است یه اسالم، دیکدر حال

 -» صسّنت پیامبر «و سپس در » میرکقرآن «گشته و محتوای آن، در درجه اّول، 
ن دو مرجع، یر از ایس است، و غکمنع -شده  قرآن به او وحی میه خارج از کاموری 

د برای یت ندارد و بایا به آن چسبانده شود، حّج یھرآنچه به نام اسالم گفته شود، 
 آن و سپس به سّنت ارائه شود.ابی و صّحت و سقم آن، ابتدا به قریارز

بدرود گفته و با امل، کت یلمه و ھداکمسلمانان را در وحدت  صن رو، پیامبر یاز ا
 کآنھا را به تمّس  -چه در قرآن و چه خارج از آن  -ام الھی کح اوامر و احین و تشرییتب

تاب خدا و سّنت کگرفتن به  ه فرموده و دستیتاب خدا و سّنت خود، توصکبه 
را ضامن سعادت و بقای عظمت و عّزت مسلمانان دانسته است؛ چنانچه در  صپیامبر

 ش فرمود:کر عمر مبارحّجه الوداع در اواخ
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 .١»تمّس�م به لن تضلّوا بعدى أبدا كتاب اّ� وسنىّت تر�ت في�م ما إن«
د، ییجو کد و تمّس یه اگر بدان چنگ زنکزی را به جای گذاشتم یان شما چیدرم«

 .»تاب خدا و سّنت منکد شد: یھرگز بعد از من گمراه نخواھ
* * * 

 در این مورد: سینظر قرآن و سخنان عل
ند، ثابت یگو ان مییعیم، خالف آنچه شیبرگرد س یبه قرآن و سخنان عل اگر

 د:یفرما شود.. خداوند می می

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ ِ�  ُتمۡ فَإِن تََ�ٰزَ�ۡ ﴿ ِ وَ َ�ۡ  .]٥٩[النساء:  ﴾ٱلرَُّسولِ �َّ
عنی سّنت) یعنی قرآن) و رسول (ید، آن را به خدا (یردکزی اختالف یھرگاه در چ«

 .»دیبازگردان

ۥٓ  ءٖ ن َ�ۡ مِ  �ِيهِ  ٱۡخَتلَۡفُتمۡ َوَما ﴿ ِۚ َ� إِ  فَُحۡكُمُه ُ  َ�ٰلُِ�مُ  ٱ�َّ  .]١٠[الشوری:  ﴾ٱ�َّ
 .»مش به سوی خداستکد، حینکھرچه در آن اختالف «

تاب خدا کبه  کومت اسالمی و سعادت انسان را در تمّس کز، قوام حین س یخود عل
داند؛ چنانچه پس از  می -ند ک دو چراغ معّرفی میه دو ستون و ک -و سّنت رسولش 

 فرمود: -قبل از شھادتش -خوردن  ضربت

عوا سنته أقيموا هذين فال تضي صحممدصيتى فاهللاّ ال ترشكوا به شيئا وأما و«

 .٢»خالكم ذم مامل ترشدواصباحني وأوقدوا هذين املالعمودين و

د و یو انبازی برای خدا قرار ندھ یکچگونه شریه ھکن است یت من به شما ایوص«
ن دو ید. اید و تباه نسازیرا از دست ندھ صد و سّنت محمد ینکبه فرمان او عمل 

چ یگر، ھید. دیدار ن دو چراغ را روشن نگهید و ایم و برافراشته را بر پای دارکستون مح
 .»دیا ز برنداشتهین دو چیه دست از اکست مادامی یرادی بر شما نیا

 د:یفرما و باز می

                                           
 .۴۲۷ شناسی، شریعتی، ص اسالم -١

 .۱۴۹، کالم ۳اإلسالم، جزء رح فیضالبالغة، ش نھج -٢
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النعش علينا العمل بكتاب اهللاّ تعاىل وسرية رسول اهللاّ والقيام بحقه ولكم و«

 .١»لسنته

رت یتعالی و سّنت و سیتاب خداکه به کن حق برماست یو برای شما (مسلمانان) ا«
ار غاسل و یه در اختکای  م و در مقابل سّنت او، مانند ُمردهینکعمل  صرسول خدا

 .»میمحض باش میشور است، تسل مرده
 د:یفرما سوره نساء می ۵۴ه یر آیدر تفس س یعل

ن األمور فقد قال يشتبه عليك مواردد إىل اهللاّ ورسوله ما يضلعك من اخلطوب و«

ِطي﴿ تعاىل لقوم أحب إرشادهم:اهللاّ سبحانه و
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ ْ َ ُعوا ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
 َوأ

ْوِ�  ٱلرَُّسوَل 
ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
ِ وَ ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ٱَ�ۡ  ِ�  تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  فَإِن ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�  .]۵۹النساء: [ ﴾ٱلرَُّسولِ �َّ

فالرد إىل اهللاّ األخذ بمحكم كتابه و الرد إىل الرسول األخذ بسنته اجلامعة غري 

 .٢»املفرقة

ه بر تو مشتبه گردد، آنھا را به که درمانده شوی و تمام اموری کل کارھای مشکدر «
ه که خداوند سبحان و بلندمرتبه برای گروھی کتاب خدا و سّنت رسولش بازگردان ک

د! از خدا و رسولش و از یا مان آوردهیه اکسانی کند، فرمود: ای کتش یخواسته ھدا
د، به خدا و رسولش یردکدا یمی اختالف پکد، پس اگر در حینکروی یامرتان پ صاحب
تابش، و رجوع به رسولش، گرفتن کم از کد. رجوع به خدا، گرفتِن محیینما رجوع

 .»سازد نده نمیکه پراکسّنت جامع اوست 
الت کتوانند مش تاب و سّنت به خودی خود نمیکه کنجا سؤال شود ید در ایشا

ن است ید، جواب ایذ نمایه مفاد آن را اجرا و تنفکسی باشد کد یند و بایمردم را حل نما
ن نظام یه بھترکن شده ییی تعیستم شورایومت، سکستم حیتاب خدا، سکه در ک
ن، تنھا و یز زندگی و قانونگذار و شارع دیر ومتی است.. در اسالم، طّراح و برنامهکح

 صه در قرآن و گاھی خارج از قرآن برای انسانھا فرو فرستاده و پیامبرکتنھا خداست 
 ش است.یھا ن شارح و مفّسر فرمودهین خدا و اّولیننده قوانک ادهین مجری و پیز اّولین

                                           
 .۱۶۸، کالم ۳ھمان، جزء -١

 .۵۳، نامه ۵ھمان، جزء -٢
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ب، سّنت قطعی و جامع ید به ھمان ترتیم، بایا رفتهیه قرآن را پذکپس ھمانگونه 
ه قرآن کم.. و از آنجا یم و گردن نھینکقبول  -است کم و ک بی -ز یرا ن صپیامبر 

دی یو ترد کن شیمترکن یرده، بنابراکامر  صروی از پیامبر یم، مسلمانان را به پیرک
 د:یفرما ماند؛ چنانچه می روی از سّنتش باقی نمییدر پ

ٰ  ِمُنونَ ؤۡ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُ ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما   .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥َحرَٗجا ّمِمَّ
ه تو را در اختالفات کند تا زمانی یآ به پروردگارت قسم! آنان مؤمن به شمار نمینه! «

چ ناراحتی و ماللی از یت و داوری نطلبند، آنگاه در درون خودشان ھیمکخود به ح
 .»م فرمانت گردندیچون و چرا تسل ابند، و بییای ن ردهکم کآنچه تو ح

ْ  َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَما فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿  .]٧[الحشر:  ﴾فَٱنَتُهوا
د و از ھرچه شما را منع فرمود، اجتناب و دوری یریامبر به شما داد، بگیھرچه پ«

 .»دینک

َ  ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ  ُ�ۡبِۡبُ�مُ  فَٱتَّبُِعوِ�  ٱ�َّ ُ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  ٱ�َّ  َوٱ�َّ
ِطيُعواْ ٱ ٣١ رَِّحيمٞ َ�ُفورٞ 

َ
َ وَ قُۡل أ َّ� ۖ ْ  فَإِن ٱلرَُّسوَل ِ  تََولَّۡوا َ نَّ فَإ [آل  ﴾٣٢ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ُ�ِبُّ  َ�  ٱ�َّ

 .]٣٢-٣١عمران: 
پا  د (و سّنت مرا بهینکروی ید، از من پیدار امبر!) بگو: اگر خدا را دوست میی(ای پ«

د و خداوند آمرزنده یگناھانتان را ببخشاز شما را دوست بدارد و ید) تا خداوند نیدار
د)، ید (و مرتد شوینکچی ید و اگر سرپینکمھربان است. بگو: از خدا و رسول اطاعت 

 .»افران را دوست نداردکخداوند 
نعوذ  -ز ھمچون خدا یه او نکند کجاد یت را این ذھنید ایالبته اطاعت از رسول، نبا

، اطاعت از صه اطاعت از پیامبر کگی است، بلز زندیر م و شارع و برنامهکحا -بالّله
 د:یفرما اند؛ چنانچه می ق شدهیح و تطبیه توّسط او تشرکام الھی است کن و احیقوان

ن يُِطِع ﴿ َطاعَ  ُسوَل َ�َقدۡ ٱلرَّ مَّ
َ
َ  أ  .]٨٠[النساء:  ﴾ٱ�َّ

 .»رده استکروی یند، پس از خدا پکروی یس از رسول پکھر«
ه از کد یآ تاب خدا و محّمد رسول اوست، بر ما الزم میکه قرآن کنیاعتراف به ا

م، به یش برویم و ھراندازه در بررسی آن پینکروی ید پیبدون ترد صسّنت پیامبر 
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ن است یرسد، و ا ت نمییآن، به صالح و ھدا چ انسانی بییه ھکم یابی می دست مییتعال

بعدى أبدا كتاب اّ�  تر�ت في�م ما إن تمّس�م به لن تضلّوا«: فرمود صه پیامبر ک
 .»وسنىّت

است، و  صن، دو مرجع اصلی مسلمانان، ابتدا قرآن و سپس سّنت پیامبر یبنابرا
البالغه مضبوط است، به  ه در نھجک س یھای عل ات قرآن و فرمودهیم، آیدیه دکچنان

گانه  و ائمه دوازده صد فراوان دارند و اگر چنانچه عترت پیامبر کیقت تأین حقیا
تاب خود کبود، قطعًا خداوند در  ت مردم مییمسلمانان در اختالفات و چراغ ھدا مرجع

در  س یا خود علیفرمود و  ای می ا اشارهید و کیتأ -ت است یتاب ھداکه ک -
نمود!.. و  ای می ا بدان اشارهیداد و  د قرار میکیش، خود و فرزندانش را مورد تأیھا گفته

ھا مفّصًال  شود، در جواب نامه سانی میکه شامل چه کنیو ا» تیب اھل«اّما درباره واژه 
 م:یا آورده

* * * 

 »:صبیت پیامبر روایت ثقلین و اهل«ها در رابطه با  جواب نامه

ح ترمذی، مسند احمد، یدر صح »كتاب اهللاّ وعرتيت«ن یث ثقلید: حدیا فرموده
 است.ده یسّنت نقل و ثبت گرد اھل تبکن در اّمھات یح مسلم و ھمچنیصح

 (جواب):
از علمای اھل سّنت آن را  یکچ یسّنت آمده، ولی ھ ث مزبور در منابع اھلیآری! حد

» ح مسلمیصح«ه در کحی یت صحیاند.. روا ندانسته» حیصح«ت مسلم، یر از روایغ
ز در مسند خود، ھفت یت شده است.. امام أحمدبن حنبل نیروا سدبن أرقمیآمده از ز

ت مسلم توافق دارد و یه با رواکاست  س دبن أرقمیاز ز ییکه کرده کت را نقل یروا
نقل  س دبن ثابتیز از زیت نیو دو روا س  د الخدرییسع ت از آنھا، از أبییچھار روا

 اند. شده
ه یعط«ق آن، یاند، در طر نقل شده س د خدرییسع ه از أبیکتی یتمام چھار روا

اند  ث دانستهیف و جاعل حدیث، او را ضعیه تمامی علمای حدکشود  ده میید» العوفی



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٩٠

 

ن و یث الثقلیحد« ١»زان اإلعتدالیم«تاب کد به یتوان ل ضعف آن، مییدن دالیو برای د
دبن یه از زکتی ید. و دو رواینکنگاه  ٢»تر علی أحمد السالوسکد«ف یتأل» فقھه
ث، یه علمای حدکاند  ت شدهیروا» بن حسان قاسم«ق ینقل شده، ھر دو از طر س ثابت
تاب کبودن آن، به ھمان  جعلی ٣ل ضعف ویدن دالیاند.. برای د ف دانستهیز ضعیناو را 

 .٤دینکرجوع 
و  س دبن األرقمیی از زیکه کرده کر کت را ذیخود دو روا» حیصح«ز در یترمذی ن

از  ٥ هکشود  ده مییه دی، ھمان عطسدیت زیاست.. در روا سگری از جابربن عبدالّله ید
ه علمای کشود  ده مییدبن الحسن األنماطی دی، زسجابرت یاو بحث شد و در روا

  دنیاند.. باز ھم برای د ث دانستهیرالحدکف و منیم ضعکز به طور محیث، او را نیحد
ر از یف ھستند، غیتھا ضعین روایتمام ا ١تاب مراجعه شودکل ضعف او، به ھمان یدال٦

                                           
إنى تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر: «چنین است:  -با تفاوتھایی  -متن چھار حدیث  -و  ١

. »ا عىل احلوضكتاب اهللاّ حبل ممدود من السامء إىل األرض، وعرتتى أهل بيتى، وإهنام لن يفرتقا حتى يرد
ام که یکی از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا که  من دو چیز گرانبھا را در بین شما به جا گذاشته«

شوند تا اینکه  بیتم را، و آن دو از ھم جدا نمی ریسمانی است کشیده از آسمان به زمین، و عترت اھل
میزان اإلعتدال، امام ذھبی،  -) ۱۴-۱۷-۲۶ ، ص۳ (مسند امام أحمد، ج».. در حوض به من برسند

 .۳۶۲ ، ص۳ ج
 .۱۸ حدیث الثقلین، دکتر علی أحمد السالوس، ص - ٢

إنى تارك فيكم خليفتني: كتاب اهللاّ وأهل بيتى وإهنام «بدین شکل است:  -با تفاوتھایی  -متن دو حدیث  -٣

گذارم:  به جا می من دو خلیفه و جانشین را در بین شما. «»لن يفرتقا حتى يردا عىل احلوض مجيعا
(مسند ». رسند شوند تا اینکه در حوض به من می بیتم را و آن دو از ھم جدا نمی کتاب خدا و اھل

 .۱۸۱-۱۸۹ ، ص۵ أحمد، ج
 .۲۲ حدیث الثقلین و فقھه، دکتر علی أحمد السالوس، ص -٤

فاوت بودند که خود با ھم مت -روایت عطیه در صحیح ترمذی با روایتھای دیگرش در مسند أحمد  -٥
 تفاوتھای چشمگیری دارد!!. -

را در حّجةالوداع دیدم، روز عرفه در حالی که بر روی شترش  صگوید: رسول خدا این روایت می -٦

ِ «گوید:  بود، دیدم که می َخْذُ�ْم بِِه لَْن تَِضلُّوا ِكتَاَب ا�َّ
َ
ُت ِ�يُ�ْم َما إِْن أ

ْ
َها انلَّاُس إِ�ِّ قَْد تََر� ُّ�

َ
يَا �

ْهَل بَيىِْت وَ 
َ
ِ� أ ام که اگر بدانھا متوّسل شوید،  ای مردم! در بین شما دو چیز را به جای نھاده. «»ِعرْتَ

 ».بیتم را ھرگز گمراه نخواھید شد: کتاب خدا و اھل
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ه مورد وثوق ک -» انیحدبن یزی«ق یه از طرک» ح مسلمیصح«در   دبن األرقمیت زیروا
 ن است:ینقل شده و چن -ث است یاھل حد

ا خطيبا بامء يدعى مخا بني مكة يوما فين صعن زيدبن األرقم: قام رسول اهللا «

 ذكر ثم قال: أما بعد أهيا الناس! فإنام أنا برشمدينة فحمد اهللاّ وأثنى عليه ووعظ وـالو

: أوهلام كتاب اهللاّ فيه اهلد الثقلنيأنا تارك فيكم يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب و

رغب فيه ثم قال: تمسكوا به، فحث عىل كتاب اهللاّ والنور فخذوا بكتاب اهللاّ واسو

 ىف أهل بيتى. أذكركم اهللاّ ىف أهل بيتى، أذكركم اهللاّ ىف أهل بيتى، أذكركم اهللاّ أهل بيتىو

ه؟ قال: نساؤه من أهل بيت من أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهلفقال له حصني: و

عقيل و  عىل وآل عده. قال: وهم؟ قال: هم آللكن أهل بيته من حرم الصدقة ببيته و

 .٢»عباس.. قال: كل هؤالء حرم الصدقة. قال: نعم! آلجعفر و آل

ه خم کنار آبی کدر  صه: روزی رسول خدا کت شده یروا س دبن األرقمیاز ز«
نه واقع است، برخاست و خطبه خواند و پس از یه و مدکن میشود و در ب ده میینام

ه کادآوری به مردم، فرمود: اّما بعد ای مردم! به راستی یحمد و ثنای خدا و موعظه و 
الموت) به  کعنی ملیمن ھم بشر ھستم و احتمال دارد ھر روزی فرستاده پروردگار (

ن شما به یا در بز گرانبھا ریه من دو چیکد و من ھم حاضر باشم، در حالیایسراغ من ب
د و یریت و نور است، پس آن را برگیه در آن ھداکتاب خداست کگذارم: اّولی  جا می

ق نمود و آنگاه فرمود: و اّما ید و تشوکیار تأین مورد بسید.. پس در اییجو کبدان تمّس 
رار فرمود).. کبار ت ن را سهیآورم (و ا اد شما مییتم به یب تم؛ خدا را درباره اھلیب اھل

 صا زنان پیامبر یسانی ھستند؟ آکت چه یب د! اھلید گفت: ای زین به زیپس حص
ه بعد کس کن ھریکت ھستند، و لیب ز از اھلید گفت: آری! زنانش نیجزو آنھا ھستند؟ ز

سانی کن گفت: و آنھا چه یحص ٣تش است.. یب الصدقه باشد، اھل ز حرامیاز او ن

                                                                                                       
 .۱۸۰ ، ص۳ ، طبرانی، ج»المعجم الکبیر«ھمچنین  -۲۴ حدیث الثقلین، دکتر أحمد السالوس، ص -١

 .۳۶طالب، حدیث شماره  بن أبی ضائل الصحابة، باب فضائل علیصحیح مسلم، کتاب ف -٢

زکات  صکسانی که دادن زکات بدانان در اسالم حرام است.. در اسالم، خویشان پیامبر  -٣
 گرفت. گرفتند، بلکه خمس غنایم بدانھا تعّلق می نمی
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ن گفت: تمام یعباس ھستند.. حص جعفر و آل آلل، یعق علی، آل ھستند؟ گفت: آنھا، آل
 .»د گفت: آری!یالصدقه ھستند؟ ز نھا از حرامیا

 سن علی یدورتی بکه دشمنی و کد یراد گردیبه ھنگامی ا صن سخنان پیامبر یا
ن یجاد شده بود، و مردم را ایا -ه آمده بودند کمن با او به میه از ک -و ھمراھانش 

در » تیب اھل«ت آمده، یه در رواکفارش فرمود، و طوری ت خود سیب ن درباه اھلیچن
ش و یھستند و سپس فرزندانش، عموھا» امبریھمسران پ«درجه اّول ھمان 

 شوند. ز در معنی آن داخل مییش نیھا عموزاده
 ز آمده است:ین کامام مال» الموّطأ«در 

ْكتُْم بهما : « ْمَر�ِْن لْن تَِضلُّوا ما تَمسَّ
َ
ُت فيُ�ْم أ

ْ
 .١»كتاَب اهللا، وسنّة رسوهِلِ تَر�

د، ھرگز گمراه ینک که مادام به آن دو تمّس کن شما دو امر را واگذاشتم یدر ب«
 .»امبرشیتاب خدا و سّنت پکد شد: ینخواھ

ل آورده، یدر حجةالوداع را به تفص صه خطبه پیامبر کز ین» ھشام إبن«ره یدر س
 ز مندرج است:ین قول نیا

عتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب اّ� وسنة وقد تر�ت في�م ما إن ا«
 .٢»نبيه

د، ھرگز گمراه ییه اگر به آن اعتصام جوکام  زی را به جای گذاشتهین شما چیدر ب«
 .»امبرش رایتاب خدا و سنت پکد شد: ینخواھ

ث است.. ین حدیا» ارزشگذاری«و به قول خودتان در » داللت«ن، سخن در یبنابرا
رده کعه نقل یا شیتب سّنی کا ین را چند راوی و یث ثقلیه حدکست ین نیبحث اصلی ا

متواتر و منطبق با قرآن و به  »كتاب اّ� وسنىّت«ت یه رواکنجاست یا باشند، سخن
تاب ک«ت یم.. اّما روایز، آن را قبول داریباشد و من و شما ن د نمییوجه مورد ترد چیھ

ن روی، مورد اختالف قرار گرفته یندارد و ھم از اآن قّوت و اعتبار را » الّله و عترتی
 .د!یآ ای از آن به دست نمی جهیچ نتیاست و گذشته از ضعف آن، ھ

                                           
 الموطأ امام مالک، کتاب النھی عن القول بالقدر. -١

 .۴۲۷ شریعتی، ص شناسی، نقل از اسالم -٢
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شود،  ثابت می صت پیامبر یب اھل» عصمت«ث، ین حدیه از اکن است یاگر نظر ا
 ١ث، یه بنا به مفاد حدکد یید اثبات بفرمایخواھ ن سخن مخالف قرآن است.. و اگر مییا

گرفت و نه از اصحاب رسول  صد فقط از خاندان پیامبر ین را، بایالت دیام و تفصکاح
ز ین مطلب نیا -سانی چون سلمان و أبوذر و مقداد و عّمار کو نه حّتی از  - صخدا 

ث، یقرآن و حد کبرای در صه پیامبر کن است یبرخالف اسالم است.. مگر نه ا
ن است یفرستاد؟ و مگر نه ا شده می مانل و شھرھای تازه مسلیاصحاب خود را به قبا

امشان را از آنھا کرده و احکبار رجوع کن به صحابه یه مردم در دوران خلفای راشدک
 ار مخالفت نشان نداد؟.کن یز با از ھرگین س یردند و علک افت مییدر

ن یز، موجب رفع اختالفات بیات از عترت نیه اخذ رواکو درخور توّجه است 
ه یعه در تقیابر فقھای شکات ائمه، به قول ایاری از روایرا بسیاست؛ زمسلمانان نشده 

ه کز فراھم آوره است!! به طوری یعه را نیه اختالف در فقه شیصادر گشته و حّتی ما
به  -شان ھستند  نییوکت تیه قائل به عصمت و والیعه امامیه شک -گانه  ائمه دوازده

ه با کام اعمال مخصوص به خودشان داشته دکشان، ھریخ و به اعتراف علمایق تاریتصد
ه و با یاند آن اعمال را توج عه نتوانستهیارا مخالف بوده و علمای شکگر آشیعمل امام د

عت یو ب س  ه و صلح پسرش حسنیبا معاو س یگر وفق دھند؛ مانند جنگ علیدیک
وت و اعتزال ائمه که، و سیدبن معاویزیبا  س  نین با او، و جنگ حسیحس ٢حسن و

                                           
 فصل بعدی، به ھمین موضوع اختصاص دارد. -١

ایم و در اینجا به عنوان نمونه به برخی دیگر  قبًال در فصل اّول، برخی از این اختالفات را ذکر کرده -٢

که شیخ مجلسی آن را چنین گزارش  بشود: از جمله اختالف علی با ھمسرش فاطمه اشاره می
وارد شد... و دست علی را گرفت و بر  صاطمه اختالفی بود، پیامبر میان علی و ف«کرده است: 

ران خود گذاشت و دست فاطمه را گرفت و بر ران خود گذاشت و ھمچنان نگه داشت تا میان آن 
، تحقیق و تعلیق ۱۴۶ ، ص۴۳ (رجوع شود به بحاراألنوار، ج».. دو را اصالح فرمود، آنگاه بیرون آمد...

 محّمدباقر بھبودی)
است؛  باختالف علی با پسرش حسن -اند  چنانکه علمای شیعه ذکر کرده -نمونه دیگر  

 -علیھما الّسالم  -بن علی  چون امیرالمؤمنین از نماز فارغ شد، فرزندش حسن«اند:  چنانچه آورده
توانم با تو سخن بگویم و به  به سوی او رفت و کنار او نشست، سپس گریست و گفت: من نمی

امه داد... و گفت: ای پدر! ھنگامی که عثمان کشته شد و مردم صبحگاھان به سوی تو اش اد گریه
آمده و از تو تقاضا کردند که خالفت را به عھده بگیری، من به تو اشاره کردم که نپذیری تا ھمه 
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ز یثی دستاویشان، ناچار به احادیعت با ایگر در برابر خلفای اموی و عباسی و بید
تاب خاّصی از جانب خدا داشته و کگانه، نامه و  از امامان دوازده یکه ھرکاند  گشته

ف خاّصی یعنی آنان خود وظایند؛ یتاب رفتار نماکمأمور بودند، طبق مندرجات آن 
ه عدم ک -تاب و سّنتی مخصوص بودند!! حال اگر رفتار آنان را با قرآن ک داشتند و تابع

                                                                                                       
مردم در تمام آفاق از تو اطاعت کنند و نیز ھنگامی که خبر خروج طلحه و زبیر به سوی بصره به تو 

ات بنشینی و با آنھا به جنگ نپردازی! و ھنگامی  سید، اشاره کردم که به مدینه بازگردی و در خانهر
که عثمان محاصره شد، به تو اشاره کردم که از مدینه خارج شوی تا اگر او کشته شود، تو در مدینه 

ا درباره اینکه پاسخ داد: امّ  ÷نباشی.. اّما تو در ھیچ یک از این امور رأی مرا قبول نکردی! علی
منتظر بمانم تا ھمه مردم در تمام آفاق اطاعتم کنند، بیعت حق کسانی است از مھاجرین و انصار 
که در مکه و مدینه حضور دارند و چون آنھا راضی و تسلیم شدند، بر ھمه مردم واجب است، راضی 

دادم، درباه این اّمت  انجام می و تسلیم شوند و اّما بازگشتم به خانه و نشستن در خانه، اگر این کار را
نیرنگ و مکر کرده بودم و از اینکه تفرقه بیفتد و وحدت این اّمت به پراکندگی تبدیل شود، 

خاطر نبودم. اّما خروجم از مدینه ھنگامی که عثمان محاصره شده بود، چگونه برایم امکان  آسوده
ار گرفته بودم؟! پس ای پسرجان! خود داشت در حالی که من نیز مانند عثمان مورد احاطه مردم قر

(أخبارالطوال، أبوحنیفه دینوری، ».. گفتن درباره امری که من از تو به آن داناترم، بازدار! را از سخن
 ).۳۲ ، ص۲األمالی، شیخ طوسی، جزء -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۳۲ بحاراألنوار، مجلسی، ج -۱۴۵ ص

ز، مشھور است؛ چنانچه تواریخ بر سر صلح با معاویه نی باختالف حسن با برادرش حسین 
داشت؛ به طوری که  س در موضوع مصالحه با معاویه، نظری غیر از حسین س اند: حسن آورده

برخالف نظر  س دانیم حسن او را سوگند داد که صلح با معاویه را نپذیرد، اّما چنانکه می س حسین
 -۱۸۶ ، ص۲خلدون، جزء تاریخ إبن -۲۶۷ ، ص۱۳ عساکر، ج برادرش با او صلح نمود!.. (تاریخ إبن

 طبری نیز آن را ذکر کرده است)
دیگر از اینگونه اختالفات، آثار متناقضی است که در کتب فقھی از ائمه نقل شده، به طوری که  

کنند؛ زیرا چیزی نبوده که مایه بیم و ھراس و تقیه از اند یکی از آنھا را بر تقیه حمل  نتوانسته
مخالفان باشد؛ مانند اخبار متناقضی که از امام صادق و فرزندش کاظم نقل شده است؛ در خبر 

روید، آنھا با شما انس  فرمود: وقتی شما به زیارت قبور (مؤمنان) می ÷امام صادق«است که: 
بن جعفر آمده است:  اّما در روایت موسی».. شوند! نگ میگیرند و چون از آنھا غایب شدید، دلت می

(وسائل الشیعة، ».. شوند! فرمود: چون از زیارت مؤمنین بازگشتید، آنھا دلتنگ نمی ÷امام کاظم «
 )۸۷۸ ، ص۲ شیخ حّر عاملی، ج

ند و ا رسانند که ائمه آرای گوناگون و متضاّدی داشته مجموعًا می -که بسیارند  -این قبیل روایات  
نیاز  توانند صحیح باشند و خواننده را ھرگز از حق بی طبعًا دو رأی متفاوت و متضاد، نمی

 گرداند!!. نمی
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س استثناء کچ ین مورد ھیفر و ظلم و فسق است و در اکه یم به مقتضای آن، ماکح
سی را جای کق نشود، یتطب صمتواتر رسول خدا  ١ا با سّنت قطعی وی -نشده 

تاب و سّنت کر از یخصوص غتابی مکان، خود یعیرا آنان به گفته شیست؛ زیاعتراض ن
 .ن مسلمانان دارند!!یمعروف ب

ح یم صرکه برخالف حکم، وقوع ھر امر و ھر عملی یرین اصلی را بپذیھرگاه چن
اراتی برای رھبری ین اختین امامانی با چنییرود و تع قرآن باشد، از ائمه انتظار می

چ ین مّدعی با ھیاست و ا ام قرآنکبر اح -اذ بالّله یالع -دن قلم بطالن یشکمسلمانان، 
 ای ندارد!. چ فاصلهیفر ھکت و با سیح نیزانی صحیم

ر قابل یث از متواترات و مسّلمات غین حدید: ایا ن فرمودهیث ثقلیدر رابطه با حد

كتاب «ا ی» كتاب اهللاّ«ث یاس با حدیخ اسالم است و تواتر و صّحت آن، قابل قیار تارکان

 ست.ین» ياهللاّ وسنّت
 ه:کرض و دعای بنده آن (جواب): ع

قت یم و حقیخداوند، ما را از تعّلق و مأنوسات آباء و اجدادی، به سوی راه مستق
ن و یردم، اعتبار نخستکه قبًال عرض کز! ھمانگونه ینش رھنمون گردد!.. دوست عزید

د یآ ه الزم میکباشد  ه به محتوا و متنش میکست، بلیث، به سندش نیاساسی ھر حد

را ھمه  »تاب اّ� وسنيّتك«ث یباشد.. حد صموافق قرآن و سّنت قطعی رسول خدا 
سند ھم داشته باشد، مورد قبول خواھد  یکرند؛ چون موافق با قرآن است و اگر یپذ می

تاب و ک، صه پیامبرکد یریپذ است، و شما ھم می» هینه قطعیمحفوف به قر«را یبود؛ ز
شود، اھل نجات است و آن  کبه آن دو متمّس  -حّقًا  -س کسّنت را به جای نھاد و ھر

ح یتوض -ّمًال کم -ع اسالم را ید و شرایھم رفته عقا ی ندارند و روییگر جدایدیکدو از 
مرجع قانونگذاری در اسالم » سّنت«را به جای » عترت«م یه بخواھکنیدھند، ولی ا می

روان قرآن و سّنت ین پیاز اّولم، مورد اختالف است.. به نظر ما، عترت خود ینکمعّرفی 
 .ھستند!

                                           
ٰلُِمونَ َوَمن ﴿فرماید:  خداوند می -١ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ . ]۴۷-۴۵[المائدة:  ﴾لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما

ٰلُِمونَ ...﴿ ھرکس به آنچه که خدا نازل فرموده، حکم نکند، آنان « ﴾َ�ِٰسُقونَ ُهُم ٱلۡ ...﴿ ﴾ُهُم ٱل�َّ
 ».کافر و ظالم و فاسقند
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و » قرآن«، مسلمانان را به »مراجع قانونی«ر کدر مقام ذ صن، پیامبر یبنابرا
تاب الّله و ک«ث یبا حد -و قرآنی  -نی یت عین واقعیخود سفارش فرموده و ا» سّنت«

 ».كتاب اهللاّ وعرتتى«شود تا  ق مییر تطببھت» سّنتی
در  ۲ دبن األرقمیبه گزارش ز» تاب الّله و عترتیک«ث یحد بعالوه، خودتان در اثبات

 د:یگو ه میکد یا ردهکاستناد » ح مسلمیصح«

وا بِكِتَابِ اهللاَِّ « ذُ النُّورُ فَخُ  وَ ُدَ ِ فِيهِ اهلْ ُامَ كِتَابُ اهللاَّ هلُ وَّ ِ أَ لَنيْ قَ مْ ثَ كٌ فِيكُ ارِ ا تَ نَ أَ وَ

تَابِ  ىلَ كِ ثَّ عَ . فَحَ وا بِهِ كُ سِ تَمْ اسْ الَ وَ مَّ قَ بَ فِيهِ ثُ غَّ رَ ِ وَ مُ اهللاََّ ىفِ  :اهللاَّ كُ رُ كِّ ذَ يْتِى أُ لُ بَ أَهْ وَ

تِى يْ لِ بَ مُ اهللاََّ ىفِ أَهْ كُ رُ كِّ ذَ تِى أُ يْ لِ بَ  .١»أَهْ

ه در آن کتاب خداست کگذارم: اّولی  ن شما به جا مییز گرانبھا را در بیمن دو چ« 
ار ین مورد بسید.. پس در اییجو کتمّس د و بدان یریت و نور است، پس آن را برگیھدا

اد شما یتم به یب تم؛ خدا را درباره اھلیب ق نمود و آنگاه فرمود: و اّما اھلید و تشوکیتأ
 .»رار فرمود)کبار ت ن را سهیآورم (و ا می

ز مرجع قانونگذاری است و ین» عترت«ه کجه گرفت یتوان نت ث میین حدیا از ایآ
ش ید به قرآن و گراکیث بر تأیا محور حدید؟ آیشان فھمیق این را از طرید منحصرًا دیبا

 ست؟یمردم به سوی آن ن

ه قرآن کد یا جه گرفتهینت» كتاب اهللاّ وعرتتى«ث یدر حد» نیثقل«جنابعالی از واژه 
ه کث آمده یدر حد -ث یبه فرض صّحت حد -ه یکگرند! در حالیدیکو عترت، ھمسنگ 

 ور است:کز مذیالبالغه ن است؛ چنانچه در نھج» اصغرثقل «و عترت، » برکثقل ا«قرآن 

 .٢»أترك فيكم الثقل األصغرأمل أعمل فيكم بالثقل األكرب و«

ت) را یب ا ثقل اصغر (اھلیردم، و آکان شما عمل نیبر (قرآن) در مکا من به ثقل ایآ«
 .»ان شما وانگذاشتم؟یم

ه ک -» نیثقل ثیحد«برابر گرند و در یّمل ھمدکات، مفّسر و میم روایدان ه میکچنان
ح ین را توضیث ثقلیه حدکز ھست یث نین احادیا -د یا تب گوناگون آوردهکشما از 

                                           
 .۳۶طالب، حدیث شماره  بن أبی صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی -١

 .۸۶ ، کالم۱اإلسالم، جزء البالغة، شرح فیض نھج -٢
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ستند.. البته اگر ی، دو مرجع ھمسنگ ن»عترت«و » قرآن«ه کسازد  داده و مشّخص می
 .م!!یچنانچه بنا را بر صّحت آنھا بگذار

ت، ھمان چھارده معصوم یب ز اھله ایمنظور آ -۱د: یا ر آوردهیه تطھیدر رابطه با آ
تاب کوطی در ین سیالد ه جاللک صسلمه ھمسر پیامبر  ت از اّم یھستند و به دو روا

د یا رده و گفتهکاستناد  -ساء معروف است کث یو به حد -آورده » الدر المنثور«خود 
اگر چنانچه منظور  -۲دانست.  ر نمییه تطھیق آیسلمه خود را داخل مصاد اّم  ١ه:ک

ر یم) آمده و ضمکطّھریم) و (کر (عنکر جمع مذیبود، چرا ضم می صزنان پیامبر 
ر در دو کر جمع مذید: ضمیا ردهکامده است؟ و اّدعا یّن) نکطّھریّن) و (کمؤّنث (عن

 گردد؟ ن برمییبه ھمان معصوم» مکطّھری«و » مکعن«لمه ک
 (جواب): 

ه در کشود  ه اصوًال در قرآن به جمعی گفته میکد گفت یبا» اھل«واژه اّوًال در مورد 
ا یدارند،  کتاب اشتراکه در داشتن ک» تابکاھل «باشند؛ ھمچون  کامری مشتر

ق ین، واژه اھل در مصادیده دارند.. بنابرایعق که در اسالم، اشتراک» اھل اسالم«
 که اشتراکسانی ک، افراد خانواده و صار رفته، اعم از ھمسران پیامبر ک ٢مختلف به 

معنی و مصداق واقعی آن در ھر مورد، به وجود قرائن  کدتی دارند، و لذا برای دریعق
ه یرا در آن آ» اھل«ست تا معنی مورد نظر یه نگرید به قبل و بعد آیشود و با ول میکمو

 افت.ی

ر جمع مؤّنث تا یطلب، و ضمادر صدر م ﴾َ�ٰنَِسآَء ٱ�َِّ�ِّ ﴿ نهیر، بنابه قریه تطھیدر آ
باشد؛  می ص، ھمان زنان پیامبر »اھل«ز، مراد از واژه یر نیه بعد از تطھیه و آیانتھای آ

 م:ینیب چنانچه می

ِ لَسۡ ٱ�َّ آَء َ�ٰنِسَ ﴿ َحٖد ّمَِن ٱل ُ�َّ ِ�ّ
َ
ۚ ّنَِسآءِ إِِن َكأ َقۡيُ�َّ  َ�َيۡطَمعَ  بِٱلَۡقۡولِ  َ�َۡضۡعنَ  فََ�  ٱ�َّ

ِي ۡعُروٗفا  قَۡلبِهِۦ ِ�  ٱ�َّ  َ�َ�ُّجَ  نَ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّجۡ َوقَۡرَن  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ

                                           
حسین را زیر عبای خود فراخواند و فرمود:  ، فاطمه و علی و حسن وصدر روایت آمده که پیامبر -١

 بیت من ھستند، پس ھرگونه پلیدی را از آنھابردار و کامًال پاکشان گردان!. پروردگارا! اینان اھل

ترسیدم اگر . «»فخشيت إن مل أنرص اإلسالم وأهله...«فرماید:  در رساله الغارات می  چنانچه علی -٢
 ». اسالم و اھلش را یاری نکنم...
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�  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ  وَ�ٰ
ُ
قِۡمنَ  ٱۡ�

َ
لَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ  َوَءا�ِ�َ  ٱلصَّ ِطۡعنَ  ٱلزَّ

َ
َ  َوأ ۥٓۚ  ٱ�َّ ُ  يُرِ�دُ  إِ�ََّما َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ۡهَل  ٱلرِّۡجَس  مُ َعن�ُ  ِ�ُۡذهَِب 
َ
َوٱۡذُكۡرَن َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ  ٣٣َ�ۡطِهٗ��  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ٱۡ�َۡيِت  أ

ِ َءاَ�ِٰت ِمۡن  َ  إِنَّ  َوٱۡ�ِۡكَمةِ�  ٱ�َّ  .]٣٤-٣٢[األحزاب:  ﴾٣٤ َخبًِ�ا لَِطيًفا َ�نَ  ٱ�َّ
د مّتقی و یخواھ مید، اگر یستیگر نیاز زنان د یکچ یامبر! شما مثل ھیای زنان پ«

رشمه سخن کد (و با ناز و ینکن کز) نرم و نازیانگ د، صدا را (به گونه ھوسیار باشکزیپرھ
سته و برازنده یه به صورت شاکماردالن چشم طمع به شما بدوزند و بلیه بکد) یینگو

ه خدا بدان اجازه داده، از کی یارھاکد (و به جز یھای خود بمان د، و در خانهییسخن بگو
د و یان مردم ظاھر نشوین در میشیت پید) و ھمچون جاھلیرون نرویتان بیھا خانه

د) و نماز را برپا ید (و خود را در معرض تماشای مردم قرار ندھینکش نیی و آرایخودنما
را قطعًا خداوند ید؛ زیید و از خدا و رسولش اطاعت نمایات را بپردازکد و زیدار
ات خدا و یسازد و آ کند و شما را پاکامبر) دور یت (پیدی را از شما اھل بیخواھد پل می

اد یگران) ید و برای دیاموزیشود (ب تان خوانده مییھا ه در خانهکز را یآم متکسخنان ح
گاه استیتان) دقیارھاکگمان خداوند (از تمام ید. بینک  .»ق و آ

طرف خطاب، ھمسران  -قبل و بعد آن  -ات یه در سرتاسر آکشود  مالحظه می
ست.. کاق آن را شیات را برداشت و سیای از آ توان قطعه ھستند و نمی صیامبر پ

باشد و  به طور خصوص می» امبریھمسران پ«ه، ھمان یدر آ» اھل«ن منظور از یبنابرا
باشد؛ چنانچه  ھای ھمسرانش می و حجره ص، ھمان خانه پیامبر »تیالب«منظور از 

َج  َوقَۡرنَ ﴿ د:یفرما ات مییدر ھمان آ � ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
�ۡ 

قِۡمَن 
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ َما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱإِ�َّ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

ۡهَل  لرِّۡجَس ٱ
َ
ی یا در جای ﴾...َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

 د:یفرما می -در ھمان سوره  -گر ید
﴿ ِ ِيَن َءاَمُنواْ َ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوَت ٱ�َِّ�ّ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ن يُؤۡ َ�ٰٓ

َ
ٓ أ  .]٥٣[األحزاب:  ﴾لَُ�مۡ  َذنَ إِ�َّ

 .»به شما اجازه داده شود هکن ید، مگر ایامبر وارد نشویھای پ ای مؤمنان! به خانه«
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، »عطاء«، »رمهکع«، »عباس إبن«تھای متعّددی از یر خود، روایز در تفسیانی نکشو
ه، ھمان ھمسران یه مقصود آکآورده  ش»ریدبن جبیسع«و » مقاتل«، »لبیک«

 .١باشد به طور خصوص می صپیامبر
د، یا آورده وطییس» الدر المنثور«ه از ک لسلمه  ت منسوب به اّم یو اّما دو روا

ت، یاند؛ چنانچه در طرق آن دو روا سّنت آن را جعلی و مردود دانسته تمام علمای اھل
بن  عبدالّله«و » ه العوفییعط«و » وفیکبن مرزوق ال لیفض«و » شھربن حوشب«

 .٢ندی مشھوریع و تدّلس و دروغگویه ھمگی آنھا به تشکشوند  ده میید» عبدالقدوس
ر یه تطھیق آیه از مصادکد یگو می لسلمه  به اّم  ت منسوبیبعالوه، اگر روا

ح قرآن را در برابر قول مجعول از یه ھست و ما متن صرکدھد  ست، قرآن نشان میین
 .م!ینک سلمه رھا نمی اّم 

ر جمع یر ضمای، برخالف سا»مکطھری«و » مکعن«ر یه چرا دو ضمکنیًا و اّما ایثان
باشد  می» اھل«ر شده، به خاطر لفظ کذر کات آمده، به صورت جمع مذیه در آکمؤنث 

الم که أفصح ک -م یرکن مورد، در قرآن یر ایگردند.. نظ ر به آن برمییه ھر دو ضمک
 شود: ه به چند نمونه اشاره میکفراوان است  -است 

ا رََءا ﴿ ۡمَس فَلَمَّ �ۡ بَازَِغٗة قَاَل َ�َٰذا َرّ�ِ َ�َٰذآ  ٱلشَّ
َ
 .]٧٨[األنعام:  ﴾َ�ُ أ

ن است پروردگار من! ید، گفت: اید کد را درخشان و تابنایه خورشکپس وقتی «
 .»ن بزرگتر از ماه و ستاره است!یا

به صورت مؤّنث  -بازغة  -ز یمؤّنث لفظی است و صفت آن ن» الشمس«ه یکدر حال
ر کر مذیه است، با ضمیمشاٌرال» رب«ر شده است.. اّما در جمله بعدی، چون لفظ کذ
ه یه مشاٌرالک» الشمس«برای » برکأ«ر کلی مذیشده و صفت تفصبه آن اشاره » ھذا«
ست برای یبا ه قاعدتًا میک»  بریک«و نه » ھذه«ر شده؛ نه کباشد، ذ می» ھذا«
ه برای ین آیر در اکلی مذیر تفصیر اسم اشاره و ضمکشدند. پس ذ ر میکذ» الشمس«
ر بعد از آن یطھه تیر در آکر جمع مذیه ضمکاست؛ چنان» رب«به اعتبار » الشمس«

، »ّن کوتیب«، »قرن«، »قلن«، »فالتخضعن«، »تّن یإتق«، »لستّن «ر مؤنث: یھمه ضما

                                           
 ، چاپ مصر.۲۷۸ ، ص۴ القدیر، شوکانی، ج فتح -١

 -۸۱ ، ص۴ تیمیة، ج السنة، إبن منھاج -۴۵۷ ، ص۲ ، ج۳۶۲ ، ص۳ میزان اإلعتدال، امام ذھبی، ج -٢
 .۳۵۳ تعلیق شیخ معّلمی یمانی بر الفوائد، ص
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ن، معنی یباشد و جز ا می» أھل«، به اعتبار »أطعن«و » نیآت«، »أقمن«، »تبرجن«
 تر: ی واضحیھا گری ندارد!.. و اّما نمونهید

تُُهۥ قَآ�َِمةٞ ﴿
َ
َ�َٰها فََضِحَكۡت َوٱۡمَر� ۡ  قَالَۡت  ٧١ َ�ۡعُقوَب  إِۡسَ�ٰقَ  َوَرآءِ  َوِمن �ِإِۡسَ�ٰقَ  فَبَ�َّ

ِ�ُ  َ�َٰوۡ�لََ�ٰٓ 
َ
۠  َءأ نَا

َ
ۖ َعُجوزٞ َوَ�َٰذا َ�ۡعِ� َشيۡ  َو� ءٌ  َ�َٰذا إِنَّ  ًخا َ�ۡعَجبَِ� مِۡن  ٧٢َعِجيٞب  لََ�ۡ

َ
قَالُٓواْ �

ۡمرِ ٱ
َ
ِۖ أ ِ  رَۡ�َُت  �َّ ۡهَل  َعلَۡيُ�مۡ  َوَ�رََ�ُٰتُهۥ ٱ�َّ

َ
ِيٞد  إِنَُّهۥ ٱۡ�َۡيِت�  أ  .]٧٣-٧١[هود:  ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ

ه آنھا فرشتگان کن خبر یستاده بود (از ایه در آنجا) اکم (ساره یھمسر ابراھ«
ّفار کر مؤمنان از دست یعنی لوط و سایم، یھستند و برای نجات برادرزاده ابراھ

د، ما (توّسط ھمان فرشتگان) بدو مژده (توّلد) اسحاق و به دنبالش یاند) خند آمده
ن ھم یرزنی ھستم و ایه پکا من یم. گفت: ای وای! آیعقوب (از اسحاق) را دادی(توّلد) 

ار شگفتی یز بسین چیم؟! ایزا باشد، فرزندی می رمردی مییه پکم) شوھرم ی(ابراھ
ات کم)! رحمت و بریت (ابراھیب ی اھلنی؟! اک ار خدا شگفت میکا از یاست! گفتند: آ

 .»گمان خداوند ستوده بزرگوار است خدا شامل شماست. بی
ه یکدر حال -ه او را کاست زمانی  ÷  میه با سارة، ھمسر ابراھکن گفتگوی مالئیا

» تیأھل الب«م خداوند لفظ ینیب به اسحاق بشارت دادند و چنانچه می -ر بود ینازا و پ
ر جمع یگری و ضمیبرد؛ نه د ار میکبه  ÷  میبرای زن ابراھ -ة کبا زبان مالئ -را 
گردد.. چنانچه  برمی» اھل«به ھمان  -آمده » ّن یکعل«ه به جای ک -» میکعل«ر کمذ

را تنھا » تیالب اھل«اند و منظور از  ز، به آن اعتراف داشتهیعه نیعلماء و مفّسران ش
موقع ھنوز دارای فرزندی نشده بودند و  ساره، در آن م ویرا ابراھی؛ ز١اند ساره دانسته

 .ز، ھمو بوده است!یه نکتنھا مخاطب مالئ

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ َجَل فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِۦٓ  وََسارَ  ٱۡ�

َ
ورِ  َجانِبِ  ِمن َءا�ََس  بِأ ۡهلِهِ ارٗ نَ  ٱلطُّ

َ
ۖ� قَاَل ِ�

ٓ َءا�ِيُ�م  ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر� لََّعّ�ِ وۡ  ِ�ََ�ٍ  َهاّمِنۡ ٱۡمُكُثٓواْ إِّ�ِ
َ
َجۡذَو�ٖ ّمَِن ٱ�َّارِ لََعلَُّ�ۡم تَۡصَطلُوَن  أ

 .]٢٩[القصص:  ﴾٢٩
د و ھمراه یان رسانیب) را به پاین خود و شعیه موسی مّدت (قرارداد بکھنگامی «

وه کنار کرد)، در کت کن به سوی مصر حریب از مدیعنی زنش، دختر شعیاش ( خانواده

                                           
، ۴ جالصادقین، مّالفیض کاشانی،  منھج -، چاپ بیروت ۱۸۰ ، ص۳ البیان، شیخ طبرسی، ج مجمع -١

 ، چاپ تھران.۴۹۳ ص
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د از آنجا ینم، شایب د، من آتشی را مییستیگفت: بااش  د، به خانوادهیطور، آتشی را د
 .»د!ینکشتن را بدان گرم یاورم تا خویتان بیای از آتش برا ا شعلهیخبری 
ی یه به تنھاکاست  - ۷ بیدختر شع -و ھمسرش  ÷  ز بحث از موسیینجا نیدر ا

ه کن موضوع اعتراف دارند یز، به ایعه نیرفتند.. تمام مفّسران ش ناء میینه به سیاز مد
ر به صورت یبا او حضور نداشته است. پس چرا ضما ÷  سی به جز ھمسر موسیک

 امده است؟ین -ن ی، تصطلک، لعلیکثی، آتکأم- ١  ثیتأن

ۡهلَِك ﴿
َ
ُ  لِۡلقَِتاِل�  َمَ�ٰعِدَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ُ�َبّوُِئ �ۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ  ﴾١٢١ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوٱ�َّ

 .]١٢١عمران:  [آل
رون رفتی و یان خانواده خود بیه سحرگاھان از مکاد آور) زمانی یامبر! به ی(ای پ«

 .»ردی و خداوند شنوا و داناستکھای جنگ را برای مسلمانان آماده  گاهیپا
ات و یه در رواکو آن گونه  -از نزد ھمسران خود  صه پیامبر کن زمانی بود یو ا

د، خارج یاش را پوش ه زرهکنیبرای جنگ احد، بعد از ا - شهیر آمده، از حجره عایتفاس
 .٢شد

شد،  ه به حجره زنانش وارد میکزمانی  صه پیامبر کز آمده یث نیدر احاد

 .٣»الّسالم علي�م أهل ابليت ورمحة اّ� و�ر�ته«فرمود:  می
در مورد  صپیامبر  -شه زده شد یه به عاکی یتھمت ناروا -» کإف«ان یا در جری

 »ال أعلم إال خرياهم أهلك و«گفت:   رد، أسامهکد نظرخواھی یھمسرش از أسامةبن ز
ر جمع یو به صورت ضم .٤»دانم او اھل و خانواده توست و من جز خوبی از آن نمی

 ھا فراوانند. مونهنگونه نیند!.. اک ر میکر ذکمذ

                                           
الصادقین،  منھاج -(سوره القصص) ۲۵۰ (سوره النمل) و ص ۲۱۱ ، ص۴ البیان، طبرسی، ج مجمع -١

ترین  تفسیر قمی، أبوالحسن قمی (که به امام مفّسرین شیعه و قدیمی - ۹۵ ، ص۷ فیض کاشانی، ج
 ، چاپ قم.۱۲۶ ، ص۴ ، جنورالثقلین، عروسی حویزی -، چاپ نجف ۱۳۹ ، ص۲ آنھا معروف است)، ج

الکشاف،  -۴۰۸ ، ص۱ فی ظالل القرآن، شھید سیدقطب، ج - ۱۷۵ شناسی، شریعتی، ص اسالم -٢
 .۴۰۸ ، ص۱ زمخشری، ج

 .۴۲۹ ، ص۸ فتح الباری، شرح صحیح بخاری، ج -٣

 . ۲۵ ، ص۱ بن جوزی، ج صفوةالصفوة، عبدالرجمن - ۲۳۴ شناسی، شریعتی، ص اسالم -٤
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را  -» نییوکر تیتطھ«نه  -» عییطھارت تشر«ه، ین، آیثالثًا و اّما در مورد معصوم
» اتکپرداخت ز«، »اقامه نماز«، »نییگز عّفت«، »اریکزیپرھ«ه افراد با کمطرح ساخته 

ز ین مطلب را در حّق عموم مسلمانان نیشوند و ا می کپا» اطاعت از خدا و رسولش«و 

ا ی. »گرداند کخواھد شما را پا ن خدا مییکل و« ﴾َوَ�ِٰ�ن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ ﴿ :فرموده است
 ١د:یفرما می

ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
 .]١٠٣[التوبة:  ﴾َصَدقَٗة ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها أ

 .»شان گردانیکر تا پایات بگکاز اموالشان ز«
، علی و فاطمه را صد: پیامبر یگو ه میکحی موجود ھست یث صحیالبته احاد 

ه کن است یار، اکن یفرمود، و معنی ا قرائت میر را یه تطھیرد و آک دار مییبرای نماز ب
توانند با  می -گر یس دکو ھر -ز یم دارد و عالوه بر زنان، فرزند و دامادش نیه تعمیآ

و » نییوکر تیتطھ«ه کشوند؛ نه آن  کاش، پا عمل به دستورات خدا و اجتناب از نواھی
 .د!یرا در حّقشان اعالم نما» عصمت ذاتی«

 ٢در درجه» تیب اھل« -ز آمده یدبن األرقم نیت زیه در رواکھمانگونه  -ن یبنابرا
ش یھا ش و عموزادهیھستند و سپس فرزندانش، عموھا» امبریھمسران پ«اّول ھمان 

علی و فاطمه و  -عبا  آل -ان، تنھا چھار نفر یعیشوند.. اّما ش ز در معنی آن داخل میین
ه، تمام کتر آن  سازند! و جالب آنھا جدا میه را از یدانند و بق می -ن یحسن و حس

ر، عمر، کة، أبوبی)، محّمدبن حنفسلثوم (ھمسر عمر ک نب و اّم یز- س یفرزندان عل
ن، و نه یر از حسن و حسیرا غ -ی یحیدالّله، یعثمان، عباس، جعفر، عبدالّله، عب

                                           
 .)۶(المائدة:  -١

لِ « -٢ هْ نْ أَ هُ مِ اؤُ الَ نِسَ تِهِ قَ يْ لِ بَ نْ أَهْ هُ مِ اؤُ يْسَ نِسَ لَ دُ أَ يْ ا زَ تِهِ يَ يْ لُ بَ هْ نْ أَ مَ ٌ وَ نيْ صَ هُ حُ الَ لَ قَ  ...فَ

يلٍ  قِ آلُ عَ ٍّ وَ ىلِ مْ آلُ عَ الَ هُ مْ قَ نْ هُ مَ الَ وَ . قَ هُ دَ عْ ةَ بَ قَ دَ مَ الصَّ رِ نْ حُ تِهِ مَ يْ لُ بَ كِنْ أَهْ لَ تِهِ وَ يْ آلُ بَ وَ

مْ  عَ الَ نَ ةَ قَ قَ دَ مَ الصَّ رِ الَءِ حُ ؤُ لُّ هَ الَ كُ . قَ بَّاسٍ آلُ عَ رٍ وَ فَ عْ پس حصین به زید گفت: ای !». «... جَ

جزو آنھا ھستند؟ زید گفت: آری! زنانش نیز از  صبیت چه کسانی ھستند؟ آیا زنان پیامبر زید! اھل
بیتش است.. حصین  الصدقة باشد، اھل بیت ھستند، و لیکن ھرکس که بعد از او نیز از حرم اھل

عباس ھستند.. حصین  جعفر و آل عقیل، آل علی، آل گفت: و آنھا چه کسانی ھستند؟ گفت: آنھا، آل
(صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، ». الصدقة ھستند؟ زید گفت: آری! گفت: تمام اینھا از حرم

 ). ۳۶طالب، حدیث شماره  بن أبی باب فضائل علی
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ن یالعابد نیفرزندان زن را، و نه یالعابد نیر از زیغ س نیفرزندان حسن و نه فرزندان حس
گر ین دیسازند! ھمچن ن حق محروم مییر از باقر را، و نه فرزندان او...الخ را از ایغ

ن حق محروم ساخته و ی) از اسیر از فاطمه (ھمسر علیرا غ صدختران پیامبر 
) را جزو آنھا به سلثوم (دو ھمسر عثمانک ه و اّم یع) و رقیبن رب العاص نب (ھمسر أبییز

 .آورند! یحساب نم
شود،  ت محسوب مییاست، اھل ب صه داماد پیامبر کنی، به خاطر اس یاگر عل

ز داماد اوست.. و یع نیبن رب العاص باشد.. أبی می صداماد مضاعف پیامبر  سعثمان 
 - س یگر علیبرادران د -ل یباشد، چرا جعفر و عق اش می ه عموزادهکنیاگر به خاطر ا

از جمله: عباس و فرزندانش از  صاند؟ چرا عموھای پیامبر  ن حق محروم شدهیاز ا
 .اند؟! ن حق محروم گشتهیاز ا  جمله عبدالّله

ھمراه با او  صت پیامبر یب م اھلیریاگر بپذ«ه: کد یا به عرض بنده اشاره داشته
 .»!م، نه دوازده امامیید پنج امامی شویفقط محدود به پنج نفر بوده، با

 ب):(جوا

را » اهل الكساء«و » عرتتىكتاب اهللاّ و«ث یه اگر حدکن است یآری! منظور بنده ا

ه تا آن زمان پا به کبوده، نه آنان » موجود«ت یب اھل صم، مسّلمًا منظور پیامبر یریبپذ
به قول جنابعالی و بنا  -ت موجود در آن زمان، یب ات نگذاشته بودند!.. و اھلیعرصه ح

ث یتوان از حد اند، و نمی ن بودهیعلی و فاطمه و حسن و حس -ء ساکث مجعول یبه حد
 رد.کگانه را اثبات  ائمه دوازده ، سفارش درباره»نیثقل«

د بر خلق خداوند، حّجت است؟ اسالم یدام توحکدام اسالم و کد: یا فرموده
ا اسالم عترت طاھره ی؟ اسالم شافعی؟ اسالم أحمدبن حنبل؟ کفه؟ اسالم مالیأبوحن

 رسول؟
 ه:کد به عرض جنابعالی برسانم ی(جواب): با 

د نسبت ینفر با یکه به لحاظ انتساب اصلی، آن را فقط به کنی است یاّوًال اسالم د
ه محّمدبن کم یست.. ما معتقد به اسالمی ھستیسی جز آورنده آن نکداد و او 

رد.. کضه ان عریرةالعرب آورد و به جھانیش در جزیحدود چھارده قرن پ صعبدالّله
س کمنع صن اسالم، در مرحله اّول در قرآن و سپس در سّنت رسول خدا یمحتوای ا
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د برای یت ندارد و باین دو مأخذ، ھرآنچه به نام اسالم گفته شود، حّج یاست.. جز ا
 ابی، ابتدا به قرآن و سپس به سّنت ارائه شود.یارز

د ھمه اقوال فقھاء را یم بایم و معتقدیبندین جھت ما در فقه، به فقه مقارن پایاز ا
ه کرفت؛ نه آن یتاب و سّنت دارد، پذکمتری از کل محیه دلکرد و ھر قولی را کبررسی 

 .رد!کد، قبول یگو ای را حّجت دانست و بعد، ھر آنچه آن فرقه می فرقه
ه کتوانند رافع اختالفات باشند؛ چنان تاب و سّنت، مستقًال قابل فھم ھستند و میک

 فرموده است:

ِي﴿ َ لَُهُم ٱ�َّ نَزۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب إِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ
َ
ْ  َوَمآ أ  .]٦٤[النحل:  ﴾�ِيهِ  ٱۡخَتلَُفوا

له آن) در ھرآنچه در آن یه (به وسکنیم، مگر ایا ردهکتاب را بر تو نازل نکن یو ما ا«
 .»نیکان یشان بینند، براک اختالف

ءٖ  ِمن �ِيهِ  ُتمۡ لَفۡ ٱۡختَ َوَما ﴿ ۥٓ  َ�ۡ ِ  إَِ�  فَُحۡكُمُه  .]١٠[الشوری:  ﴾ٱ�َّ
 .»مش به سوی خداستکد، حینکھرچه در آن اختالف «

ز آمده یالبالغه ن ه در نھجکھمانطوری  -ن و رافع اختالفات ین، مرجع فھم دیبنابرا
سانی کز ین دو نین است در اکد، ممیسی بگوکست و اگریزی نیجز قرآن و سّنت چ ١ -

ن است، اختالف کز ممیگری نیز دیه در ھر چکن است یجواب انند، کدا یاختالف پ
در حّل و فصل » مطلق«ر، مرجعی را به عنوان کروان ھر طرزفید پینند! باکدا یپ

م باشند تا بتوانند به وحدت برسند.. اگر یرند و در برابر آن تسلیاختالفات بپذ
مان داشته باشند، ھمان قرآن و سّنت برای رفع یقرآن ا ٢ مسلمانان، واقعًا به

ز، یو فرزندانش ن س یافی است و اگر منصف نباشند، در سخن علکاختالفاتشان 
اثر عّالمه » عةیام الشرکعة فی أحیمختلف الش«تاب که کرد! چنانکاختالف خواھند 

                                           
 .۵۳و نامه  ۱۴۹ خطبه -١

ولكم علينا العمل بكتاب اهللاّ تعاىل وسرية رسول اهللاّ والقيام بحقه والنعش «فرماید:  چنانچه علی می -٢

و برای شما (مسلمانان) این حق برماست که به کتاب خدایتعالی و سّنت و سیرت رسول . «»لسنته

شور است،  تیار غاسل و مردهای که در اخ عمل کنیم و در مقابل سّنت او، مانند ُمرده صخدا
 )۱۶۸، کالم ۳البالغه، شرح فیض، جزء (نھج». تسلیم محض باشیم
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نند، دا می س یعه علیه ھمه خود را شکی است یس آراء مختلف فقھاکحّلی، سراپا منع
 .اند! ردهکده، اختالف یو فرزندانش رس س یه از علکولی در اخباری 

س کچ ین چه تفاوتی داشته است؟ ھیر صحابه و تابعیبا سا س ید علیًا مگر توحیثان
فه یه خلکقبل از آن  س یم: اگر علیپرس رده است، ولی ما میکرا رد ن س ید علیتوح
خواند  می -ور است کالبالغه مذ در نھج هک -دی را یھای پرشور توح شد و آن خطبه می

، صا قرآن و پیامبر یماند؟ آ دش ناقص میین اسالم و توحیا دیرفت، آ ا مییو از دن
ن اسالم در یده بودند؟ به نظر ما، دیامل به مردم نرسانکح و ید را به طور صحیتوح

ده، یر ائمه رسیو سا س یه از علکحی یتوان در فھمش از آثار صح ه میکن آن یع
ست، و چه بسا در مواردی، صّحت و سقم آن آثار را یرد، ولی وابسته به آن نکاستفاده 

 رد.کو مأخذ اصلی در اسالم بررسی ن دیق با قرآن و سّنت، اید از راه تطبیبا
 ه:یه آیه برپاکنجانب یبه دنبال طرح مطلب از سوی ا

ُهواْ ِ� ٱّ�ِينِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم  ُ�ِّ  ِمن َ�َفرَ  َ� فَلَوۡ ﴿ ََتَفقَّ  .]١٢٢[التوبة:  ﴾َطآ�َِفةٞ ّ�ِ
  .»ن آشنا گردندیای بروند تا به علوم د ای، عّده لهیه از ھر قوم و قبکد یبا«

ن تفّقه یرده و در دکوچ کنه یای به مد ن، عّدهیای از مسلم فهیبود از ھر طا  ... الزم
نان ھمه از عترت رسول یمنتقل سازند و انند تا ھنگام بازگشت به قوم خود، به آنھا ک

ام خدا، دچار کمی از احکد: پس اگر دو صحابی در حیا نبودند، فرموده صخدا 
 ف چه بود؟یلکشدند، ت اختالف می

 ه:کنم ک (جواب): بنده عرض می 
 ه:کرده کن یط، قرآن معین شرایف را در ایلکت

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ�  ُتمۡ فَإِن تََ�ٰزَ�ۡ ﴿ ِ وَ ٱَ�ۡ  .]٥٩[النساء:  ﴾ٱلرَُّسولِ �َّ
عنی سّنت) یعنی قرآن) و رسول (ید، آن را به خدا (یردکزی اختالف یھرگاه در چ«

 .»دیبازگردان
و بعد از  - صمسّلمًا آن دو صحابی به پیامبر  صن در زمان رسول خدا یبنابرا
پس از رسول ه کد یردند.. جنابعالی اّدعا دارک مراجعه می -به آثارش  صپیامبر 

اتشان یگانه و بعد از آنھا به آثار و روا د برای رفع اختالفات به ائمه دوازدهیبا صخدا
پرسم: اگر خود ائمه با ھم در مسائل گوناگون اختالف  نجانب مییرد، اکمراجعه 
ا اگر در یشود؟!  گران چه مییف دیلکت -اند  ات متعدد داشتهیه بنا بر رواک-داشتند 
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دچار اختالف  -اری دارند یعه خود اختالف بسیه به اعتراف علمای شک-ث ائمه یاحاد
ی به کعی، متّ یه امروز مراجع شکف چه خواھد بود؟ چنانیلکرد و تکد یار باکم، چه یشد

ه در قرآن و سّنت قطعی کقت آن است یث، فتاوای گوناگون دارند! حقیھمان احاد
نجا با شرح آنھا وارد مباحث فقھی یست تا در ایّسر نیو م -، قواعدی ھست صپیامبر 

رده، انصاف نشان دھند، رفع اختالف کت یه ھرگاه افراد، قواعد مزبور را رعاک -م یشو
 شود. می

م، و منصفان ینکه مراجع اضافی درست کم یستیما برای رفع اختالف، محتاج آن ن
بالغه ال نھج ۱۴۹در خطبه  س یبس است؛ چنانچه خود عل» سّنت«و » قرآن«را ھمان 

 د.یفرما ح میین موضوع را تصریاشتر نخعی، ھم کاز عھدنامه به مال ۵۳و نامه 
م ید ما ھم بشناسیید: لطفًا بفرمایا ن مورد فرمودهیالم آخر خود در اکو باالخره در 

ن خدا را یمن د«ه: کش راستگو باشد یند و در اّدعاکه فقط اّدعا کآن دانشمندی را 
ه خدا فرموده و رسولش ابالغ نموده، کآن چنان صیامبر ت پیب اج به اھلیبدون احت

 ».ام! افتهیده و به درستی دریفھم
 ه:کنم ک (جواب): در پاسخ عرض می 

ات ضّد یسلسله روا یکجز  -نجا، ائمه است یمنظورم در ا -ت یب ز! از اھلیبرادر عز
خ طوسی یرا شاری از آنھا یه به عنوان نمونه، بسکزی باقی نمانده یض در فقه چیو نق
گرد آورده و به قول خودش، » ه من األخباریما اختلف فیاإلستبصار ف«تاب کدر 
ن خدا را یی با دیا شما شرط آشنایه صادر گشته است! آیات در تقین روایاری از ایبس

ه کز ید؟ در رابطه با قرآن نیدان را می -و امثال آن  -تاب کن یدن ایخواندن و فھم
ر به نام امام یتفس یکو تنھا  ١ری از ائمه وجود نداردیتفس چیاساس اسالم است، ھ

عه مانند عّالمه حّلی، ممقانی، و شوشتری یه علمای بزرگ شکاّدعا شده   ریکحسن عس
ح در اخالق یات صحیاند! آری! مقداری روا تاب رجال خود، آن را ساختگی دانستهکدر 

ر آنھا و یه نظاکالبالغه ھست  جدر نھ س یدی از علیھای توح ه و خطبهیام و ادعکو اح
 .نقل شده است! صسّنت از پیامبر  تب اھلکتر از آنھا، در  عالی

م و آنھا را قابل استفاده یستیح ائمه نیا سخنان صحی ل ویر فضاکن، ما منیبا وجود ا
س آن که ھرکست یچ وجه بدان معنی نین سخن به ھیم، اّما ایدان ری مییگ و بھره

                                           
 اند!. حال بماند از آن روایتھایی که از ائمه مبنی بر تحریف قرآن آورده -١



 ٤٠٧  روایت ثقلین و اهل بیت پیامبر

 

 

بھتر اسالم، الزم است  که برای درکاساسًا اسالم را نشناخته است.. بلده، یلمات را ندک
شتر یی بیرد و برای آشناکسّنت مراجعه  ث اھلیره و مغازی و حدیر و سیتب تفسکبه 

ه آثار فقھی در مآخذشان از قول کز مورد نظر قرار داد یه را نیدیتب زکت، یب با فقه اھل
 د.ینکد مراجعه ی. به مسند امام زسّنت آمده است. ، ولی غالبًا موافق با آراء اھلسیعل





 
 

 عصمت

ن یه باالتر از درجه تقواست.. اکان است یت از گناه و عصیعصمت به معنی مصون
وحی در ارتباط بوده و ھرگاه را دائمًا با یای الھی: اختصاص داشته؛ زیصفت تنھا به انب

گاه میک لغزش و اشتباھی می گشتند و لذا  شدند و برمی ردند، بالفاصله توّسط وحی آ
 ه در پرتو وحی بوده است.کوده، بلنی نبیوکعصمتشان، عصمت ذاتی و ت

امبران معصوم بالذات بوده و از یه ائمه و پکان، معتقدند یعیجانی به ھمراه شیاّما ت
ان یار، و از ھرگونه فراموشی و نسکو بزرگ و پنھان و آش کوچکخطاھا و گناھان 

ن ی، چن»انیھمراه با راستگو«تاب کاز » عصمت«مصون ھستند؛ چنانچه در فصل 
 آورد: می

آنھا ه ظاھر و چه کچه آنھا  -ھا و گناھان ید معصوم از تمام بدیامبر، بایامام مانند پ«
ن یی تا روز وفات، عمدًا و سھوًا باشد و ھمچنکودکاز آغاز  -ده و پنھان است یه پوشک
را امامان، حافظان و نگھبانان ید معصوم از ھر خطا، اشتباه، سھو و فراموشی باشد؛ زیبا

ه ما را کل یامبر است، و ھمان دلیام، و موضع آنان موضع پکعتند و برپادارندگان احیشر
ه ما را به عصمت کافی است کم، خود یامبر معتقد شویزد به عصمت پسا ناچار می

ان است در مورد عصمت، یعین نظر شینه.. این زمیچ فرقی در ایامامان برساند، بدون ھ
ه کنیا ایداند؟  ا عقل آن را محال مییزی مخالف قرآن و سّنت وجود دارد؟ یا در آن چیآ
ن ییامبر و امام را پایا قدر و منزلت پی؟ رساند انی مییده به اسالم ضرر و زین عقیا

 )۳۰۱(ص ».. آورد؟ می
 صم و سّنت پیامبر یرکده مخالف قرآن ین عقیم: آری! اییگو جانی مییدر جواب ت
رساند  رد! و به اسالم ھم ضرر مییتواند آن را بپذ خ اسالم است! عقل نمییو مسّلمات تار

 .آورد!! ن میییه ھست، پاکز از آنی یو امامان را ن صو قدر و منزلت پیامبر 
خدا  یکه او را شرکردند کآنچنان غلو  ÷سییان در حّق عیحیچنانچه مس

ه بود، کردند و آن را از آنی کن خود غلو ینطور و در دیز ھمیان نیھودیساختند.. 
ان برای یه ضرر و زیر دادند و لذا ھرگونه غلوی در بزرگان اسالم، ماییمنحرف و تغ
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ار برحذر کن یرا از ا -ر مردم یو سا -تاب ک اھد بود؛ چنانچه قرآن، اھلاسالم خو
 دارد: می

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ْ  َ�  ٱلِۡكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ ْ  َوَ�  ٱۡ�َقِّ  ۡ�َ �َ  دِينُِ�مۡ  ِ�  َ�ۡغلُوا ۡهَوآءَ  تَتَّبُِعٓوا

َ
قَۡوٖ� قَۡد َضلُّواْ  أ

َضلُّواْ َكثِ�ٗ ِمن َ�ۡبُل 
َ
بِيلِ آءِ � َوَضلُّواْ َعن َسوَ َوأ  .]٧٧[المائدة:  ﴾٧٧ ٱلسَّ

ه کال گروھی ید و از اھواء و امینکن خود غلو نیتاب! به ناحق در دکبگو: ای اھل «
اند،  اند و از راه راست منحرف گشته ردهکاری را گمراه یاند و بس ن گمراه شدهیش از ایپ
 .»دییروی ننمایپ

نَا  َال ُ�ْطُروِ� َكَما«د: یفرما ز میین صرسول خدا 
َ
ْطَرْت انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�َم، فَإِ�ََّما أ

َ
أ

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل ه کد، ھمانگونه ییش اندازه از روی غلو نستایمرا ب« .»َ�بُْدُه َ�ُقولُوا َ�بُْد ا�َّ
ای  اند، من تنھا بنده ش از اندازه ستودهیجا بیم را بیسی پسر مریروی غلو، ع ١ان ازیحیمس

 .»خدا و فرستاده خدا د: بندهییھستم. پس بگو
ه با کرده و عناصری در وجودش نھاده کخداوند انسان را از روح و جسمی خلق 

س را کچ یان و فراموشی و دوستی شھوات، سرشته شده و ھیجھل و خطا و گناه و عص
 د:یفرما مستثنی ننموده است؛ چنانچه می

َهَ�ٰتِ ﴿ حۡ ﴿. ٢]۱۴عمران:  [آل ﴾ُزّ�َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
ُ
نُفُس  ِ�َتِ َوأ

َ
حَّ  ٱۡ� [النساء:  ﴾ٱلشُّ

ۢ  ٱ�َّۡفَس إِنَّ ﴿. ٤]۸[العادیات:  ﴾٨ لََشِديدٌ  ٱۡ�َۡ�ِ  ِ�ُّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿. ٣]۱۲۸ اَرةُ مَّ
َ
وٓءِ  َ�  ﴾بِٱلسُّ

�َ�ٰنُ َوَ�َن ﴿ .٥]۵۳[یوسف:   ﴾َظلُوٗما َجُهوٗ�  َ�نَ  ۥإِنَّهُ ﴿ .٦]۱۰۰[اإلسراء:  ﴾َ�ُتوٗر� ٱۡ�ِ

ن تَۡ�َرُهو﴿ .٧]۷۲[األحزاب: 
َ
ن ُ�ِبُّواْ َشۡ�  ٔٗ اْ َشۡ� وََعَ�ٰٓ أ

َ
ا َوُهَو  ٔٗ ا َوُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ

                                           
 صحیح بخاری و مسلم. -١

 ».برای مردم، حّب و دوستی شھوات زینت داده شده است« -٢

 ». اند انسانھا با ُبخل شدید، سرشته شده« -٣

 ».انسان عالقه شدیدی به دارایی و اموال دارد« -٤

 ».کند ھمانا نفس انسان به بدیھا بسیار امر می« -٥

 ».و انسان بسیار بخیل است« -٦

 ».به راستی انسان بسیار ستمگر و نادان است« -٧



 ٤١١  عصمت

 

 

 ٞ ُ  لَُّ�مۚۡ َ�ّ ن َ�ۡعلَمُ  َوٱ�َّ
َ
�َ�ٰنُ َوَ�َن ﴿ .١]۲۱۶: ةالبقر[ ﴾َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ُتمۡ َوأ اإلسراء: [ ﴾َعُجوٗ�  ٱۡ�ِ

�َ�ٰنَ إِنَّ ﴿ .٢]۱۱ �َ�ٰنُ ﴿ .٣]۱۹المعارج: [ ﴾١٩ َهلُوً�  ُخلِقَ  ٱۡ�ِ ۡ�َ�َ  َوَ�َن ٱۡ�ِ
َ
ءٖ َجَدٗ�  أ ۡ�َ﴾ 

�َ�ٰنُ وَُخلَِق ﴿ .٤]۵۴الکهف: [ �َ�ٰنَ إِنَّ ﴿ .٥]۲۸النساء: [ ﴾َضعِيٗفا ٱۡ�ِ ن ٦ َ�َۡطَ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
َ
 رََّءاهُ  أ

 .٦]۷-۶العلق: [ ﴾٧ٱۡسَتۡغَ�ٰٓ 
 ٧ هکسازند  قت مسّلم را ثابت میین حقیا -گر یاری دیبسات یو آ -ات ین آیتمام ا

» انسان«ه از اسم کھمانگونه  -ه دائمًا کرده کای خلق  خداوند انسان را به گونه
در خطا و فراموشی است و اشتباه و گناه در سرشت و نھادش ھمچون  -داستیپ٨

ّلف کم ی مطلقکس را به عصمت و پاکچ یان دارد، و لذا ھیش جریخون در رگھا
 .د!ید و خود را برحذر دارینکد، گناه نیتوان ه میکه فرموده: تا آنجا کنساخته است، بل

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾وُۡسَعَها إِ�َّ  َ�ۡفًسا ٱ�َّ
 .»ّلف نساخته مگر به اندازه طاقتشکچ نفسی را میخداوند ھ«

ْ فَ ﴿ َ  ٱ�َُّقوا  .]١٦ [التغابن: ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ  َما ٱ�َّ
 .»د)ید و مّتقی باشید، از خدا بترسیتوان ه میکتا آنجا «

ار است و کزیار پرھیه بسکسی کن است؛ ین فرد، نزد خدا با تقواتریتر و لذا گرامی
 ده نشود:یشکان یش است تا به گناه و عصیدائمًادر حال بررسی اعمال خو

﴿ ۡ�
َ
ِ  ِعندَ  َرَمُ�مۡ إِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 .]١٣[الحجرات:  ﴾�

                                           
باشید، اّما آن چیز برایتان خوب باشد و چه بسا چه بسا (شما انسانھا) چیزی را دوست نداشته « -١

 ».دانید داند و شما نمی چیزی را دوست داشته باشید، اّما آن چیز برایتان بد باشد، و خدا می
 ».انسان ھمیشه شتابگر و عجول بوده است« -٢

 ».طاقت و ناشکیبا آفریده شده است ھمانا انسان کم« -٣

 ».پردازد مجادله میانسان بیش از ھرچیز به بحث و « -٤

 ».و انسان بسیار ضعیف و ناتوان خلق شده است« -٥

 ».نیاز ببیند کند، اگر خود را دارا و بی قطعًا انسان، سرکشی و طغیان می« -٦

اسالم و «، ھمچنین کتاب »اسالم و توّھمات«از کتاب » حقیقت انسان«در این مورد به فصل  -٧
 ھر دو از مؤّلف مراجعه شود.» آزادی

 آید!. انسان از نسیان و فراموشی می -٨
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 .»ن شماستین شما نزد خدا، با تقواتریتر به راستی گرامی«
ی را یا خطایب شد و کگناھی ھم مرت -بنابر اقتضای فطرتش  -ولی اگر چنانچه 

 ند:ک گردد و از خدا طلب بخشش می انجام داد، بالفاصله برمی

ِينَ وَ ﴿ ْ  إَِذا ٱ�َّ وۡ  َ�ِٰحَشةً  َ�َعلُوا
َ
ْ  أ نُفسَ  َظلَُمٓوا

َ
ْ  ُهمۡ أ َ  َذَكُروا ْ  ٱ�َّ نُو�ِِهمۡ  فَٱۡسَتۡغَفُروا  َوَمن ِ�ُ

نُوَب  َ�ۡغفِرُ  ُ  إِ�َّ  ٱ�ُّ  .]١٣٥عمران:  [آل ﴾ٱ�َّ
) بر خود ستم کوچکا (با گناه یه چون دچار گناه شدند کسانی ھستند کو «

شوند و به جز خدا  افتند و آمرزش گناھانشان را خواستار می اد خدا مییردند، به ک
 .»امرزد؟یه گناھان را بکست کی

برگردد  -شود  ه میک -ب گناه شد که اگر مرتکمال انسانی در آن است کدر واقع، 
 د:یفرما ی است؛ چنانچه میکمال پاکن خود یند.. اکو توبه 

َ إِنَّ ﴿ ٰ�ِ�َ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ  .]٢٢٢[البقرة:  ﴾ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ  َوُ�ِحبُّ  ٱ�َّ�َّ
 .»دارد ان را دوست میکاران و پاک توبهھمانا خداوند «

 ند:ک ش میین ستایز چنیرا ن ÷  مانیامبران خدا از جمله سلیو پ

ۥٓ  ٱۡلَعۡبدُ  مَ نِعۡ ﴿ اٌب  إِنَُّه وَّ
َ
 .]٣٠[ص: ﴾ أ

 .»ار بودک ار توبهیرا بسیار خوبی بود؛ زیاو بنده بس«
ه فرموده: کند، بلکد گناه و اشتباه یه حتمًا نباکّلف نساخته کپس خداوند انسان را م

اب که در صورت ارتکّلف ساخته کد و در عوض او را مینکز ید پرھیتوان ه میکتا آنجا 
بالفاصله  -عتش یبنابر اقتضای سرشت و طب -ا فراموشی و اشتباه یجرم و گناه، 

شود، آلودگی  می کاش با آب پا ه آلودگی جسمیکند، و ھمانگونه کبرگردد و توبه 
ف یثکه جسمش کند کتواند اّدعا  س نمیکچ یشود.. ھ می کتوبه پاز با یاش ن روحی

 .ل روحش به توبه!کاج ندارد، و به ھمان شیشود و به آب احت نمی
ست و از لحظه یذاتًا معصوم ن -امبر خدا ھم باشد یاگر چه پ -چ انسانی ین، ھیبنابرا

ده را ین عقیه اکھستند  ات فراوانییتوّلد تا مرگش، دائمًا در معرض اشتباه قرار دارد.. آ
اند  ب خطاھا و گناھانی شدهکز، مرتیامبران الھی نیه پکدھند  نند و نشان میک د میییتأ
رون آورده و سپس امر به توبه یه خداوند به واسطه وحی، آنھا را از آن خطا و گناه بک

از  یکچ یه ھکاند!.. البته ناگفته نماند  ده شدهیرده و بخشکز توبه ینموده و آنھا ن
ن یاند؛ نه بد ب نشدهکوحی اشتباه و گناھی مرت» غیتبل«و » افتیدر«ای الھی: در یانب



 ٤١٣  عصمت

 

 

شه و در ھمه یه خداوند ھمکن معنی یه بدکن صفت در ذات آنھا بوده، بلیه اکمعنی 
نجا برای یداده است.. در ا شان را جھت مییق وحی، ایحال مراقبشان بوده و از طر

 م:یاوریی از قرآن و سّنت را شاھد مثال بیھا م نمونهیناچار ١ش،یه خویاثبات نظر
* * * 

 هایی از قرآن و سّنت: نمونه

 و خوردنش از درخت: ÷آدم
ه آدم کم یدان ثرًا میکان خلقت آدم و ھمسرش و نھی از خوردن آن درخت را، ایجر

ردند و به ک» فراموش«ب خوردند و عھد خدا را یس فریو ھمسرش با سوگندھای ابل
ن از فرمان خدا ین چنیعمل نمودند و ا -ه خوردن از درخت بود ک -س یه ابلدلخوا

 ردند:کو نافرمانی » انیعص«

 .]١٢١[طه:  ﴾َ�َغَوىٰ  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ ﴿
 .»رد و گمراه شدکچی یو آدم از فرمان خدا سرپ«

 ند:کاد داد تا با آن توبه یلماتی را به آدم کلذا خداوند 

َُّهَما ﴿ َزل
َ
ۡيَ�ٰنُ فَأ  .]٣٦[البقرة:  ﴾ٱلشَّ

 .»طان موجب لغزش آن دو شد...یپس ش«

ّ�ِهِ ﴿ ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ  .]٣٧[البقرة:  ﴾٣٧ ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّاُب  ُهوَ  إِنَُّهۥ هِ� َ�َتاَب َعلَيۡ  َ�َِ�ٰتٖ  ۦَ�َتلَ�َّ
رد) و کافت داشت (و با گفتن آنھا توبه یلماتی را درکسپس آدم از پروردگار خود «

 .»ر و مھربان استیپذ ار توبهیرفت. خداوند بسیخداوند توبه او را پذ
 نھا بودند:یلمات اکو آن 

                                           
 ١٧ َوقُۡرَءانَُهۥ َ�َۡعُهۥ َعلَۡينَا إِنَّ  ١٦ بِهِۦٓ  ِ�َۡعَجَل  لَِسانََك  بِهِۦ َ� ُ�َّرِكۡ ﴿فرماید:  خداوند به رسولش می -١

َ�ٰهُ  فَإَِذا
ۡ
به ھنگام وحی قرآن) . «(]۱۹-۱۶ [القیامة: ﴾١٩ َ�َيانَُهۥ َنانَّ َعلَيۡ إِ  ُ�مَّ  ١٨ قُۡرَءانَُهۥ فَٱتَّبِعۡ  قََرأ

شتابگرانه زبان به خواندن آن تکان مده (و عجوالنه تکرار مکن)؛ زیرا گردآوردن قرآن و خواندنش، 
وظیفه ماست (پس نگران مباش!). لذا ھرگاه قرآن را (بر تو) خواندیم، تو خواندن آن را پیگیری و 

زول آیات، مشکلی پیدا کردی) بیان و توضیح آن پیروی کن! گذشته از اینھا، (در صورتی که بعد از ن
 ».برماست



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤١٤

 

ٓ قَاَ� َر�ََّنا َظلَمۡ ﴿ نُفَسَنا َنا
َ
 ﴾٢٣ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن َ�َُكوَ�نَّ  َناَوتَرَۡ�ۡ  َ�َا َ�ۡغفِرۡ  لَّمۡ  �ن أ

 .]٢٣[األعراف: 
م و اگر ما را یا ردهکشتن ستم یھر دو گفتند: پروردگارا! ما (با نافرمانی از تو) بر خو«

 .»م بودیاران خواھکانینی، از زکنبخشی وبر ما رحم ن
* * * 

 و قضاوتش: ÷داود

ی به طور ناگھانی بر او وارد شدند تا که دو نفر شاکآنجا  ÷ا در مورد داود ی
 د:یفرما ن مییند، چنکنشان قضاوت یب

تَٮَٰك  َوَهۡل ﴿
َ
�  ْ ْ  إِذۡ  ٱۡ�َۡصمِ  َ�َبُؤا ُروا ْ  إِذۡ  ٢١ ٱلِۡمۡحَراَب  �ََسوَّ ٰ  َدَخلُوا  ِمۡنُهۡمۖ  َ�َفزِعَ  َداوُۥدَ  َ�َ

 ْ ٰ  َ�ۡعُضَنا َ�َ�ٰ  َخۡصَمانِ  َ�َۡفۖ  َ�  قَالُوا ٓ  �ُۡشِطۡط  َوَ�  بِٱۡ�َقِّ  بَيۡنََنا فَٱۡحُ�م َ�ۡعٖض  َ�َ  َوٱۡهِدنَا
ٓ  إَِ�ٰ  َ�ٰطِ  ءِ َسَوا ٓ  إِنَّ  ٢٢ ٱلّصِ ِ�  َ�َٰذا

َ
ٞ  َ�ۡعَجةٞ  َوِ�َ  َ�ۡعَجةٗ  َو�ِۡسُعونَ  �ِۡسعٞ  َ�ُۥ أ  َ�َقاَل  َ�ِٰحَدة

ۡ�فِۡلنِيَها
َ
ِ�  أ  �نَّ  ۦۖ نَِعاِجهِ  إَِ�ٰ  َ�ۡعَجتَِك  �ُِسَؤالِ  َظلََمَك  لََقدۡ  قَاَل  ٢٣ ٱۡ�َِطاِب  ِ�  وََعزَّ

ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َ�َۡبِ�  ٱۡ�ُلََطآءِ  ّمِنَ  َكثِٗ�� ِينَ  إِ�َّ  َ�ۡعٍض  َ�َ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا  َوقَلِيلٞ  ٱل�َّ
ا َما َداوُۥدُ  َوَظنَّ  ُهۡمۗ  مَّ َّ�

َ
ٰهُ  � نَاَب  � َو� َر�َُّهۥ فَٱۡسَتۡغَفرَ  َ�َت�َّ

َ
 ﴾َ�ٰلَِك  َ�ُۥ نَاَفرۡ َ�غَ  ٢٤ ۩َو�

 .]٢٥-٢١[ص: 
وار عبادتگاه باال یه از دکده آن ھنگام یانی به تو رسکیا داستان شایآامبر!) ی(ای پ«

د، بدو گفتند: مترس! ما دو یه ناگھان بر داود وارد شدند و او از آنھا ترسکآنگاه  رفتند؟
ان ما به حّق و عدل یرده است. تو در مکگری ستم یی از ما بر دیکم و یی ھستکنفر شا

ی از آن دو گفت:) یکرا به راستای راه رھنمود فرما! ( ن و ستم روا مدار، و ماکداوری 
گوسفند دارم و (به من)  یکگوسفند دارد و من تنھا  ۹۹ن برادر من است و او یا

ی بھتر یکچی از یرا ھیی ھم از آِن من باشد؛ زیکد: آن را به من واگذار (تا آن یگو می
از من دارد و مرا  ره شده است (چون زبان چربترییاست!) و او بر من در سخن چ

ورزد، مرا خسته و درمانده  ن باره مییه در اکادی یز با اصرار زیمغلوب خود ساخته و ن
گانه گوسفند تو برای افزودن آن به یساخته است! داود) گفت: مسّلمًا او با درخواست 

گر یدیکه با کسانی کزگاران و یاری از آمیند. اصًال بسک گوسفندھای خود، به تو ستم می
مان دارند و یه اکی یدارند، مگر آنھا گر ستم روا مییار دارند، نسبت به ھمدکسر و 
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د یم ھستند! داود فھمکار یسانی ھم بسکن یدھند، ولی چن سته انجام مییارھای شاک
 کز نحوه قضاوتش را به محیگران، و نیم (و اندازه ھراس او از دیا ه ما او را آزمودهک

نان ک رنشکش آمرزش خواست و خاشعانه و یوردگار خوم)، پس از پریا ش زدهیآزما
 .»میدیز آن را از او بخشیرد، پس ما نکفروافتاد و توبه 

وار یه: دو نفر به عنوان دادخواھی از دکن است یشود ا ده مییات فھمین آیآنچه از ا
ن باعث یه اکدگانش ظاھر شدند یدفعه مقابل د یکباال رفتند و  ÷عبادتگاه داود 

ه برادرش، کدھد  ی از آن دو گوش فرا مییکت یاکگشت! سپس به ش ÷وحشت داود 
 یکگوسفند از صاحب  ۹۹گوسفند دارد.. صاحب  یکگوسفند و خودش تنھا ۹۹

مطرح  ÷ت را نزد داود یاکن شیی را ھم بدو بدھد و ایکه آن کگوسفند خواسته 
ی داد! کبخواھد، حق را به شاحی یه از طرف مقابل توضکش از آن یپ ÷ساخت. داود 

م که در صدور حکاّما خودش بالفاصله متوّجه اشتباھش شد و از شتاب و دستپاچگی 
رفت.. خداوند بالفاصله به داود یاش را پذ ز توبهیه خداوند نکبه خرج داد، توبه نمود 

 ه:کند ک ادآوری میی

�ِض  ِ�  َخلِيَفةٗ  َ�َٰك َعلۡ جَ  إِنَّا ۥدُ َ�َٰداوُ ﴿
َ
 ٱلَۡهَوىٰ  تَتَّبِعِ  َوَ�  بِٱۡ�َقِّ  ٱ�َّاِس  َ�ۡ�َ  فَٱۡحُ�م ٱۡ�

ِ  َسبِيلِ  َعن َ�ُيِضلََّك   .]٢٦[ص:  ﴾ٱ�َّ
ان مردم به حق یم. پس در میا نده (خود) ساختهین، نمایای داود! ما تو را در زم«

 .»سازد ه تو را از راه خدا منحرف میکن کروی مین و از ھوای نفس پکداوری 
* * * 

 و قضاوتش: صرسول خدا
ه کی شده یدچار اشتباھات و لغزشھا -تش یبنا به اقتضای بشر -ز ین صپیامبر 

ز یش نسبت داده است! اّما او نیارھاکرا به » ذنب؛ گناه«در بعضی موارد، خداوند لفظ 
خ و سرزنش از طرف خدا، مورد عفو و آمرزش او یت وحی، پس از توبیه و ھدایبا توج

ش آمده بود، در قضاوتش یه پکای  ان دزدییم در جرینیب چنانچه می رد؛یگ قرار می
 ن قرار است:یان از ایشود!.. جر دچار اشتباه می

ه برای کده بود.. زمانی یزرھی دزد» رقیطعمةبن أب«ی از مسلمانان به نام یک
ده، یه او ندزدکاش قسم خوردند  فهیآورده شد، او ھمراه با طا صقضاوت نزد پیامبر 
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در ھنگام  صده است! پیامبر یدزد -ھودی بود یه فردی ک -» ریدبن سمیز« هکبل
ان داشت، سوگند یھودیه نسبت به کنی ین آنھا، به خاطر بدبیقضاوت و داوری ب

ه فرد یکد در حالینما ھودی را به دزدی مّتھم مییرد و شخص یپذ مسلمانان را می
اران مسلمان و اشتباه در کگناھ اش از ار بود! و لذا به سبب جانبداریکمسلمان، خطا

 ١رد:یگ ن مورد سرزنش خدا قرار میین چنیقضاوتش، ا

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ ٓ  ٱ�َّاِس  َ�ۡ�َ  �َِ�ُۡ�مَ  بِٱۡ�َقِّ  ٱلِۡكَ�َٰب  إَِ�َۡك  ا َرٮَٰك  بَِما

َ
ۚ  أ ُ  تَُ�ن َوَ�  ٱ�َّ

ۖ  ٱۡستَۡغفِرِ وَ  ١٠٥َخِصيٗما  ّلِۡلَخآ�ِنِ�َ  َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  َعنِ  َوَ� تَُ�ِٰدۡل  ١٠٦َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  َ�نَ  ٱ�َّ
ِينَ  نُفَسُهمۚۡ  َ�َۡتانُونَ  ٱ�َّ

َ
َ  إِنَّ  أ انًا َ�نَ  َمن ُ�ِبُّ  َ�  ٱ�َّ �ِيٗما  َخوَّ

َ
 .]١٠٧-١٠٥[النساء:  ﴾١٠٧أ

ن مردم بر اساس آنچه خدا به تو یم تا بیا ردهکتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کما «
ه او بس کنی و مدافع خائنان مباش و از خدا آمرزش بخواه کن داده است، داوری نشا

م در اصل) به خود یاب جراکه با ارتکن (کسانی دفاع مکآمرزنده و مھربان است، و از 
 .»دارد شه را دوست نمییپ نندگان گناهک انتیگمان خداوند خ نند؛ بیک انت مییخ

* * * 

 گرفتنش از اسرای بدر: و فدیه صرسول خدا
دًا مورد عتاب خداوند قرار یز، شدیخواستن از اسرای بدر ن هیان فدین در جریھمچن

 ن قرار بود:یان از ایرد!.. جریگ می
شوند.  ر مییارانشان به دست مسلمانان اسیفر و کدر غزوه بدر، ھفتاد نفر از سران 

دھد و  ل میکیاران خود تشیای مشورتی با  ف آنھا، جلسهیلکن تییبرای تع صپیامبر 
ر که أبوبکند ک نظرخواھی می سر کاند، ابتدا از أبوب ه مفّسران و موّرخان آوردهکچنان
شان تو ھستند، یران، پسرعموھا و برادران و خوین اسیای رسول خدا! ا«د: یگو می س

بر  ٢م و ینکز قوا یرھگذر آن، تجھنی تا از که قبول یه از آنان فدکن است یرأی من ا
 ».ز به ما ملحق شوندیند و آنان نکت ید خداوند آنان را ھدایم. شایین غلبه نماکیمشر

                                           
البیان، شیخ  تفسیر مجمع -۲۰۴-۲۰۵ شأن نزول آیات، ترجمه دکتر محّمدجعفر اسالمی، ص -١

 .۱۰۷تا۱۰۵طبرسی، سوره نساء، آیات 
 س، عقیل برادر علیس و برادر حمزه صنزدیکان بیشتر مھاجرین از جمله عّباس عموی پیامبر -٢

 ، جزو اسیران بودند.۶و پسرعموی پیامبر 
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ر کنظر من برخالف أبوب«د: یگو می سست؟ عمر ید: رأی تو چیگو می سسپس به عمر 
م را انیکی از نزدیکه گردن کد ینکد و امر یاست! به خدا سوگند! اگر به من اجازه دھ

ل را ید تا گردن عقیید و امر نمایان دھکرد، و اگر به علی امکار را خواھم کن یبزنم، ا
ه گردن برادرش عباس را کد یرد. اگر به حمزه دستور دھکار را خواھد کن یبزند، ا

ه در دلھای ما مسلمانان، دوستی کند تا خداوند بداند ک ار خودداری نمیکن یبزند، از ا
ان ما باشند، وجود یکن حّتی اگر نزدکیی برای دوستی مشریجا ست وین نکیبا مشر
ردند و به کب یذکن ھستند! تو را تکیران، ھمه بزرگان و رھبران مشرین اسیندارد! ا

ردند! ای رسول خدا! گردنشان را بزن تا کرونت یجنگ با تو برخاستند و از شھر خود ب
 !».ان خوار شوندکرومند شود و مشریله اسالم نین وسیبد

عنی نظر یه ین نظریگر اصحاب خود، به نرمتریبعد از مشورت با د صپیامبر 
د! یریامروز شما مردمی محتاج و فق«د: یگو دھد، و به آنھا می ل نشان مییتما سرکأبوب

ا گردنش را ید یریه بگیه فدکد، مگر آن یران را از دست ندھین اسیاز ا یکچ یھ
ردن ک ه به قبولکارانش را یو آن دسته از  صن ھنگام خداوند، پیامبر یدر ا .١»د!یبزن
ھای  ه چرا بھرهکند ک دًا سرزنش مییات، شدین آیل نشان دادند، با نزول ایه تمایفد

ن نبرد اسالم با یدھند؛ آن ھم در نخست ح میین خدا ترجیاری دیزودگذر ماّدی را به 
ز، آن یخود نشان نداده بودند، و پس از آن نه قبل از آن، مسلمانان خودی از کن کیمشر

ن جھت یافتند.. و به ھمیگر بازنیردند، دکسب کن جنگ یه در اکعظمت و تفّوقی را 
 د است:یالعاده شد ه عتاب، فوقکاست 

ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿
َ
ىٰ  ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ َ�ۡ

َ
ٰ  أ �ِض�  ِ�  ُ�ۡثِخنَ  َح�َّ

َ
ۡ�يَا َعَرَض  تُرِ�ُدونَ  ٱۡ�  ٱ�ُّ

 ُ ۗ ٱ�خِ  يُرِ�دُ  َوٱ�َّ ُ  َرةَ ِ ّمَِن لَّۡوَ� كَِ�ٰٞب  ٦٧َحِكيٞم  َعزِ�زٌ  َوٱ�َّ ُ�مۡ  َسَبقَ  ٱ�َّ ٓ  لََمسَّ  �ِيَما
َخۡذُ�مۡ 

َ
ا َغنِمۡ فَُ�ُواْ  ٦٨َعِظيٞم  َعَذاٌب  أ ۚ ُقواْ َحَ�ٰٗ� َطّيِٗباۚ َوٱ�َّ  ُتمۡ ِممَّ َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ�َّ

 .]٦٩-٦٧[األنفال:  ﴾٦٩
ه خونشان را کران جنگی داشته باشد، مگر آنگاه یه اسکامبری حق ندارد یچ پیھ«
ابد). شما یطره و قدرت یروز گردد و بر منطقه، سیامًال بر دشمن پکزد (و ین بریبر زم

                                           
البدایة  -۹۹۰ ، ص۳ طبری، ج -۲۸۸-۲۸۹ شأن نزول آیات، ترجمه محّمدجعفر اسالمی، ص -١

 . ۳۷۷ حیاة محّمد، حسنین ھیکل، ترجمه أبوالقاسم پاینده، ص -۲۵۷ ، ص۳ والنھایة، ج
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خواھد  ه خداوند آخرت را (برای شما) میکد، در صورتی یخواھ ا را مییدار دنیمتاع ناپا
ه بدون ابالغ و اتمام کم سابق خداوند نبود (کم است. اگر حکیز و حیخداوند عز و

ران یه از اسیه (به عنوان فدکزی یفر ندھد) عذاب بزرگی در مقابل چکیحّجت، اّمتی را 
د، یا ران) به دست آوردهیه (از اسکزی ینون از آن چکا د!یرس د، به شما مییا بدر) گرفته
د (و توبه ین به بعد) از خدا بترسیتان از ایارھاکو در ھمه د (یزه بخورکیحالل و پا

 .»ار آمرزنده و مھربان استیه خداوند بسکد) ینک
ردند و که یو اصحابش گر صات، پیامبر ین آیاند، بعد از نزول ا ه آوردهکو چنان

ن درخت یه از اکشده بود  یکا، عذاب آنچنان نزدیبه واسطه طمع در مال دن«فرمود: 
تر یکنزد -ه منظورش ھمان است که نشسته بودند، درختی وجود داشت کانی کدر م-

  .١»بود!
 د!.یفرما د میییرا تأ سات، رأی قاطعانه عمر ین آیه خداوند با نزول اکناگفته نماند 

* * * 

 :کو اجازه معافّیت به منافقین در تبو صرسول خدا
مورد سرزش خداوند قرار ز به خاطر بعضی از تصّرفاتش ین» کتبو«ان یا در جری
 اند: ه آوردهکرد؛ چنانیگ می

ند تا با ک ج مییبس -عمومًا  -ارانش را برای آمادگی جنگ یتمام  صپیامبر «
از جمله  -به بعضی از افراد  صن ھنگام، پیامبر یبجنگند.. در ا کان متجاوز تبویروم

دادند، اجازه  ائه میامدن به جنگ اریی برای نیھا ه بھانهک -ار کاین دورو و ریمنافق
ه بداند کر سخنان آنان قرار گرفت، قبل از آن یت از جنگ داد، و تحت تأثیمعاف

 .٢دروغ یک دامکد و یگو راست می یک دامک

                                           
 ھمان مآخذ.  -١

ند؛ زیرا سفر، بسیار دور و دراز و در گرمای شدید ک یاد می» ساعة العسرة«قرآن آن لحظه را، به  -٢
آب حرکت کنند و زمان برداشت  تابستان بود و بایستی برای پیمودن راه، از صحرای خشک و بی

محصوالت کشاورزی نیز بود! و از ھمه مھمتر با دشمنی بسیار قوی و نیرومند که مسلمانان در 
شدند! و لذا در این موقع، منافقان برای نیامدن به  یبر آنھا دست نیافتند، رو به رو م» مؤته«جنگ 

این جنگ سخت، عذرھا تراشیدند؛ مثًال بعضی از آنان گفتند: ای رسول خدا! به ما اجازه بده تا در 
دانند که ھیچ کس به اندازه ما دلباخته زنان نیست  مدینه بمانیم و ما را به فتنه مینداز! کسان ما می



 ٤١٩  عصمت

 

 

ند و به او گوشزد ک ارش سرزنش میکن ین جھت خداوند او را به خاطر ایبه ھم
دادی تا  تی اجازه نمیسیه باکدادی، بل ت مییس اجازه معافکد به ھریه نباکد ینما می

ی یارھاکبرای  -ن طور بوده یشه ھمیھم -ن یدروغگو از راستگو شناخته شود؛ منافق
ه قرآن: ینند، ھرچند طبق آکت که شرکات و انفاق و... حاضرند کھمچون نماز و ز

پردازند، در  ات را میکل ھستند و زیم ه تنبل و بییکدارند، در حال پا می نماز را به«
به قول  -ن بار یرا ایروند! ز ، ولی ھرگز به جھاد در راه خدا نمی»راه دارندکه ایکحال

شتن کسی به کان است و چطور خود را برای یمرگ و زندگی در م ١ بحث -خودشان 
داد، آنھا از  داد و چه نمی چه اجازه می صمان ندارند؟! و لذا پیامبر یه بدو اکدھند 
ا اگر شده، حّتی در وسط راه یردند ک ی میخوددار -ه شده ک ٢ به ھر نحوی -جنگ 

                                                                                                       
که » ر آنجا زنان سفیدروی رومی را ببینیم و اختیار خود را از دست بدھیم!ترسیم بیاییم و د و می

ْۗ �نَّ َجَهنََّم لَُمِحيَط� ﴿این آیه نازل گشت:  َ� ِ� ٱۡلِفۡتَنةِ َسَقُطوا
َ
� � ٓ ن َ�ُقوُل ٱئَۡذن ّ�ِ َوَ� َ�ۡفتِّ�ِ َوِمۡنُهم مَّ

گویند: به ما اجازه بده (تا در جنگ با رومیان  می بعضی از منافقان. «]۴۹[التوبة:  ﴾٤٩بِٱۡلَ�ٰفِرِ�َن 
اینک به خوِد فتنه و  شرکت نکنیم) و ما را دچار فتنه و فساد (زیبارویان رومی) مساز! ھان! ایشان ھم

 ».گیرد اند و به راستی آتش دوزخ کافران را فرامی فساد افتاده
قان جمع شدند و مسلمانان را به حرکت افتاد، مناف» جیش العسرة؛ سپاه سختی«و زمانی که  

در این گرمای سخت حرکت نکنید و به «گفتند:  خندیدند و به مردم می کردند و می مسخره می

ن ﴿که این آیه نازل گشت: ».. جنگ نروید!
َ
ْ أ ِ َوَ�رُِهٓوا فَرَِح ٱلُۡمَخلَُّفوَن بَِمۡقَعِدهِۡم ِخَ�َٰف رَُسوِل ٱ�َّ

 
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ َشدُّ َحرّٗ يَُ�ِٰهُدوا

َ
ۗ قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ ْ ِ� ٱۡ�َّرِ ْ َ� تَنفُِروا ِ َوقَالُوا لَّۡو َ�نُواْ ۚ� نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

ْ قَلِيٗ�  ٨١َ�ۡفَقُهوَن  ْ َكثِ�ٗ  َوۡ�َ فَۡلَيۡضَحُكوا ْ يَۡ�ِسُبوَن � َجزَ ۡبُكوا ۢ بَِما َ�نُوا . ]۸۲-۸۱[التوبة:  ﴾٨٢آَء
اند، شادمانند و  نشین از اینکه (پیامبر را گول زده و) از رسول خدا واپس کشیده همنافقان خان«

گفتند: در گرمای سوزان (به طرف تبوک)  نخواستند با مال و جان خود در راه خدا جھاد کنند، و می
دانستید، آتش جھنم بسیار گرمتر و سوزانتر است! پس باید  حرکت نکنید! (ای پیامبر!) بگو: اگر می

 ».کنند کم بخندند و بسیار گریه کنند! این جزای کارھایی است که می

لَٰوةَ إِ�َّ َوُهۡم ُكَساَ�ٰ َوَ� يُنفُِقوَن إِ�َّ َوُهۡم َ�ٰرُِهونَ ﴿ -١ تُوَن ٱلصَّ
ۡ
 .]۵۴[التوبة:  ﴾َوَ� يَ�

ِن ﴿فرماید:  خداوند در موردشان می -٢
َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِ�ٰرُِ�م َولَۡو �

َ
نُفَسُ�ۡم أ

َ
ٱۡ�ُتلُٓواْ أ

ا َ�َعلُوهُ  و اگر ما بر آنان واجب کنیم که خودشان را (در راه خدا در معرض تلف قرار . «]۶۶[النساء:  ﴾مَّ
داده و با رفتن به جھاد) به کشتن دھید، و یا اینکه (حّد اقل) از سرزمین (و خانه و کاشانه) خود 

 ».دھند! بیرون بروید، این کار را انجام نمی (برای جنگ)
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ن یار، به منافقکن یبا ا صردند! و در واقع پیامبرکار راه ھم کن یه اکگشتند  برمی
ه خداوند او کن بود یشان پنھان بماند و ا اریکایی و ریدروغگو ١رد تا ھمچنان،ک کمک

 رد:کخ ین توبیرا چن

ُ َ�َفا ﴿ ذِنَت  لِمَ  َعنَك  ٱ�َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ َ  َح�َّ ِينَ  لََك  يَتََب�َّ  ﴾٤٣ٱلَۡ�ِٰذ�َِ�  لَمَ َدقُواْ َوَ�عۡ َص  ٱ�َّ

 .]٤٣[التوبة: 
خداوند تو را ببخشاید! چرا قبل از آن که راستگویان برایت آشکار شوند و «

 .»دروغگویان (منافق) را بشناسی، به ایشان اجازه (نیامدن به جنگ را) دادی؟
از رفتن به  -ه عذری داشته باشند کنیبدون ا -ز ینن گروھی از مسلمانان یدر آن ب

و ھم  صه ھم پیامبر کند ک ه قرآن آنھا را سه نفر اعالم میکردند کجنگ خودداری 
 رد:یپذ شان را می ز توبهینند و خداوند نک توبه می -رده بودند که تخّلف ک-آن سه نفر 

ُ لََّقد تَّاَب ﴿ ِينَ  ٱ�ََّ�َٰثةِ َوَ�َ  ١١٧ ... ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ... ُخّلُِفوا اُب  ُهوَ  ٱ�َّ  ٱ�َّوَّ
 .﴾١١٨ ٱلرَِّحيمُ 

ز یردند، نکه از جنگ تخّلف کرفت... و توبه آن سه نفری یامبر را پذیخداوند توبه پ«
را خداوند ھمان ید؛ زیرفت و بخشیشان را پذ رفت... سپس خداوند توبه ھمگییپذ

 .»مھربان استر یپذ توبه
* * * 

 و استغفار برای نزدیکانش: صرسول خدا
برای مادرش  -گر یتی دیبنا به روا -ش أبوطالب و یه خواست برای عموکا زمانی ی

ارش کن یند، خداوند او را به خاطر اکا رفته بودند، طلب آمرزش یاز دن که با شرکز ین
انش ھم یکن، ھرچند نزدکیه برای مشرکند.. خداوند به او اجازه نداد ک سرزنش می

ز برای یگفتند: پس ما ن صدن عمل پیامبر یز با دید.. مسلمانان نیباشند، استغفار نما
ه ک -ز برای پدر خود ین ÷  میرا ابراھیم؛ زینک ان خود طلب آمرزش مییکپدران و نزد

ز برای عمو و مادرش استدعای مغفرت یطلب مغفرت نمود و محّمد ن -بود  کمشر
 ات نازل شد:ین آیه اکرد ک

                                           
 عمران و توبه مطالعه شود. در این مورد، سوره آل -١
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ِ وَ ﴿ ِ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ ن �َسۡ ٱ�َّ
َ
ْ أ ْ يَن َءاَمُنٓوا ْ  َولَوۡ  لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  َتۡغفُِروا ْوِ�  َ�نُٓوا

ُ
 َ�ۡعدِ  ِمنۢ  قُۡرَ�ٰ  أ

َ  َما �َُّهمۡ  لَُهمۡ  تَبَ�َّ
َ
ۡصَ�ُٰب  �

َ
�ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ٱۡستِۡغَفارُ  َ�نَ  َوَما ١١٣ ٱۡ�َِحيمِ  أ

َ
وِۡعَدةٖ  َعن إِ�َّ  ِ� مَّ

 ٓ َ َ�ُ وََعَدَها ا تَبَ�َّ نَُّهۥ ۥٓ إِيَّاهُ فَلَمَّ
َ
 ِمنۡ َعُدّوٞ  �

َ
أ َّ�َ�َ ِ َّ ٰهٌ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  إِنَّ  هُۚ ّ�ِ َّ�

َ
[التوبة:  ﴾١١٤َحلِيٞم  َ�

١١٤-١١٣[. 
شان (آنھا) ین، حّتی اگر خوکیه برای مشرکست یسته نیامبر و مؤمنان شایبرای پ«

اند و  ا رفتهیاز دن که (با شرکشان ثابت شود یه براکنند، ھنگامی کزش باشند، طلب آمر
ای بود  م برای پدرش به خاطر وعدهین اھل دوزخند. استغفار ابراھکیه) مشرکد یبدان

ه پدرش دشمن خداست، از او که برای او روشن شد که به او داده بود، ولی ھنگامی ک
ار مھربان و دست یم بسیو واقعًا ابراھرد) کش استغفار نیگر برایزاری جست (و دیب

 .»با بودکیدعا و فروتن و ش به
* * * 

 و ازدواج با زینب دختر عّمه خود: صرسول خدا
ز مورد ین لبنت جحش  نبیان ازدواجش با دختر عّمه خود، زین در جریھمچن

 اند: ه آوردهکرد؛ چنانیگ عتاب خداوند قرار می
» نبیز«به عّلت ناسازگاری با ھمسرش  صپسرخوانده پیامبر  سدبن حارثه یز

ق وحی به یه خداوند در آن ھنگام از طرکمجبور به طالق شد  صدختر عّمه پیامبر 
نب ھمسرش را طالق یز -ات  غالم آزادشده و پسرخوانده -د یه زکامبرش خبر داد یپ

پنھان ن خبر را مّدتی در دل یا صری! پیامبر ید او را به ھمسری بگیدھد و تو با می
امبر، زن یند: پیه بگوکن یاز ا -ردن آن به خاطر ترس از حرف مردم کارکداشت و از آش

 -ند؛ آن ھم عروسش را!! کاش را طالق داد تا خودش با او ازدواج  پسرخوانده
دار و طالق مده و با ھم  ھمسر خود را نگه«گفت:  سدین رو به زیرد.. از اکخودداری 

امبرش را یات، پین آیخداوند با نزول ا ١رد..کار نکخدا را آش ن صورت امری، و بد»د!یبساز
 ند:ک سرزنش می  نیچن

                                           
امام رضا در «کند که:  بابویه از امام رضا روایت می اند: إبن اّما ببینید که شیعیان چگونه روایت کرده -١

ۡ�َعَم ٱ﴿تفسیر این آیه، یعنی 
َ
ِٓي � ُ عَ �ۡذ َ�ُقوُل لِ�َّ قصد  صگوید: رسول خدا  چنین می ﴾لَۡيهِ وَ �َّ

خواست، نمود که در آن ھنگام چشمش به زینب ھمسر زید افتاد،  حارثه در امری که می خانه زیدبن
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ۡ�َعَم ٱ﴿
َ
ِٓي � ُ َعلَيۡ �ۡذ َ�ُقوُل لِ�َّ ۡ�َعۡمَت  هِ �َّ

َ
ۡمِسۡك  َعلَۡيهِ  َو�

َ
َ  َوٱتَّقِ  َزوَۡجَك  َعلَۡيَك  أ  ٱ�َّ

ُ  َما َ�ۡفِسَك  ِ�  َوُ�ِۡ�  ُ  ٱ�َّاَس  َوَ�َۡ�  ُمۡبِديهِ  ٱ�َّ َحقُّ  َوٱ�َّ
َ
ن أ

َ
ا َ�َۡشٮُٰهۖ  أ ٞد َ�ٰ َز�ۡ قَ  فَلَمَّ

زۡ َحَرٞج ِ�ٓ  مِنِ�َ ؤۡ َوَطٗر� َزوَّۡجَ�َٰكَها لَِ�ۡ َ� يَُ�وَن َ�َ ٱلۡمُ  َهاّمِنۡ 
َ
ۡدِ�َيآ�ِِهمۡ  َ�ٰجِ أ

َ
ْ  إِذَا أ  قََضۡوا

ۡمُر ٱ ِمۡنُهنَّ 
َ
ِ َمفۡ َوَطٗرۚ� َوَ�َن أ  .]٣٧زاب: [األح ﴾ ٣٧ُعوٗ� �َّ

دادنش به اسالم) بدو  تیه خداوند (با ھداکد) یسی (به نام زکه به کو زمانی «
ز (با آزادنمودنش از بردگی و قبولش به پسرخواندگی) بدو لطف ینعمت داده و تو ن

نب) را نگه دار و از خدا بترس! در ید!) ھمسرت (زیگفتی: (ای ز رده بودی، میک
ند و ک ار میکنون) آشکه خداوند آن را (اکداشتی  زی را در دل پنھان مییه تو چیکحال

ه که از او بترسی. پس ھنگامی که خداوند سزاوارتر است یکدی، در حالیاز مردم ترس
نب، مجبور به طالق یان برد (و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زیاز خود را از او به پاید نیز

لی برای مؤمنان در کم تا مشیا به ھمسری تو درآوردرد)، ما او رکد و وی را رھا یگرد
از خود یه نکازدواج با ھمسران پسرخواندگان (و غالمان آزادشده) خود نباشد، زمانی 

 .»د اجرا شودیان ببرند (و طالقشان دھند) و فرمان خدا بایرا نسبت به آنان به پا
 -چون و چرا  بی -ه امر خدا کند ک امبرش گوشزد مییه، خداوند به پین آیدر ا

سازد! و  ار میکآش -نی کنی و چه نکچه آن را پنھان  -ستی اجرا شود و خداوند یبا
ه کفھماند  ن مییچن -ر مردم یو سا - صار به پیامبر کن یاراده خود را از ا

ی یکسته شوند: کت شیرد تا دو سّنت جاھلیستی او را به ھمسری بگیبا صپیامبر
حرام  -ط یبرابر عرف مح -ھمسر مطّلقه پسرخوانده  ت، ازدواج بایه در جاھلکنیا

سر شأن به حساب کغالم و برده آزادشده،  یکه ازدواج با ھمسر مطّلقه کنیبود.. دوم ا
توانستند با  ھا بعد از طالق نمی ت، ھمسران پسرخواندهین رو در جاھلیآمد! از ا می

نب ازدواج یبا ز صپیامبر ه کنینند.. پس از اکھا و افراد سرشناس ازدواج  پدرخوانده
زدن نمودند و  ن شروع به طعنهیمنافق -رد ک ر میکف صه پیامبر کھمانطور  -رد ک

ه خداوند با کای؟! و به او نسبت گناه دادند  ا ھمسر پسرت را به زنی گرفتهیگفتند: آ

                                                                                                       
).. ۱۱۳ بابویه، ص !! (عیون أخبار الرضا، أبوجعفر الصدوق إبن»خلقك يسبحان الذ«پس به او گفت: 

 -اضافه بر آن  -سک خود قرار داده و در کتابش سلمان رشدی نیز، ھمین روایت خبیث را مستم
 آورده که در آن ھنگام بدن و موھای زینب، کامًال نمایان بوده است!!.
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و دھد  ای به آنھا می وبندهکجواب  -ه قرار دارند ین آیه بعد از ھمک -گر یاتی دینزول آ
 ند:ک ن دفاع مییامبرش چنیاز پ

ا َ�َن َ�َ ﴿ ُ َ�ُ �ِيَما فََرَض ٱ َحَرجٖ  ِمنۡ  ٱ�َِّ�ِّ مَّ ِ  ُسنَّةَ  ۥۖ �َّ ِينَ  ِ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ۚ  ِمن َخلَۡوا  َ�ۡبُل
ۡمرُ  َوَ�نَ 

َ
ِ  أ ۡقُدوًرا  ٱ�َّ ِيَن  ٣٨قََدٗر� مَّ ِ ُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت ٱ�َّ  َ�َۡشۡونَ  َوَ�  َو�َۡخَشۡونَُهۥ ٱ�َّ
َحًدا

َ
ۗ  إِ�َّ  أ َ ِ  َوَ�َ�ٰ  ٱ�َّ دٌ  ٣٩ا بٗ َحِسي بِٱ�َّ ا َ�َن ُ�َمَّ َحدٖ  مَّ

َ
بَآ أ

َ
رَُّسوَل ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن  �

 ِ ُ  َوَ�نَ  َنۗ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  وََخاَ�مَ  ٱ�َّ ءٍ  بُِ�ّلِ  ٱ�َّ  .]٤٠ - ٣٨[األحزاب:  ﴾٤٠َعلِيٗما  َ�ۡ
رده که خدا بر او واجب کزی یامبر در انجام چیری بر پیتقص چگونه گناه ویھ«

وده است و فرمان ز جاری بین نیشیامبران پیه در مورد پکن سّنت الھی است یست. این
خدا  ه رساالتکسانی کد اجرا شود. یق است و بایحساب و برنامه دقخدا ھمواره روی 

ر از او یسی غکچ یو از ھترسند  و تنھا از خدا می نندک را (به مردم) ابالغ می
از  یکچ یشان) است. محّمد، پدر ھ (ھمهه خدا حسابگر کن بس یھراسند، و ھم نمی

گر بر او حرام یا زنان دینب یگری) نبوده (تا ازدواج با زید و نه دیمردان شما (نه ز
 .»امبران استین پیه فرستاده خدا و آخرکباشد) و بل

 -د یه امر خدا باکند ک مجّددًا به او گوشزد میو البته ھمزمان با دفاع از او، 
ه امر خدا را بدون ترس از کامبران یر پید ھمچون سایاجرا شود و تو با -گفتگو  بی

س جز خدا نترسی و در کچ ینی و از ھکردند، ابالغ کمردم و تنھا با ترس از خدا ابالغ 
 .ی!یچ تأّملی ننمایاجرای امر خدا، ھ

* * * 

 زش ماریه قبطی:و کنی صرسول خدا
ز مورد سرزنش خدا قرار ین - صز پیامبر ینک -ه قبطی یان ماریا در جری
ه پسرش کخصوصًا زمانی  - صن زنان پیامبر ین قرار است: بیان از ایرد!.. جریگ می

 ب   عّباس افت.. إبنیرقابت و جوشش شّدت  -ه قبطی متوّلد شد یم از ماریابراھ
رفته بود. در آن لحظه  س  ند: روزی حفصه به خانه پدرش عمربن خطابک ت مییروا

ه در آنجا مّدتی با ھم بودند.. یبا مار صنبود، پیامبر  لسی در حجره حفصه که ک
رون ید تا بیشکد، انتظار یه حفصه برگشت و آنھا را با ھم در حجره خود دکزمانی 

ن موضوع را به یا«رفت و گفت:  صرون آمد، نزد پیامبر یه بیه مارکند.. آنگاه یایب
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به خدا به من  -شه بوده است یت، نوبت عایآن روز طبق روا-شه خواھم گفت یعا
دانست  صپیامبر ».. ردی!ک ن نمییردی! اگر من در نظرت خوار نبودم، چنکن یتوھ

رضی الّله  -ر ھمسرانش یشه و سایده به عایجه رقابت، آنچه دیدر نت له حفصه ک
ت باشد کند تا ساکه حفصه را راضی کن جھت در صدد آمد ید گفت، بدخواھ -عنھّن 

ن به بعد بر او حرام باشد! و یه، از ایند و مارکی نیکه نزدیگر با ماریه دکو لذا قسم خورد 
 لد! حفصه ین مورد نگویزی در ایگر ھمسران چیشه و دیدر عوض او ھم به عا

د، اّما حّس رقابت، او را به یرا به آنھا نگو صت بماند و راز پیامبر که ساکوعده داد 
 لشه یده بود، پنھان دارد و لذا آن را با عایه دکزحمت انداخت و نتوانست آنچه را 

 صن رو پیامبر یخبر داد؛ از ا صق وحی به پیامبر یان گذاشت! خداوند از طریدر م
ی یکنشوند، با آنھا نزد ه متنّبهکرد تا زمانی کاد یند و سوگند که یه آنھا را تنبکخواست 

 .ه چه بھتر و إّال حّقشان را بپردازد و طالقشان دھد!که شدند، یند! اگر تنبکن
شتر اوقات را در ید و بیماه تمام از زنان خود دوری گز یک صب، پیامبر ین ترتیبد

زنانش را  صا پیامبر یشود.. آ ه چه میکبرد! ھمگی مضطرب بودند  انباری به سر می
نزد  سشوند.. عمر  مان مییز پشین مّدت زنانش نیا نه؟! در اید داد طالق خواھ

ای،  ر! اگر آنان را طالق دادهیار زنان را بر خود سخت مگک«رفت و گفت:  صپیامبر
گر یو د -شه بود یه پدر عاک -ر کو أبوب -ه پدر حفصه بود ک -خدا و فرشتگان و من 

ن یزنانش را طالق نداده است و سپس اه کفرمود  صپیامبر ».. م!یمؤمنان با تو ھست
ه ک -زش ینکی با یکعنی نزدی -را به خاطر امر حاللی  صه پیامبر کات نازل گشت یآ

ن مورد عتاب قرار ین چنیند، اکگر ھمسرانش را از خود راضی یبر خود حرام نموده تا د
 دھد: می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ َحلَّ  َما

َ
ُ  أ ۡزَ�ِٰجَكۚ  َمۡرَضاَت  تَۡبَتِ�  لََكۖ  ٱ�َّ

َ
ُ  أ  رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ

ُ  فََرَض  قَدۡ  ١ يَۡ�ٰنُِ�مۚۡ  َ�ِلَّةَ  مۡ لَ�ُ  ٱ�َّ
َ
�  ُ َ�َّ  �ذۡ  ٢ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ  َوُهوَ  َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ  َوٱ�َّ

َ
 أ

ا َحِديٗثا �َۡزَ�ِٰجهِۦ َ�ۡعِض  إَِ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ  ۡت  فَلَمَّ
َ
ۡظَهَرهُ  بِهِۦ َ�بَّأ

َ
ُ  َوأ ۡعَرَض  َ�ۡعَضُهۥ َعرََّف  َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

َ
 َوأ

ا َ�ۡعٖض�  َ�نۢ    فَلَمَّ
َ
كَ  َمنۡ  قَالَۡت  ۦَها بِهِ َ�بَّأ

َ
�َبأ

َ
ِ�َ  قَاَل  َ�َٰذ�ۖ  أ

َ
ٓ  إِن ٣ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡلَعلِيمُ  َ�بَّأ  َ�تُو�َا

ِ  إَِ�  ۖ  َصَغۡت  َ�َقدۡ  ٱ�َّ َ  فَإِنَّ  َعلَۡيهِ  تََ�َٰهَرا �ن قُلُو�ُُ�َما  َوَ�ٰلِحُ  وَِجۡ�ِ�ُل  َمۡولَٮٰهُ  ُهوَ  ٱ�َّ
ۥٓ  َعَ�ٰ  ٤ َظهِ�ٌ  َ�ٰلَِك  دَ عۡ �َ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ  ن َطلََّقُ�نَّ  إِن َر�ُُّه

َ
ۥٓ  أ ۡزَ�ًٰجا ُ�ۡبِدَ�ُ

َ
 أ



 ٤٢٥  عصمت

 

 

� ۡؤمَِ�ٰٖت  ُمۡسلَِ�ٰٖت  ّمِنُ�نَّ  َخۡ�ٗ �َِ�ٍٰت  َ�ٰنَِ�ٰٖت  مُّ ٰٓ�َ  ٰ بَۡ�اٗر� َ�ّيَِ�ٰٖت  َ�ٰٓ�َِ�ٰٖت  تٖ َ�ٰبَِ�
َ
 َو�

 .]٥-١[التحریم:  ﴾٥
رده است، به خاطر راضی و که خداوند بر تو حالل کزی را یامبر! چرا چیای پ«

نی؟ خداوند آمرزگار مھربان است (و تو ک خوشنود ساختن ھمسرانت، بر خود حرام می
دارد  را برای شما مقّرر میتان یبخشد). خداوند راه گشودن سوگندھا و ھمسرانت را می

گاه و ید) خداوند یدھ ّفاره قسم را میکه کن نحو ی(بد ار بجا و کاور شماست و او بس آ
ی از ھمسران خود (به نام حفصه) یکامبر با یه پکاد آور یم است، و ھنگامی را به کیح

ن یرا از اامبرش یشه) خبر داد و خداوند پیان نھاد، و او آن راز را (به عایرازی را در م
گاه ساخت. پ رد و از کی) را (برای حفصة) بازگو یامبر برخی از آن (رازگوی(افشای سّر) آ

رد، او گفت: چه که ھمسرش را از آن مّطلع کرد. ھنگامی کگر خودداری یبرخی د
گاه یسی تو را از اک گاه مرا یامبر گفت: خداوند علیرده است؟ پکن (موضوع) آ م و آ

د ینکد و توبه یشه) به سوی خدا برگردیعنی تو و عایشما (رده است. اگر کباخبر 
تان منحرف گشته است و اگر بر ضّد او ھمدست یرا دلھایبخشد) ز (خداوند شما را می

اور یسته یل و مؤمنان خوب و شاین جبرئید)، خداوند و ھمچنیوشکد (و بر آزارش بیشو
امبر شما را طالق دھد، چه یپ. اگر ١ندیبان اویه پشتکز مالئیاو ھستند و بعد از آن ن

ه بھتر از شما باشند؛ کب او گرداند یبسا پروردگارش به جای شما، ھمسرانی را نص
زه و ھم ی)، ھم دوشکار، عابد، گردنده (و پرتحّر ک مان، فروتن، توبهیزنان مسلمان، باا

 .»زهیردوشیغ
ند و ک میای آزاد  ه خورده بود، بردهکبه خاطر سوگندی  صب، پیامبر ین ترتیبد

از غفلت به خود  -شه یعنی حفصه و عای -ز یپردازد و زنانش ن ّفاره قسمش را میک
رامش شود و آ ه تمام مییگردد و قض ز نزدشان برمیین صند و پیامبر یآ می

 شود. د مییشان تجد خانوادگی
* * * 

                                           
ای،  کار زنان را بر خود سخت مگیر! اگر آنان را طالق داده«باشد که گفت:  اشاره به سخن عمر می -١

و دیگر مؤمنان با تو  -ر عایشه بود که پد -و أبوبکر  -که پدر حفصه بود  -خدا و فرشتگان و من 
 ».ھستیم!
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 نابینای فقیر: س مکتوم بن أّم  و عبدالّله صرسول خدا
خ یز به شّدت توبین س  تومکم بن أّم  عنی عبدالّلهینا، یان آن صحابی نابیدر جر

 شود: می
ه بن یأم«و  ٣»بن ھشام مکح«، ٢»عهیعتبه بن رب«، ١ »رهیدبن مغیول«ه کزمانی 

وارد شدند و نزد  صش بودند، بر پیامبر یه ھمگی از بزرگان و ثروتمندان قرک، ٤»خلف
ار یش بسیآوردن سران قر مانیا را بریاز فرصت استفاده نمود؛ ز صاو آمدند، پیامبر 

ه تحت کادی یشان، افراد زیرند و با اسالِم ایه دعوتش را بپذکدوار بود یص و امیحر
ن جھت، با شّدت تمام و تالش فراوان سرگرم ینفوذ آنھا بودند، مسلمان شوند! به ھم

آن «د: یگو د قطب؛ میید سیه شھکد و ھمانگونه یش گردیوعظ و شرح رسالت خو
ره شده بود! او طمع داشت یچ صه بر رسول خدا کلحظه حرص بشری بود لحظه، 

ن ھنگام، ی.. در ا٥»ار او بودکند و مشغول کت ید را به اسالم ھدایه خداوند، ولک
ار خداترس بود، و در پی یر، اّما بسینا و فقیه مسلمانی نابک ستومکم أّم   بن عبدالّله
گاه شود، پیامبر  می صپیامبر  را در  صگشت تا سؤالی را از او بپرسد و از آن آ
گفتن است، لذا با  ه مشغول سخنکد یش را شنیافت، پس نزد او آمد و صدایمسجد 

چون به  صرا صدا زد و سؤالش را مطرح ساخت، اّما پیامبر  صی بلند، پیامبر یصدا
ن یشدن ا آورند و با مسلمان مان میین بار ایه اکدوار بود یشّدت مشغول آنھا بود و ام

شود، از  افته و قدرتمند مییه، اسالم گسترش کتھای سرشناس و ثروتمند میشخص
 ستومکم بن أّم  رد و به سخنانش ادامه داد! عبدالّلهکخودداری  س دادن به عبدالّله پاسخ

ت د، لذا پشیگو سانی سخن میکبا چه  صه پیامبر کدانست  نا بود و نمییچون ناب
 صه خشم در چھره پیامبر کن بود یرار نمود، اکسرھم او را صدا زد و سؤالش را ت

                                           
 .سپدر خالد -١
 شود. کشته می سپدر ھند، زن أبوسفیان که در جنگ بدر توّسط حمزة -٢

 کشته شد. سبن مسعود نھاد و در جنگ بدر توّسط عبدالّله» أبوجھل«پیامبر لقب او را  -٣

او را از وی خرید و خود نیز در جنگ بدر، توّسط بالل  سبود که أبوبکر س»بالل«مالک و صاحب  -٤
 به قتل رسید.

 ، چاپ دارالشروق.۴۱ العدالة اإلجتماعیة فی اإلسالم، شھید سید قطب، ص -٥
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ه به او پاسخی دھد، به او پشت نمود و روی خوش به او نشان کنیدار گشت و بدون ایپد
 .نداد!

ن یه نخستکن سّنت الھی در جوامع بشری است یه اکدانست  نمی صرسول خدا 
ف و متوّسط جامعه ید مستمندان و توده ضعیھمواره بااء، یروان و طرفداران انبیگروه پ

ن یه اکن ھنگام بود یباشند؛ نه سران و بزرگان ثروتمند و خوشگذران و ستمگر! در ا
ند، به ک ر میینای فقیه از آن نابکشوند و او را به خاطر استقبال بدی  ات نازل مییآ

 ند:ک خ مییشّدت توب

﴿ ٰٓ ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ  أ

َ
ٰٓ  لََعلَُّهۥ يُۡدرِ�َك  َوَما ٢ ٱۡ� َّ� وۡ  ٣ يَزَّ

َ
رُ  أ كَّ  َ�َتنَفَعهُ  يَذَّ

ا ٤ ٱّ�ِۡكَرىٰٓ  مَّ
َ
نَت َ�ُ  ٥ ٱۡسَتۡغَ�ٰ  َمنِ  أ

َ
ٰى  ۥفَأ �َّ  َك َوَما َعلَيۡ  ٦تََصدَّ

َ
�  ٰ َّ� ا ٧ يَزَّ مَّ

َ
 َمن َوأ

نَت  ٩ َ�َۡ�ٰ  َوُهوَ  ٨ �َۡسَ�ٰ  َجآَءكَ 
َ
ٰ  َ�ۡنهُ  فَأ ٓ  ١٠ تَلَ�َّ ٞ  إِ�ََّها َ�َّ  ذََكَرهُۥ َشآءَ  َ�َمن ١١ تَۡذكَِرة

 .]١٢-١[عبس:  ﴾١٢
دانی  ش او آمد. تو چه مییی پینایه نابکنید و روی برتافت، از ایشکچھره در ھم «

رد و اندرز به او یه پند بگکنیا ایو آراسته سازد  کرد و) خود را پاید او (از تو بھره بگیشا
داند (و به ثروت خود  از میین ه خود را (از تو و دعوتت) بیکس کسود برساند؟ اّما آن 

پردازی؟! چه گناھی بر توست اگر  ار او میکآوری و به  ند) تو به او روی میک بسنده می
به ه شتابان و مشتاقانه کسی کزه نگرداند؟ اّما کیو پا کاورد و) خود را پایمان نیاو (ا

نی)! ک شوی (و به او توّجه نمی د و از خدا ترسان است، تو از او غافل مییآ ش تو مییپ
ادآوری و گوشزد است، پس یات، ین آیرار نشود!). اکگر تین باشد (و دید چنیھرگز نبا

 .»رد و به خاطر بسپاردیه بخواھد پند گکس کھر
ن ید! بعد از نزول ایدشامد، درسی جاودانی برای تمام دعوتگران اسالمی گرین پیا

فرمود:  داشت و می د، گرامی میید را می  تومکم بن أّم  ھر وقت عبدالّله صات، پیامبر یآ
ش یه پروردگارم به خاطر او مرا مورد عتاب خوکسی کدرود بر  ؛به ر� مرحبا بمن اعتب�«

 .١»قرار داد!
* * * 

                                           
 البیان، طبرسی، سوره عبس. تفسیر مجمع -۵۵۵-۵۵۶ شناسی، شریعتی، ص اسالم -١
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گری یس دکه باالتر از ھر ک -امبران یدھد پ ه نشان میکنھا شواھدی از قرآن بود یا
ه عصمت آنھا به واسطه وحی بوده و اگر وحی را کستند، بلیمعصوم بالذات ن -ھستند 

ن، یر انسانھا، دچار اشتباه و گناه شوند! بنابرایم، چه بسا ھمچون ساینکشان ساقط یاز ا
گاه می ی مییب خطاکامبران: مرتیھرگاه پ ت.. ساخ شدند، بالفاصله وحی آنھا را از آن آ

ن یشان ثابت نشده است.. حال گروھی از مفّسریر از ایس غکچ ین درجه برای ھیاّما ا
امبران: با گناه عوام فرق یه گناه پکنند که ین توجیات فوق را چنیه آکاند  ردهکسعی 

ن یعنی از بیاند!  أولی نموده که ترکاند، بل امبران لغزشی را انجام ندادهیرا پیند؛ زک می
حسنات األبرابر «اند:  اند! و گفته ده و انجام دادهی، خوب را برگز»نیخوبتر«و » خوب«

ه یک، در حال»شود! اران، گناه مقّربان محسوب میکویکارھای خوب نک ؛نيئات املقربيس
ن یشود.. ھمچن مطرح نمی» عفو«و گناھی مطرح نباشد، » ذنب«ه تا کداست یناگفته پ

و گناھی صورت گرفته » ذنب«ه کشود  میز وقتی مطرح یو طلب بخشش ن» مغفرت«
 صه به پیامبر کگر آمده است؛ چنانیات دیامل در آکن مطلب با صراحت یباشد.. ا

 د:یفرما می

 .]٥١[غافر:  ﴾إِنَّا َ�َنُ�ُ رُُسلََنا﴿
 .»م...ینک روز مییاری و پیامبران خود را یما قطعًا پ«

ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿ �بَِك  َوٱۡسَتۡغفِرۡ  َحقّٞ  ٱ�َّ بَۡ�ٰرِ  بِٱلَۡعِ�ِّ  َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  وََسّبِحۡ  ِ�َ  َوٱۡ�ِ
 .]٥٥[غافر:  ﴾٥٥

ن (و شتاب به کشان) صبر یھا افران و طعنهکت و آزار یروزی، بر اذیپس (تا زمان پ«
شان) حق است و آمرزش  روزییامبرانش و پیبه پ کمکرا وعده خدا (در یخرج مده!)؛ ز

 .١»ش پروردگارت بپردازیبه سپاس و ستا  بخواه و بامدادان و شامگاھانگناھت را 

                                           
از آزار و اذیت  صود، این است که رسول خداش آنچه که از این آیات و دیگر آیات قرآنی فھمیده می -١

آوردنشان، بسیار حریص و  شد و بر ایمان ھایشان، ناراحت و غمگین می مشرکین و سخنان و طعنه
آوردند،  کرد، نه تنھا ایمان نمی مند بود، اّما زمانی که آنھا را با کمال عالقه و امید دعوت می عالقه

 صدادند و با این کار، باعث دلگیرشدن پیامبر می ھای خویش قرار بلکه او را مورد طعنه
یافتن به پیروزی نھایی و فتح مبین،  برای دست صدھد که پیامبر شدند!.. ھمچنین نشان می می

نیاوردن کّفار تأّسف  کند که در ایمان گوشزد می ۶ کرد، و لذا خداوند به پیامبرش شتاب و عجله می
و بدان که وعده خدا حق است و ھمانگونه که به سایر  مخور! و تا زمان پیروزی صبر پیشه کن!



 ٤٢٩  عصمت

 

 

                                                                                                       
پیامبران وعده داد و آنھا نیز تا زمان پیروزی صبر کردند، تو نیز صبر کن! و به جای دلگیرشدن، به 
تسبیح و عبادت پروردگارت بپرداز که برایت مایه آرامش خواھد بود؛ این ھمان استنباطی است که 

 شود: از این آیات فھمیده می

ِي ُزنَُك حۡ َ�َ  إِنَُّهۥ َ�ۡعلَمُ  قَدۡ ﴿  بَۡت  َولََقدۡ  ٣٣...َ�ُقولُونَ  ٱ�َّ بُواْ  ُكّذِ ٰ َما ُكّذِ َ�َ ْ وا رُُسٞل ّمِن َ�ۡبلَِك فََصَ�ُ
تَ 
َ
� ٰٓ وُذواْ َح�َّ

ُ
ۚ  ٮُٰهمۡ َوأ نَا َل لَِ�َِ�ِٰت  َوَ�  نَۡ�ُ ِ ُمَبّدِ  ٱۡستََطۡعَت  فَإِنِ  إِۡعَراُضُهمۡ  َك �ن َ�َن َكُ�َ َعلَيۡ  ٣٤...ٱ�َّ
ن

َ
مَ  تَۡبَتِ�َ  أ ۡو ُسلَّٗما ِ� ٱلسَّ

َ
�ِض أ

َ
 َ�َفٗقا ِ� ٱۡ�

ۡ
ُ آَء يَةٖ� َولَۡو شَ � �َِيُهمآءِ َ�َتأ  فََ�  ٱلُۡهَدىٰۚ  َ�َ  َ�ََمَعُهمۡ  ٱ�َّ

انیم که آنچه (مشرکین) د ای پیامبر!) ما می. «(]۳۵-۳۳[األنعام:  ﴾٥ٱۡلَ�ِٰهلَِ�  ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ 
اند و در برابر  سازد... (بدان که) پیامبرانی پیش از تو نیز تکذیب شده گویند، تو را غمگین می می

تواند  اند تا یاری و پیروزی، ایشان را دریافته است و ھیچ چیز نمی تکذیبھا صبر و شکیبایی نموده
و رویگردانی و عدم ایمانشان، برایت سخت (وعده و) سخنان خداوند را دگرگون سازد... و اگر عناد 

توانی نقبی در زمین بزنی و یا نردبانی به سوی آسمان بگذاری (و  و گران است، پس چنانکه می
آورند) و  زمین را بکنی و باالی آسمان بروی) و دلیلی برایشان بیاوری، (چنین کن، ولی ایمان نمی

 ».کرد، پس از جاھالن مباش! ھدایت جمع می خواست، (قھرًا و جبرًا) ھمه را بر اگر خدا می

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن ﴿ 
َ
َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۚ وَُهَو أ ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

َ
. ]۵۶[القصص:  ﴾٥٦إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

داری، و لیکن این خداست که ھرکه را  توانی ھدایت کنی کسی را که دوست می ھمان تو نمی«
 ».شود داند که چه کسی ھدایت می کند و او بھتر می ھدایت می بخواھد

َ َعلِيُمۢ بَِما يَۡصَنُعونَ ﴿  پس خودت را با غم و . «]۸[فاطر:  ﴾فََ� تَۡذَهۡب َ�ۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� إِنَّ ٱ�َّ
گاه است غّصه آنان ھالک مکن؛ زیرا خداوند از کارھایی که می  ».کنند، کامًال آ

ۡ�َ�ُ ٱ�َّاِس َولَۡو َحرَۡصَت بُِمۡؤمِنَِ� َومَ ﴿ 
َ
آورند،  بیشتر مردم (به تو) ایمان نمی. «]۱۰۳[یوسف:  ﴾١٠٣آ أ

 ».مند باشی آوردنشان حریص و عالقه ھرچند که نسبت به ایمان

ِۚ َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُك ِ� َضۡيقٖ ﴿  ا َ�ۡمُكُروَن  َوٱۡصِ�ۡ َوَما َصۡ�َُك إِ�َّ بِٱ�َّ و . «]۱۲۷[النحل:  ﴾١٢٧ّمِمَّ
صبر کن، و شکیبایی تو جز در پرتو توفیق خداوند میّسر نیست و بر (عدم ایمانشان) ناراحت مباش 

 ».ھا و مکرھایشان نگران و دلگیر مشو و در برابر توطئه

پس . «]۴۸[القلم:  ﴾٤٨ُهَو َمۡكُظومٞ فَٱۡصِ�ۡ ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك َوَ� تَُ�ن َكَصاِحِب ٱۡ�ُوِت إِۡذ نَاَدٰى وَ ﴿ 
کردن کارشان) به  صبر کن و ھمچون یونس صاحب ماھی نباش که پروردگارش را (برای یکسره

فریاد خواند در حالیکه (از قوم خود به خاطر عدم ایمان و تکذیبشان) بسیار خشمگین و پرکینه 
 ».بود

ْ ٱۡلَعۡزِم ِمنَ ﴿  ْولُوا
ُ
َُّهمۡ  فَٱۡصِ�ۡ َكَما َصَ�َ أ پس صبر و شکیبایی . «]۳۵[األحقاف:  ﴾ٱلرُُّسِل َوَ� �َۡسَتۡعِجل ل

کن، ھماگونه که سایر پیامبران اولوالعزم که دارای اراده استوار و پایداری بودند، صبر و شکیبایی 
 ».کردن کارشان (و پیروزی در برابرشان) شتاب مکن کردند و برای یکسره
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نَُّهۥ ٱۡعلَمۡ فَ ﴿
َ
ُ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � �بَِك  َوٱۡسَتۡغفِرۡ  ٱ�َّ  .]١٩[محمد:  ﴾ِمَ�ِٰت َوٱلُۡمؤۡ  َولِۡلُمۡؤمِنِ�َ  ِ�َ

چ معبودی جز خدا وجود ندارد و برای گناھان خودت و یه قطعًا ھکپس بدان «
 .»نطور مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواهیھم

بِيٗنا َ�ۡتٗحا لََك  نَاإِنَّا َ�َتحۡ ﴿ َۡغفِرَ  ١ مُّ ُ  لََك  ّ�ِ مَ  َما ٱ�َّ رَ  َوَما َذ�بَِك  مِن َ�َقدَّ خَّ
َ
 َوُ�تِمَّ  تَأ

 .]٢-١[الفتح:  ﴾َعلَۡيَك  ۥَتهُ نِۡعمَ 
گناھان گذشته م تا خداوند یاری را فراھم ساختکروزی آشیھمانا برای تو فتح و پ«

ت ید و تو را به راه راست ھداید و نعمت خود را بر تو تمام نمایات را ببخشا ندهیو آ
 .»دیفرما

شوند و معتقدند  گانه عصمت ذاتی قائل می ه برای ائّمه دوازدهیعه امامیه شکنیپس ا
 - ا سھواً یعمدًا  -و بزرگ  کوچکاز ھرگونه فراموشی و اشتباه  -امبران یو پ -ه ائّمه ک

چ وجه با یدانند، به ھ معصوم ھستند و حّتی عصمت را از شروط صّحت امامتشان می
ات قرآنی و عقل انسانی، یرا بنابر آیخی و بشری تطابق ندارد؛ زیت تاریقرآن و واقع

ه کامبر خدا ھم باشد یحّتی اگر پ -احتمال لغزش و خطا و فراموشی برای ھر انسانی 
ه خطا و فراموشی ندارد؛ کن تنھا خداست یجود دارد؛ او -شده وحی الھی است  تیترب

 د:یفرما می ÷  چنانچه از زبان موسی

 .]٥٢[طه:  ﴾�َّ يَِضلُّ َرّ�ِ َوَ� يَنَ� ﴿
 .»ندک شود و نه فراموش می پروردگار من نه گمراه می«

                                                                                                       
ا به تحّقق رسید و فتح مبین و پیروزی نھایی به وقع پیوست، او را به و نھایتًا زمانی که وعده خد 

ِ  إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿کند:  صبرش چنین امر می خاطر عدم يَۡت  ١ َوٱۡلَفۡتحُ  ٱ�َّ
َ
 دِينِ  ِ�  يَۡدُخلُونَ  ٱ�َّاَس  َوَر�

 ِ ۡفَواٗجا ٱ�َّ
َ
ۚ  َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  فََسّبِحۡ  ٢ أ ۢ �َ  إِنَُّهۥ َوٱۡسَتۡغفِۡرهُ ابَ زمانی که یاری خدا و . «]۳-۱[النصر:  ﴾٣ �َن تَوَّ

کردی و در وقوع  دسته (ھمانگونه که آرزو می پیروزی (نھایی) فرا رسید، و مردم را دیدی که دسته
شوند، پس پروردگار خود را ستایش و تسبیح کن و از او  نمودی) داخل دین خدا می آن شتاب می

 ».پذیر است وبهآمرزش بخواه؛ زیرا او بسیار ت

بِيٗنا ﴿دھد:  و در جایی دیگر، به ھمین کارش نسبت گناه می  ُ  ١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ َۡغفَِر لََك ٱ�َّ ِ�ّ
رَ  خَّ

َ
َم ِمن َذ�بَِك َوَما تَأ ھمانا برای تو فتح و پیروزی آشکاری را فراھم . «]۲-۱[الفتح:  ﴾َما َ�َقدَّ

 ».گذشته و آینده تو را ببخشاید ساختیم تا خداوند گناھان



 ٤٣١  عصمت

 

 

 د:یفرما می ÷  و درباره آدم

 .]١١٥[طه:  ﴾١١٥َعۡزٗما  َ�ُۥ َ�ِدۡ  َولَمۡ  فَنَِ�َ  ُل إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�بۡ َولََقۡد َعِهۡدنَآ ﴿
رد (و از که از درخت نخورد)، اّما او فراموش کم (یار، ما به آدم فرمان دادکدر آغاز «

 .»میدیم درستی و اراده استواری ندیآن خورد) و از او تصم
 د:یفرما می صو به پیامبر 

�ََّك  ٱۡذُكروَ ﴿  .]٢٤[الکهف:  ﴾�َِسيَت  إَِذا رَّ
 .»ردیکه فراموش کاور ھرگاه یاد بیو پروردگارت را به «

ُ  َشآءَ  َما إِ�َّ  ٦ تَنَ�ٰٓ  فََ�  رِئَُك َسُنقۡ ﴿  .]٧-٦[األعلی:  ﴾ٱ�َّ
رد، مگر کو خدا بر تو (قرآن را) خواھد خواند و تو (به اذن خدا) فراموش نخواھی ن«
 .»ه خدا بخواھدکرا  آنچه

رد و به قول و وعده خود عمل کآن عبد صالح صبر ن ه در برابرک -ز ین ÷  موسی
 د:یفرما می -ننمود

 .]٧٣[الکهف:  ﴾�َِسيُت  بَِما ِ� َؤاِخذۡ قَاَل َ� تُ ﴿
 .»ردمکه فراموش کن به خاطر آنچه کمرا مؤاخذه ن«

شان آمده و به یه بعد از اکنی یر تابعیو سا -اش  و صحابه صو از زبان پیامبر 
 د:یفرما می -نموده ت یی از آنھا تبعیکن

نزَِل إَِ�ۡهِ ﴿
ُ
ّ�ِهِ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ  .]٢٨٥[البقرة:  ﴾َءاَمنَ  ُ�ٌّ  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَۚ  ۦِمن رَّ

اند.  مان آوردهیه از سوی پروردگارش بدو نازل گشته، اکامبر و مؤمنان به آنچه یپ«
 .»مان دارندیھمگی ا

َطۡعَنا َناَسِمعۡ َوقَالُواْ ﴿
َ
 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾َوأ

 .»میردکم و اطاعت یدیند: شنیگو می«

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾وُۡسَعَها إِ�َّ  َ�ۡفًسا ٱ�َّ
 .»ّلف نساخته استکاش م ییچ نفسی را مگر به اندازه توانایخداوند ھ«

ٓ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخذۡ ﴿ ٓ  إِن نَا َِّسيَنا وۡ  �
َ
نَا أ

ۡ
ۡخَط�

َ
 .]٢٨٦[البقرة:  ﴾أ



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٣٢

 

ا خطا یم یردکه فراموش کن ھرگاه کند:) پروردگارا! ما را مؤاخذه نیگو (می«
 .»مینمود

ه از آنھا خواسته در که معصوم باشند، بلکّلف نساخته کآری! خداوند انسانھا را م
ه کت است؛ چنانیمال انسانکن، ھمان ینند و برگردند.. اکصورت لغزش و گناه، توبه 

 د:یفرما می صرسول خدا 

 .١»آدم خّطاء وخ� اخلّطائ� اتلوابون لك ب�«
اران، کاران و گناھکن خطایگردد، و بھتر ھر انسانی دچارخطا و گناه می«
 .»نندگان ھستندک توبه

 د:یفرما ن مییھمچن

واذلى نفىس بيده لو لم تذنبون ذلهب اّ� ب�م وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اّ� «
 .٢»فيغفر هلم

د، خداوند یردک نمی  در دست اوست! اگر ھرگز گناه ه نفس منکسی کقسم به «
شدند و از خدا  ب گناه میکه مرتکداد  شما را برداشته و قومی را به جای شما قرار می

 .»دیبخش ردند و خداوند آنھا را میک طلب مغفرت می

َ إِنَّ ﴿: هیر آیز از امام باقر در تفسیعه نیت شیدر روا ٰ�ِ�َ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ  َوُ�ِحبُّ  ٱ�َّ�َّ
 آمده است: ﴾ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ 

د و خدا یطلب د و از خدا استغفار میینک ه گناه میکن است یر چنین تقدیک... ول«
ند و خداوند ھم آنھا را ببخشد! ینند و سپس استغفار نماکرده تا گناه کمردم را خلق 

د سخن یا دهین توبه است! مگر نشنیش و ھمچنیمًا در حال آزمایه مؤمن، داکد یبدان

ٰ�َِ� َوُ�ِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ ﴿ د:یفرما ه میکخداوند را آنجا  َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ ز یو ن ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 .٣﴾َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُو�ُٓواْ إَِ�ۡهِ ٱۡسَتۡغفُِرواْ ﴿ د:یفرما می

                                           
 ماجه. مسند امام أحمد و سنن أبوداود و إبن -١

 .۲۵۶ ، ص۴ کثیر، ج نقل از تفسیر إبن -٢

 .۲۱۵ ، ص۱ البرھان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج -۱۰۹ ، ص۱ تفسیر العیاشی، ج -٣
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ال آمن ذلك من ء و فإنى لستُ ىف نفسى أن أخطى«د: یفرما ز میین س یخود عل

ز از خطا در امان یارم نکنم و که خطا نکدانم  من خودم را باالتر از آن نمی« .»فعىل

 .١!!»ستین
ات یبه نقل از روا - س یبه بعضی از اشتباھات عل» تابشکجانی و یت«در فصل اّول 

ق یاز طر - صنجا به برخی از اشتباھات پیامبر یم و در ایا ردهکاشاره  -عه و سّنی یش
 شود: اشاره می -ات متواتر و معتبر یروا

* * * 

 و اشتباھش در نماز: صرسول خدا 
تابش کجانی در یاند! ھرچند ت ردهکت یعه و سّنی روایدر نماز را ش صاشتباه پیامبر 
را به فراموشی و  صه پیامبر کسّنت ھستند  ه تنھا اھلکان اّدعا دارد یھمراه با راستگو

 د:یگو نند و میک سھو در نماز مّتھم می
ه در نمازش فراموشی به او کسّنت است)  نند (منظور اھلک ت مییروان یھمچن«

 )۶۲(ص ».. عت خوانده استکد چند ریدست داد و نفھم
بوده و چه بسا اشتباه و خطا » بشر« صه رسول خدا کسّنت معتقدند  آری! اھل

ن ھم یند و فراموشی نداشته باشد! و اکه ھرگز خطا نکنبوده » خدا«رده است و ک می
 ن مورد:یعه در ایات شیاز روا بعضی
گفتم: ای فرزند رسول خدا!  ÷ه گفت: به امام رضا کت شده یروا» ھروی«از  -

رده است. کامبر ھرگز در نماز سھو نینند پک ر میکه فکوفه گروھی ھستند کدر 

دروغ « .٢»كذبوا لعنهم اهللاّ! إن الذ ال يسهو هو اهللاّ ال إله إال هو«پس فرمود: 

ند، ھمان ک ه سھو و اشتباه نمیکسی کند! ھمانا کند! خداوند آنھا را لعنت یگو می

 .»ست!یی جز او نیچ خدایه ھکخداوند است 

                                           
فإنى لستُ آمن أن «در اصول کافی چنین آمده است:  -۲۱۶اإلسالم، کالم  البالغة، شرح فیض نھج -١

، ۱ (نقل از أعیان الشیعة، محسن أمین، ج». ھمانا من از خطاکردن، در امان نیستم!. «»ء أخطى
 ، چاپ بیروت).۱۳۶ ص

 .۳۵۰ ، ص۲۵ جلسی، جبحاراألنوار، شیخ م -۳۲۶ بابویه قمی، ص عیون أخبار الرضا، إبن - ٢
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جانی و یعه، متوّجه تیه از طرف امام معصوم نزد شکن خداست ین لعنت و نفریو ا
 .شود!.. پس بر آنھا گوارا باد!! امثال او می

 ص إن رسول اهللا ...«ه فرمود: کت است یعبدالّله جعفر الصادق روا از أبی -

عت کرد و بعد از دو رکاشتباه  ص... ھمانا رسول خدا « .»سها فسلم ىف ركعتني

 .١»ه سالم داد!کبود 
با ما نماز ظھر گزارد و  صرسول خدا «ه فرمود: کت است یروا س یو از عل -

اضافه  زییا در نماز چیعت خواند، بعضی به او گفتند: ای رسول خدا! آکپنج ر
عت خواندی! علی کشده است؟! فرمود: مگر چه شده است؟! گفتند: با ما پنج ر

ه نشسته بود و آنگاه دو یکر گفت، در حالیبکد: پس رو به قبله نمود و تیگو می
 .٢»سجده برد

 ٣گر..یاری دیات بسی... و روا
* * * 

 و تلقیح درختان خرما (روایت گردافشانی): صرسول خدا
ش یم وبکز یرا ن -» گردافشانی«عنی خبر ی -رختان خرما ح دیماجرای تلق

 ه شھرت فراوان دارد:کم یا دهیشن
ه از درختان خرما کد یای را د گذشت. عّده از نخلستانی می صروزی رسول خدا 

نان چه یا«د: یار ھستند. پرسکباال رفته و بر سر درختان خرما مشغول انجام 
ھای  عنی شاخهی؛ »نندک ح و گردافشانی مییتلقدرختان خرما را «گفتند: ». نند؟ک می

گذارند تا بارور شوند..  ھای درخت خرمای ماده می درخت خرمای نر را روی شاخه
مردم به ».. ای داشته باشد؟! دهیار فاکن ینم اک ر نمیکف«فرمود:  صرسول خدا 

ن دند و لذا آیشکح درختان یوحی شده است، دست از تلق صه به پیامبر کنیگمان ا
رفتند و موضوع را به عرض او  صافت و نزد پیامبر یاھش کشان یسال، محصول خرما

                                           
-۱۹۹-۲۰۱ ، ص۸ وسائل الشیعة، شیخ حّرعاملی، ج -۱۸۶ ، ص۱ تھذیب األحکام، شیخ طوسی، ج -١

۱۹۸ 
 . ۲۳۳ ، ص۸ وسائل الشیعة، ج -۳۷۷ ، ص۱ اإلستبصار، طوسی، ج -۳۴۹ ، ص۲ تھذیب األحکام، ج -٢

 . ۱۰۲ ، ص۱۷ رجوع شود به بحاراألنوار، ج - ٣
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د! یداد ده دارد، ادامه مییار فاکن ید ایدانست اگر می«فرمود:  صه پیامبر کرساندند 
د! ینکردم، پس مرا بازخواست نکان ین رابطه بیمن فقط گمان و پندار خودم را در ا

ردم، بدون چون و چرا به آن عمل کان یتان بیی را براھرگاه من از جانب خداوند مطلب
، و طبق »نمک یرا من ھرگز به دروغ، سخنی را از خداوند عّزو جّل نقل نمید؛ زینک

 گر فرمود:یت دیروا

 .١»أنتُم أعلُم بأموِر ُدنياُ�م«
گاھتریشما در امور دن«  .»د!یوی از من آ

ھای  ھرچه تمامتر، تجربهت یبا قاطع صه چگونه پیامبر کم ینک مالحظه می
امبرانه و آسمانی و یھای پ افتیش را از دریرقطعی خویوی و احتمالی و غیانسانی و دن

نند و بر او که او را بازخواست نکارانش انتظار دارد یند، و از ک ش جدا مییقطعی خو
چون و چرا از وحی الھی است،  د و شرط و بییرند، و خواھان اطاعت بدون قیسخت نگ

د، حّتی یگو ان ندارد وقتی از جانب خداوند سخن میکه امکدارد  ن اظھار میینو چ
 بندد: د، و ھرگز به خداوند افترا نمییا سخنی به دروغ بازگوید، یاد بگویم و زکی کاند

َل  َولَوۡ ﴿ قَاوِ�لِ  َ�ۡعَض  َنايۡ َعلَ  َ�َقوَّ
َ
َخۡذنَا ٤٤ ٱۡ�

َ
 ٱلَۡو�ِ�َ  ِمۡنهُ  لََقَطۡعَنا ُ�مَّ  ٤٥ بِٱۡ�َِم�ِ  ِمۡنهُ  َ�

َحدٍ  ّمِنۡ  مِنُ�م َ�َما ٤٦
َ
 .]٤٧-٤٤[الحاقة:  ﴾٤٧ َ�ِٰجزِ�نَ  َ�ۡنهُ  أ

ای از سخنان را به دروغ بر ما ببندد، ما دست راست او را  امبر پارهیاگر پ«
ار ما با) کن یتوانست مانع (ا سی از شما نمیکم و یزد م، سپس گردنش را مییگرفت می

 .»او شود
ار ساخته است.. کش آشیقت را بارھا در گفتار و رفتار خوین حقیا صرسول خدا 

 د:یفرما گر مییی دیدر جا

» . ُ َعزَّ وََجلَّ نُّ ُ�ِْطُئ َوُ�ِصيُب َولَِ�ْن َما قُلُْت لَُ�ْم قَاَل ا�َّ نَا �رََشٌ ِمثْلُُ�ْم َوالظَّ
َ
إِ�ََّما أ

ْ�ِذَب ىلَعَ ا�َّ 
َ
 .٢»فَلَْن أ

                                           
 . ۱۱۸ ، ص۱۳ صحیح مسلم، ج -١

 . ۷۷۷ ، ص۲ ماجه، ج سنن إبن -٢
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د و گاھی ھم یآ تم و گمان انسان گاھی درست درمیمن ھم بشری مثل شما ھس«
ردم، کتان بازگو ینادرست. اّما ھرگاه گفتم: قال الّله! و مطلبی را از جانب خداوند برا

 .»بندم م و من ھرگز به خدا دروغ نمییگو قطعًا راست می
 د:یفرما گر مییی دیدر جا

ْتَِصُموَن «
َ

نَا �رََشٌ و�ِنَُّ�ْم خت
َ
ِتِه ِمْن َ�ْعٍض إِ�ََّما أ ََن حِبُجَّ

ْ
حل

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
َّ َولََعلَّ َ�ْعَضُ�ْم أ إىِلَ

ُخْذُه فَإِ�َّمَ 
ْ
ِخيِه َشيْئًا فََال يَأ

َ
ُ ِمْن َحقِّ أ

َ
ْسَمُع ِمنُْه َ�َمْن َ�َطْعُت هل

َ
ا أ ٍْو ِممَّ

َ
ُ ىلَعَ �

َ
قىِْض هل

َ
ْ�َطُع فَأ

َ
ا أ

ُ بِِه قِْطَعًة ِمَن انلَّارِ 
َ

 .١»هل
ی از یکن است کد؛ ممیآور ر ھستم. شما دعاوی خود را نزد من میمن ھم بش«
ند، کان یافه حق به جانبش بین دعوا زبان چربتری داشته باشد و سخنانش را با قیطرف

ه من از حّق کافت یس درکن ھرینم. بنابراکام، قضاوت  دهیز برابر آنچه شنیو من ن
گران را یب اثر ندھد و حّق دیرتم من تکام، به ح زی گرفته و به او دادهیبرادرش چ

ه من یقطعه از آتش جھّنم را به توص یکه کست ین نیرد، جز ایه اگر بگکرد، ینگ
 .»رده است!کتصاحب 
خبر است،  ن دعوا بییشه طرفیه از اندکنید بر ایفرما د میکیه تأکم ینیب نجا مییدر ا

در ذھن آنان چه ه کداند  نند، نمیک و وقتی مردم برای داوری به او مراجعه می
ان او باشند.. مگر در ھمان حادثه سرقت زره یکان و نزدیگذرد، حّتی اگر از ھمشھر می

ه ک -ھودی را یب نداد و فرد یطرف از دعاوی، او را فر یکه قبًال بحث آن گذشت، ک
وارد شدند و دعاوی خود  ÷ه بر داود کرد؟!.. مگر آن دو نفری کمّتھم ن -بری بود 

 .ردند؟!کند، او را دچار اشتباه و لغزش نرا نزد او برد
* * * 

 »:بئر معونة«و » رجیع«و حادثه  صرسول خدا
مگر گروھی او را  -خ آمده یه در تمام توارک -» بئر معونه«و » عیرج«ا در حادثه ی

اش نشد؟! چنانچه  ادی از صحابهیشدن تعداد ز شتهکب ندادند و اشتباھش منجر به یفر
 آمده است:

                                           
 .۴ ، ص۱۲ صحیح مسلم، ج -١
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ه دست به توطئه کن مکیمشر یکبه تحر» انیسف«ل به انتقام خون یله ھذیقب
ه ما کآمدند و گفتند  صش پیامبر یندگان عضل و قاره پیای زدند. نما ناجوانمردانه
م دھد.. یاران خود با ما بفرست تا قرآن را به ما تعلیسانی را از کم! پس یا اسالم آورده

ه صّحت و کنیمند بود، بدون ا ص و عالقهیحرآوردن افراد  مانیه دائمًا در اک صپیامبر 
مرثد  مرثدبن أبی«است یارانش را به ریسقم سخنانشان را بسنجد، شش نفر از 

ل یله ھذیه متعّلق به قبک» عیرج«ه بر سر آب کھمراھشان فرستاد.. زمانی  س»غنوی
از رده و سه نفر کر به دست، مسلمانان را محاصره یدند، ناگھان گروھی شمشیبود، رس

ی یکن راه، یه بردند تا بفروشند! در بکگر را به میآنھا را به شھادت رساندند و سه نفر د
» هیبن أم صفوان«ه که رساندند کگر را به میز به شھادت رساندند و دو نفر دیگر را نید

د و در یخر -شته شد که در جنگ بدر ک -» ه بن خلفیأم«آنھا را به انتقام پدرش 
 د.یعانه به شھادت رسانیرا به طور فجش، ھر دو یحضور قر

م ید و بیگرد کن و غمنایل سخت خشمگیفه ھذیله طاین حیاز ا صپیامبر 
ن ببرد.. در ھمان یرار شود و ابّھت مسلمانان را از بکل حوادث تین قبیه اکداشت 
 صنه نزد پیامبر یبه مد -دی بود یه مرد پرنفوذ و رشک -» کأبوبراءبن مال«روزھا، 
رد و کرفت، ولی با آن اظھار دشمنی نیاو را به اسالم خواند، آن را نپذ صامبر آمد. پی
اد دعوت تو یش مردم نجد بفرستی، به احتمال زیاران خود را پیاگر گروھی از «گفت: 
ه چھارده روز از آن ک -» عیرج«به خاطر تجربه تلخ حادثه  ص، پیامبر »رندیرا بپذ

دھم، پس آنھا را  من آنھا را پناه می«فت: رفت، ولی أبوبراء گینپذ -گذشت  می
را به  -تی ھفتاد نفر یو بنا به روا -چھل نفر  صب پیامبر ین ترتیبد».. بفرست!

چاھی  -» بئر معونه«أت به یبه سوی نجد فرستاد.. ھ س» منذربن عمرو«سرپرستی 
را با  س» بن ملحان حرام«دند.. مسلمانان یرس -م یسل عامر و بنی ن بنییان سرزمیم

اش را نخوانده،  فرستادند، اّما ھنوز نامه -عامر  بزرگ بنی-» لیعامربن طف«ای نزد  نامه
، »م!ینک ما عھد أبوبراء را نقض نمی«ردند و گفتند: کعامر از او اطاعت ن شت! بنیکاو را 

د ردنکز مردانه دفاع یم ھمراه او آمدند و بر مسلمانان تاختند و آنان نیسل ل بنییاّما قبا
ان یه رمقی داشت، از مک  عبکدند.. یبه شھادت رس س» دیبن ز عبک«تا ھمگی جز 

 -احزاب  -نه برگشت و بعدھا در غزوه خندق یشتگان، خود را نجات داد و به مدک
ارانش ین یا ھفتاد تن از بھتریه در آن چھل کن حادثه یاز ا صد.. پیامبر ید گردیشھ
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رد! کار را أبوبراء کن یا«ه: کد ین شد و به درد نالیرا از دست داده بود، به شّدت اندوھگ
 .١»دم!یترس من اصًال دوست نداشتم و از عواقب آن می

ت یم بشرکبه ح -ھمچون تمام انسانھا  -امبر خدا ھم یم، پینیب ه میکھمانگونه 
 .پردازد!! می -م یدیه دکآنگونه  -بش را یخورد و تاوان فر ب مییفر

 م:یپرداز ن موضوع اختصاص دارد، مییه به ھمک» ھا جواب نامه«نون به کا
* * * 

 »:عصمت«ها در رابطه با  جواب نامه
ن مّتھم یبه دفاع از خائن -سھوًا  -عنی بنده) رسول خدا را ید: شما (یا فرموده

ن یست و چنیل وقوع آن نیاری دلکه نھی از کد ید و خوب بود توّجه داشتیا ردهک

َوٱۡخفِۡض ﴿: هین قلمداد شده، ناسزاست و در آیه اسوه مؤمنک صبر رسول خدا  اّتھامی
ّلِ ِمَن ٱلرَّۡ�َةِ لَُهَما  منظور ھشدار و انذار  .»ن مباشیمدافع خائن« .]٢٤[اإلسراء:  ﴾َجَناَح ٱ�ُّ

 د:یفرما ه وقتی میکامبر.. چنانیخ و سرزنش پیبه اّمت است؛ نه توب

ّلِ َجَناَح َوٱۡخفِۡض لَُهَما ﴿  .]٢٤[اإلسراء:  ﴾ٱلرَّۡ�َةِ  مِنَ  ٱ�ُّ
 .»و بال فروتنی را بر آن دو (پدر و مادر) فرو آور«

را یباشد؛ ز ن مییر مسلمیاست، ولی منظور سا صه خطاب به پیامبر یظاھر آ
 ه، پدر و مادر نداشت.یدر زمان نزول آ صپیامبر 

 (جواب):
چ نسبتی به ینجانب، ھیه اکد در نظر داشت یاّوًال در رابطه با مطلب فوق، با

 ».باش!ن میمدافع خائن«د: یفرما ه به او میکن خداست یه اکام، بل نداده صپیامبر
م ینکوله کج و کسازی او،  م تا قول خدا را در جھت مطلقیستین» امبرپرستیپ«ما 

ند! اگر سخن که خداوند نتواند بازخواستش کم یو آن مقام را حّتی باالتر آن بدان
شتن را یم و خوییار خود را اصالح نماکد افیبر ما گران است، با ص  خداوند به رسولش

 م!.یاوریرا به سطح مأنوسات خود به قرآن یه آکم؛ نه آن یق دھیالم الھی تطبکبا 
شه نھی از ی، آری! ھم»ستیدادن آن ن نھی از عملی، انجام«د: یا ه فرمودهکنیًا ایثان

ل انجام آن است و مورد یای از موارد، دل ست، ولی در پارهیدادن آن ن انجامل یعمل، دل
                                           

 .۱۹۲-۱۹۴ شناسی، شریعتی، ص اسالم -١
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امبرش یه، بالفاصله به پیرا خداوند در ھمان آیباشد؛ ز ی از آن موارد مییکفوق 

َ َ�َن َ�ُفورٗ ﴿ د:یفرما می ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ از خدا آمرزش . ]۱۰۶[النساء:  ﴾١٠٦� رَِّحيٗما َوٱۡسَتۡغفِرِ ٱ�َّ
دفاع از «ه کدھد  به خوبی نشان می» استغفار«واژه ».. م استیه او غفور و رحکبطلب 

رفته، چه الزم یه صورت نپذکان بوده، و إّال چرا برای عملی یدر م -سھوًا  -» نیخائن
در قبال  صری به پیامبر که تذکه، عالوه بر آن یم: آییاست؟! و اگر بگو» استغفار«به 

ه مراقب بوده مدافع کز ھست یری به ھمه مسلمانان نکش آمده بود، تذیه پکی یخطا
ش آمد، فورًا جبران نموده و از خدا استغفار بطلبند، یخائنان نباشند و ھرگاه اشتباھی پ

 .ست!ین نظر نیسی مخالف اکالبته 

ّلِ ِمَن ٱلرَّۡ�َةِ َوٱۡخفِۡض لَُهَما ﴿ هیثالثًا اّما آ ٱۡخفِۡض وَ ﴿ :هیبا آ .]٢٤[اإلسراء:  ﴾َجَناَح ٱ�ُّ
ّلِ مَِن ٱلرَّۡ�َةِ لَُهَما  ر یه اخیرا در رأس آیست؛ زیاس نیقابل ق. ]٢٤[اإلسراء:  ﴾َجَناَح ٱ�ُّ

 د:یفرما می

نَزۡ�َ ﴿
َ
آ أ ٓ إِ�َّ َرٮَٰك ٱ�َّ  َ�ۡ�َ  �َِ�ُۡ�مَ  بِٱۡ�َقِّ  ٱلِۡكَ�َٰب  إَِ�َۡك  ا

َ
ُ اِس بَِمآ أ  .]١٠٥[النساء:  ﴾ٱ�َّ

ن مردم بر اساس آنچه خدا به تو یم تا بیا ردهکتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کما «
 .»نیکنشان داده است، داوری 

تاب که کامبر است؛ چون یه مطلب، خطاب به پکدھد  ه به خوبی نشان میین آیا
م که مسلمانان موّظفند، طبق آن حیلکو ھم  صفقط بر او نازل شده و ھم پیامبر 

ر ین مطلب بوده و منظور، سایجدای از ا صه پیامبر کتوان گفت  نند و نمیک
 .مسلمانھاست!

َجَناَح َوٱۡخفِۡض لَُهَما ﴿ سوره إسراء ۲۴ه یه چون به ھنگام نزول آکاس آن یق
ّلِ   ۱۰۵ه یشود، با آ ه شامل او نمیی، پدر و مادر نداشته و لذا مفاد آصپیامبر  ﴾..ٱ�ُّ

ح دارد قرآن به یه تصرک. ]۱۰۵[النساء:  ﴾اُ�ن لِّلَۡخآ�ِنَِ� َخِصيمٗ َوَ� تَ ﴿ سوره نساء
ند و کم کاتش حید بر طبق محتوینازل شده و نسبت بدان موّظف است و با صپیامبر 

اس یآمرزش طلبد، قن مورد از خدا ین نباشد و برای اشتباه خود در ایھرگز مدافع خائن
 الفارق است. مع

ات یھیت بدیالأقل نسبت به رعا -د یا ش فرمودهینامه خوه خود در کچنان -و ما 

َوَ� تَُ�ن لِّلَۡخآ�ِنَِ� ﴿ه یه جنابعالی به شأن نزول آکم، شگفتا یمنطق ملتزم ھست
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طبرسی آمده، توّجه » انیمجمع الب«ر یعه، مانند تفسیتب شکه حّتی در ک﴾ اَخِصيمٗ 
ه نسبت به مسلمانان و کتی ینبنابر ُحسن  صاند: رسول خدا  ه نوشتهکد یا نفرموده

ی از یک -ش آمده بود یه پکه در سرقتی کرد کھود داشت، گمان یه نسبت به کنی یبدب
ھودی به نام یار مرد کخطا -ده بود یزرھی دز» رقیطعمه بن أب«مسلمانان به نام 

ند و ک ت میینشان، از مرد مسلمان حمایت بیمکبوده است، و در ح» ریدبن سمیز«
ه نازل شد و یه آکھودی را مورد عتاب و عقاب قرار دھد، یه مرد کخواست  می

 .رون آورد!یرا از اشتباھش ب صپیامبر
ند و سپس وحی الھی، او کدر قضاوت اشتباه  صه پیامبر کن بود کرابعًا آری! مم

ثابت نشده و  صر پیامبر ین مقام در اسالم برای غیرون آورد، ولی ایرا از اشتباه ب
بودن  »اسوه«ن مطلب، خللی بر یرا مشمول آن شمرد! و قبول ا توان ائمه نمی

بود و اگر » اسوه«ت وحی، یبا توّجه به ھداصرا پیامبر یسازد؛ ز وارد نمی صپیامبر
دچار  -مقام  افراد بزرگ و عالی -اری از افراد بشر یم، مانند بسیوحی را از وی جدا ساز

ه کنیمعصوم بود و نه ا» وحی«ا به بن صگر، پیامبر یعبارت د  به ١شد! اشتباه می
و سرمشق مسّلم برای مسلمانان » أسوه حسنه«ل ین دلیداشت و به ا» عصمت ذاتی«

ح نموده و وی را در حفاظ خود قرار داده بود، و یش را تصحیھا شهیه وحی، اندکاست 
 د:یفرما رد؟.. میکر یتوان تفس م را چگونه مییه از سوره تحرین آیإّال اّول

َها ﴿ ُّ�
َ
� ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ َحلَّ  َما

َ
ُ  أ ۡزَ�ِٰجَكۚ  َمۡرَضاَت  تَۡبَتِ�  لََكۖ  ٱ�َّ

َ
ُ  أ  رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ

 .]١[التحریم:  ﴾١

رده است، به خاطر راضی و که خداوند بر تو حالل کزی را یامبر! چرا چیای پ«
خداوند آمرزگار مھربان است (و تو نی؟ ک خوشنود ساختن ھمسرانت، بر خود حرام می

 .»بخشد) را می
ح یرده بود و خداوند راه صحکاشتباه  صه رسول خدا کتوان گفت  ن مییا جز ایآ

ت قرآن و اصالت یه حّقانکتی یزات اسالم و واقعیرا به او نشان داد؟! از افتخارات و مم
ش در قرآن آمده، به امبریه انتقادات خدا بر پکن است یدھد، ا را نشان می صپیامبر 

                                           
ٓ ﴿فرماید:  خداوند به پیامبرش می -١ َما ۠ �ََ�ٞ قُۡل إِ�َّ نَا

َ
بگو: جز این «] ۱۱۰[الکھف:  ﴾ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ  �

 ».شود این تفاوت) که به من وحی می نیست که من ھم بشری مثل شما ھستم، (تنھا با
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اد یدھند و خطا و لغزشش را  ه او را مورد سرزنش قرار میکاتی یه تعداد آکای  گونه
تاب ضاّله کتاب ما، ھمچون کد!.. یستا ه او را میکاتی است یشتر از آینند، بک می
سی و موسی و یش در باب و بھاء و عیه مملّو از ستاکان یان و بھائیھودیان و یحیمس

 -الت یھات و تأویه با توجکقتًا ما را نسزد یست! حقیحّق خودشان است، ن گران درید
م و از ینکامبرش را از قرآن حذف یم انتقادات خدا از پیخود، بخواھ -ح یناصح

 م!.یاھکب -گانه و ممتاز است ید، ن موریه در اک -افتخارات اسالم 
ان خدا و یگرفت، امری م نجانب قراریم مورد استناد اید: آنچه از سوره تحریا فرموده

 .رسول بوده است؛ نه ابالغ رسول و اطاعت خلق!
 ه:کنم ک (جواب): متقابًال عرض می

ۡزَ�ِٰجَك ﴿: هیاگر آ
َ
ُ لََكۖ تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت أ َحلَّ ٱ�َّ

َ
َها ٱ�َِّ�ُّ لَِم ُ�َّرُِم َمآ أ ُّ�

َ
� ن یفقط ب ﴾َ�ٰٓ

ھدی «و » ھدی للناس«ه فرموده: کت عمومی یتاب ھداکخدا و رسولش بود، چرا در 
تاب و به صورت کآمده است؟ چرا خدا، آن را خارج از » نیر للعالمکذ«و » نیللمتق

 .امبرش وحی نفرمود؟!یخصوصی به پ
و زنانش  صات قرآن را فقط خاّص پیامبر یه تأّسف است اگر ما برخی از آیار مایبس

ن و یدر امر د صه رسول خدا کم. مطلب آن است یت عمومی بدانیو به دور از ھدا
ه یی با ماریکجھت بر خود ھمچون نزد بود و اگر امری را بی» اسوه«ردار اجتماعی، ک

نمود، چه بسا  به خاطر زنانش حرام می -بود  صز مصری پیامبر ینکه ک -قبطی 
زھا، حاللی را بر یاری از امور، به خاطر بعضی چیردند و در بسک گران به او تأّسی میید

 د.یح نمایار او را تصحکه کن رو خداوند الزم دانست یردند و از اک حرام می خود
ه ک -ُبعد آن  یکا ال أقل یو  -م یز، در ابتدای سوره تحریگر نیر مطالب دکفلسفه ذ

سی کنند، ھریه ھمگان ببکست ین نیبا زنانش اشاره دارد، جز ا صبه مسائل پیامبر 
رو  التی در درون خانواده خود روبهکن مشیا چنن است بکمم -امبر ھم باشد یو لو پ -

ل یه خالف مکند؟ چه انذارھا برای زنانی کد در برابر آنھا اّتخاذ روش یشود و چگونه با
ست یابند، مطرح است؟ و صفات زن خوب چی ی مییھا رتشان، وسوسهیوسیکشوھران ن

و به  -ن رو یاخواھد؟ از  ز میین صه خداوند اّتصاف به آن را از ھمسران پیامبر ک
 صرات به پیامبر کل تذیمکبالفاصله پس از ت -ات یت عمومی آین ُبعد ھدایجھت ھم

 د:یفرما ه بعد مییو زنانش در آ
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  قُٓوا

َ
ۡهلِيُ�مۡ  أ

َ
 َعلَۡيَها َوٱۡ�َِجاَرةُ  ٱ�َّاُس  َوقُوُدَها نَاٗر� َوأ

َ  َ�ۡعُصونَ  �َّ  ِشَدادٞ  َمَ�ٰٓ�َِكٌة ِغَ�ٞظ  ٓ  ٱ�َّ َمَرُهمۡ  َما
َ
 .]٦[التحریم:  ﴾٦ يُۡؤَمُرونَ  َما َو�َۡفَعلُونَ  أ

مان) و یا زمش، مردم (بییه ھکش را از آتشی ین! خود و خانواده خویای مؤمن«
ر و یه خشن و سختگکاند  د. فرشتگانی بر آن گمارده شدهیسنگھا ھستند، محفوظ دار

زی را ینند و ھمان چک شان دستور دھد، نافرمانی نمییھرچه خدا بدزورمند ھستند. 
 .»اند ه بدان مأمور شدهکدھند  انجام می

ر ید و مطلب غیه رمزگونه سخن بگوکبه دور است » تیتاب ھداک«آری! از ساحت 
اتش یا برخی از آیت شوند، و یله آن ھدایه مردم نتوانند به وسکقابل فھم داشته باشد 

 .گران نباشد!یبوده و قابل استفاده برای د سانیکخاّص 
شان  شود تا مردم از غلو درباره تابشان، باعث میکامبران: در یر خطاھای پکبعالوه ذ

ه به کرند و به جای ھدفی یتھای فوق بشری در نظر نگیزند و آنان را شخصیبپرھ
 نگردند!.» ھدف«اند، خود  خته شدهیش برانگیسو

ام:  ه چرا گفتهکد یا راد گرفتهینجانب ایابتدا به ا ۴۲-۴۳در نامه خود، در صفحات 
اند، و خاطرنشان  آورده» ح مسلمیصح«ن و از جمله یرا ھمه موّرخ» گردافشانی«خبر 

ه کنید: ایا اند! سپس فرموده اوردهین خبر را نیز، این نیه حّتی ربع موّرخکد یا ساخته
ح یداد، صح ی انجام نمییتنھا اری را بهکچ یھ صتابش آورده: پیامبر کدر » لیکھ«
شد  نه خارج مییه از مدکھنگامی  -ن ین جانشییه ھرگز آن حضرت در تعکست؛ چراین

ه در آن به رسول کا منظور از استناد به خبری ید: آیا دهیرد و پرسکسی مشورت نکبا  -
ای یم؛ شما نسبت به امور دنکایأنتم أعلم بأمور دن«ه فرمود: کاند  نسبت داده صخدا 

گاھتر و مجری حدود الھی و معّلم  صن پیامبر ین جانشییه تعک، آن است »دیخود آ
گاھتر از پیامبر یه تازه مردم نکوی است یاسالمی، از امور دن ھستند؟  صز به آن آ

ات مبنی بر ین آیاق ایه سکد یا م آورده و مطرح ساختهیرکات متعّددی از قرآن یآنگاه آ
جا کن عموم را از ینجانب خصوص ایاز رسول خداست و اچون و چرا  اطاعت عاّم و بی

ن ید: خّط بیا نی از رسول خداست؟ و گفتهیام: منظور فقط اطاعت د ه گفتهکام  آورده
ن ید؟ مقصود شما از استناد به خبر گردافشانی و اینک م مییجا ترسکرا » این و دنید«
 ات چه بوده است؟یآ

 ه:کرسانم  (جواب): در رابطه با مطالب فوق به عرض می 
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ن اخبار ین نشده بودند.. در ابتدا ھمیخ در قرن اّول و دوم ھجری تدویاّوًال ھمه توار
ن از آنھا یخ قرار گرفت و موّرخیه مبنای نگارش توارکو امثال او بود » مسلم«ات یو روا

ده روی داد.. در ین پدیز ھمیعه نیش ه درکنیما اکردند؛ کن آثارشان استفاده یدر تدو
ن از آنھا نقل مطلب نموده و یریه ساکو امثال آن بود » افیک«تب کابتدا فقط 

 د.یق به شھرت رسین طریضوعات از امو
» مشھوری«ه خبر کن بود ینجانب ایز، منظور این» گردافشانی«در رابطه با خبر 

ان یاو باشد، ولی به ھرحال مخ یه مسلم و روات و مشایاست؛ ھرچند شھرتش از ناح
 رده است.کدا یافته و شھرت پیاھل اثر، نشر 

ن یدھد، چن فرمان می صه به اطاعت از رسول خدا کات قرآن یًا ھرگاه ما از آیثان
باشد،  می صع اقوال و افعال پیامبر یه منظور اطاعت عام و تام از جمکم ینکبرداشتی 

رو او ید، پیطرز لباس و غذا و بھداشت و... ھم باّفاشی و باغبانی و کی و یحّتی در بّنا
 .بود!

امر و نّصی آورده  صه رسول خدا کاست.. مسّلمًا ھرجا » امر«در برابر » اطاعت«
اورده و صرفًا یه نّصی نکولی آنجا  ١عش باشند،یمط -زن و مرد  -د مسلمانان یباشد، با

وت فرموده و فرمانی نداده، کا اساسًا سیار برده و کقه شخصی را در موردی به یسل
عّالمه «ه کنند؛ چنانکاّتخاذ روش  -م اسالم یه تعالیبر پا -ه خود کمسلمانان آزادند 

ة البالغة«تاب خود کدر  -از علمای بزرگ ھند  -» دھلوی ه اقوالی یلک«آورده:  »حجّ

ه کنی یاقوال و آرای د -۱ست: یرون نیصادر شده، از سه بخش ب صه از پیامبر ک
ط بنا به یه در رابطه با مسائل محکی یآرا -۲دھند  ل میکیرا تش» سّنت«و » تابک«
نه مطالب یات نبوی در زمیداشته؛ مانند روا ات شخصی خود ابراز مییار و تجربکاف

 -۳س است کمنع صی زمان پیامبر کن آرای پزشیتر ه طی آن، معقولکطّبی 
ان و یکش به نزدیال شخصی خوھا و احو قهیدر رابطه با سل صه پیامبر کسخنانی 

د: بنا یگو دھلوی می».. کاش در امر غذا و پوشا قهیداشته؛ مانند سل ھمسرانش ابراز می

                                           
ُ  قََ�  إَِذا مَِنةٍ ؤۡ ِمٖن َوَ� مُ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿فرماید:  چنانچه می -١ ۥٓ  ٱ�َّ ۡمًرا َورَُسوُ�ُ

َ
ن أ

َ
 ٱۡ�َِ�َةُ  لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

ۡمرِهِمۡ  ِمنۡ 
َ
کنند، ھیچ مرد و زن مؤمنی، ھرگاه که خدا و رسولش به امری حکم . «]۳۶[األحزاب:  ﴾أ

نشان  -که از ادات شرط است  -» إذا«جمله، جمله شرطی است و ». اختیاری از خود در آن ندارند
 ، مسلمانان ملزم به اطاعت از پیامبر ھستند.»ھرگاه امری باشد«دھد که  می
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تاب ک«، مسلمانان فقط در اطاعت از صده از پیامبر یات روشن قرآن و اخبار رسیبه آ
د، ماری شدنیستند اگر دچار بیگر آزاد بوده و مجبور نیملزمند و در شؤون د» و سّنت
ت یزدن و... از او تبع کو طرز مسوا کا در غذا و پوشایبروند و » طّب النبی«سراغ 

 .نند!ک

و « .]٤-۳[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ﴿: هیدر مورد آ
وحی ه بدو کامی است یه ھمان وحی و پکنید، مگر ایگو سخن نمی  از روی ھوی و ھوس

ردارش از جانب وحی بوده کتمام گفتار و  صد: پیامبر یا ردهکه استناد ک .»شود می
ن مورد بسنده یدر ا -از علمای بزرگ ھند  -» محّمد منظور نعمانی«است! به نظرات 

ه دچار ین آیبعضی از مردم، اغلب در مفھوم ا«تابش آورده است: که در کم، آنجا ینک می
آورده، وحی بوده است!  بر زبان می صه ھرچه پیامبر کارند پند ن مییاشتباه شده، چن

ه ھرآنچه را کن است یه، این آیست.. منظور از این پندار درست نیه اکدر صورتی 
عت ارشاد فرموده، از یا به عنوان دستور و شریبه خداوند نسبت داده  ص  رمکرسول ا

با  صه گفتار پیامبر کم وحی را دارد. مسّلم است که حکطرف خود نگفته، بل
توان جزء وحی به  ا را نمییرام، در مورد امور دنکا سخنانش با صحابه یاش  خانواده

 .١»حساب آورد
».. موضوعات«و » امکاح«م: یرو ھست نی، با دو مبحث روبهیاصوًال ما به لحاظ د

و ه درباره حالل و حرام کن و نواھی الھی است یعبارت از مجموعه فرام» نیام دکاح«
ه کاموری است » نیموضوعات د«مبانی و شؤون حق و ناحق صادر گشته است، و 

ام، مسلمان موّظف به اطاعت محض کرد.. در رابطه با احیگ ام به آنھا تعّلق میکاح
 نند.ک ن میییان اجتماعی آنھا تعکاست، ولی موضوعات را خود مردم و ار

ا یه آکن یندارد، ولی در ا چ بحثی وجودیست، ھیچ» ارکزنا«م که حکنیمثًال در ا
د از راه مراجعه به یه باکاست » موضوعی«شود، مطلب  ا نمییشود  س میکشامل فالن 

دگی جامعه مشّخص گردد.. حّتی در یق در سازمانھای رسیافی، و بحث و تحقکشھود 
گران بھتر از او یدانست و د را نمی» موضوعات«چه بسا خود او،  صزمان پیامبر 

دانستند  گری مییرده بود، اعراب دکا زنا یابانی سرقت یا آن عرب بیه آکنیا دانستند؛ می
ه چطور کتوان گفت  ان ناظر نبود!.. نمییه بر جرک صه شاھدش بودند؛ نه پیامبر ک

                                           
 .۵۶-۵۷ دین و شریعت، محّمد منظور نعمانی، ترجمه قاسمی، ص -١
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دانست! و بر  نمی صدانستند و پیامبر  ن میینش هیاری را چند عرب بادکزنای زنا
 صاند تا در برابر نّص رسول خدا  فتهن سخن را گید گفت: پس این اصل ھم نبایھم

 .به خود اجازه اجتھاد دھند!!
ار کص زنایبرای تشخ -ه چھار نفر است ک -الزم  ه فرمان رجوع به شھودکقرآن 

دانست.. مسأله  را نمی» موضوعات«ھمه  صه پیامبر کدھد  داده، خود گواھی می
ح یت جامعه تشریریشروط الزم را برای مد صن است.. پیامبر یز چنینی نیجانش

امت برای یام قین شروط تا قیو ا -س است که در قرآن و سّنتش منعک -نموده بود 
نند و کن یید تعیق آن را در ھر زمان، مردم بایانتخاب رھبری باقی است، ولی مصاد

 -ه امور فرمان داده یلکم در یرکه در قرآن کچنان -» قیتحق«و » رکتف«د از راه یبا
 -س است که در قرآن منعکھمانگونه  -» شورا«ق یابند و از طریشخص مربوطه را ب

دخالت » موضوع«ن یخواست در ا می صند. اگر پیامبر یل نماینسبت به او اظھار تما
ه با فاصله و گذشت زمانی کژه یار را انجام دھد؛ به وکن یشه اید، الزم بود برای ھمینما

ن ییروند و تع ان آن، رو به فزونی مییشود و مّدع ادتر میی، اختالفات زصاز پیامبر 
انجامد، ولی  می -م ینیب ه امروز میکھمانگونه  -ادتر یالت زکمقام رھبری به مش

ن زمامدار را از ابتدا به عھده خود مردم ییرد و تعکاری را نکن یچن صرسول خدا 
» نییامور د«ی ین فصل جداین نھاد.. و ایّلفکرا به عھده م» موضوع«ص یسپرد و تشخ

 .است!» وییامور دن«از 
د، مسّلمًا یا آورده صه جنابعالی در اطاعت از پیامبر کاتی ین، تمام آیثالثًا بنابرا

در مورد آن  صاز رسول خدا » نّصی«ه کمورد قبول است، ولی شامل اموری است 
ست، ما ین صه نّصی از رسول خدا کس اگر در اموری کشود؛ و برع وجود ندارد، نمی

به اسالم اضافه  صم به عنوان اطاعت از پیامبر یم و بخواھینکنی وضع خود قانو
د، به معنای آن یا ردهکر که ذکاتی یروی از آیم! پیا ردهکات فوق رفتار یم، خالف آیینما

ز یان نیم، و إّال سنّ ینکروی یم و پیابیرا در ھر مورد ب صم واقعی پیامبر که حکاست 
 -ض بود یه مرک -ش کروزھای آخر عمر مبار صند: چون پیامبر یتوانند بگو می
ن یه او امام جماعت مسلمکفرستد و راضی بود  را به جای خود به مسجد می سر کأبوب

فرستد و...، ھمگان  ا مسلمانان را به سرپرستی او به حج مییبه جای خودش باشد، 
 نیاطاعت نموده و او را جانش صنات قرآن از رسول خدایات بیه آید بر پایبا
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نی یار دکبرای  صه پیامبرکسی را که: کنند کن استدالل یبدانند! و چن صپیامبر
 برکه علی به أبوبکای  نم؟ جملهکین نییامان تعیار دنکرد، چگونه ما برای کن ییتع

ال نستقيلك أبدا! قد الناس فيقول: واهللاّ! ال نقيلك وفيقوم عىل ىف أول «ه: کفرمود 

مك رسول اهللاّ لتوحيد  رك لتوجيه دنيانا؟قدّ ه کسی کن یاّول«. ١»ديننا، من ذالذ يؤخّ

م یخواھ م و نه مییزن عت تو را به ھم مییبرخاست، علی بود و فرمود: به خدا قسم! ھرگز نه ب
ن ینی است معیه امری دکتو را برای امام جماعت ما  صه تو آن را به ھم بزنی! پیامبر ک
ندازد و به تو یمان عقب بیایار دنکه تو را از کد شو سی حاضر میکش انداخت، چه یرد و پک

 .»راضی نشود؟
ه خائن از آب کگماشت  اری برمیکاشخاصی را به  صرابعًا چه بسا پیامبر 

ه ک -مصطلق  را به سوی قوم بنی» طیمع دبن عقبه بن أبییول«ه کآمدند! چنان درمی
ه آن قوم به استقبال کن یرد و ھمیات بگکفرستاد تا از آنھا ز -مسلمان شده بودند 

دبن عقبه بن یت ولیشتافتند، چون در زمان جاھل صنده و فرستاده پیامبر ینما
مه راه برگشت و نزد رسول یط با آنھا اختالف داشت، روی برتافت و در نیمع أبی
ردند و مرا راه کات خودداری کمصطلق از دادن ز قوم بنی«بازگشت و گفت:  صخدا

ن نبود و آنھا حّتی به یه چنیک، در حال»سلمانان ھستند!ای جنگ با میندادند و مھ
ه کارزار شد کج داد و آماده یفرمان بس صن رو، پیامبر یاستقبالش آمده بودند.. از ا

 ه نازل گشت:یآ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َجآَءُ�مۡ  إِن َءاَمُنوٓا ن َ�َتبَيَُّنٓوا

َ
ْ  أ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  قَۡوَمۢ� تُِصيُبوا

ٰ َما َ�َعلۡ َ�ُتۡصبُِحو  .]٦[الحجرات:  ﴾٦ َ�ِٰدمِ�َ  ُتمۡ اْ َ�َ
د. ینکق یز) تحقیای مؤمنان! اگر فاسقی برای شما خبری آورد، (قبل از ھرچ«

گاھی به قومی صدمه بزن  .»دیمان شویش پشیار خوکد و بر یمبادا از سر ناآ
ه نشان کاند  ردهکه، گزارش ین آیعه و سّنی، شأن نزول فوق را برای این شیمفّسر

ل آن یرد، دلک نده در امری انتخاب مییشخصی را به عنوان نما صدھد، اگر پیامبر می
ھفتاد نفر  ÷  ان مصون بوده باشد.. مگر موسییه شخص مزبور از خطا و طغکست ین

                                           
و إبن » سیوطی«و » تاریخ طبری«این روایت در  -۱۶ ، صقتیبه دینوری اإلمامة والسیاسة، إبن -١

 نیز آمده است.» دارقطنی«و » عساکر
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  چ مانعین، ھیبنابرا ١امدند؟یار درنکاز زبدگان اصحابش را انتخاب ننمود و خائن از 
نی و چه یچه برای جانش -در انتخاب افراد  صه پیامبر کنیشرعی و عقلی برای ا

 .خورد! رده باشد، به چشم نمیکسانی مشورت کبا  -گر یبرای امور د
رد، کانتخاب ن» فارس«را به سمت فرماندھی » منذربن جارود عبدی«، س یمگر عل

  و مگر نه ٢وست؟یه پیعد به معاود و بیالمال را دزد تیرده و اموال بکانت یه او خکنیبا ا
اشتر نخعی مشورت  کندگان و وّالت خود با مالین بعضی از نماییدر تع س یه علکآن 
ه کرادی در مشورت با مردم وجود دارد؟ چه سندی در دست است یرد؟ پس چه اک می

سی کبا  -شد  نه خارج مییه از مدکھنگامی  -ن ین جانشییچگاه در تعیھ صپیامبر 

وََشاوِرُۡهۡم ﴿ اتیند؟ آکمشورت ن» موضوعی«در مسائل  صرد؟ چرا پیامبر کنمشورت 
ۡمرِ 

َ
ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿ و ﴾ِ� ٱۡ�

َ
 د اطاعت شود؟یجا باک ﴾َوأ

» موضوعات«رد، ولی در ک سی مشورت نمیکبا  ص  امبر خدای، پ»امکاح«آری! در 
رده باشند، ما کر نکز آن را ذینخ یه توارکن یفرمود و به فرض ا مسّلمًا مشورت می

 م.یّلی شوکر اصول کم منیتوان نمی
وی یدر امور دن صه پیامبر کست یح نین صحید: ایا در صفحه بعد متعاقبًا فرموده

 .]۳۶[اإلسراء:  ﴾َوَ� َ�ۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعۡلمٌ ﴿ هیبا وجود آ -۱را: یرد؛ زک اشتباه می
بود تا به  صدور از ساحت رسول خدا  .»!نکروی مینداری پعلم   ه بدانکزی یو از چ«
ه رسولش کنی است ین چه دیآخر ا -۲ه در آن علم ندارد، فرمان دھد. کاری ک

ه خبر گردافشانی مسّلمًا جعلی است و کد یا د؟ و مطرح ساختهیگو ندانسته سخن می
 .نند!کاجتھاد  صاند تا در برابر نّص رسول خدا  آن را ساخته

 ه:کن است ی(جواب): عرض بنده ا
چگاه در یھ صه پیامبر کن باور است یقت ناشی از ایاّوًال سخن جنابعالی در حق

اإلجرا بود، در  نمود، الزم س میکه به ھرکای  هیرد و ھر توصک چ امری اشتباه نمییھ
ّرر نشان که مکات قرآن یبه شھادت آ صه آن فرض غلط است و پیامبر کصورتی 

                                           
ِ قَۡوَمُهۥ َسۡبعَِ� رَُجٗ� َوٱۡخَتاَر ُموَ�ٰ ﴿ -١ ّ و موسی ھفتاد مرد را از میان قوم . «]۱۵۵[األعراف:  ﴾ِميَ�ٰتَِنا ل

 ».خود برای میعادگاه برگزید...
 .۷۱ ، نامه۵اإلسالم، جزءالبالغة، شرح فیض  نھج -٢
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ذِنَت لَُهمۡ ﴿ -م یا داده
َ
ُ َعنَك لَِم أ ُ لََك ﴿ ﴾َ�َفا ٱ�َّ َحلَّ ٱ�َّ

َ
ٓ أ َها ٱ�َِّ�ُّ لَِم ُ�َّرُِم َما ُّ�

َ
� ٰٓ�َ﴾ 

﴿ ٰٓ ام کحافت و ابالغ وحی و اینه در در -در امور عاّدی زندگی  -و...  ﴾١َعبََس َوتََو�َّ
 شد. دچار اشتباه می -الھی 

م خدا و شرع تلّقی کداد، آن را به عنوان ح می ن، ھرگاه در امور عرفی نظرییبنابرا
ف وحی یه اظھار نظر عاّدی او را در ردکسانی کجتًا جا داشت به یرد. نتک نمی

است..  ص  نیامبر راستیردار پکن یند، اکاند، ھشدار دھد و حّتی آنھا را مذّمت  آورده

نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿ از
َ
ه به من وحی کمن بشری مثل شما ھستم « .]١١٠[الکهف:  ﴾�

� رَُّسوٗ� ﴿ و »شود می ا من به جز بشری (مثل شما) یآ« .]٩٣[اإلسراء:  ﴾َهۡل ُكنُت إِ�َّ �ََ�ٗ

 صسو پیامبر یکه از کشود  ن مستفاد میی، ھم»ستم؟یه از جانب خدا فرستاده شده، نک
امًال معصوم کن جھت، یو از ا-رساند  میامدھای او را یبوده و پ با مبدأ عالم در ارتباط

ت، مثًال درباره شتری به خطا، یم بشرکن بود به حکگر ممیو از سوی د -است 
ان ھجرت او یشتر از او در آن مورد بداند!.. مگر در جریند و شتربانی بکاظھارنظری 

 .نند؟!کرد تا راه را اشتباه نکر نینه، شخص بلدی را اجیر به مدکوأبوب
داند، ولی  ند مطلبی را میک ه آدمی گمان میکشود  نجا ناشی مییاشتباه از اًا یثان

وال تقف ما ليس «ن، موضوع شامل یست.. بنابرایاّطالعاتش برخالف گمانش، درست ن

رد ک د و تصّور مییگو ه اشتباه میکدانست  نمی صرا پیامبر یشود؛ ز نمی »لك به علم
 .گرفته است! ه ھمه اطراف و جوانب موضوع را در نظرک

ح نباشد، ولی مستندات جنابعالی آن را ین است صحکمم» خبر گردافشانی«ثالثًا 
خبر  صبرای پیامبر » عصمِت خارج از وحی«ری یتوان با در نظرگ ند. نمیک رّد نمی

و اگر قرار باشد خبر را رّد  -ه، خود باطل است ین نظریچون ا -مزبور را مردود شمرد 
ه منحرفان، کن خبر باعث نشده یگری باشد و مسّلمًا ایشواھد و آثار ده ید بر پایم، باینک

در » اجتھاد در برابر نّص «را یداشته باشند؛ ز صنافرمانی از رسول خدا  کمستمس
» ُعرفی«د و از امور یگو ن مقوله، سخن نمییث فوق در اینی است و حدیرابطه با امور د

 آورد. ان مییسخن به م» موضوعی«و 
نداشت و چه بسا » عصمت ذاتی« صدھد پیامبر  ه نشان میک -فشانی خبر گردا

ه ک -» لیکھ«ا سخن امثال یو  -شد  ن، دچار اشتباه مییدر مسائل خارج از د



 ٤٤٩  عصمت

 

 

، »حجر إبن«ه کدام باعث نشده کچ یھ -نمود  مشورت می» موضوعات«در  صپیامبر
را یند!! زکمعرفی » معذور«ملجم را  ، إبن»حزم إبن«ایو » مجتھد مأجور«ه را یمعاو

ه مجتھد در استنباط آن کنی یام دکمجرای خبر مزبور، مجرای موضوعات است؛ نه اح
 -ھر دو  -عه و سّنی ین فقھای شیی بیگو ضیوشد.. بعالوه، اجتھاد و ضّد و نقک می

ن باشد! یمه مجتھدتواند موافق با آرای ھ نمی صھست و مسّلمًا قول قرآن و پیامبر 
تھا و یردن شخصک م، به دنبال مطرحیای حق و اھل انصاف ھستیه اگر جوکبرماست 

ای از قرآن و سّنت قطعی  نهیم و در ھر زمینظرات شخصی افراد در موضوعات نباش
ا دفاع از آنھا، یردن ک ومکتھا و محیم، و إّال با طرح شخصیشاھد آور صرسول خدا 

م و نه یھست» هیمیت إبن«رسد!.. ما نه مدافع  ی نمییجا افته و بهیبحث، توسعه 
ح یھم سخن صح -ه از لحاظ علمی ک -ش نبودند یی بیآن دو انسانھا».. حزم إبن«

 .دارند و چه بسا ھم سخن غلط!
ش از یپ - صه رسول خدا کن خبر، آن است یب ایذکرابعًا و اگر منظور شما از ت

گاه سازد یماجراد و او را از یایه وحی الھی بکآن  ھرگز دچار سھو و اشتباه و  -ی آ
را حّتی در یخالف قرآن است؛ ز -م یه گفتکھمانگونه  -ن مطلب یشد، ا لغزش نمی

ار داشت، کشتر سرویتر و ب ختهینی، آمیه از گردافشانی مھمتر و با مسائل دکاموری 
 .شد! دچار اشتباه می -بنابه قرآن  - صپیامبر 

ان یی با رومیارویبرای رو -ج عمومی یبس یکدر  ص ، پیامبرکدر جنگ تبو
ھای گوناگونی آورده بودند و  ه عذرھا و بھانهکاران کاین و ریبه منافق - کمتجاوز تبو

ت از جھاد را یر سخنانشان، اجازه معافینند، تحت تأثکت کخواستند در جنگ شر نمی
ن مورد یه در اکا دروغ؟! ی ندیگو ا راست مییه آکند کق یه تحقکبه آنان داد، قبل از آن 

 ه آمده است:یآ

ِيَن َصَدقُواْ َوَ�ۡعلََم ٱلَۡ�ِٰذ�َِ� ﴿ َ لََك ٱ�َّ ٰ يَتََب�َّ ذِنَت لَُهۡم َح�َّ
َ
ُ َعنَك لَِم أ  ﴾٤٣َ�َفا ٱ�َّ

 .]٤٣[التوبة: 
ار شوند و کت آشیان برایه راستگوکد! چرا قبل از آن یخداوند تو را ببخشا«

 .»امدن به جنگ را) دادی؟یشان اجازه (نیرا بشناسی، به اان (منافق) یدروغگو
 رفت:یاش را پذ ز توبهیو خداوند ن

ُ َ�َ ٱ�َِّ�ِّ ﴿  .]١١٧[التوبة:  ﴾لََّقد تَّاَب ٱ�َّ



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٥٠

 

 .»رفتیامبر را پذیخداوند توبه پ«
خارج از وحی  - صدھد، پیامبر  ه نشان میکگری از قرآن است ین ھم شاھد دیا

م تا مبادا یر شوکت را منین واقعیه اکست یشد و بر ما سزاوار ن دچار اشتباه می -
را در  صنند! و نّص پیامبر کاجتھاد  صمنحرفان در برابر نصوص قطعی رسول خدا 

 .روی آورند!! سر کرا به بوته فراموشی بسپارند و به أبوب س ینی علیمورد جانش
الی از رسول یای خ ه چھرهکرد؛ نه آن کد در جای خود مقابله ین انحراف بایبا ا

ست.. ین صن تنھا منحصر به پیامبر یت ندارد و البته ایه واقعکارائه داد  صخدا
ه خداوند در کاند  شان اشتباھاتی داشته اند و ھمگی ن بودهین چنیز این نیشیامبران پیپ

 د:یفرما می ÷  قرآن بعضی از آنھارا بازگو فرموده است؛ مثًال در مورد موسی

ۡهلَِها فَوََجَد �ِيَها رَُجلَۡ�ِ َ�ۡقَتتَِ�ِن َ�َٰذا ِمن ﴿
َ
ٰ ِحِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن أ َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة َ�َ

ِي  ِي ِمۡن َعُدّوِهِۦ فََوَ�َزهُۥ ِشيَعتِهِۦ َوَ�َٰذا ِمۡن َعُدّوِهۦِۖ فَٱۡسَتَ�َٰثُه ٱ�َّ ِمن ِشيَعتِهِۦ َ�َ ٱ�َّ
بِٞ�  ِضّلٞ مُّ ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ َعُدّوٞ مُّ قَاَل َرّبِ إِّ�ِ  ١٥ُموَ�ٰ َ�َقَ�ٰ َعلَۡيهِ� قَاَل َ�َٰذا ِمۡن َ�َمِل ٱلشَّ

ۥٓۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَّ   .]١٦-١٥[القصص:  ﴾١٦ِحيُم َظلَۡمُت َ�ۡفِ� فَٱۡغفِۡر ِ� َ�َغَفَر َ�ُ
ه اھالی شھر مّطلع شوند، کنیاخ فرعون رھسپار شھر شد و) بدون اکموسی (از «

عنی از یی از قوم او (یکه کجنگند  ه دو مرد (با ھم) میکد ید. در شھر دیوارد آنجا گرد
ان) یونھا و از فرعیعنی از قبطیگری از دشمنان او (یل) بود و دیاسرائ ھا و از بنییسبط

خواست  کمکه از دشمنانش بود، از موسی کسی که یاو بود، علله یه از قبکبود. فردی 
ه چه کد یشت! موسی (بالفاصله فھمکرد و) ُمشتی به او زد و او را کش کمکو موسی (

رد و مرا که مرا وسوسه کطان بود (و او بود ین از عمل شیرده و) گفت: اکار اشتباھی ک
اری است! کننده آشک ب شوم)، واقعًا او دشمن گمراهکرا مرت ن عملیبه خشم آورد تا ا

مان گشت و برای آمرزش از لغزش خود، دست به دعا نمود و) گفت: ی(موسی پش
ادم برس) و مرا یردم، پس (به فرکاب قتل) ستم کشتن (با ارتیپروردگارا! من بر خو

 .»م استیار غفور و رحیرا او بسید؛ زیببخش! خداوند او را بخش
 -ن شد یخشمگ ÷جھت از برادرش ھارون ه بیکزمانی  -از در مورد او ب
 د:یفرما می
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ِسٗفا قَاَل بِۡئَسَما َخلَۡفُتُموِ� مِۢن َ�ۡعِدٓي� ﴿
َ
ا رََجَع ُموَ�ٰٓ إَِ�ٰ قَۡومِهِۦ َغۡضَ�َٰن أ َولَمَّ

ِس 
ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
لَۡواَح َوأ

َ
ۡلَ� ٱۡ�

َ
ۡمَر َرّ�ُِ�ۡمۖ َو�

َ
َعِجۡلُتۡم أ

َ
مَّ إِنَّ ٱلَۡقوَۡم أ

ُ
ۥٓ إَِ�ۡهِ� قَاَل ٱۡ�َن أ هُ ِخيهِ َ�ُرُّ

َ
أ

ٰلِِمَ�  ۡعَدآَء َوَ� َ�َۡعۡلِ� َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱل�َّ
َ
 ١٥٠ٱۡسَتۡضَعُفوِ� َوَ�ُدواْ َ�ۡقُتلُونَِ� فََ� �ُۡشِمۡت ِ�َ ٱۡ�
ۡدِخۡلَنا ِ� رَۡ�َتَِكۖ وَ 

َ
ِ� َوأ

َ
ِٰ�َِ� قَاَل َرّبِ ٱۡغفِۡر ِ� َوِ� رَۡحُم ٱل�َّ

َ
نَت أ

َ
-١٥٠[األعراف:  ﴾١٥١أ

١٥١[. 
بازگشت،  کن و اندوھنایش قوم خود خشمگیه موسی (از مناجات) به پکھنگامی «

ا بر فرمان پروردگارتان ید! آینی مرا انجام دادیگفت: (پس از رفتن من) چه بد جانش
ن انداخت و یبود) بر زم وه طور آوردهکه با خود از کد؟ موسی الواح را (یدیشتاب ورز

د! (ھارون) گفت: ای یشکموی سر برادرش (ھارون) را گرفت و آن را به سوی خود 
شند، پس کبود مرا ب یکردند و نزدکن مردمان مرا درمانده و ناتوان یپسر مادرم! ا

ه کن و مرا از زمره ظالمان قرار مده! (ھنگامی کدشمنان را با (مؤاخذه) من، شاد م
رده) گفت: پروردگارا! بر من و برادرم ببخشای کدر حّق ھارون اشتباه  د،یموسی فھم

نی من، یوتاھی احتمالی او در امر جانشکه در حّق او نمودم، و از کاری ک(و از 
ه تو از ھمه مھربانان، کن!) و ما را به رحمت خود داخل فرما کپوشی  چشم

 .»مھربانتری!
رد و بدون کش صبرنکبرابر قوم مشره بر دعوت خود در ک ÷  ونسیا در مورد ی

م یرد و به عذاب الھی بک کتر -نانه و خودسرانه یخشمگ -اجازه پروردگارش، آنھا را 
 د:یفرما م ماھی به اشتباه خود پی برد و توبه نمود، میکه در شکداد و... تا آنجا 

َ�َق إَِ� ٱلُۡفۡلِك  ١٣٩�نَّ يُو�َُس لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلَِ� ﴿
َ
فََساَهَم فََ�َن ِمَن  ١٤٠ٱلَۡمۡشُحوِن إِۡذ �

نَُّهۥ َ�َن ِمَن ٱلُۡمَسّبِِحَ�  ١٤٢فَٱۡ�ََقَمُه ٱۡ�ُوُت َوُهَو ُملِيٞم  ١٤١ٱلُۡمۡدَحِضَ� 
َ
لَلَبَِث  ١٤٣فَلَۡوَ�ٓ �

 .]١٤٤-١٣٩[الصافات:  ﴾١٤٤ِ� َ�ۡطنِهِۦٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثوَن 
رد که او (در قوم خود صبر نکامبران بود. زمانی یونس ھم از زمره پیو به راستی «

ن) بود، یاال و مسافرکه پر (از کشتی کو پروردگارش به سوی  کو) بدون اجازه مال
نان به یست بر طبق قرعه، افرادی از سرنشیبا شتی دچار سانحه شد و میکخت. (یگر
ه کسانی شد کرد و از جمله کت کشی شرک ونس در قرعهیا انداخته شوند). پس یدر

ه کد، در حالی یا انداخته شد). پس ماھی او را بلعیقرعه به نام او درآمد (و به در
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ی یکرده بود، در تارکه کاری کست در برابر یبا مستحق مالمت و سرزنش بود (و می
بود، او  نندگان نمیکم ماھی زندانی شود!). اگر او قبًال از پرستشگران و دعاکا و شیدر

 .»ماند! ز مییروز رستاخ م ماھی تاکدر ش
 رد:کن قبول یاش را چن و خداوند توبه

ٓ إَِ�َٰه ﴿ ن �َّ
َ
لَُ�ِٰت أ ن لَّن �َّۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ� ٱلظُّ

َ
َوَذا ٱ�ُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ

ٰلِِمَ�  نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ٱل�َّ
َ
ٓ أ [األنبیاء:  ﴾ۥ َوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن ٱۡلَغمِّ فَٱۡستََجۡبَنا َ�ُ  ٨٧إِ�َّ

٨٨-٨٧[. 
رون ینانه بیه خشمگکونس) صاحب ماھی را در آن ھنگام ین داستان کاد یو («

م. پس یدھ م و او را مورد مؤاخذه قرار نمییریگ ه ما بر او سخت نمیکرفت و گمان برد 
ه کاد برآورد یخواند و) فرش را یم نھنگ، خداکا و شیی دریکھا (در تاریکیان تاریدر م

ام  اران شدهکو منزھی! به راستی من از جمله ستم کست و تو پایپروردگاری جز تو ن
 .»میردکم و وی را از غم رھا یرفتیاب!). پس دعای او را پذی(و مرا در

ز مواظب باشد تا مثل یه او نکند ک ن گوشزد مییچن صامبر اسالم یو به پ
 ند:کرفتار ن ÷ونسی

لَّۡوَ�ٓ  ٤٨فَٱۡصِ�ۡ ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك َوَ� تَُ�ن َكَصاِحِب ٱۡ�ُوِت إِۡذ نَاَدٰى َوُهَو َمۡكُظومٞ ﴿
ّ�ِهِۦ َ�ُبَِذ بِٱۡلَعَرآءِ وَُهَو َمۡذُمومٞ  ن تََ�َٰرَ�ُهۥ نِۡعَمةٞ ّمِن رَّ

َ
 .]٤٩-٤٨[القلم:  ﴾٤٩أ

ه کب ماھی مباش ونس) صاحیبا باش و ھمچون (کیدر برابر فرمان پروردگارت ش«
اد خواند! اگر نعمت یل در عذاب قومش) به فرینه و اندوه، خدا را (برای تعجکیبا دلی پر

م ماھی) کده بود، حتمًا (از شیو به دادش نرس اش نشتافته بود ارییپروردگارش به 
ابان برھوت، رھا یشده در ب ده و سرزنشیوھکه نیکشد، در حال نده میکرون افیب

 .»دیگرد می
ن یه از خدا تقاضا نمود، تا پسرش را به او برگرداند و نجات دھد، چنکرا  ÷  نوحا ی

 ند:ک سرزنش می

ۡحَ�ُم ﴿
َ
نَت أ

َ
ۡهِ� �نَّ وَۡعَدَك ٱۡ�َقُّ َوأ

َ
�َُّهۥ َ�َقاَل َرّبِ إِنَّ ٱبِۡ� ِمۡن أ َونَاَدٰى نُوٞح رَّ

ۡهلَِكۖ إِنَُّهۥ َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ� �َۡ�   ٤٥ٱۡلَ�ِٰكِمَ� 
َ
ۡلِن َما  َٔ قَاَل َ�ُٰنوُح إِنَُّهۥ لَۡيَس ِمۡن أ

 ٓ ن تَُ�وَن ِمَن ٱلَۡ�ِٰهلَِ� لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۖ إِّ�ِ
َ
ِعُظَك أ

َ
ۡن  ٤٦ أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ قَاَل رَّبِ إِّ�ِ



 ٤٥٣  عصمت

 

 

 �ۡ
َ
ُ�ن ّمَِن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�َن  َٔ أ

َ
[هود:  ﴾٤٧لََك َما لَۡيَس ِ� بِهِۦ ِعۡلٞمۖ ��َّ َ�ۡغفِۡر ِ� َوتَرَۡ�ِۡ�ٓ أ

٤٧-٤٥[. 
خاندان من است، (و تو اد خواند و گفت: پسرم از ینوح پروردگارش را به فر«

نم، وعده محافظت از خاندانم کشتی که به من دستور دادی خاندانم را سوار کھنگامی 
ن داورانی! فرمود: ای نوح! پسرت از یرا دادی) و وعده تو راست است و تو داورتر

مان آورده، او اھل یس به تو اکست است. (ھرین) عمل ناشایرا او (عیست؛ زیخاندانت ن
گاه نینابراتوست). ب ه کنم ک حت مییستی، از من مخواه! من تو را نصین آنچه را از آن آ

ده است؛ نه گوشت و یوند بر اساس عقین خدا، پییه در آکاز نادانان نباشی (و بدان 
ه بدان کن به بعد) از تو بخواھم یزی را (از ایه چکنیخون!). نوح گفت: پروردگارا! از ا

گاه نباشم، خو ن یه مرا از چنکخواھم  دارم (و از تو می شتن را در پناه تو مییآ
ق از ینی، به تحقکی و به من رحم نیی به دور داری). اگر بر من نبخشایلغزشھا

 .»اران خواھم بود!کانیز
 ه در قرآن فراوانند.کگر یات دیآ اری ازی... و بس

» سّنت«و » قرآن«د، یا رفتهیم پذیرکه به استناد قرآن کد: شما یا متعاقبًا فرموده
ه آن کد یآور ل مییباشد، پس چطور دل ای می محّل رجوع در ھر اختالف و منازعه

 .رد؟!ک بزرگوار اشتباه می
 (جواب):

م: یگو ه گفته بودم و باز ھم میکد یا ن سخن بنده توّجه ننمودهیجنابعالی به ا
امًال معصوم بوده که، ه در قرآن و سّنت گرد آمدکافت و ابالغ وحی یدر در صپیامبر «

ه جنابعالی، کرسد  و به نظر می».. ه به واسطه وحیکاست؛ البته نه معصوم بالذات، بل
ع اقوال و ید؛ معنی سّنت عبارت از جمیا را به درستی مشّخص نساخته» سّنت«معنی 

مجموعه «عبارت است از: » سّنت«ه کست، بلین صار رسول خدا کاحوال و افعال و اف
وحی شده و آنھا را به مردم ابالغ فرموده  صه خارج از قرآن به پیامبر کنی یقوان

ه از او صادر کرد و ھر فرمانی ک اشتباه نمی صه پیامبر کن امور، البته ی، و در ا»است
» موضوعی«اإلتباع است، ولی در مسائل  اإلطاعه و واجب الزم -گفتگو  بی-شده باشد 

ا یرد! آک اشتباه می صچه بسا پیامبر  -» عیرج«و » بئر معونه«ه یمثل قض -
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اشتباھی رخ نداد و » بئر معونة«و » عیرج«ه در دو حادثه کد یجنابعالی معتقد
 شند؟!.کّفار آنھا را بکستاد تا عمدًا و با دستور خدا، اصحابش را فر صپیامبر



 
 

 »توّسل«

له قراردادن، دست به یجستن، وس ییکسی نزدکزی به یله چیبه وسعنی یتوّسل،  
ه انسان را به خدا کای است  لهینجا، منظور ما از توّسل ھمان وسیه در اکدامن شدن.. 

جستن به او دستور  ی و تقّربیکز، مؤمنان را برای نزدیسازد.. خداوند ن می یکنزد
 :دیفرما ند؛ چنانچه مییبجو» ای لهیوس«ه کدھد  می

ْ ِ� َسبِيلِهِۦ لََعلَّ�ُ ﴿ ْ إَِ�ۡهِ ٱلۡوَِسيلََة َوَ�ِٰهُدوا َ َوٱۡ�َتُغٓوا ْ ٱ�َّ ُقوا ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ۡم َ�ٰٓ
 .]٣٥[المائدة:  ﴾٣٥ُ�ۡفلُِحوَن 

د و در راه او جھاد ییله بجوید و برای تقّرب به خدا، وسیشه سازین! تقوا پیای مؤمن«
 .»دیق) رستگار شویطر نی(از ا د تاینک

ه فوق با ھم اختالف دارند.. برخی از آنھا و از یدر آ» لهیوس«ر یمسلمانان در تعب
اند؛  ردهکر ین انسان و خدا تعبیب» وساطت«را به » لهیوس«لمه که، یعه امامیجمله ش

 -اء و بندگان خاص خداوند یه اولکد یجستن به خدا، با عنی مؤمنان برای تقّربی
ی یکن عمل برای نزدیه اکرا واسطه قرار دھند. آنھا معتقدند  -اء و ائمه یھمچون انب
 .ند!ک ت مییفاکبه خداوند 

* * * 

 پاسخی مفّصل به تیجانی و صدر: 
ش با آقای یدر ماجرای گفتگو -ت شدم یآنگاه ھدا -تابش کجانی در یچنانچه ت

 آورد: ن مییچن» باقر صدر«
به  کجستن به آنان، شر دن و توّسلیشکدست بر قبر «پرسد:  جانی از او مییت

 )۹۲(ص ».. ست؟!یخداست! نظر شما چ
ن یجستن به ا دن، و توّسلیشکاگر دست بر قبر «دھد:  ن پاسخ مییآقای صدر چن

است، ولی  کد شرین بدون تردیرسانند، ا ان مییدھند و آنھا ز ه آنھا نفع میکت باشد ین
عنی ضرر و نفع یدانند خداوند خودش ضاّر و نافع است؛  ه موّحدند و میکن مسلمانا

ه کن خاطر است ینند، به اک اء و ائمه را دعا مییه اولکنیفقط از سوی خداست و ا
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چه سّنی و چه  -ست و مسلمانان ین کن ھرگز شرینزد خدا باشند، و ا» ای لهیوس«
 )۹۲(ص ».. ده دارندیامر اّتفاق عقن یاز زمان حضرت رسول تا امروز، بر ا -عه یش

قت اسالم ین پاسخی از طرف آقای صدر، نشانه جھالتش نسبت به قرآن و حقیچن
ن یه اکم، بلیر سؤال ببریشان را زیت علمی ایم شخصیخواھ باشد!.. البته ما نمی می

از زبانش آورده است!.. به ھرحال،  -ا دروغ یراست  -ن مطالب را یه اکجانی است یت
تواند افراد صالح از  ھرگز نمی» لهیوس«امل دارد و کم منافات یرکشان با قرآن یگفته ا

د به خدا یبا -م یآور ه میکلی یبنا به دال -ه توّسل فقط کاء و ائمه باشند، بلیل انبیقب
 را:یّسر نخواھد بود؛ زیمان به خدا و عمل صالح میعنی ایه جز تقوا کرد یصورت بگ

 که اسالم آن را شرکی از موضوعاتی است یکخدا، ر یشدن به غ متوّسل -۱
ست، و یان نکد زمان و میچ موجودی ھمچون خدا، خارج از قیرا ھیداند؛ ز می

ز یط بر ھمه چیه بتواند ھمه جا حاضر و ناظر و قاھر و محکبی ندارد یقدرتی غ
به او دسترسی داشته و ھر وقت  -ان و زمانی کدر ھر م -ه مردم کباشد 

ن صفاتی یمتوّسل شوند! اگر چنانچه موجودی در جھان دارای چنبخواھند، 
ست و یح نیصح -و فقط اسالم -ه در اسالم کباشد، در واقع ھمتای خدا بوده 

 باشد. ار میکی آشکفر و شرک
ان و زمان نباشد و خود کد به میه مقکستی به موجودی متوّسل شود یانسان با

گاه به ھمه یان و زمان و ھمه چکخالق م ارھا و امور، ھمه کز، ھمه جا حاضر و ناظر، آ
 -سبحان  -ن ھم، تنھا مختّص خدای یه اکان باشد ینفع و ز کز در دست او، و مالیچ

 کر از خدا نسبت دھد، مشرین صفات را به موجودی غیسی اکاست و بس، و اگر 
 .است!

ری از صراط کدتی و فینوع انحراف عق یکر خدا، یه توّسل به غکند ک ان مییقرآن ب
 د:یفرما باشد؛ چنانچه می می -متعال  -به خداوند  کم، و شریمستق

ۡسَتقِي�ٖ ﴿ ِ َ�َقۡد ُهِدَي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  .]١٠١[آل عمران:  ﴾َوَمن َ�ۡعَتِصم بِٱ�َّ
م یگمان به راه راست و مستقیارھا) به خدا متوّسل شود، بکس (در تمام کو ھر «

 .»رھنمود شده است

ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ﴿
ُ
ِ فَأ ْ دِيَنُهۡم ِ�َّ ۡخلَُصوا

َ
ِ َوأ ْ بِٱ�َّ ْ َوٱۡ�َتَصُموا ۡصلَُحوا

َ
ْ َوأ ِيَن تَابُوا إِ�َّ ٱ�َّ

 .]١٤٦[النساء:  ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 



 ٤٥٧  توسل

 

 

ش بپردازند و به خدا متوّسل ینند و برگردند و به اصالح خوکه توبه کسانی کمگر «
اد ینند (و فقط و فقط او را بپرستند و به فرکآن خدا ش را خالصانه از ین خوییشوند و آ

 .»خوانند)، پس آنان از زمره مؤمنان خواھند بود

ْ بِهِۦ فََسُيۡدِخلُُهۡم ِ� رَۡ�َةٖ ّمِۡنُه َوفَۡضٖل َوَ�ۡهِديهِۡم ﴿ ِ َوٱۡ�َتَصُموا ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ�َّ ا ٱ�َّ مَّ
َ
فَأ

ۡسَتقِيٗما   .]١٧٥[النساء:  ﴾١٧٥إَِ�ۡهِ ِصَ�ٰٗطا مُّ
شان را به رحمت و فضل یاورند و به او متوّسل شوند، ایمان بیه به خدا اکسانی ک«

می به سوی خود رھنمودشان یم وارد خواھد ساخت، و در راه راست و مستقیعظ
 .»ردکخواھد 

ِ ُهَو َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡوَ�ٰ َونِۡعَم ٱ�َِّص�ُ ﴿  .]٧٨[الحج:  ﴾َوٱۡ�َتِصُمواْ بِٱ�َّ
و چه  یکاور نیاور شماست، و چه سرور و یار و یه او تنھا کد یو به خدا متوّسل شو«

 .»ننده خوبی است!ک کمک
د و یمایم را بپیخواھد راه راست و مستق ه میکس کق، ھر ین حقایپس با توّجه به ا

رحمتش ند و خود را در کن خود را برای خدا خالص گرداند و تنھا او را عبادت ید
ه فقط به او متوّسل شود و از کد یاور خود بداند، باید و خدا را تنھا مولی و یداخل نما

ی یم منحرف شده و ھمتاین صورت، از راه راست و مستقیر ایر او دل ببرد! در غیغ
 گشته است!. کبه عبارت واضحتر مشرده و یتراش -سبحان -برای خداوند 

ه کدھند  اند و نشان می ردهکر یه را تفسسوره مائد ۳۶ه یگر، آیات دیبعضی آ -۲
ه موجب ک -ده یزه و پسندکیمان به او و اعمال پایی به خداوند، جز با ایکنزد
 -س کچ ید و وساطت ھیآ به دست نمی -گردد  ت خدا و تقّرب بدو مییرضا

اش،  در تقّرب به خدا و رستگاری -باشد  یکھراندازه ھم مّتقی و به خدا نزد
 دخالت ندارد:

ْ ٱۡ�َۡ�َ لََعلَُّ�ۡم ﴿ ْ َر�َُّ�ۡم َوٱۡ�َعلُوا ْ ٱۡرَكُعواْ َو� َوٱۡ�ُبُدوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِ َحقَّ ِجَهادِه ٧٧ُ�ۡفلُِحوَن۩   .]٧٨-٧٧[الحج:  ﴾َوَ�ٰهُِدواْ ِ� ٱ�َّ
د (و ینکوع و سجده کش) رید! (تنھا برای خالق خویا مان آوردهیه اکسانی کای «
د ییی) پرستش نمایش را (به تنھاید) و پروردگار خویافت کد و به خایرنش برکم و یتعظ

 .»دینکد، و در راه خدا جھاد ید تا رستگار شویانجام دھ یکارھای نکو 
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 .]١٩[العلق:  ﴾١٩َ�َّ َ� تُِطۡعُه َو� َوٱۡ�َ�ِب۩ ﴿
 .»شو! یکبه او) نزد لهین وسیو (در برابر پروردگارت) سجده ببر و (بد«

 د:یفرما ن میین خدا و بندگانش چنین در نفی وساطت بیم ھمچنیرکقرآن 

ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد ﴿ َسآَء َ�َعلَۡيَهاۗ َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ
َ
ۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۦۖ َوَمۡن أ [فصلت:  ﴾٤٦مَّ

٤٦[. 
ار بدی انجام دھد، کس کرده و ھر کی انجام دھد، برای خودش یکار نکس کھر «

ن ظلمی نسبت به بندگان خود روا یترکوچکرده است و پروردگارت کان خود یز به
 .»دارد نمی
ه عمل انسان، اگر کسازد  ت فردی را مشّخص و خاطرنشان مییه، مسؤولین آیا

ن عمل، اگر در جھت یسازد و ھم می یکده باشد، البته او را به خدا نزدیو و پسندیکن
ی به یکدارد. پس نزد رد، او را از تقّرب به درگاھش بازمییندی انجام گشرارت و ناپس

د و یآ سته به دست نمییمان به خدا و روز آخرت و انجام اعمال شایخداوند، جز با ا
 تواند مؤثر باشد: سی در تقّرب به خدا، نمیکوساطت 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ٰلَِ�ِٰت فَأ تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل ٱل�َّ

ۡ
َرَ�ُٰت ٱۡلُعَ�ٰ  َوَمن يَأ [طه:  ﴾٧٥لَُهُم ٱ�َّ

٧٥[. 
سانی کن یش پروردگارش برود، چنیسته به پیو و شایکمان و عمل نیس با اکو ھر «

 .»ی ھستندیدارای مراتب باال و درجات واال
ن یه اّولکگرفته  صاز شخص پیامبر  -ه، خداوند ھمه مؤمنان یطبق ھمان آ -۳

را مورد خطاب قرار  -ده خدا یبندگان صالح و برگزاء و یمؤمن بوده تا تمام اول

ْ ﴿ دھد: می ِيَن َءاَمنُوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� به زعم  -له یه اگر چنانچه وسکدر صورتی  ﴾َ�ٰٓ

به  -ه یبنابه آ -د یز بایاء و ائمه باشند، آنھا خود نین انبیھم -جانی و صدر یت
 ی به خدا،یکنزد ز مجبور و مأمورند براییدنبال واسطه باشند؛ چون آنھا ن

، »لهیوس«را یشان باشد؛ زیتواند خود ا له نمییند! پس، وسیای را بجو لهیوس
ه به ین آیر ھمیگر در تفسیای د هید! چنانچه آیجو گر نمیید» ای لهیوس«ھرگز 

 د:یفرما طور شّفاف می



 ٤٥٩  توسل

 

 

ِيَن زََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِۦ فََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف ﴿ ِ َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً� قُِل ٱۡدُعواْ ٱ�َّ ّ ٱل�ُّ
ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتُهۥ  ٥٦

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ِيَن يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم ٱلۡوَِسيلََة � ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
أ

ۥٓ   .]٥٧-٥٦[اإلسراء:  ﴾َوَ�َخافُوَن َعَذابَُه
اد یگام بال) به فره به جز خدا (به ھنکسانی را کان) بگو: کامبر! به مشری(ای پ«

ان و رفع بال از شما را دارند و نه یی دفع زیه) نه تواناکد ید دید، (خواھیخوان می
نند). کل یس... تبدکھا و برعیھا را به خوشیتوانند آن را دگرگون سازند (و ناخوش می
تر یکه از ھمه (به درگاه خدا) نزدکدام از آنان کخوانند، ھر  اد مییه به فرکسانی کآن 

ن حال) آنھا ھم به یند و (با ایجو له مییاست، خود برای تقّرب به پروردگارشان، وس
 .»ھستند کدوار و از عذاب او ھراسنایرحمت خدا ام

 د:یفرما ا میی

ْ لَُ�ۡم إِن ﴿ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡسَتِجيُبوا
َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

 .]١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤َ�ِٰد�َِ� ُكنُتۡم 
د، بندگانی مثل خودتان یخوان اد مییر از خدا به فریه به غکسانی را کھمانا «

 .»د به شما پاسخ دھند!ید باییگو د، اگر راست مییھستند. پس آنھا را بخوان
 د:یفرما می» لهیوس«ز، در مورد ین س یخود عل

تعاىل اإليامن به وبرسوله واجلهاد سبحانه وهللا إن أفضل ما توسل به املتوسلون إىل ا«

ىف سبيله... وإقام الصلوة... وإيتاء الزكوة... وصوم شهر رمضان... وحج البيت 

 .١»صنائع املعروفواعتامره... وصلة الرحم... وصدقة الرس... وصدقة العالنية... و

به او، ن یبرای متوّسل -سبحان و متعال  -له تقّرب به سوی خداوند ین وسیبرتر«
ات... روزه ماه کمان به او و به رسولش... جھاد در راھش... برپاداشتن نماز... دادن زیا

دادن به صورت پنھان...  رمضان... حج و عمره خانه خدا... صله رحم... صدقه
 .»سته استیو شا یکارھای نکگر یار... و انجام دکدادن به صورت آش صدقه

سته برای خوشنودی یمان به خدا و اعمال شایز، جز ایچ چیس و ھکچ ین، ھیبنابرا
 شود: اش نمی سازد و باعث رستگاری نمی یکخدا، انسان را به او نزد

                                           
 .۱۰۹نھج البالغة، شرح فیض اإلسالم، خطبه  -١
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ۡوَ�ُٰدُ�م بِٱلَِّ� ُ�َقّرُِ�ُ�ۡم ِعنَدنَا ُزلَۡ�ٰٓ إِ�َّ َمۡن َءاَمَن وََعِمَل ﴿
َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
ٓ أ َوَما

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َجَزآُء 
ُ
ۡعِف بَِما َعِملُواْ وَُهۡم ِ� ٱۡلُغُرَ�ِٰت َءاِمُنوَن َ�ٰلِٗحا فَأ  .]٣٧[سبأ:  ﴾٣٧ٱلّضِ

ه کستند یی نیزھایگری)، چیز دیچ چیس و ھکچ ینه اموال و نه اوالد شما (و نه ھ«
سته یاورند و اعمال شایمان بیه اکسانی که کو مقّرب سازند، بل یکنزد شما را به ما

دھند، پاداش  ه انجام میکانجام دھند (مقّرب درگاه ما بوده) و در برابر اعمالی 
ن منازل (بھشت) در امن و امان به سر یشان در طبقات باال و برتریمضاعفی دارند و ا

 .»برند می

َرَ�ُٰت ٱلۡ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱ�َّ
ُ
ٰلَِ�ِٰت فَأ تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل ٱل�َّ

ۡ
[طه:  ﴾٧٥ُعَ�ٰ َوَمن يَأ

٧٥[. 
سانی کن یش پروردگارش برود، چنیسته به پیو و شایکمان و عمل نیس با اکو ھر «

 .»ی ھستندیدارای مراتب باال و درجات واال
را دعا و یاست؛ ز کز شریخوانند، خود ن اء را در دعا مییاء و ائمه و اولیه انبکنیا -۴

ر از یسی غکردن از ھر ک نجات بردن و طلب دن، پناهیطلب ارییادخواندن، یفر به
مثل برآوردن حاجات،  -ح و مقامات یھمچون مردگان و صاحبان ضرا-خدا 

روزی بر دشمن و... یالت، طلب پکض، اعطای فرزند، گشودن مشیشفادادن مر
ه به کده مانده است؛ چون یه بر توده مردم پوشکگری است یھای دکاز شر

استعانت را عبادت ندانسته و فقط آن را  تصّور خود، دعا و استغاثه و استعاذه و
ه مفھوم و معنی یکدانند، در حال ات و حج منحصر میکدر نماز و روزه و ز

 د:یفرما ه میکتھای فوق را دربردارد! چنانیعبادت، ھمه اعمال و ن

وَن َ�ۡن ِعَبا﴿ ِيَن �َۡستَۡكِ�ُ ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
َدِ� َسَيۡدُخلُوَن َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ٱۡدُعوِ�ٓ أ

 .]٦٠[غافر:  ﴾٦٠َجَهنََّم َداِخرِ�َن 
ه خود را بزرگتر از آن کسانی کنم. کد تا اجابت ید: مرا بخوانیگو پروردگار شما می«

 .»نند، خوار و پست داخل دوزخ خواھند شدکه مرا عبادت ک دانند می

ِيَن تَۡدُعوَن مِن ﴿ ۡ�ُبَد ٱ�َّ
َ
ۡن أ

َ
ّ�ِ قُۡل إِّ�ِ نُِهيُت أ ا َجآَءِ�َ ٱۡ�َّيَِ�ُٰت ِمن رَّ ِ لَمَّ ُدوِن ٱ�َّ

ۡسلَِم لَِرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِمَ� 
ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 .]٦٦[غافر:  ﴾٦٦َوأ



 ٤٦١  توسل

 

 

د (و یخوان اد مییه شما به جز خدا فرکه معبودانی را کنیام از ا بگو: من نھی شده«
ل یات روشن و دالیه آکنم، از آن زمانی کد) عبادت یساز تان را متوّجه آنان مییدعاھا

ه خاشعانه و کم آمده است و به من فرمان داده یاری از جانب پروردگارم براکآش
 .»ان گردمیم پروردگار جھانیخاضعانه تسل

ُ�وَن بُِدَ�ٓءِ َرّ�ِ ﴿
َ
ٓ أ َّ�

َ
ْ َرّ�ِ َعَ�ٰٓ � ۡدُعوا

َ
ِ َوأ ۡ�َ�ِلُُ�ۡم َوَما تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
َوأ

ا  ۥٓ إِۡسَ�ٰقَ  ٤٨َشقِّيٗ ِ َوَهۡبَنا َ�ُ لَُهۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ ا ٱۡ�َ�َ  .]٤٩-٤٨[مریم:  ﴾فَلَمَّ
ری یگ نارهکد، یخوان اد مییم فرمود:) من از شما و از آنچه به جز خدا به فری(ابراھ«

شگاه یه دعای من در پکد است یخوانم. ام اد مییتنھا پروردگارم را به فر نم وک می
ه به جز خدا عبادت کی یزھایه از آنان و آن چکپاسخ نماند. ھنگامی  پروردگارم بی

 .»میدیانشان ھجرت نمود)، ما اسحاق را به او بخشیرد (و از مکری یگ نارهکردند، ک می

ۥٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ٱلۡقِ ﴿ ِ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َضلُّ مِمَّ
َ
َ�َٰمةِ وَُهۡم َعن َوَمۡن أ

ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  ٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا
َ
ْ لَُهۡم أ  ﴾٦�ذَا ُحِ�َ ٱ�َّاُس َ�نُوا

 .]٦-٥[األحقاف: 
ه (اگر) تا روز کاد بخواند یه افرادی را به فرکسی گمراھتر از آن است کو چه «

ه کدھند، بل ند (و نه تنھا جواب نمییگو پاسخش نمیشان را صدا بزند) یامت (ھم ایق
ه مردم کخبرند! و ھنگامی  شان غافل و بییشنوند) و اصًال از دعا سخنانش را ھم نمی

شدگان، دشمنان به  ادخواستهین به فریشوند، ھم امت) جمع میی(در روز ق
 .»نندک ار میکند) و عبادتشان را انیجو زاری مییشوند (و از آنان ب ادخواھندگان مییفر

دانسته است، » عبادت«را ھمان » دعا«شود،  ات مالحظه میین آیه در اکھمانگونه 
ن یدھد و به ھم اد خواندن نشان مییو به فر» دعا«را ھمان » عبادت«چنانچه ھدف از 

دعا ھمان عبادت «. »ادلاعء هو العبادة«د: یفرما می صه رسول خداکجھت است 

 .١»است
را به  -ا ھمراه با او ی -ر از خدا یه غکسی کاست و  کشر ر خدایپس خواندن غ

ی گرفته و عبادتش نموده است؛ چنانچه به وضوح یاد بخواند، در واقع او را به خدایفر
 د:یفرما می

                                           
 صحیح ترمذی.  -١
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ِيَن تَۡدُعوَن مِن ُدونِهِۦ َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍ� ﴿ ُ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ ٱلُۡملُۡكۚ َوٱ�َّ َ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ
ْ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ  ١٣ ْ َما ٱۡسَتَجابُوا ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا

كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ   .]١٤-١٣فاطر: [ ﴾١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
ی را سانکت (مطلق) از آِن اوست و کیه پروردگار شماست و مالکآن است خداوند «

ستند! اگر آنھا یی ھم نیخرما کپوسته ناز کد، حّتی مالیخوان اد مییه به جز خدا به فرک
شنوند و (به فرض) اگر ھم بشنوند،  د، ھرگز دعا و صدای شما را نمییاد بخوانیرا به فر

ار کورزی شما را ان کامت، شریی و اجابت به شما را ندارند! و در روز قیقدرت پاسخگو
گاه، تو را باخبر نمیکچ ینند، و ھک می  .»سازد س ھمچون خداوند آ

َحٗدا ﴿
َ
ۡ�ُِك بِهِۦٓ أ

ُ
ۡدُعواْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
َمآ أ  .]٢٠[الجن:  ﴾٢٠قُۡل إِ�َّ

 یکسی را با او (در خواندن) شرکخوانم و  بگو: من تنھا پروردگارم را می«
 .»سازم نمی

َحٗدا﴿
َ
ِ أ  .]١٨[الجن:  ﴾فََ� تَۡدُعواْ َمَع ٱ�َّ

 .»د!یاد مخوانیسی را به فرکپس ھمراه با خدا، «
عنی یداند؛  می» عبادت«، »دعا«ز ھمچون یدن را نیطلب ارییو » استعانت«قرآن 

ا یر از او یسی غکم و اگر یا ردهکم، در واقع او را عبادت یدیطلب کمکاگر خدا را به 
م! یا دهیتراش یکشر - نعوذ بالّله -م، قطعًا برای خدا یدیطلب کمکھمراه با او را به 

 د:یفرما چنانچه می

 .]٥[الفاتحة:  ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ� ﴿
 .»میطلب اری و استعانت مییم و تنھا از تو یپرست تنھا تو را می«

ی دانسته است؛ یکآورده و » عبادت«را ھمراه با » استعانت«م، ینیب چنانچه می
م، از او یردکاری یم و ھرگاه طلب یم، تنھا از او بخواھیداشتعنی ھرگاه تقاضا و حاجتی ی

ه آنان خود کم یریبگ کمکسانی که از کست یآور ن ا به راستی خندهیم.. آینکطلب 
ه خود برای کم یسانی متوّسل شوکنند؟! و به ک اری مییبرای خودشان از او طلب 

ر و ید قادر به جلب خنند و خوک ر و دفع شّر مییسب خکای طلب  لهیش از ھر وسیخو
بن  به عبدالّله صه رسول خدا کی است ین ھمان معنایستند؟! ایدفع شّر از خود ن

 فرمود:  عّباس
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ْن «
َ
َة لو اجتَمَعْت ىلع أ نَّ األمَّ

َ
َت فَاسأِل اهللا، و�ذا استََعنَْت فاستَِعْن باهللا، واعلْم أ

ْ
ل
َ
إذا سأ

وَك �يشء، َ�نَْفعوَك �يشٍء، لم َ�نَْفُعوَك إِالَّ �يشء  ْن يرَضُّ
َ
قَْد َكتَبَه اهللا لََك، ولو اجتَمُعوا ىلع أ

وَك إِالَّ �يشٍء قَْد َكتَبَُه اهللا َعليَك   .١»لم يرَُضُّ
اری و استعانت یھر گاه طلب و درخواستی داشتی، از خدا بخواه، و ھر گاه «
مع شوند، ه اگر تمام مردم برای رساندن نفعی به تو جکدی، از خدا بجوی، و بدان یطلب

ه اگر تمام مردم کبت نخواھد شد، و بدان یت مقّرر فرموده، نصیه خدا براکجز نفعی 
ت نوشته است، به تو یه خداوند براکانی یند، جز زیانی به تو اّتفاق نمایبرای رساندن ز

 .»دینخواھد رس
ند ک ان مییاست.. قرآن به روشنی ب» عبادت«ز، یبردن ن و التجاء و پناه» استعاذه«

ه مقصود از عبادت، عالوه بر دعا و استغاثه و استعانت و التماس، التجاء و استعاذه و ک
 باشد: ز مییخواستن ن پناه

ۡؤِمُنونَ ﴿ ۡ�َ�ُُهم بِِهم مُّ
َ
ۖ أ نَّ  .]٤١[سبأ:  ﴾بَۡل َ�نُواْ َ�ۡعبُُدوَن ٱۡ�ِ

 .»اند مان داشتهیشان ایثرشان بدکاند، و ا دهیپرست ان را مییشان جنّ یه اکبل«
 ند:ک ح میین تصریگر چنیای د هیردند، آک ان را عبادت مییه چگونه جنّ کنیو ا

ّنِ فََزاُدوُهۡم رََهٗقا ﴿ �ِس َ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن ٱۡ�ِ نَُّهۥ َ�َن رَِجاٞل ّمَِن ٱۡ�ِ
َ
[الجن:  ﴾٦َو�

٦[. 
ھا یگمراھ له برین وسیآوردند، و بد ان پناه مییسانی از جنّ کسانی از انسانھا به کو «
 .»افزودند شان مییشی اکو سر

را یرد؛ زید صورت بگیه پناھندگی جز به درگاه خدا نباکند ک ان مییم، بیرکقرآن 
 ست:یوم، حاضر و ناظر، شنوا و ملجأ و منجی نیر از خداوند، حّی و قیچ موجودی غیھ

ءٖ َوُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َ ﴿ ۡ�َ ِ
 ٨٨اُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن قُۡل َمۢن �َِيِدهِۦ َملَُكوُت ُ�ّ

 ِ  .]٨٩-٨٨[المؤمنون:  ﴾َسَيُقولُوَن ِ�َّ

                                           
 صحیح ترمذی.  -١
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ه (به کسی باشد کز را در دست دارد و او یسی فرماندھی بزرگ ھمه چکبگو: چه «
توان) از (عذاب) او پناه داد اگر چنانچه راست  سی را (ھم نمیکھمه) پناه دھد و 

 .»خداستد؟ خواھند گفت: از آن ییگو می

ِ ِمۡن َ�ِص�ٖ ﴿ ا لَُهم ّمَِن ٱ�َّ  .]٢٧[یونس:  ﴾مَّ
 .»تواند آنان را از (عذاب) خدا پناه دھد زی نمییچ چیس و ھکچ یھ«

﴿ ِ ٓواْ إَِ� ٱ�َّ  .]٥٠[الذاریات:  ﴾فَفِرُّ
 .»د)ید (و تنھا به او پناه ببریزیپس به سوی خدا بگر«

ُعوُذ بَِرّبِ ٱلَۡفلَِق ﴿
َ
 .]٢-١[الفلق:  ﴾٢ َما َخلََق ِمن َ�ِّ  ١قُۡل أ

 .»رده استکه خلق کدم، از شّر ھر آنچه  دهیبرم به پروردگار سپ بگو: پناه می«

ِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحًدا ﴿
َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
ِ أ  .]٢٢[الجن:  ﴾٢٢قُۡل إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� مَِن ٱ�َّ

چ پناھگاھی جز او یھ دھد و من س مرا در برابر خدا پناه نمیکچ یبگو: ھ«
 .»ابمی نمی

 دھد: رسد و نجات می ادھا مییه به فرکو باالخره تنھا اوست 

�َٮَٰنا ِمۡن ﴿
َ
ِ َوٱۡ�َۡحرِ تَۡدُعونَُهۥ تََ�ُّٗ� وَُخۡفَيٗة لَّ�ِۡن أ يُ�م ّمِن ُظلَُ�ِٰت ٱۡلَ�ّ قُۡل َمن ُ�َنّجِ

ِٰكرِ�َن  ُ  ٦٣َ�ِٰذهِۦ َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱل�َّ نُتۡم قُِل ٱ�َّ
َ
ِ َكۡرٖب ُ�مَّ أ

يُ�م ّمِۡنَها َوِمن ُ�ّ  ُ�نَّجِ
 .]٦٥-٦٣[األنعام:  ﴾٦٤�ُۡ�ُِ�وَن 

بخشد، در آن حال  ی مییا رھایی و درکد خشیسی شما را از اھوال و شداکبگو: چه «
نند و) او را فروتنانه و خاضعانه، ک ھای بزرگ به شما رو مییھا و گرفتاریه (دشوارک

ن اھوال و بالھا ید:) اگر خدا ما را از اییگو د (و مییخوان اد مییپنھان به فرار و کآش
د) و از یم؟ بگو: خدا شما را از آن (شدایه از سپاسگزاران باشکم یخور برھاند، سوگند می

و انباز  یکن وجود برای او) شریرھاند. سپس شما (با ا ھر غم و اندوھی می
 .»د!یساز می

ن ُ�ِيُب ٱلۡمُ ﴿ مَّ
َ
وٓءَ أ  .]٦٢[النمل:  ﴾ۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ
رسد و بال  اد درمانده و مضطّر مییه به فرکسی کا ین بھترند) یا معبودان دروغی(آ«

 .»اد بخواند...یه او را به فرکند، ھر گاه ک و گرفتاری را برطرف می
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﴿ ِ َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
 .]٦٣[النمل:  ﴾أ
 .»با خداست؟!گری یا معبود دیآ«
از یتر است و به واسطه نیکزی به انسان نزدیس و ھر چکبعالوه خداوند از ھر -۵

اش نتواند در ھر  ه بندهکست یان نکندارد.. خداوند دور و محدود به زمان و م
را یتر است؛ زیکه از خود بنده به او نزدکاد بخواند، بلیانی او را به فرکزمان و م

گاھتر است:یسی به درون و حواک ش ھموست و از ھرکخالق و مال  جش آ

َ� َ�ۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡ�َبُِ� ﴿
َ
 .]١٤[الملك:  ﴾١٤�
گاه استین و دقیزبیداند و او ر ند، میک ه خلق میکسی کھان! «  .»ق و آ

 .]١٧[المؤمنون:  ﴾َوَما ُكنَّا َعِن ٱۡ�َۡلِق َ�ٰفِلِ�َ ﴿
 .»میا خبر و غافل نبوده ھا، بی دهیو ما ھرگز از حال آفر«

ُدوُر ﴿ ۡ�ُ�ِ َوَما ُ�ِۡ� ٱلصُّ
َ
 .]١٩[غافر:  ﴾١٩َ�ۡعلَُم َخآ�َِنَة ٱۡ�

 .»داند ھا پنھان است، می نهیانت چشمھا و آنچه را در سیخ«
اتش باخبر است و از یه خالق انسان است و از ھمه احوال و نکی یا به راستی خدایآ

 .ازی به واسطه دارد؟!یتر است، نیکرگ گردن به او نزد

ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن َحۡبِل ﴿
َ
ۥۖ َوَ�ُۡن أ �َ�َٰن َوَ�ۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ َ�ۡفُسُه َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ

 .]١٦[ق:  ﴾١٦ٱلَۡورِ�ِد 
ای در  شهیگذرد و چه اند ه به خاطرش چه میکم یدان م و مییا دهیما انسانھا را آفر«

 .»میتریکو ما از شاھرگ گردن به او نزدسر دارد، 

اِع إَِذا َدَ�نِ ﴿ ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
 .]١٨٦[البقرة:  ﴾�َذا َس�

ه کننده را ھنگامی کم و دعای دعایکو ھر گاه بندگانم از تو بپرسند، پس من نزد«
 .»نمک مرا بخواند، اجابت می

ه جمعی از اصحابش با صدای بلند دعا کد ید صبار رسول خدا  یکه کت شده یروا
 نند، به آنھا فرمود:ک می

 .١»إر�عوا ىلع أنفس�م إن�م ال تدعون أصم وال اغئبا ول�ن تدعون سميعا قر�با«

                                           
 .۱۷۳، دکتر یوسف القرضاوی، ترجمه محّمد خرقانی، صفحه »اإلسالم العبادة يف«نقل از  -١
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د، یخوان ب و دوردست را نمییموجود ناشنوا و غا یکه کچه خبرتان است؟! شما «
 .»است یکه شنوا و نزدکد یخوان سی را میکد یه دارکبل

ان یی خدا را به انسان بیکی انسان را به خدا و نزدیکن نزدین چنیم ایرکقرآن 
ھا و دّالالن را در  آور، افسانه واسطه ب و شگفتیی عجیکن نزدیه اکرده؛ به طوری ک

ه خودشان را حاجب و دربان درھای رحمت واسعه خدا کسته است! سوداگرانی کھم ش
 .انند!یه آنان دروغگوکداند  اند و خدا می ردهکقلمداد 

﴿ ِ ۡ�نََما تَُولُّواْ َ�َثمَّ وَۡجُه ٱ�َّ
َ
ِ ٱلَۡمۡ�ُِق َوٱلَۡمۡغرُِبۚ فَ�  .]١١٥[البقرة:  ﴾َوِ�َّ

 .»د، خدا آنجاستینکمشرق و مغرب از آن خداست، پس به ھر طرف رو «

ۡ�َن َما ُكنُتمۡ ﴿
َ
 .]٤[الحدید:  ﴾َوُهَو َمَعُ�ۡم �

 .»دیه باشکجا کو او با شماست ھر «

ِيٞب ﴿  .]٦١[هود:  ﴾إِنَّ َرّ�ِ قَرِ�ٞب �ُّ
 .»ننده (دعاھا) استک و اجابت یکگمان پروردگارم (به بندگانش) نزد بی«
د واسطه یه بروکو نفرموده » نم!ک د، اجابت مییمرا بخوان«د: یفرما خداوند می -۶

ل و برھانی یه دلکد یسی را نخوانکن ه فرموده: با مکرم! بلید تا شما را بپذیاوریب
ش قائل یی برایاالت و اوھام، صفات خداید و از روی خیبر خدابودنش ندار

 د:یا شده

ۡستَِجۡب لَُ�مۡ ﴿
َ
 .]٦٠[غافر:  ﴾َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ٱۡدُعوِ�ٓ أ

 .»نمک د، اجابت مییو پرودگار شما فرموده: مرا بخوان«

ِ إَِ�ًٰها﴿  .]١١٧[المؤمنون:  ﴾َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُۥ بِهِۦ َوَمن يَۡدُع َمَع ٱ�َّ
لی بر خدابودن یچ دلیاد بخواند، مسّلمًا ھیگری را به فریس با خدا، معبود دکھر «

 .»آن ندارد
دانند، در واقع او را با خداوند مساوی و برابر  بی مییر خدا را مدعو غیه غکسانی ک

ست، یان نکھمچون خدا محدود به زمان و مه کنند ک ال مییرا خیاند؛ ز قرار داده
ه کسازد و... اّما وقتی  ھا را برطرف مییالت و گرفتارکد، مشیگو شنود و پاسخ می می

ه ما کخورند  ن افراد سوگند مییبرند و ھم شود، به اشتباه خود پی می امت برپا مییق
 م:یا اوی قرار دادهه مخلوقی را با خالق مسکم؛ چرا یا ارا در اشتباه و گمراھی بودهکآش
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بٍِ� ﴿ ِ إِن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ -٩٧[الشعراء:  ﴾٩٨إِۡذ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِمَ�  ٩٧تَٱ�َّ

٩٨[. 
ند:) به خدا سوگند! ما در یگو امت به معبودان خود میین در روز قکی(مشر« 

ان (در عبادت و یه شما را با پروردگار جھانکم. آن زمان یا اری بودهکگمراھی آش
 .»میدانست اطاعت) برابر می

است؛ اگر  کا صفات با خداوند برابر بداند، مشریه موجودی را در ذات کسی کآری! 
ه در ھر که در درون معتقد باشد کن اندازه یاورد! ولی ھمیده را بر زبان نین عقیچه ا

شنود و اجابتش  میاش را  ز ھمراه خدا، صدا و ندای قلبییگر نیسی دکانی، کزمان و م
ه ھمنوعان خود را کی یده است!.. قرآن خطاب به آنھایتراش یکند، برای خدا شرک می

 د:یفرما ن مییخوانند، چن اد مییبه فر

ْ لَُ�ۡم إِن ﴿ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡسَتِجيُبوا
َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

 .]١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤ ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
د، بندگانی مثل خودتان یخوان اد مییر از خدا به فریه به غکسانی را کھمانا «

 .»د به شما پاسخ دھند!ید باییگو د، اگر راست مییھستند. پس آنھا را بخوان
د، بندگانی مثل خودتان یخوان می» بییمدعو غ«ه شما به عنوان کسانی کعنی ی

ه مانند ک» ای بنده«به » بنده«ستند، و ھرگز یزی نیچ چیھ کر و محتاج، و مالیفق
ه کبل ١ند!ک شود و التجاء و التماس نمی ل نمیکز است، متویچ ازمند و بییخودش ن

مًا یمستق -ھاست یازمندیه تنھا برآورنده حاجات و نکد به سوی خدای صمدی یفقط با
 د:یواسطه به درگاھش عرض نما ند و حاجاتش را بیکرو  -

ۥٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ٱلۡقَِ�َٰمةِ وَُهۡم َعن ﴿ ِ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َضلُّ مِمَّ
َ
َوَمۡن أ

 .]٥[األحقاف:  ﴾٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن 

                                           
 شاعر می گوید: -١

 طلبــد ھرکــه منظــور خــود از غیــر خــدا می
 

 گـدامی طلبـد او گدایی است که حاجـت ز 
 

 زھر است عطای خلق ھرچنـد کـه دوا باشـد
 

 خواھی آنجا کـه خـدا باشـد حاجت زکه می 
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ه (اگر) تا روز کاد بخواند یه افرادی را به فرکسی گمراھتر از آن است کو چه «
ه کدھند، بل ند (و نه تنھا جواب نمییگو بزند) پاسخش نمیشان را صدا یامت (ھم ایق

 .»خبرند! شان غافل و بییشنوند) و اصًال از دعا سخنانش را ھم نمی
 -ه مخلوق است ک -ر خدا را یو غ -ه خالق است ک -ن خدا ید فرق بیا نبایآ
 .م؟!یص دھیتشخ

َ�َمن َ�ۡلُُق َكَمن �َّ َ�ۡلُقُ ﴿
َ
 .]١٧[النحل: ﴾ أ
 .»ند؟!ک ه خلق نمیکسی است کند، مانند ک ه خلق میکی سکا یآ«
سی مثل او کچ یز و ھیچ چیه ھکرد، در حالی کاس یتوان خالق را با مخلوق ق ا مییآ

 .ست؟!ین

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ ﴿ ءۖٞ وَُهَو ٱلسَّ  .]١١[الشوری:  ﴾لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
 .»ناستیست و او شنوا و بیزی مثل او نیچ چیس و ھکچ یھ«

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن ﴿
َ
َ َ�ۡعلَُم َوأ ۡمَثاَلۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ِ ٱۡ�  .]٧٤[النحل:  ﴾٧٤فََ� تَۡ�ُِ�واْ ِ�َّ

ھات ناروا، یاسھای فاسد و تشبید (و با قیه و ھمانند قرار ندھیپس برای خدا شب«
شما داند و  د). ھمانا خدا میینکه نیر و توجین را تعبیعبادت بتھا و معبودان دروغ

 .»دیدان نمی
در ذات  ١ز در جھان ھستی است ،یھمه چ که خداوند، خالق و مالکوقتی 
ع و یتر است، رحمتش وسیکاز رگ گردن به انسان نزد ٢گانه است،یتا و یکوصفاتش 

نسبت به بندگانش لطف فراوان دارد، و برای بندگانش  ٣ز را در برگرفته است،یھمه چ
ش یبرا  ای م و واسطهیرش متوّسل شویم و به غیبخوانر او را یچرا غ ٤افی است،ک

است و دعا و  -متعال  -م به خداوند یتاپرستی در توّجه مستقیکم؟! اصًال روح یبتراش
ر یا غیه مردم را به خواندن خود کسی کادخواندنش، خود عبادتی بزرگ است، و یبه فر

 گردد: شه باطل میین شخصی از رین چنیند، اکخدا دعوت 

                                           
ءٖ فَٱۡ�ُبُدوهُ ﴿ -١ ۡ�َ ِ

�ِض ﴿. ]۱۰۲[األنعام:  ﴾َ�ٰلُِق ُ�ّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ ُمۡلُك ٱلسَّ  .]۱۸۹عمران:  [آل ﴾َوِ�َّ

َحٌد ﴿ -٢
َ
ُ أ ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِ�دِ ﴿. ]۱[اإلخالص:  ﴾١قُۡل ُهَو ٱ�َّ

َ
 .]۱۶[ق:  ﴾َوَ�ُۡن أ

ءٖ ﴿ -٣ ُ لَِطيُفۢ بِِعَبادِهِۦ﴿. ]۱۵۶[األعراف:  ﴾َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ  .]۱۹[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

ُ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُۥ﴿ -٤ لَۡيَس ٱ�َّ
َ
 .]۳۶[الزمر:  ﴾�
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﴿ ٰ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱلَۡ�ِٰطُل َ�
َ
َ ُهَو ٱۡ�َقُّ َوأ نَّ ٱ�َّ

َ
 .]٦٢[الحج:  ﴾لَِك بِأ

خوانند،  ر از او مییه غکه فقط خدا حق است و ھر آنچه کن خاطر است ین بدیا«
 .»باطل ھستند

و باطل  کس باشد، شرکھر چه و ھر » من دون الله«اد خواندن ین به فریبنابرا
نار خدا، مورد توّجه قرار کا در یسی را ھمراه با خدا کست در دعا، یسته نیاست و شا

 .ب ندارد!یرا خداوند رقیداد؛ ز

َحٗدا﴿
َ
ِ أ  .]١٨[الجن:  ﴾فََ� تَۡدُعواْ َمَع ٱ�َّ

 .»دیگری را نخوانیس دکپس ھمراه خدا، «
اگر «ه گفت: کجانی یم به سخنان آقای صدر در پاسخ به سؤال تیدیگر برمی -۷

دھند و  ه آنھا نفع میکت باشد ین نیجستن به ا دن، و توّسلیشکدست بر قبر 
ه موّحدند و کاست، ولی مسلمانان  کد شرین بدون تردیرسانند، ا ان مییآنھا ز

عنی ضرر و نفع، فقط از سوی یدانند خداوند خودش ضاّر و نافع است؛  می
ه کن خاطر است ینند، به اک ا میاء و ائمه را دعیه اولکنیخداست و ا

 )۹۲(ص ».. ست و...ین کن ھرگز شرینزد خدا باشند، و ا» ای لهیوس«
ستند، یر بندگان صالح خدا نیاء و ائمه و سایانب» لهیوس«ه کم یردکنون ثابت کتا

» خواندنی«ی به خدا، یکله نزدین وسیاست. ھمچن» مان و عمل صالحیا«ه تنھا کبل
ستی در یشوند و با محسوب می» عبادت«و استعانت و استعاذه،  ست، و از طرفی دعاین

 رد و... الخ.یانجام آن، تنھا و تنھا خداوند مورد توّجه قرار گ
د: یگو ه میکم ینک نجا به منطق آقای صدر در جمالت نخستش توّجه مییاّما در ا

م تا آنھا نزد یخوان میاء و ائمه را یه تنھا خدا ضاّر و نافع است، و ما اولکم یدان ما می«
 ».له باشند!یمان واسطه و وسیبرا خدا
ز به یرا آنھا نیاست؛ ز صن زمان پیامبر کین منطق، درست ھمان منطق مشریا

ان، معبود برتر، خالق، یه او ھمان پروردگار جھانکمان داشتند و معتقد بودند یخدا ا
حّتی  -ن است؛ ھمه یزم دآورنده عالم و گرداننده و چرخاننده آسمانھا وی، پدکمال

ه از آسمان باران کی او قرار دارند؛ ھموست یتحت سلطه و قدرت نھا -شان یبتھا
 د:یفرما ه میکباراند و رزق و روزی در دست اوست و... چنان می
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ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َ�َُقولُنَّ ﴿ َر ٱلشَّ �َض وََسخَّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡ�َُهم مَّ

َ
ُ  َولَ�ِن َس�  ﴾ٱ�َّ

 .]٦١[العنکبوت: 

د و ماه را مسّخر یده و خورشین را آفریسی آسمانھا و زمکاگر از آنان بپرسی: چه «
 .»ق خواھند گفت: خدا!ینموده، به تحق

﴿ ُ ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ ٱ�َّ ۡ�َُهم مَّ
َ
 .]٨٧[الزخرف:  ﴾َولَ�ِن َس�

 .»ند: خدا!یگو قطعًا میده، یسی آنھا را آفرکاگر از آنان بپرسی: چه «

�َض ِمۢن َ�ۡعِد َمۡوتَِها َ�َُقولُنَّ ﴿
َ
ۡحَيا بِهِ ٱۡ�

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ َل ِمَن ٱلسَّ ن نَّزَّ ۡ�َُهم مَّ

َ
َولَ�ِن َس�

 ُ  .]٦٣[العنکبوت:  ﴾ٱ�َّ
له آن بعد ین را به وسیباراند و زم سی از آسمان آب را میکاگر از آنان بپرسی: چه «

 .»گرداند؟ قطعًا خواھند گفت: خدا! ده میاز مردنش زن

بَۡ�َٰر َوَمن ُ�ۡرُِج ﴿
َ
ۡمَع َوٱۡ� ن َ�ۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
�ِض أ

َ
َمآءِ َوٱۡ� قُۡل َمن يَۡرُزقُُ�م ّمَِن ٱلسَّ

 ُ ۡمَرۚ فََسَيُقولُوَن ٱ�َّ
َ
َ�ِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡ�

 .]٣١[یونس:  ﴾ٱۡلَ�َّ مَِن ٱلَۡمّيِِت َوُ�ۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱلۡ
سی بر گوش و چشمھا کرساند؟ چه  سی از آسمان به شما روزی میکبگو: چه «

سی امور را کآورد؟ چه  رون مییسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بکتواناست؟ چه 
 .»ند؟ قطعًا خواھند گفت: خدا!ک ر مییتدب

�ُض َوَمن �ِيَهآ إِن ُكنُتۡم ﴿
َ
ُروَن  ٨٤َ�ۡعلَُموَن قُل لَِّمِن ٱۡ� فََ� تََذكَّ

َ
ِۚ قُۡل أ  ٨٥َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ۡبِع َوَربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم  َ�َٰ�ِٰت ٱلسَّ فََ� َ�تَُّقوَن  ٨٦قُۡل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
َ
ِۚ قُۡل أ  ٨٧َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ءٖ َوُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َا ۡ�َ ِ
 ٨٨ُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن قُۡل َمۢن �َِيِدهِۦ َملَُكوُت ُ�ّ

ٰ �ُۡسَحُروَن  َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ�  .]٨٩-٨٤[المؤمنون:  ﴾٨٩َسَيُقولُوَن ِ�َّ

د؟ خواھند یدان ستند اگر میکیه در آن ھستند، از آن کسانی کن و تمام یبگو: زم«
آسمانھای  کسی مالکد؟! بگو: چه یشیاند ند! بگو: پس چرا نمییگفت: از آن خدا

م است؟ بالفاصله خواھند گفت: از آِن خداست! بگو پس یھفتگانه و صاحب عرش عظ
ز را در دست یسی فرماندھی بزرگ ھمه چکد؟! بگو: چه یترس چرا (تنھا از خدا) نمی

توان) از (عذاب) او پناه  سی را (ھم نمیکه (به ھمه) پناه دھد و کسی باشد کدارد و او 
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خواھند گفت: از آن خداست! بگو: پس چگونه گول و  د؟ییگو داد اگر چنانچه راست می
 .»د؟!یشو د و جادو مییخور ب مییفر

ھا و بالھای سخت و دشوار، ین، حّتی در مواقع گرفتاریاعراب جاھلی عالوه بر ا
ی یزھایشدند، تمام چ ن مییاھا دچار طوفان و امواج سھمگیه در درکخصوصًا ھنگامی 

ردند و تنھا و ک دند، فراموش مییپرست دند و مییلبط می کمکر از خدا به یه به غکرا 
 د:یفرما خواندند... چنانچه می اد مییتنھا او را به فر

ٓ إِيَّاهُ ﴿ ُّ ِ� ٱۡ�َۡحرِ َضلَّ َمن تَۡدُعوَن إِ�َّ ُ�ُم ٱل�ُّ  .]٦٧[اإلسراء:  ﴾�َذا َمسَّ
ه کسانی را کرسد، جز خدا ھمه  اھا به شما مییه ناراحتی و بال در درکو ھنگامی «
 .»شوند د و گم میید، از نظرتان ناپدیخواند اد مییبه فر

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِينَ ﴿ لَِل َدَعُواْ ٱ�َّ ۡوٞج َكٱلظُّ  .]٣٢[لقمان:  ﴾�َذا َغِشَيُهم مَّ
اد یبه فررد، خالصانه خدا را یگ وه آنھا را فرا میکی ھمچون یه موجھاکھنگامی «

 .»دانند ن را تنھا خاّص او مییخوانند و عبادت و د می

ُّ فَإَِ�ۡهِ تَۡ� ﴿ ُ�ُم ٱل�ُّ  .]٥٣[النحل:  ﴾ُرونَ  َٔ ُ�مَّ إِذَا َمسَّ
 .»دیخوان اد مییرسد، او را با ناله و زاری به فر انی به شما مییه زکھنگامی «

 ﴾٤١إَِ�ۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما �ُۡ�ُِ�وَن بَۡل إِيَّاهُ تَۡدُعوَن َ�َيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن ﴿
 .]٤١[األنعام: 

د و او اگر خواست آن را یطلب اری میید و به یخوان اد مییه تنھا خدا را به فرکبل«
 یکه شرکی را یزھاید و تمام چیخوان اد مییه او را برای رفع آن به فرکسازد  برطرف می

 .»دینک د، فراموش مییساز خدا می
ردند و ک ه طواف میکگذاشتند؛ چنان ز احترام مییعبه و خانه خدا نکنھا حّتی به آ

ن یآوردند؛ ھر چند اموری خارجی و انحرافی را در ا مراسم حج و عمره به جای می
و  ١و مسخره بود! کار مضحیه در اصل وجود نداشت و بسکرده بودند کمراسم وارد 

در حج و عمره، ھنوز در  -ی یگو یکلب -ه یتلبردند و حّتی ک شتر و گوسفند قربانی می
ه اعراب یه تلبکث است یباقی مانده بود.. در حد - ÷  میاز زمان ابراھ -نشان یب

                                           
شدند! (جاھلیت قرن  مردان و زنانشان لخت و برھنه میمثًال به ھنگام ادای مناسک حج، بعضی از  -١

 ).۷۱ بیستم، محّمد قطب، ترجمه صدرالدین بالغی، ص
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لبَّيكَ ال رشيكَ لكَ إالَّ رشيكٌ هو «ن بوده است: یحج چن کجاھلی به ھنگام مناس

ه وما ملكَ  ی یکچ شریم. تو را ھا پروردگارا! به درگاه تو حاضر و آماده شده« .١»لك متلكُ

 .»آن است، ھستی! که او مالکی یزھایاو و چ که تو مالکی یکشر  ست، مگر ھمانین
رده کخدا را فراموش ن -در آن روز  -ه اعراب کداست یق، پین حقایبا توّجه به ا

دانستند، ولی  ز میی، مدّبر، رازق، و رّب ھمه چکبودند و او را ھمچنان، خالق، مال
اند  شناخته ه شرط معرفت است، نمیکه خدا را چنان کن بوده یانحرافشان اگمراھی و 

 ردند:ک مان نداشته و او را عبادت نمییمان و عبادت است، به او ایه سزاوار اکو چنان 

َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓ ﴿  .]٧٤[الحج:  ﴾َما قََدُرواْ ٱ�َّ
 .»اند د نشناختهیه باکآنان، خدا را چنان «

 -» اعتقاد به بتھا«و » مان به خدایا«ان یه مکردند ک آنھا سعی مین جھت یبه ھم
ه کن رھگذر بود یای برقرار سازند، و از ھم جمع و رابطه -ه ھر دو را با ھم داشتند ک

ر کشوند! آنھا ف رفته نمییروند ولی بدون واسطه پذ گفتند: دعاھا به آسمان می می
شان است؛ ھمانند دستگاھھای قدرت  ن و ماّدیییه عالم باال، ھمانند عالم پاکردند ک می

 .شود!! رفته نمییسی پذکه بدون رشوه، واسطه، تمّلق و... حرف کروزشان 
له آن، ین خدا و خلق افتادند تا بتوانند به وسیر واسطه بکن اشتباه، به فیدر اثر ا

قرآن  دعای خود قرار دھند.. یکج خود را به خدا برسانند و آنان را شریدعاھا و حوا
گفتند:  ه میکشان را یند، و بھانه اک وھش میکشان را به شّدت ن دهین عقیم، ھمیرک
ن جھت آنھا را یه بدکم، بلینک ن بتھا را از نظر ذات و گوھرشان عبادت نمییما ا«

ه ھم خالق ما و ھم کی یسازند؛ خدا یکه ما را به خدای بزرگ و برتر نزدکم یپرست می
، به طور قاطع مردود »س است!کز و ھمه یھمه چ کخالق معبودان ما، و مال

 شمارد: می

﴿ ٓ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَا
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱ�َّ ِ ٱّ�ِيُن ٱۡ�َالُِصۚ َوٱ�َّ َّ�ِ �َ

َ
 إَِ� �

َ َ�ُۡ�ُم بَيَۡنُهۡم ِ� َما ُهۡم  ِ ُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ ٱ�َّ َ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو ٱ�َّ �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ ٱ�َّ
ارٞ  ۥۖ ُهَو  ٣َ�ِٰذٞب َكفَّ ۚ ُسۡبَ�َٰنُه ا َ�ۡلُُق َما �ََشآُء ۡصَطَ�ٰ ِممَّ ا �َّ ن َ�تَِّخَذ َوَ�ٗ

َ
ُ أ َراَد ٱ�َّ

َ
لَّۡو أ

اُر  ُ ٱلَۡ�ِٰحُد ٱۡلَقهَّ  .]٤-٣[الزمر:  ﴾٤ٱ�َّ

                                           
 صحیح ترمذی. -١
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ه کسانی ک) برای خداست و بس. کشائبه از شر و بیھان! تنھا عبادت خالصانه («
ند:) ما یگو ند، مییجو رند (و بدانان تقّرب و توّسل مییگ اورانی را برمییو  اریجز خدا، 

گردانند. خداوند در  یکه ما را به خدا نزدکم، مگر بدان خاطر ینک نمی آنان را عبادت
ن اختالف دارند، داوری خواھد ه در آکزی یانشان (و مؤمنان) درباره چیامت میروز ق

خواست فرزندی  ند. اگر خدا میک ت نمییشه را اصًال ھدایفرپکرد. خداوند، دروغگوی ک
ند. یزی را برگزیا چیسی کند یآفر ه خود میکی یزھایان چیست از میبا داشته باشد، می

ره و برتر یروز و چیگانه پیبھا) است. او خداوند یع و منّزه (از ھمه نقصھا و کند پاخداو
 .»است

ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ﴿ ِ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ
ُ�َنّ�ِ 

َ
ِۚ قُۡل � �ِض� ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ �َ  ُٔ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَ� ِ� ٱۡ� َ بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ� ٱلسَّ ا وَن ٱ�َّ مَّ

 .]١٨[یونس:  ﴾١٨�ُۡ�ُِ�وَن 
رسانند و نه  ان مییشان زیه نه اصًال بدکپرستند  ی را مییزھایر از خدا چیآنھا غ«

ا خدا را یند! بگو: آیھای ما نزد خدا نھا واسطهیند: ایگو سازند و می دشان مییسودی عا
از آنھا ندارد؟! ن سراغی یه خداوند در آسمانھا و زمکد یساز ی باخبر مییزھایاز وجود چ

و  کخبر است؟!) خداوند پا ن بییھای خود در زم ھا و واسطه ندهی(چگونه خداوند از نما
 .»دانند ان انبازشان میکه مشرکی است یزھایی) و فراتر از آن چکمنّزه (از ھر گونه شر

جانی از یا تیجانی آورده یه آقای صدر در جواب به سؤال تکھاتی ین، تمام توجیبنابرا
 شود!. ر نموده، رّد میکن او ذزبا

ب ین ترتین قبور، بدییآقای صدر در رابطه با تز گری را ازیجانی سؤال دیو اّما ت
نند ک ن به طال و نقره مییامامان خود را مز اء ویان قبر اولیعیچرا ش«ه: کمطرح نموده 

 )۹۲(ص » ن در اسالم حرام است!یو ا
 -» تابشکجانی و یت« -ل در فصل اّول ن سؤایو ما قبًال جواب آقای صدر را به ا

ست و یعه نین امر منحصر به شیا«ن گفته بود: یه چنکم یمورد نقد و بررسی قرار داد
ه کیا تریز در عراق و چه در مصر یسّنت ن را مساجد اھلیباشد؛ ز چ حرمتی در آن نمییھ
 )۹۲(ص ».. اند ن به طال و نقرهیشورھای اسالمی مزکا ی

سّنت به عدم  ل از طرف اھلیجھت و بدون دل آقای صدر بی هکم یردکو ثابت 
تب فقھی سّنی و کن نشانه عدم اّطالعش از ین قبور فتوا داده است! و اییحرمت تز
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تب ھر دو گروه کل قطعی در یدال -م یه نشان دادکھمانگونه  -را یعه است؛ زیش
د.. و لذا ینما اثبات مین قبور و ساختن گنبد و بارگاه را ییبودن تز ه حرامکموجود است 

ن رابطه با یه در اکی یھا تنھا به موضوعات نامه -الم کبه خاطر اطاله  -نجا یدر ا
 م:ینک م، بسنده مییا ردهکعی رّد و بدل یدوستان ش

* * * 

 »:توّسل«ها در رابطه با  جواب نامه
مستقل ت ذاتی و یا سببیر یاء، تأثیه برای افراد و اشکآن است  کد: شریا فرموده

ماری به یه ھمگان برای شفای از بکت؛ ھمچنان یر و سببیم؛ نه مطلق تأثیقائل شو
ردن ک آورند، و برای خاموش شدن به آب روی می رابینند، برای سک مراجعه می کپزش

ض از خدا، به حرمت و آبرو و یشوند، ما ھم به عنوان واسطه ف آتش به آب متوّسل می
ده ین عقیه ایلی در توجیم، و دالیآور ء و صالحان روی میایی از اولیکا دعای یقربت و 

 ه:کدیا آورده
 ست؟یل نیائیکل و واسطه رزق، میض وحی، جبرئیمگر واسطه ف -۱

ْ إَِ�ۡهِ ﴿ د:یفرما مگر خداوند در قرآن نمی -۲ َ َوٱۡ�َتُغٓوا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

 ست؟یر خدا نین نّص بر جواز توّسل به غیا ایآ. ]۳۵: ة[المائد؟ ﴾ٱلۡوَِسيلَةَ 
ن مشّرفه که آن حضرت مشاھد و اماکامده یرم در خبر نکمگر از شخص نبی ا -۳

 د؟یبوس عبه را میک

َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ﴿: هیمگر در آ -۴ نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡستَۡغَفُرواْ ٱ�َّ
َ
لَُمٓواْ أ ُهۡم إِذ ظَّ َّ�

َ
َولَۡو �

اٗبا رَِّحيٗماٱلرَُّسوُل لَوَ  َ تَوَّ ه در کو اگر آنان به جای ستمی « .]٦٤[النساء:  ﴾َجُدواْ ٱ�َّ
امبر ھم یخواستند و پ حّق خود روا داشتند سوی تو آمده و از خدای خود آمرزش می

به  ص  امبر خدای، از پ»افتندی د، خدا را آمرزنده و مھربان مییشان آمرزش طلبیبرا
 اد نشده است؟یخواھی از خدا  له و واسطه استغفار و آمرزشیعنوان وس

بَانَا ﴿از او نخواستند:   عقوبیم، فرزندان یرکمگر به فرموده قرآن  -۵
َ
� ٰٓ�َ ْ قَالُوا

ٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ِٰ�  مان درباره یای پدر! برا«. ]٩٧[یوسف:  ﴾٩٧َ�  ِٔٱۡسَتۡغفِۡر َ�َا ُذنُوَ�َنا

امبر در جوابشان نفرمود: یو آن پ »!میا ار بودهکخطا ه ماکگناھانمان آمرزش بخواه 
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﴿ ٓ ۡستَۡغفُِر لَُ�ۡم َرّ�ِ
َ
تان از خداوند طلب آمرزش خواھم یبرا« .]٩٨[یوسف:  ﴾َسۡوَف أ

 دھد؟ ن، توّسل را نشان نمییا ای؟ آ»ردک
آل «ه: کد یا دهیرده است، نشنکحجر از امام شافعی نقل  ه إبنکن شعر را یمگر ا -۶

 ؟»و هم إليه وسيلتى -ذريعتى النبى 

يا أمرياملؤمنني! ال «فه در مسجد النبی نگفت: یبن أنس به منصور خل کمگر مال -۷

َ� تَۡرَ�ُعوٓاْ ﴿ ترفع صوتك ىف هذا املسجد فإن اهللا تعاىل أدب قوما فقال:
ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱ�َِّ�ِّ 

َ
ِيَن ُ�َناُدونََك مِن َوَرآءِ ﴿ و ﴾أ  ﴾ٱۡ�ُُجَ�ٰتِ  إِنَّ ٱ�َّ

ت را یر مؤمنان! صدایای ام« .»وسيلة أبيك آدملتك وقال يا أباعبداهللا! هو وسيو

تان را باالتر ین! صدایرا خداوند در قرآن فرموده: ای مؤمنین؛ زکن مسجد بلند میدر ا
زنند،  ھا تو را صدا می ه از پشت خانهکسانی کد... ھمانا ینبر صاز صدای پیامبر 

له یله تو و وسیامبر، وسین پینند... و گفت: ای أباعبدالله! اک نمیر کشترشان فیب

 ؟.»پدرت آدم است!
 ه:کنم ک ن مطالب، عرض میی(جواب): در پاسخ به ا

ردن از ک رد! استفادهکاس یگری قیز دیا چیسی و کتوان با  زی را نمییاّوًال ھرچ
شود؛  محسوب نمی کچ وجه شریبه ھ -ه شھود است ک -ن جھان یای ماّدی ایاش

ست؛ مثًال آتش یار خود آنھا نیاء در اختین اشیت ایه خاصکدانند  چون ھمه مردم می
د، گرما و و یند.. خورشک ز خاموش مییند و آتش را نک سوزاند.. آب رفع تشنگی می می

 -متعال  -ده خداوند یتھای موجود در آنھا، آفریزھا و خاصین چیدھد.. ا ی مییروشنا
ار ما انسانھا قرار داده و آنھا را برای ما مسّخر یاء را در اختین اشیه اکست ھستند.. او

اء، در واقع ین اشیست! این کچ وجه شریزھا به ھین چیده است؛ لذا استفاده از ایگردان
ن یارگرفتن و استفاده از آنھا، مثل اکما ھستند و  کمکل یمانند خدمتگزاران و وسا

م؛ چنانچه یریگ ار میکب و االغ و گاو و گوسفند و... واناتی ھمچون اسیه از حکاست 
 .١ن موارد اشاره شده استیادی به ھمیات زیدر آ

 کمکه به ما کل و... کی، وکنطور بندگان متخّصص و ماھری مانند پزشیھم
 -زی یچ چیستند.. ھیبی نیروی غیچ گونه نیھ که مالکم ین داریقینند، ما ک می

                                           
 توانید، آیات اّولیه سوره نحل را تماشا کنید. برای مثال می -١
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ازمندند. البته یقرار ندارد.. و ھمچون ما محتاج و نارشان یدر اخت -مافوق بشری 
م از یتوان ه ما میکتی داده یرو و صالحین جھان ماّدی و شھود، به آنھا نیخداوند در ا

زی را یا چیسی که کابد ی زمانی تحّقق می کست! شرین کز، شرین نیم و ایریار بگکآنھا 
 یکت با خدا شریت و ربوبیوھّلی در الکدر ذات و صفات و افعال و عبادت، به طور 

عی یمقام خدا، خارج از اسباب ظاھری و طب ه انسان، موجودی را قائمکنیا ایم، و یبدان
و متصّرف و با اراده،  -رمطلق یچه مستقل و چه مطلق و غ -قرار دھد و او را مختار 

اد یفرده، حاجتھای خود را از او بخواھد و او را به ین عقید و بر مبنای ھمیتصّور نما
 .اش، خشوع و تضّرع، و طواف و نذر و قربانی و... انجام دھد! بخواند و برای خوشنودی

 د:یفرما از طرفی خداوند می

 .]٣٦[اإلسراء:  ﴾َوَ� َ�ۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعۡلمٌ ﴿
 .»ن!کروی میه علم بدان نداری، پکزی یاز چ«
ه کدھد  ای به دست مسلمانان می قاعده -ن مورد یگر در ایات دیر آیو سا -ه ین آیا
ن محسوس یند! ما قوانکت نیش ثابت نشده و علم به آن را ندارد، تبعیه براکزی یاز چ

شف علم را از مسائل کم. یریپذ م، مییابی ه از احساسمان میکنانی یعت را، با اطمیطب
 -ز دارد یرجی نه آثار خاکن و امثال آن یروی جاذبه زمیھمچون ن -عت یمخفی طب
اتی یھا و آ ه نشانهک -است، ولی آثارش » بیغ«ه خود ک» خداوند«م و به ینک قبول می

ھمه جا ھست، و به دستورات و نواھی صادره  -ن است یقیبرای خردمندان و صاحبان 
چ یه ھکن را یا ی جزیبھایم، اّما غیآور مان مییا -نی یل دیام اصکاح -از جانب او 

 د:یفرما م؟ خداوند مییریان اثبات نشده، چرا و چگونه بپذمطلبی در موردش

﴿ ِ ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ �ِض� َوَما يَتَّبُِع ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَمن ِ� ٱۡ� ِ َمن ِ� ٱلسَّ َ�ٓ إِنَّ ِ�َّ

َ
�

نَّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُۡرُصوَن  َ�َٓءۚ إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ ٱلظَّ  .]٦٦[یونس:  ﴾٦٦ُ�َ
گاه باش« ه کسانی کن است، از آن خداست. یه در آسمانھا و زمکس کد ھر یھان! آ

 .»ستیبستن ن زدن و دروغ نیارشان جز تخمکروند و  ال نمییجز خدا، خ
ست؟ چه وقت حاضر و یاناتش چکجا و امکه روح فالن بزرگوار کم یدان ما چه می

 م؟ییّسل بجوقابل دسترسی است؟ و اصوًال چگونه به او تو

وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِ�َّ قَلِيٗ�  َٔ َو�َۡ� ﴿
ُ
ۡمرِ َرّ�ِ َوَمآ أ

َ
وُح ِمۡن أ وِح� قُِل ٱلرُّ  ﴾٨٥لُونََك َعِن ٱلرُّ

 .]٨٥[اإلسراء: 
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شود؟) بگو: روح از  رود و چه می جا میکست و یه چکپرسند ( از تو درباره روح می«
م) و به شما مگر مقدار یعلمی نسبت بدان ندارچ یارھای (مربوط به) خداست (و ما ھک
 .»می از علم داده نشده است!ک

اء بمانند توّسل به یاء و اولیی از ارواح انبیجو تکد: توّسل و بریا ه فرمودهکنیلذا ا
به » بیغا«اس یه در دسترس ماست، قکی مثل آب و آتش و... است یفالن قوا

ن یرد و از ھمیپذ المی آن را نمیچ عقل سیاست، و ھ -ب به شھود یغ -» شاھد«
ه نه کند ک ی اشغال مییزھایشود و ذھن انسانھا را چ ن مییه خرافات وارد دکجاست 
ه جھل برای مردم یی بر پایدھد و باورھا تب آسمانی و نه تجربه نشانشان نمیکعلم، نه 

 .١سازد! می
در محضر  ÷  سییامت، عیه در قکد یا م نخواندهیرکًا مگر جنابعالی در قرآن یثان

 پرسد: ه خداوند از او میکنیا الھی پس از

﴿ ِ َ إَِ�َٰهۡ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ُِذوِ� َوأ نَت قُۡلَت لِلنَّاِس ٱ�َّ

َ
 .]١١٦[المائدة:  ﴾َءأ

د یریگر بگیز به دو خدای دیه به جز خدا، من و مادرم را نکای  ا تو به مردم گفتهیآ«
 .»د)؟ینکھم با خدا، عبادت  (و ما را
 ه:کدھد  ن شھادت مییچن

 .]١١٦[المائدة:  ﴾قَاَل ُسۡبَ�َٰنَك ﴿
 .»و منّزھی! کد: تو پایگو سی) میی(ع«

َ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۚ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا ﴿ ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ
َ
َمۡرتَِ� بِهِۦٓ أ

َ
َما قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َمآ أ

ا  ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ ءٖ َشِهيٌد مَّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَت َ�َ

َ
نَت ٱلرَّ�ِيَب َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ  ﴾١١٧تَوَ�َّ

 .]١١٧[المائدة: 
ای، (و آن)  ه مرا به گفتن آن فرمان دادهکام مگر آنچه را  زی نگفتهیمن به آنان چ«

ان آنان یه در مکزمانی  ه پروردگار من و شماست. من تاکد یه جز خداوند را نپرستکنیا

                                           
ِۡل بِهِۦ ُسۡلَ�ٰٗنا﴿ -١ ِ َما لَۡم ُ�َ�ّ ُ�واْ بِٱ�َّ َ�ۡ

َ
اند که  یزھایی را شریک خدا ساختهچ. «...]۱۵۱عمران:  [آل ﴾أ

ٱۡ�ُتوِ� بِِ�َ�ٰٖب ّمِن ...﴿فرماید:  یا می». خداوند دلیل و برھانی (بر حّقانیت آنھا) نازل نکرده است
َ�َٰر�ٖ ّمِۡن ِعۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ گویید، (دلیلی از)  اگر راست می. «... ]۴[األحقاف:  ﴾َ�ۡبِل َ�َٰذا
 ».از این (قرآن) یا یک اثر علمی برای من بیاورید! کتابی پیش
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راندی، تنھا تو یه مرا مکشان اّطالع داشتم و گواه بودم و (اّما) زمانی یبودم، از وضع ا
گاھییای، و البته تو بر ھر چ شان بودهیمراقب و گواه ا  .»ز مّطلع و آ

ا ین دنیامبران: چون از جھان رفتند، با ایه پکرساند  ه، به وضوح نمیین آیا ایآ
دن و به آنان ین، ارواحشان را طلبیستند؟ و بنابراین تماسی ندارند و بر ما گواه

توانند وساطت نموده و دعای ما را  ه آنھا میکن باور یست! و ایجستن درست ن توّسل
نند و برای ما نزد خدا حاجتی برآورند، برخالف قرآن است.. خداوند به کاجابت 

 د:یفرما می ص  امبرشیپ

﴿ 
َ
ٌء أ ۡمرِ َ�ۡ

َ
َ�ُهمۡ لَيَۡس لََك ِمَن ٱۡ� ۡو ُ�َعّذِ

َ
 .]١٢٨عمران:  [آل ﴾ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

ا آنھا را عذاب یرد و یپذ ا توبه آنان را مییست. خداوند یچ امری در دست تو نیھ«
 .»دھد می

نَت َعلَۡيِهم بَِو�ِيلٖ ﴿
َ
 .]١٠٧[األنعام:  ﴾َوَما َجَعۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظاۖ َوَمآ أ

ل و کین تو ویشان باشی و ھمچنیه حافظ و نگھبان اکم یا ندادهو ما تو را قرار «
 .»ستییارگزارشان نک

شود، » استقالل«قائل به  -ر از خدا یغ -سی برای ھر موجودی کثالثًا البته اگر 
ست.. جنابعالی خوب ین مورد نیمنحصر به ا کاست.. اّما شر ک، شرکبدون ش

ت خداوند، به عنوان پروردگار ھستی، یان عرب به استقالل و ربوبکه مشرکد یدان می
رده و نھرھا را کد و ماه را مسّخر یه خورشکای  گانهین و آسمانھا، و مقام یخالق زم

ن مورد یات متعّددی در ایده داشتند و آیرسان انسان است، عق جاری ساخته و روزی
 چیشان مخلوق خداست و به ھیه خودشان و بتھاکده داشتند ین عقیاست! ھمچنیگو

ات را کر و بریه آن خکبرای بتھای خود قائل نبودند و معتقد بودند » استقاللی«وجه، 
ا یداند! آ می کن وجود، قرآن آنھا را مشریشان نھاده است؛ با ایخداوند در وجود بتھا

ن کیبا مشر صد؟ ظاھرًا جنابعالی از نزاع اصلی پیامبر یا ردهکه تأّمل ین قضیچ در ایھ
ھرچند آنھا را مخلوق خدا و نامستقّل  -ر خدا ینان برای غه آکد یمعاصرش غافل

نمودند و با تضّرع  می» نذر«و » صدقه«، »افکاعت«، »طواف«، »قربانی« -دانستند  می
رده و از آنان حاجاتشان را کنموده و اظھار عجز و ناتوانی و خضوع » دعا«در برابرشان 
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» موقوف به خدا«رده و کقلمداد » ادتعب«ن اعمال را یدند و... و اسالم، ھمه ایطلب می
 .١د!ینام» کمشر«ن رو، آن مردمان را یداند و از ا می

                                           
است، » عبادت«، ھمان »استعاذه«و » استغاثه«و » استعانت«و » دعا«قبًال آیاتی را در اثبات اینکه  -١

و » نذر«و » صدقه«و » قربانی«کند،  کنیم که ثابت می شاھد آوردیم.. اکنون به این آیات توّجه می
 ھستند و بایستی تنھا برای خدا انجام گیرند:» عبادت«نیز » اعتکاف«و » طواف«

 ».پس تنھا برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. «]۲[الکوثر:  ﴾٢فََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َۡر ﴿ - 

ٰلِمِ ﴿ -  ۥۗ َوَما لِل�َّ َ َ�ۡعلَُمُه ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
نَصاٍر َوَمآ أ

َ
[البقرة:  ﴾٢٧٠َ� ِمۡن أ

گاه است (و  کنید، یا ھر نذری را که می ھر چیزی را انفاق می. «]۲۷۰ دھید، بیگمان خداوند به آن آ
داند که برای کیست و برای چیست؟!) و ظالمان (ھمان کسانی که با شرک که ظلم بزرگی است،  می

 ».یچ یار و یاوری نیسترا ھ») إن الشرک لظلم عظیم«اند؛  بر خود ستم کرده

ام که روزه  ھمانا من برای خدای مھربان نذر کرده. « «]۲۹[مریم:  ﴾إِّ�ِ نََذۡرُت لِلرَّ� َصۡوٗما﴿ - 
 ».بگیرم

وَّفُواْ بِٱۡ�َۡيِت ٱۡلَعتِيقِ ﴿ -  و باید که تنھا خانه خدا (خانه قدیمی و گرامی) را طواف «] ۲۹[الخج:  ﴾َوۡ�َطَّ
 ».کنند

ُجودِ  ۧوََعِهۡدنَآ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ -  ِع ٱلسُّ كَّ آ�ِفَِ� َوٱۡلَ�ِٰكفَِ� َوٱلرُّ ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ لِلطَّ
َ
. ]۲۵[البقرة:  ﴾َم �ۡسَ�ٰعِيَل أ

ام را (از ھر گونه  و به ابراھیم و اسماعیل سفارش کردیم (و بر عھده ایشان گذاشتیم) که خانه«
کنندگان و  کنندگان و اعتکاف کنندگان و از جمله) طواف ی (عبادتشرک و پلیدی و آلودگی) برا

 ».رکوع و سجودبرندگان (یعنی نمازگزاران) پاک و پاکیزه کنید

ُجودِ  ٗٔ �َّ �ُۡ�ِۡك ِ� َشۡ� ﴿ -  ِع ٱلسُّ كَّ آ�ِفَِ� َوٱۡلَقآ�ِِمَ� َوٱلرُّ و برایم ھیچ . «]۲۶[الحج:  ﴾ا َوَطّهِۡر بَۡيِ�َ لِلطَّ
کنندگان و  پادارندگان نماز و رکوع کنندگان و به ام را برای طواف ا شریک مگردان و خانهچیزی ر

 ».سجودبرندگان پاک گردان

ِ رَّبِ ٱۡلَ�َٰلِمَ� ﴿ -  ِمۡرُت  ١٦٢قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُ
ۥۖ َو�َِ�ٰلَِك أ  ﴾َ� َ�ِ�َك َ�ُ

بگو: ھمانا نمازم، عبادات و طاعات و مناسکم، (و باالخره) «فرماید: و نھایتًا می .]۱۶۳-۱۶۲[األنعام: 
زندگی و مرگم برای خداست و بس که پروردگار جھانیان است. ھیچ شریکی ندارد و به ھمین امر، 

 ».ام دستور داده شده

لعنت خدا بر کسی «. »لعن اهللا من ذبح لغ� اهللا«فرمود:  صنیز روایت شده که پیامبر  س از علی 
 (صحیح مسلم)». که برای غیر خدا قربانی کند!

». بر گرد ھیچ قبری طواف مکن». «ال تطف بقبر«نیز روایت شده است:  س از امام جعفرصادق 
 اند)  ، شیخ صدوق آن را روایت کرده»علل الشرایع«(وسائل الشیعة، شیخ حّر عاملی و ھمچنین 
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ان که حّتی مشرکد ییگو می» ت و افعال خدایدر ربوب کشر«جنابعالی، سخن از 
ت و یمکدر حا کشر«ری اسالم با آنان، مربوط به یز به آن مبتال نبودند و درگیجاھلی ن

ن یدر ا» به نام اسالم«نون کا ه ھمکای  هیدرست ھمان بل بود!» ت و عبادت خدایالوھ
ج است! و ھمه از راھھای دور به یرا -گر!! ینمای د شورھای مسلمانکر یو سا -شور ک

عبه، کحشان، ھمچون ینند و به دور قبور و ضراک می» شّد رحال«سوی قبر امامان، 
شان را متوّجه آنان یعاھاآورند و د شان مییرده و نذورات و صدقات خود را براکطواف 

ه اسباب ظاھری قطع شده، رفع بال کھا و مواردی یشان در گرفتاریسازند و از ا می
د؟! و ینک ست، پس شما خدا را چگونه عبادت میین اعمال عبادت نیطلبند!.. اگر ا می

ان را وعده دوزخ کالمی و عرضی و جوھری، مشرکبر سر بحثھای  صا پیامبر یآ
ھمراه با برگرداندن  -ر خدا ینگونه مراسم برای غیدن ایصودش برچا مقیداد و  می
انھای فردی یه فراوان زکبود  -رونی انسان یت الھی در نظام زندگی درونی و بیمکحا

 .م!یه امروز، شاھدش ھستکآورد؛ چنان و اجتماعی به بار می
ه چون کنیرد؛ اکاس یگر قیدیکتوان با  نمی -م یه گفتکچنان -رابعًا ھمه امور را 

م در عبادت الھی واسطه یده، پس ما ھم حق داریل به ما رسیوحی خدا با واسطه جبرئ
از » وحی«باشد!..  عه باطل مییه حّتی در مذھب شکام است کاس در احیم، قییبجو

توان  ند و نمیک و دسترس فرق می کگر است و با جھان شھود و قابل دریبی دیامور غ
و مردم او را  صرده بود، و پیامبر کن ییطه را خدا تعرد.. آن واسکسه یبا ھم مقا
ل و مردم! یرا ھم خدا انتخاب نموده؛ نه جبرئ صرده بودند، و خود پیامبر کانتخاب ن

 -د! یاوریمًا به من روی بید: مستقیفرما ه میک -مش کرغم ح م علییو ما حق ندار
 .م!ییبرای عبادتش به درگاھش واسطه بجو

 .]٦[فصلت:  ﴾إَِ�ۡهِ َوٱۡستَۡغفُِروهُۗ َوَوۡ�ٞل ّلِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ فَٱۡستَقِيُمٓواْ ﴿
د و از او آمرزش (گناھانتان را) یواسطه) به سوی خدا روی آور مًا (و بییپس مستق«

 .»آورند!) مًا به خدا روی نمیینند و مستقک ن نمییه چنکن! (کید، و وای بر مشریبخواھ
م! یرکرا در امور من» واسطه«ه ما اصل کد یرسد جنابعالی تصّور دار به نظر می

گر، یر عبادات دیند.. دعا و سایگز لی برمییاری، وساکه انسان برای ھرکست یدی نیترد
توان مطالبی  ز مییر ائمه نیو سا س یل ما در تقّرب به خداوند ھستند.. از علیخود وسا
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اّتخاذ روشھای «رد، اّما سخن در کآموخت و از آن آموزشھا برای قرب به خدا استفاده 
 .١است!! کد شریه بدون تردکھاست  در برابر واسطه» عابدانه

شان یت گرفته و تصّوراتی از ایعه به جای آموختن از ائمه، خود آنھا را به الوھیش
ار، کنی، عصمت ذاتی، حضور در ھمه جا، تصّرف و قدرت در ھریوکت تیمانند: وال -دارد 

ھمچون  -زنند  و به تبع آن، به اعمالی در قبالشان دست می -. ب و..یو علم به غ
ه فقط موقوف به ک -طلبی و...  اف، حاجتکردن، نذر، طواف، قربانی، صدقه، اعتکدعا

 باشد. می -متعال -خداوند 
 د:یفرما ه میکسوره مائده  ۳۵ه یخامسًا در آ

َ َوٱ﴿ ْ ٱ�َّ ُقوا ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ ِ� َسبِيلِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�ٰٓ ْ إَِ�ۡهِ ٱلۡوَِسيلََة َوَ�ِٰهُدوا ۡ�َتُغٓوا
 .]٣٥[المائدة:  ﴾٣٥ُ�ۡفلُِحوَن 

د و در راه او جھاد ییله بجوید و برای تقّرب به خدا، وسیشه سازین! تقوا پیای مؤمن«
 .»دیق) رستگار شوین طرید تا (از اینک

عنی عالوه بر ی -به تقوای در برابر خدا  -به طور جملگی  -ه، ابتدا مؤمنان را یآ
دعوت  -ش یارھای مورد رضاکز از امور خالف رضای او و پرداختن به یمان، پرھیا

ابند؛ چون عالوه بر ی ه به تقّرب درگاه الھی دست میکن ھستند یرا تنھا مّتقیند؛ زک می
ه بعد از امر به کن است یآورند، و ا داوند را به جای میسته و عبادت خیمان، اعمال شایا

ه اعمال عبادی یلکات و کمثل نماز و روزه و ز -ل مختلف یه وساکدھد  تقوا، دستور می
ق و یتًا به تحقیم، و نھاییسوی خدا تقّرب بجو -س است که در قرآن وسّنت منعک

م.. ییو مقابله نماشناخت و معرفت درباره خدا پرداخته و با دشمنان او جھاد 

ْ إَِ�ۡهِ ٱلۡوَِسيلَةَ ﴿ عه ازیری شیگ جهینت توان به  ی به خداوند مییکه برای نزدک ﴾َوٱۡ�تَُغٓوا
 را:یل مختلف غلط است؛ زیتوّسل جست، به دال -پس از فوتشان  -ارواح ائمه 

ز مورد خطاب ھستند! پس یجتًا خود ائمه نیاست و نت» مؤمنان«ه به یخطاب آ -۱
ستی یز برای خود، بایرا آنان نیشان باشند؛ زیتواند خود ا نمی» لهیوس«
ر نموده و استنباط غلط یه فوق را تفسیگر، آیات دیند! چنانچه آیبجو» لهیوس«

 سازد: ن دور مییاز آن را، چن

                                           
 ، تألیف دیگر مؤّلف.»توّسل«از کتاب » شوند! کم خدا می کمھا،  واسطه«رجوع شود به فصل  -١
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ِ َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡ ﴿ ّ ِيَن زََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِۦ فََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف ٱل�ُّ وِ�ً� قُِل ٱۡدُعواْ ٱ�َّ
ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتُهۥ  ٥٦

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ِيَن يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم ٱلۡوَِسيلََة � ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
أ

ۥٓ   .]٥٧-٥٦[اإلسراء:  ﴾َوَ�َخافُوَن َعَذابَُه
اد یه به جز خدا (به ھنگام بال) به فرکسانی را کان) بگو: کامبر! به مشری(ای پ«

ان و رفع بال از شما را دارند و نه یی دفع زیه) نه تواناکد ید دید، (خواھیخوان می
س). آن کنند و برعکل یھا تبدیھا را به خوشیتوانند آن را دگرگون سازند (و ناخوش می

تر یکه از ھمه (به درگاه خدا) نزدکدام از آنان کخوانند، ھر  اد مییه به فرکسانی ک
ن حال) آنھا ھم به یند و (با ایجو له مییارشان، وساست، خود برای تقّرب به پروردگ

 .»ھستند کدوار و از عذاب او ھراسنایرحمت خدا ام
اند،  ش خوانده شدهیسو -از امام و مأموم  -ه ھمه مؤمنان ک» لهیوس«آن  -۲

گر با ھمان خطاب اّولی و با یه دیست؛ چنانچه در آیزی جز عبادات شرعی نیچ
 آورده است:» لةیالوس«شتر به جای یانی، با بسط بیھمان جمله پا

ْ ٱۡ�َۡ�َ لََعلَُّ�ۡم ﴿ ْ َر�َُّ�ۡم َوٱۡ�َعلُوا ْ ٱۡرَكُعواْ َو� َوٱۡ�ُبُدوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِ َحقَّ ِجَهادِه ٧٧ُ�ۡفلُِحوَن۩   .]٧٨-٧٧[الحج:  ﴾َوَ�ٰهُِدواْ ِ� ٱ�َّ
د (و ینکوع و سجده کش) ریا برای خالق خود! (تنھیا مان آوردهیه اکسانی کای «
د ییی) پرستش نمایش را (به تنھاید) و پروردگار خویافت کد و به خایرنش برک م ویتعظ

 .»دینکد، و در راه خدا جھاد ید تا رستگار شویانجام دھ یکارھای نکو 

ْ ﴿ ،زیه نین آیه در اکم ینیب می ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� لََعلَُّ�ۡم ﴿ و ﴾َوَ�ِٰهُدواْ ِ� ﴿ و ﴾َ�ٰٓ

 عنییاست، اّما به جای جمله وسطی  کسوره مائده مشتر ۳۶ه یآمده و با آ ﴾ُ�ۡفلُِحونَ 

ْ إَِ�ۡهِ ٱلۡوَِسيلَةَ ﴿ َ َوٱۡ�َتُغٓوا ْ ٱ�َّ ُقوا ٱۡرَكُعواْ َو� َوٱۡ�بُُدواْ ﴿: عنی جملهیشرح آن  ﴾ٱ�َّ
 .آمده است! ﴾ٱۡ�َۡ�َ َر�َُّ�ۡم َوٱۡ�َعلُواْ 

ی به خدا، عالوه بر یکنزد» لهیوس«ه کح دارد یالبالغه تصر ز، در نھجین س یعل
سته است، و ھرگز نفرموده یارھای شاکر یمان، ھمان جھاد و نماز و روزه و حج و سایا
 م:یخوان ه میکم! چنانیباش له، خود من و فرزندانم مییه آن وسک



 ٤٨٣  توسل

 

 

اإليامن به وبرسوله واجلهاد  تعاىللون إىل اهللا سبحانه وتوسأفضل ما توسل به املإن «

ج البيت حىف سبيله... وإقام الصلوة... وإيتاء الزكوة... وصوم شهر رمضان... و

 .١»صنائع املعروفواعتامره... وصلة الرحم... وصدقة الرس... وصدقة العالنية... و

ن به او، یبرای متوّسل -سبحان و متعال  -له تقّرب به سوی خداوند ین وسیبرتر«
ات... روزه ماه کمان به او و به رسولش... جھاد در راھش... برپاداشتن نماز... دادن زیا

دادن به صورت پنھان...  رمضان... حج و عمره خانه خدا... صله رحم... صدقه
 .»سته استیو شا یکارھای نکگر یار... و انجام دکدادن به صورت آش صدقه

ات و ادای امانت و... را که به اصحابش، نماز و زیر، در توصگیی دین در جایھمچن
 .٢داند له تقّرب به خدا مییوس

و نفرموده: » وابتغوا...«؛ »د!ییبجو«له را یه وسکح شده یه تصریدر آ -۳
ر صالحان، به یائمه و سا» ارواح«ه کم یدان و ما می»! أدعوا...«؛ »د!یبخوان«

ران ک ب و بییارواح ائمه را در عالم غه کنیف ایلکستند و تیآوردنی ن دست
 -ا ین دنیتوان جست و با ا طاق است و آنچه را نمییفی ماالیلکد، اصوًال تییبجو

توان  توان به دست آورد، چگونه می ست و نمییدر ارتباط ن -ه شھود است ک
 قرار داد؟» لهیوس«

ه، عبارت ین پایز آمده است و بر این» منزلت«در لغت به معنی » لهیوس«واژه  -۴
ت در کبه سوی خدا با تقوا و انجام عبادات و جھاد در راھش و حر«قرآنی 

 دھد. معنی می» د!ییش، منزلت بجویر رضایمس
دن ید، ولی بوسیبوس حجراألسود را می صه پیامبر کسادسًا ھرچند در خبر است 

، تفاوت ا امامزادهیدن قبر فالن امام یبا بوس -ست یس در آنجا مدفون نکچ یه ھک -آن 
چ وقت ین ھمه، ما ھیرود! با ا ل و خضوع نسبت به مخلوق به شمار مییه تجلکدارد 
 .شود! می کزی موجب شریا چیسی کدن یه بوسکم یردکاّدعا ن

 د:یفرما ه میکسوره نساء  ۶۴ه یسابعًا در آ

                                           
 .۱۰۹نھج البالغة، شرح فیض اإلسالم، خطبه  -١

 .۱۹۰ ، کالم۴ھمان، جزء -٢
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ِۚ َولَۡو ﴿ رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن ٱ�َّ
َ
ٓ أ نُفَسُهۡم َجآُءوَك َوَما

َ
ْ أ لَُمٓوا �َُّهۡم إِذ ظَّ

َ
�

اٗبا رَِّحيٗما  َ تَوَّ َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرَُّسوُل لَوََجُدواْ ٱ�َّ  .]٦٤[النساء:  ﴾٦٤فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ٱ�َّ
ه به فرمان خدا از او اطاعت کن منظور یم مگر بدیا امبری را نفرستادهیچ پیو ھ«

ه در حّق خود روا داشتند، سوی تو آمده و از خدای کشود و اگر آنان به جای ستمی 
د، خدا را آمرزنده و مھربان یشان آمرزش طلبیامبر ھم برایخواستند و پ خود آمرزش می

 .»افتندی می
س کھره کح دارد یتصر -نه نازل شده است ین مدیه در رابطه با منافقک -ه یآ
ند، به خود ظلم کبش -ر و صالح عموم بشری است یه در جھت خک -ن الھی را یقوان

فاستغفروا «ستی تقاضای بخشش به خدا برد؛ یند، باکنموده و ھرگاه بخواھد جبران 

، منظور درخواست »دیطلب شان آمرزش مییامبر ھم برایپ«د: یفرما ه میکنی، و ا»اهللاّ

ن شده یا توھیده و یشخصًا آزار و صدمه رس صامبر ه به پیکآمرزش در مواردی است 
ه کامًال مشھود است کد و یآ برمی - ۶۳تا  ۶۰ات یآ -ات قبل آن یه از آکاست؛ چنان

آنھارا برای  صرا پیامبر یند؛ زکاف را به ناراحتی می صروش منافقان، پیامبر 
دعوت  -بر اساس آنچه خدا نازل فرموده  -نشان به ھنگام اختالف یت بیمکح

و  ١آوردند روی می -شان یو اھوا -گران یردند و به دک رد، ولی آنان به او پشت میک می
افتند، نزد او ی را نمی صد و پناھی جز پیامبر یرس بتی مییمص  ه به آنانکاّما ھنگامی 

ر و خوبی یه ما از گفتار و اعمالمان، جز قصد خکخوردند  گشتند و قسم می برمی

                                           
١- ﴿ 

َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
�َُّهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ

َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
َتَحاَكُمٓواْ إَِ� ن �َ �

ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِۦ
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ يَۡت  ٦٠ ...ٱل�َّ

َ
ُ �َ� ٱلرَُّسوِل َر� نَزَل ٱ�َّ

َ
�َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َمآ أ

وَن َعنَك ُصُدوٗدا  کنی از کسانی  میای پیامبر!) آیا تعّجب ن. «(]۶۲-۶۱[النساء:  ﴾٦١ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� يَُصدُّ
خواھند  کنند آنان بدانچه بر تو و پیش از تو نازل شده ایمان دارند، (در حالی که) می که فکر می

حکومت و داوری را نزد طاغوت ببرند (و حکمش را به جای حکم خدا بپذیرند؟!) و حال آن که 
م او دھند و) به بدیشان فرمان داده شده است که (تنھا به خدا ایمان داشته و فقط تن به حک

طاغوت کفر بورزند (و حکمش را نپذیرند)... و زمانی که بدیشان گفته شود: بیایید به سوی چیزی 
که خداوند آن را (بر پیامبر) نازل کرده است، و به سوی پیامبر روی آورید (تا بین شما بر اساس 

 ».کنند بینی که سخت به تو پشت می قرآن حکم کند)، منافقان را می



 ٤٨٥  توسل

 

 

ه ھم بر کار کن ین رو، با ایردند! از اک ت مییرا اذ صپیامبر  فتارھا،ن ریو با ا ١میندار
آمدند و طلب بخشش  می صردند، به نزد پیامبر ک ستم می صخود و ھم بر پیامبر 

» حّق الناس«ن ھمان ید.. ایشان استغفار نمایه براکخواستند  ز مییردند و از او نک می
 .شود! رد نمی» حّق الّله«ه بدون آن کاست 

توان به رسول  ز مییم برای تمام گناھان نیریه ھرگاه بپذکنیبعالوه، به فرض ا
ن یه اکسازد  مشّخص می» آمدند ؛ نزد تو میکجاءو«لمه کتوّسل جست،  صخدا

ه را مأخذی برای توّسل به او بعد از یتوان آ است، و نمی» امبریات پیح«مربوط به زمان 

لنا إليك  !رسول اهللايا «اد یران، فران در قم و تھیعیه شکرحلتش قرار داد  إنا توسّ

 .٢شند!کبر »بكواستشفعنا

ارشان، سالھا پدرشان که با ک ÷   وسفیار که برادران گناھکوسف یثامنًا در سوره 
ه در قرآن آمده کآن طور  -ندند و بر او ظلم نمودند کرا به رنج و سختی اف ÷ عقوب ی

 د:یفرما ه میکخواستند؛ چنانب از پدرشان طلب بخشش ین ترتیو بد -

بَانَا ٱۡسَتۡغفِۡر َ�َا ذُنُوَ�َنآ إِنَّا ُكنَّا َ�ِٰ� ﴿
َ
�  .]٩٧[یوسف:  ﴾٩٧َ�  َِٔ�ٰٓ

ار که ما به راستی خطاکمان درباره گناھانمان آمرزش بخواه یای پدر ما! برا«
 .»م!یا بوده

                                           
ٓ إِ ﴿ -١ َرۡدنَا

َ
ِ إِۡن أ يِۡديِهۡم ُ�مَّ َجآُءوَك َ�ۡلُِفوَن بِٱ�َّ

َ
َمۡت � ِصيَب� بَِما قَدَّ َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ ٗنا فََكۡيَف إَِذا ٓ إِۡحَ�ٰ َّ�

ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل  ٦٢َوتَوۡ�ِيًقا 
َ
ُ َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ ِيَن َ�ۡعلَُم ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
نُفِسِهۡم قَۡوَ�ۢ أ

َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ ل

اّما چگونه است که چون به سبب اعمالشان، بالیی به آنان برسد (و . «]۶۳-۶۲[النساء:  ﴾٦٣بَلِيٗغا 
خورند که ما (از اقوال و اعمال  آیند و به خدا سوگند می پناھی جز تو نداشته باشند) به پیش تو می

داشتیم)! آنان  ایم (و ما مردم را از تو بازنمی نداشته خود) مقصودی جز خیرخواھی و اتحاد (مردم)
داند در دلھایشان چیست. پس از ایشان کناره بگیر و روی بگردان (و  کسانی ھستند که خداوند می

کردار و سخنانشان، تو را ناراحت نسازد و به آنان توّجه مکن و بلکه) اندرزشان بده و با گفتار رسایی 
 ».رسوخ کند، با آنان سخن بگوی که به (اعماق) درونشان

و  س  ھمراه با علی لو دخترش فاطمه  صاست که شیعیان، در آن، پیامبر » توّسل«دعای  -٢
 شوند!!. خوانند و بدانھا متوّسل می به فریاد می -دانند  که چھارده معصوم می -یازده فرزندش را 
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در  هکاوست » ات و حضوریح«ز درخواست بخشش از پدر به ھنگام ینجا نیا
ن ربطی ندارد یه در حّق وی روا داشتند، و اکبوده » ظلمی«دسترس بوده و به خاطر 

 .»!يا رسول اهللاّ! إستغفر لنا«اد بزند: یب شود، فرکسی گناھی مرتکه امروز اگر کنیبه ا

اند، ساختگی و  نسبت داده /  ن باره به امام شافعییه در اکتاسعًا شعری را 
تی یه بکرد؛ نه آنکتاب فقه او مراجعه کد به ید شافعی بایعقا کن است! برای دریدروغ

 .ر آن پرداخت!یبه تفس» ه خودیروح«ه به وی نسبت داده شده، برگرفته و با کرا 

» توّسل«د ییتأ - »الرسالة«ا ی »األمّ «تاب کمانند  - /چ وجه در آثار شافعی یبه ھ

ه، شافعی در کنیفرض ا شود، و اگر به ن مشاھده نمییو بزرگان د صبه روح پیامبر
ه کگفته باشد، مراد آن است » لتییوس«ا مرادف آن ی» عتییذر«نبی،  شعری به آل

ن یش قرار داده و بدیروی از آن بزرگان را در علم و عمل، وجھه ھّمت خویاقتدا و پ
 .شود؛ نه از راه خواندن ارواحشان!! یکله به خدا نزدیوس

خ به او یه در تارکد، ساختگی است یا آورده/بن أنس که از مالکعاشرًا عبارتی را 
ه از کای  هیرا آیشود؛ ز ت در خود آن مشاھده مییل غلط بودن روایاند، و دل نسبت داده

ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱ�َِّ�ِّ ﴿ سوره حجرات بدان اشاره شده:
َ
ْ أ تان را یصدا ﴾َ� تَۡرَ�ُعٓوا

است و نه صد سال  صات پیامبر یبه زمان حمربوط » د!...یامبر باالتر نبریاز صدای پ
ن صورت یند! در اکاش صدای خود را بلند  د بر مقبرهیس نباکچ یه ھکپس از فوت او 

ه یاند! بعالوه آ ردهکن یتوھ صن و سخنرانان در مسجدالنبی به پیامبر یھمه مدّرس
، از قبر کمان ماله در زیک، در حال»د!یامبر باالتر نبریتان را از صدای پیصدا«د: یفرما می

وتاه که الزم باشد صدای خود را در برابر آن کشد  ده نمییی شنیصدا صرسول خدا 
ای از اسم او ھمچون  ھرچند عّده -رده ک؛ »هیمیت إبن«ه کقی ینند!.. و بر طبق تحقک

ن یصّحت ندارد.. ا -ه عرض شد کآنگونه  -ت فوق یروا -ترسند!!  الّله می جّن از بسم
ت ینده روایگو -» د رازییمحّمدبن حم«را یرسد؛ ز نمی کاست و به مال ت منقطعیروا
ث یرده است و بعالوه نزد اھل حدکن کبن أنس را در کجعفر منصور، مال در زمان أبی -

بن  عقوبی«، »أبوزرعه«ه کرود؛ چنان ث به شمار مییف و جاعل حدیان ضعیاز راو
 اند!. تهث دانسیالحد جاعلرثقه و یگران او را غیو د» نسائی«، »بهیش
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ام و آنچه از توّسل  ردهکف یرا به دلخواه خودم تعر» توّسل«نجانب ید: ایا فرموده
ام، و  د دانستهیشان را منحرف از توحیه نسبت داده و به ناروا ایعه امامیام، به ش دهیفھم

 د:یا ن آوردهیچن -ر خدا ھستند یه قائل به جواز توّسل به غک -ل خود را یسپس دال
ن را یاند و خداوند ھم تنھا دعای مّتق ار و عاصیکتوده مردم معموًال گناھ -۱

ھا را بر دوش دارد، به ین گناھان و بدیه بار سنگکسی کرد. پس اگر یپذ می
شود، و وی را مورد آمرزش  شگاه خدا برود، دعا و حاجتش برآورده نمییپ

ای مقبول در درگاه  هه واسطکن، بر انسان است یدھد؛ بنابرا ش قرار نمییخو
 .ند!کالھی مانند ائمه برای خود جستجو 

م و بدانھا متوّسل یخوان ه آنھا را در دعاھای خود میکصاحبان قبوری  -۲
ز مخلوقاتی مثل یم آنھا نیه معتقدکم، بلیدان م، خدا و پروردگارشان نمییشو می

توانند به خاطر مقام و منزلتشان  ھستند، می یکما بوده، ولی چون به خدا نزد
ع و واسطه باشند، و چون آنھا بندگان آبرومند درگاه ین ما و خدا شفینزد خدا، ب

رده، پس به کت کحر -نه در عرض آن  -خدا ھستند و در طول راه خداوند 
 .رادی ندارد!یچ ایست و ھین کادخواندن و توّسل بدانان شریفر

م؛ چون در تمامی اعمال یبنام کسطه قراردادن را شرن وایه اکست یز نیجا -۳
ه متوّسل به کسانی کت است و یاست، ن کنندگان، آنچه مالک بندگان و عبادت

 .ستند!یا بدان راضی نیرده و کن کشوند، از آن اراده شر ائمه می
اء را یاء و اولیز، ھمگی انبیسّنت ن ان اھلیشوایو فقھاء و پ صاصحاب پیامبر  -۴

جستند.. مگر  دادند و به آنھا توّسل می له قرار مییخدا وس شگاهیدر پ
ش به او متوّسل شود و یه در دعاکرد کور بود، امر نکه کبه شخصی  صپیامبر

خ و یاش را بدو بازنگرداند؟! مگر در توار یینایش بیخداوند ھم پس از دعا
نه، عمربن خطاب به عباس یسالی مدکه در خشکد یا سّنت نخوانده د اھلیمسان

لمات را بر زبان کن یتوّسل جست؟ و مگر در دعای خود ا صعموی پیامبر 

ب إليك بعمّ نبينا«جاری نساخت:  ! إنا نتقرّ همّ  .؟!»اللّ
 کشان دچار شر دادند و درباره له قرار مییه اعراب جاھلی وسکموجوداتی را  -۵

ه ما آنھا ک -مامان و امزادگان اء و ایاعم از انب -شدند، با بندگان صالح خدا  می
ند! آنھا بتھای ساخته شده از سنگ و چوب ک م، فرق مییدھ را واسطه قرار می

خواندند، ولی ما تنھا  اد مییدادند وآنھا را به فر خدا قرار می یکو طال و... را شر
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اس یشان قابل قیه با بتھاکم یشو به افراد آبرومند و مقّرب درگاه خدا متوّسل می
ژه، درباره ید، ھمگی به طور ویا ردهکه بدانھا استشھاد کاتی یتند! و تمام آسین

 .اند! شان نازل شدهیان و بتھاکمشر
 ه:کرسانم  (جواب): در پاسخ به عرض می

، »ن!یا حسی«د: ییگو ه میکنم! جنابعالی وقتی کد از شما سؤالی بییاّوًال اجازه بفرما
ه کست؟ مگر نه آنیو... منظورتان چ» الزھراء! ا فاطمهی«، »ا أباالفضل!ی«، »ا علی!ی«

عنی روحشان ھمه جا حاضر و ناظر است ی -شنوند  تان را مییه آنھا صداکد یتصّور دار
ندا ارتباط برقرار  یکد، آنھا حضور دارند و با ینکو به ھر طرف در ھر موقعی رو 

توانند  تی مییعنا توّجه و یکه با کرامتی داده کو خداوند به آنھا قدرت و  -شود  می
نی دارند؟! پس شما در واقع یوکت تیگر: آنھا والیر دینند؟! و به تعبکل شما را حل کمش
ه کبه طوری  -ائنات را دربرگرفته که آن ارواح، شعاع توّجھشان تمام کد یده داریعق
اد بخوانند، یگر، اگر آنان را به فریرات دکانی، و حّتی در کس در ھر زمان و مکھر
ن ماّدی عالم یم بر قوانکھمه جا حضور دارند و حا -دھند! وند و جواب میشن می

د برای جلب نظرشان، در یه بخواھند، به انجام برسانند و باکای را  ھستند؛ ھرخواسته
شگاھشان تضّرع و زاری نمود و دور قبرشان طواف نمود و نذورات و صدقات خود را یپ

است و خداوند به » تیالوھ«ن ھمان مقام یا حشان پرداخت و...!! البتهیبه حساب ضرا
 د:یفرما ده است؛ چنانچه میین مقامی نبخشیس، چنکچ یھ

ءَِ�ٰهٞ ﴿
َ
�ِض� أ

َ
وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ� ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ

َ
أ

ُروَن  ا تََذكَّ ِۚ قَلِيٗ� مَّ َع ٱ�َّ  .]٦٢[النمل:  ﴾٦٢مَّ
رسد و بال  اد درمانده و مضطّر مییه به فرکسی کا ین بھترند) یا معبودان دروغی(آ«

گری با یا معبود دیاد بخواند؟... آیه او را به فرکند، ھر گاه ک و گرفتاری را برطرف می
 .»د!یریگ م پند میکار یه شما بسکخداست؟! واقعًا 

مًا و شخصًا به خدا یتوانند مستق نمیار کد: شخص عاصی و گناھیا ه گفتهکنیًا ایثان
ه کز است یرد، پس جایپذ ش را نمییمتوّسل شود و خدا ھم به خاطر گناھانش، دعا

له قرار یاء و ائمه داشته باشد و آنھا را وسیی مقبول در درگاه الھی مانند انبیھا واسطه
داوند ه ھرگز در اسالم، اصل و اساسی نداشته و ندارد.. خکن سخنی است یدھد، ا

د و یچ قی، و در آن ھ»میگو د و به شما پاسخ مییم و مرا بخوانیکمن نزد«د: یفرما می
ه کتواند مرا بخواند، نفرموده است، بل ار و عاصی نمیکه، گناھکن یشرطی ھمچون ا
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توانند مرا بخوانند، و  می -چه عاصی و چه مّتقی و فرمانبردار  -فرموده: ھمه بندگانم 
 .مقّربان درگاھم را بخوانند!ه کسفارش نفرموده 

اند و  سانی دست به دعا شدهکم ینیب م، میینک ات قرآن را بررسی مییه آکما موقعی 
 -است  کفر و شرکه ک -ن گناھان یه در بزرگترکاند  اد خواندهیگانه را به فریخداوند 

 .رده است!کشان را اجابت ین وجود ھم خداوند دعایاند و با ا غرق شده
ه نزد خدا و ھمه مؤمنان ملعون است و از ک -دی یو پل کفر و شرکمظھر  -س! یابل

رد کشگاه خداوند دعا یمًا و شخصًا در پیگردان شد، مستقیّبرانه روکفرمان خدا مت
 ش ھم مورد اجابت واقع شد:یودعا

نِظۡرِ�ٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثوَن ﴿
َ
إَِ�ٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت  ٨٠نَظرِ�َن قَاَل فَإِنََّك مَِن ٱلۡمُ  ٧٩قَاَل رَّبِ فَأ

 .]٨١-٧٩[ص:  ﴾٨١ٱلَۡمۡعلُوِم 
ه مردم در آن زنده کس (دست به دعا شد و) گفت: پروردگارا! مرا تا روزی یابل«

ش) فرمود: (درخواست و دعای تو قبول یشوند، مھلت ده! (خداوند در جواب دعا می
 .»ش خدا) معلوم استیزمان آن (په کافتگانی تا روزی ی تو از مھلت کنیا است و) ھم

خواندند و  ھا خدا را نمییھا و ناراحتیان جاھلی، در مواقع گرفتارکمگر ھمان مشر
ن حق را داشتند یر بندگان خدا ایز ھمچون سایشد؟! آری! آنھا ن رفته نمییشان پذیدعا

 گرفت: میشان مورد اجابت قرار یردند و دعاک شگاه خداوند دعا مییمًا در پیو مستق

ِٰكرِ�َن ﴿ �َۡيتََنا مِۡن َ�ِٰذهِۦ َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱل�َّ
َ
َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن لَ�ِۡن أ ْ ٱ�َّ  ٢٢َدَعُوا

�ِض بَِغۡ�ِ ٱۡ�َقِّ 
َ
�َٮُٰهۡم إِذَا ُهۡم َ�ۡبُغوَن ِ� ٱۡ�

َ
آ أ  .]٢٣–٢٢[یونس:  ﴾فَلَمَّ
فرمانبرداری را تنھا از او دانستند (و اد خواندند و عبادت و یخدا را خالصانه به فر«

ن حال نجات دھی، از زمره یخواندن با او نخواندند و گفتند:) اگر ما را از ا سی را درک
گری را یس دکم و ھرگز جز تو یآور سی روی نمیکگر به یم بود (و دیسپاسگزاران خواھ

آنھا را نجات داد، شان اجابت شد و) خدا یه (دعاکم). اّما ھنگامی یخوان اد نمییبه فر
 .»ردندک ن شروع به ظلم و فساد مییناگھان به ناحق در زم

اران مسلمان، از کان و گناھیه عاصک ا واقعًا معقول استیگر.. آیار دیات بسی...و آ
اند؟!  مند گشته و محروم نشده روانش از آن بھرهیطان و پیه شکحّقی محروم شوند 

ه به زودی و کی شود، بر او واجب است یخطا ب گناه وکه مرتکگمان ھر مسلمانی  بی
س و ھر کاء و ھر یامبران، اولیمًا و شخصًا، بدون واسطه قراردادن پیبا شتاب، مستق
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ه کمًا به او عرضه دارد یش را مستقیگری، به تنھا پناھگاه خود پناه برد و دعایز دیچ
 س به اوست:کن یتریکنزد

ِيبٞ فَٱۡسَتۡغفُِروهُ ُ�مَّ تُوُ�ٓواْ إَِ�ۡ ﴿  .]٦١[هود:   ﴾هِ� إِنَّ َرّ�ِ قَرِ�ٞب �ُّ
و  یکرا پروردگارم نزدید؛ زیید و توبه نماید و به سوی او برگردینکپس استغفار «

 .»ننده دعاھاستک اجابت

 .]٦[فصلت:  ﴾فَٱۡستَقِيُمٓواْ إَِ�ۡهِ َوٱۡستَۡغفُِروهُۗ َوَوۡ�ٞل ّلِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ ﴿
ن یه چنکن (کید و وای بر مشرینکد و استغفار یآورمًا به سوی او روی یپس مستق«
 .»نند!)ک نمی

نُو�ِِهۡم َوَمن ﴿ ُ�ِ ْ َ فَٱۡسَتۡغَفُروا ْ ٱ�َّ نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ِيَن إَِذا َ�َعلُوا َوٱ�َّ

 ُ نُوَب إِ�َّ ٱ�َّ  .]١٣٥عمران:  [آل ﴾َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ
ا بر خود (با انجام گناھان یدھند  ار و بزرگ انجام میکه گناھان آشکسانی کو «

گری را!). پس از خدا برای یس دکآورند (نه  اد میینند، خدا را به ک گر) ظلم میید
ر از خدا گناھان را یسی غکنند، و چه ک گناھانشان طلب بخشش و مغفرت می

 .»بخشد؟! می
ه آنھا را به خاطر قرب و منزلتی کبلم، یا د: ما آنھا را خدا ندانستهیا ه گفتهکنیثالثًا ا

 .م!یدھ مان واسطه قرار میین خود و خدایه نزد خدا دارند، بک
ا دستگاھھای یام ستمگر، کمثل پادشاھان جّبار و ح -اذ بالّله یالع -مگر خداوند 

ن یافت؟! چنیه نتوان بدون واسطه به حضورش راه کروز و امروزی است یقدرت د
ت یامًال ھداکه کنند ک ر میکو ف ١ اند واحد قّھار را نشناخته قتًا خداییانی حقیمّدع

 .٢اند! افتهی
ما «گفتند:  ه میکن جاھلی است کین منطقی در واقع ھمان منطق مشرین چنیا

 یکه ما را به خدا نزدکن بوده ین بتھا را خدا ندانسته و ھدف ما از عبادتشان تنھا ایا

                                           
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓ ﴿ -١  ».اند آنان، خدا را چنان که باید نشناخته. «]۷۴[الحج:  ﴾َما قََدُرواْ ٱ�َّ

ۡهَتُدونَ ﴿ -٢ �َُّهم مُّ
َ
 ». یافتگان ھستند! پندارند که آنھا ھمان ھدایت و می. «]۳۰[األعراف:  ﴾َو�َۡحَسُبوَن �



 ٤٩١  توسل

 

 

وس یرا از رحمت خداوند مأیوند است؛ زخدا» رحمت«ار کقت انیو در حق .١سازند!
 ھستند:

ِۖ إِنَُّهۥ َ� يَاْۡ�  َٔ َوَ� تَاْۡ� ﴿ ۡوِح ٱ�َّ ْ ِمن رَّ ِ إِ�َّ ٱۡلَقۡوُم ٱلَۡ�ٰفُِرونَ  َٔ ُسوا ۡوِح ٱ�َّ  ﴾ُس ِمن رَّ
 .]٨٧[یوسف: 

شوند، مگر قوم  وس نمییرا از رحمت خدا مأید؛ زیوس نشویاز رحمت خدا مأ«
 .»افرانک

و... » تّواب«، »میرح«، »غفور«، »رئوف«، »عفوّ «ادی خود را یات زیدر آ خداوند
د یب شدند، ناامکه گناھی مرتکمعرفی فرموده و به بندگانش اجازه داده است، ھر وقت 

ه کند یمًا از او طلب عفو و مغفرت نمایه به سوی خدا برگردند و مستقکنشوند و بل
ه باشد، حق کای  جا و در ھرلحظهکھر س،کاری را دوست دارد و ھرکن یخداوند چن

ند، بخواند و کای! مراجعه  ندهیه به ُمنشی و نماکنیمًا بدون ایه خداوند را مستقکدارد 
رد، اگر چه شخص داعی یپذ ند و خدا ھم او را میکد و درد دل بیبا او شخصًا سخن بگو

جا و ھمه وقت ھای شب باشد؛ چه خدا ھمه یکیا در تاریا و یا اعماق دریدر آسمان و 
سانی ک -نندگان را ک د: من توبهیفرما راست! چنانچه خود مییحاضر و ناظر و شنوا و پذ

ند یزدا ھای گناھان را از خود مییتوبه، آلودگ کگردند و با آب پا ه به سوی خدا برمیک
ّلف نساخته و کشان م ییش از طاقت و تواناین بندگان خود را بیھمچن ٢دوست دارم! -

                                           
١- ﴿ ِ ٓ إَِ� ٱ�َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا

َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱ�َّ کسانی که . «]۳[الزمر:  ﴾ ُزۡلَ�ٰٓ َوٱ�َّ

گویند:) ما آنان را  جویند، می گیرند (و بدانان تقّرب و توّسل می جز خدا، یار و یاورانی را برمی

َوَ�ۡعُبُدوَن ﴿فرماید:  و باز می». کنیم، مگر بدان خاطر که ما را به خدا نزدیک گردانند! عبادت نمی
ِ َما َ� يَُ�ُّ  ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ ُؤنَا ِعنَد ٱ�َّ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ٰٓ آنھا . «]۱۸[یونس:  ﴾ُهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ

رسانند و نه سودی عایدشان  پرستند که نه اصًال بدیشان زیان می غیر از خدا چیزھایی را می
 ».ھای ما نزد خدایند! گویند: اینھا واسطه سازند و می می

٢- ﴿ ِ�ُ َ ٰ�َِ� َو�ُِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ إِنَّ ٱ�َّ کنندگان بسیار و نیز  ھمانا خداوند توبه. «]۲۲۲[البقرة:  ﴾بُّ ٱ�َّ�َّ
 ». شوندگان را دوست دارد پاک
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توانند و  ه میکی یه خواسته است تا جاکنند! بلکد گناه و اشتباه یه ھرگز نباک  نفرموده
 ١د:یفرما نند، و میکشان مقدور است، از گناه دوری یبرا

َ َ�ۡغفُِر ﴿ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ْ ِمن رَّۡ�َةِ ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِيَن أ قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ٱ�َّ

نُ   .]٥٣[الزمر:  ﴾٥٣وَب َ�ِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرَِّحيُم ٱ�ُّ
وری ھم  ادهیردن) زکه بر خودتان (با گناه کسانی کبگو: ای بندگان من! ای «

 .»بخشد را خداوند تمام گناھان را میید؛ زید نشویرحمت خدا ناام د! ازیا ردهک
سی کعجب دارم از « .٢»اإلستغفارعه ن يقنط و عجبت مل«د: یفرما ز میین سیعل

 .»ه با او استغفار و آمرزش ھم ھست!یکشود، در حال د مییه (ازرحمت خدا) ناامک
در مقام قرب به درگاه خداوند  صسی را ھمچون پیامبر کن جھان ھستی، یدر ا

اتش، برخی یه حّتی در زمان حکم خداوند اجازه نداده ینیب ه میکم، اّما چنان یابی نمی
ا نجات از عذاب الھی به او متوّسل و پناه آورند، و یاران برای استغفار و توبه و کاھاز گن

بخشم و  ا آنھا را مییه کن من ھستم یست. ایاری در دست تو نکچ ید: ھیفرما به او می
 .اوری!ید به من روی بیز برای استغفار و طلب بخشش، بایدھم! تو خود ن ا عذاب میی

َ�ُهمۡ لَيَۡس لََك ِمَن ﴿ ۡو ُ�َعّذِ
َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ ۡمرِ َ�ۡ

َ
 .]١٢٨[آل عمران:  ﴾ٱۡ�

ا آنھا یرد و یپذ ا توبه آنان را مییست. خداوند یامبر) نیچ امری در دست تو (ای پیھ«
 .»دھد را عذاب می

ابَۢ�﴿  .]٣[النصر:  ﴾َوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ إِنَُّهۥ َ�َن تَوَّ
 .»ر استیپذ ار توبهیه او بسکرا یز ن؛کو از او طلب استغفار «

رفته یی از او پذیچ دعایه به خاطر آن، ھکار حالتی دارد که فرد گناھکنیپس ا
ننده، سرور کشود، حّتی اگر دعا رفته نمییش پذیز برایر او نیشود، مسّلمًا دعای غ نمی

غفار ه استکم ینیب اء: و گل سر سبد مقّربان درگاه خدا باشد!! مگر نمییتمامی انب

                                           
َ َما ٱۡستََطۡعُتمۡ ﴿ -١ ْ ٱ�َّ و ». توانید، تقوای الھی پیشه سازید ھر چقدر می. «]۱۶[التغابن:  ﴾فَٱ�َُّقوا

ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاَ� ﴿فرماید:  می خداوند ھیچ کس را مگر به اندازه . «]۲۸۶[البقرة:  ﴾يَُ�ّلُِف ٱ�َّ
 ».سازد طاقتش مکّلف نمی

 . ۸۴، کلمات قصار، شماره ۶البالغة، شرح فیض اإلسالم، جزء نھج -٢
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چگونه رد  -شان  نه و سردستهیمنافق درجه اّول مد -بن أبی  برای عبدالّله صپیامبر
 .شده است!

ُ لَُهمۡ ﴿ ٗة فَلَن َ�ۡغفَِر ٱ�َّ ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعَِ� َمرَّ
َ
 ﴾ٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم أ

 .]٨٠[التوبة: 
شان ین! اگر چنانچه ھفتاد بار ھم براکا نین کشان طلب استغفار یخواھی برا می«

 .»بخشد!! نی، خداوند ھرگز آنان را نمیکو آمرزش  طلب استغفار
ش، یبرای عمو -گر یت دیبنا بر روا -ا یه خواست برای مادر کچنانچه زمانی 

ن پدران یبانش بود، اّما ھمچنان بر دیه تا آخر عمرش، اگرچه حامی و پشتک -أبوطالب 
وھش کن او را نین چنیند، خداوند اکطلب استغفار  -اورد یمان نیخود باقی ماند و ا

 فرمود:

ْوِ� قُۡرَ�ٰ ﴿
ُ
ْ أ ْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا ن �َۡسَتۡغفُِروا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِ َوٱ�َّ [التوبة:  ﴾َما َ�َن لِلنَِّ�ّ

١١٣[. 
نند، ھر کن طلب استغفار کیه برای مشرکست یسته نیامبر و مؤمنان شایبرای پ«
 .»انشان باشند!یکشان و نزدیه خوکچند 

ه که بر آنھا واجب است کحق دارند، بل» مسلمانان«اّما تمام بندگان و خصوصًا 
ھرگز  -عنی دعا و استغاثه ی -ن نوع عبادت یخداوند را بدون واسطه بخوانند و در ا

 .چ مخلوقی را مورد نظر قرار ندھندیھ
باشد، ولی  می» تقوا«و » اخالص«ه اجابت دعا، مقتضای کن درست است یالبته ا

ه فاقد کسی کد ینک ال مییا خیای ندارد! آ چ رابطهین مطلب با مسأله مورد بحث ما ھیا
حی پناه ببرد، در یحرارت و صداقت و اخالص و تقواست، اگر به مرده و صاحب ضر

ن یه اکدھد؟! به راستی  و به وی صداقت و تقوا میا ایابد؟! آی عوض آنھا را نزد او می
ه کند و بلکد کید و تأییه آن را تأکم یابی زی را نمیین خدا چیپنداری است باطل و در د

 .د!ینما امًال مقابله و برخورد میکبا آن 
ت کد: آنھا بندگان خاّص خدا ھستند و در طول راه خدا حریا ه گفتهکنیرابعًا و ا

ه: آنان در موضع کد گفت یه به آنھا توّسل جست!! باکست یرادی نیاند، پس ا ردهک
ی یاند؛ نه در مقام خدا ردهکت کف خود، در طول راه خداوند حریالکف و تیرسالت و وظا
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گر طول و ید، دیآ ان مییت خداوند به میرا وقتی سخن از مقام الوھیو پروردگاری! ز
 .اند!! و خرافات شده کم وارد حوزه شرییه بگوکی ندارد، جز آن یعرض راه خداوند معنا

ن ھمانند یان. بنابراکاء و ائمه، ھمه مخلوق خدا ھستند و محدود به زمان و میانب
 -ند و چه آھسته یچه بلند بگو -ات و نداھا و اصوات بندگان را یتوانند ن خدا نمی

دھد! و  یچ احدی نداده و نمیھا را به ھیژگین وین صفات و ایز ایبشنوند، و خداوند ن
 د:یفرما می

ْ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ ﴿ ْ َما ٱۡستََجابُوا ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا
كُِ�مۡ   .]١٤[فاطر:   ﴾يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

شنوند و (به فرض) اگر  د، ھرگز دعا و صدای شما را نمییاد بخوانیاگر آنھا را به فر«
ورزی  کامت، شریی و اجابت به شما را ندارند! و در روز قیبشنوند، قدرت پاسخگوھم 

 .»نندک ار میکشما را ان
د، و نامھا و صفاتم را یو و صفاتم بخوانیکد: مرا با نامھای نیفرما خداوند سفارش می

قت یر خدا، در حقیاد خواندن غیستغاثه و به فرارا ید؛ زیگر اختصاص ندھیسی دکبه 
ندن و انتزاع قدرتی است کز بریوی الھی، و نیکاری است در نامھا و صفات نکو انالحاد 

ر خدا پوشاندن یت را بر تن غیجمله، لباس الوھ یکگر، و در یس دکاز خداوند به 
 است:

�ِهۦِۚ ﴿ ۡسَ�ٰٓ
َ
ِيَن يُلِۡحُدوَن ِ�ٓ أ ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ َوَذُرواْ ٱ�َّ

َ
ِ ٱۡ� َسُيۡجَزۡوَن َما  َوِ�َّ
 .]١٨٠[األعراف:  ﴾١٨٠َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 

سانی ک کد و به ترین نامھاست، پس او را بدان نامھا بخوانیباتریخدا دارای ز«
عنی یازند (ی ف دست میینند و به تحرک نامھا و صفات خدا الحاد می ه درکد ییبگو

 .»دیار خود را خواھند دکفر کی برند). آنان ار میکصفات خدا را برای مخلوقات ھم به 
نسبت  -امبر خدا ھم باشد یاگر پ -ر او یند و صفات خدا را به غکن یس چنکھر 

ش را کّلی عقل و درکن به یاطیره اسالم خارج گشته، و شین از دایقیدھد، به طور 
در  -ن خالق و مخلوق، فرق بگذارد و حّتی مخلوق را یتواند ب گر نمییه دکاند  ربوده

 .از خالق برتر و باالتر بپندارد! -برخی صفات 
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ن خالق و یولی ب -ر شده یه علمش فراگک -ستم! یعجب است از انسان قرن ب
ه کرده کر ین چنان عقل و دلش را تسخیاطیتواند فرقی قائل شود، و ش مخلوق نمی

 ران و سرگردان شده است:یح

ِ َما َ� يَنفَ ﴿ نَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ
َ
ۡ�َقابَِنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮٰنَا قُۡل �

َ
ٰٓ أ نَا َونَُردُّ َ�َ ُعَنا َوَ� يَُ�ُّ

�ِض َحۡ�َانَ 
َ
َ�ِٰطُ� ِ� ٱۡ� ِي ٱۡسَتۡهَوتُۡه ٱلشَّ ُ َكٱ�َّ  .]٧١[األنعام:  ﴾ٱ�َّ

انی؟! و یه نه سودی به حال ما دارند و نه زکم یر از خدا را بخوانیزی غیا چیبگو: آ«
م (و دوباره ینکده است، به عقب بازگشت یت بخشیخداوند ما را ھدا هکآن  ا پس ازیآ

الن و سرگردان به دنبال یابانھا وین او را در بیاطیه شکسی کھمچون  م)،یشو کمشر
 .»شند؟!کخود 

ت توأم با آن یه تنھا نکست، بلید: عمل و رفتار، مورد توّجه نیا ه گفتهکنیخامسًا اّما ا
 کتشان شریشوند، ن قبور بندگان صالح خدا متوّسل میه به کسانی کمعتبر است و 

را در عمل مقبول از نظر اسالم، واجب یه است؛ زیپا ز نادرست و بیین سخن نیست! این
ز در برابر شرع یًا صورت و ظاھر عمل نیت در آن درست باشد و ثانیه اّول نکاست 

ه ظاھرش کعملی  ست..ین عمل نشود، مقبول نکن دو ریی از ایکباشد، و ھرگاه به 
ا و نفاق آن را انجام دھد، باطل است و یبرابر شرع باشد، اگر چنانچه صاحبش از روی ر

ن، برابر آن عملی صورت یشده د ت و قصد درست ھم، اگر در راه درست و مشّخصین
 .رد!یگ ست و مورد توّجه قرار نمییرد، دارای ارزش نینگ

اب جرم و خطا، به ُحسن کنگام ارتن وضعی بشری، به ھیه قوانکم ینیب مگر نمی
م، به جھل کدھند و موقع اجرای قانون و صدور ح ت نمییت فرد مجرم اصًال اھّم ین

م کن عوامل، ھرگز مانع اجرای حینند و اک ت، توّجھی نمییا قصد و نینسبت به قانون 
ه کنیتر است؟! ما چرا از ا نیین بشری ھم پاین خدا، از قوانیا دیشود! حال آ نمی

م، در یاء داشته باشید ترس و حیم، بایبدان کنندگان متوّسل به قبور را مشرک ارتیز
اء یالر« رده و فرموده است:کف یتوص کنندگان را مشرکایر صه رسول خدا کحالی 

 ».است! کاء شریر«؛ »کشر
ر خدا متوّسل یز به غین صد: اصحاب پیامبر یا ه گفتهکنین ایسادسًا ھمچن

رعادالنه است! و داستان یل، جاھالنه، ظالمانه و غیسخنی بدون دلشدند، به راستی  می
اش  یینایتوّسل نمود تا ب صه در دعای خود به پیامبر کد یا ردهکر که ذکوری را کآن 
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ه کن یبه فرض ا -ن است یه جعلی و دروغکھرچند  -ت ین روایبه او برگردانده شد، ا
ت آمده یه در رواکآنگونه  -را آن شخص یار فرق دارد؛ زیح باشد، با مطلب ما بسیصح

 .خدا را خواند؛ نه رسول خدا را! -
در  س نه از زبان عمربن خطابیسالی مدکد: در رابطه با خشیا ه فرمودهکی را یو دعا

عه و سّنی به یتب شکام در  ردهکق یه تحقکسّنت آمده، تا آنجا  د اھلیخ و مسانیتوار

ل إليك بع«صورت  ! إنا نتوسّ همّ ب إليك«آمده نه  »مّ نبيكاللّ  .١!»نتقرّ
ه آن کقبلی  -مجعول  -ت یمثل ھمان روا -ه معتبر است ک -ت ین روایدر ا
ز خدا را خوانده است؛ ین ستوّسل جست، عمر  صش به پیامبر یور در دعاکشخص 

ه مسلمانان صدر اسالم، پس از کشود  ده میین فھمیامبر را!! و از ھمینه عّباس عموی پ
ه کن صورت چه لزومی داشت یرا در ایشدند؛ ز به او متوّسل نمی صفوت پیامبر 

» زنده«و » مرده«ان یرا نزد خدا مطرح سازند؟ پس آنھا، م صعّباس عموی پیامبر 
ه به خاطر کخواستند  س  نھادند! و در طلب باران و نماز استسقاء، از عّباس تفاوت می

ی بر زبان یند و مسلمانان دعاکبرای طلب باران دعا  صنسبت به پیامبر  منزلتش
ه ک -امبرت را یا! ما عّباس عموی پین بود: بار خدایه مقصودشان در واقع چنکراندند 

ن، یر! ایم، دعای او را بپذیان خود داریم -د ھمه بود یسف شیرمرد و ریدر آن ھنگام پ
ه به ھر زبانی با ک -ھا، افراد یو سختش یه به ھنگام گشاکست یبی نیامر عج

ان خود، یرمردان و اشخاص صالح را میاز جمله پ -ند یگو شرح حال می» شانیخدا«
چ ین موضوع ھینند.. اکشان دعا یه براکنزد خدا مطرح ساخته، و از آنھا بخواھند 

م یه ما در طلب حاجات خود از خداوند، به ارواح گذشتگان متوّسل شوکارتباطی به آن 
ه در کم، ندارد! آنھا یب بدانیب و قریع و مجیو آنھا را در ھمه جا ناظر و حاضر و سم

ت یوال«نرفتند تا از او بخواھند تا با  صنه بودند، چرا بر سر قبر رسول خدا یمد
ع و واسطه یشان نزد خدا شفیا برای اجابت دعایشان باران بفرستد و یبرا» نییوکت

 شود؟
را بر شما  س ید، ما گفتار علیآور ل مییت را برای ما دلیروان یاگر جنابعالی، ا

د: مسلمانان پس یفرما د و سفارش مییآ البالغه به دست می ه از نھجکم یآور حّجت می

                                           
 و دیگر مآخذ. ۳۴۰ ، ص۱ بابویه، ج من الیحضره الفقیه، إبن -١
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ه از امام کرند؛ چنانیش بگیبه جای توّسل به او، راه استغفار را در پ صاز وفات پیامبر 
 فرمود: س یه جّدش علکور است کباقر مذ

قد رفع أحدمها فدونكام اآلخر فتمسكوا به:  األرض أمانان من عذاب اهللاّ وىف كان«

ا ا ا األمان الذ الباقى فاإلستغفار، قال اهللاّ ألمان الذ رفع فهو رسول اهللاّ وأمّ أمّ

َ�ُهۡم َوُهمۡ ﴿ تعاىل: ُ ُمَعّذِ نَت �ِيِهۡمۚ َوَما َ�َن ٱ�َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ُ ِ�َُعّذِ  ﴾٣٣ �َۡستَۡغفُِرونَ  َوَما َ�َن ٱ�َّ

 .١»]۳۳[األنفال: 
ی از دست یکن دو عامل وجود داشت: یفر خدا روی زمکیدر آسودگی و پناه از «

ه از کد؛ پناه و امانی یه نزدتان است، متوّسل شوکگری یه به دکرفت و بر شما باد 
باقی ه کد) و پناھی یانتان بود، از بال مصون بودیه تا مکدست رفت، رسول خدا بود (

تعالی فرمود: خداوند یه خداکاست، استغفار و طلب آمرزش گناھان از خداست؛ چنان
ه کند تا زمانی کانشان ھستی، و عذابشان نیامبر) میه تو (ای پکند تا زمانی کعذابشان ن

 .»نندک استغفار می
سانی کت است تا یم و سزاوارتر به تبعیرکتر با قرآن  موافق س ید علین، عقایبنابرا

 .شمرند! رو آن بزرگوار مییخود را پ هک
و حّتی  -گران یبرای خود و د -زنده  -ه دعای انسان کح دارد یم تصریرکقرآن 

ن یاء: و صالحیاری از انبیامًال خوب و مطلوب است، و بر زبان بسک -ز یبرای مردگان ن
 ه گفتند:کھما السالم) است ی(عل  م و نوحیر شده است؛ از جمله دعای ابرھکذ

يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� يَۡوَم َ�ُقوُم ٱۡ�َِساُب ﴿  .]٤١[إبراهیم:  ﴾٤١َر�ََّنا ٱۡغفِۡر ِ� َولَِ�ِٰ�َ
امت، مورد غفران خود ین را در روز قیپروردگارا! من و پدر و مادرم و ھمه مؤمن«

 .»قرار ده

﴿ ِ يَّ َولَِمن َدَخَل بَيِۡ�َ ُمۡؤِمٗنا َول  .]٢٨نوح: ال[ ﴾ۡلُمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت رَّّبِ ٱۡغفِۡر ِ� َولَِ�ِٰ�َ
ر یند و سایآ ه مؤمنانه به خانه من میکسانی را کپروردگارا! من و پدرم و تمام «

 .»امرزیمان را بیمردان و زنان باا

                                           
 . ۸۵، کلمات قصار، شماره ۶ض اإلسالم، جزءالبالغة، شرح فی نھج -١
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فرمان داده  -ه زنده بود کزمانی  - ص  ه خداوند به رسولشکن است یمگر نه ا
ه ھم برای خود و ھم برای زنان و مردان مؤمن، برای گناھانشان از خداوند طلب ک

 .ند؟!کمغفرت 

�بَِك َولِۡلُمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ﴿ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِ�َ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
 .]١٩[محمد:  ﴾فَٱۡعلَۡم �

و برای گناھان خود و  ی جز الّله وجود نداردیچ خدایه ھک(ای محّمد!) بدان «
 .»مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه

ل منافقان یزنده بود، مجرمانی از قب صه رسول خدا کن است، موقعی یو مگر نه ا
شان از خداوند طلب مغفرت و یخواستند تا برا شتافتند و از او می نه نزد او مییمد

 .نمود؟! ن مییآمرزش بخواھد و او ھم چن

�َُّهمۡ ﴿
َ
َ َوٱۡستَۡغَفَر لَُهُم ٱلرَُّسوُل لَوََجُدواْ  َولَۡو � ْ ٱ�َّ نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُروا

َ
ْ أ لَُمٓوا إِذ ظَّ

اٗبا رَِّحيٗما َ تَوَّ  .]٦٤[النساء:  ﴾ٱ�َّ
رپاگذاشتن فرمان خدا) به یی و زینفاق و دوروغگو ه (باکو اگر آنان بدان ھنگام «

امبر ھم ینمودند و پ آمدند و از خدا طلب آمرزش می ردند، به نزد تو میک خود ستم می
ر و مھربان یپذ گمان خدا را بس توبهیرد، بک شان درخواست بخشش و مغفرت مییبرا

 .»افتندی می
ا خواھند ین و انصار آمده و یه بعد از مھاجرکسانی کتمام  -چنانچه خداوند، بر ما 

ن دعا یچن -اند  ه درگذشتهک -ه برای خود و برای آنھا کز سزاوار دانسته ین -آمد
 م:ینک

يَ�ٰنِ ﴿ ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ ِيَن َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ  ﴾َوٱ�َّ
 .]١٠[الحشر: 

ردگارا! ما و ند: پرویگو ند و مییآ امبر) مییه بعد از آنان (اصحاب پکسانی کو «
 .»امرز و ببخشیاند، ب آوردن از ما سبقت گرفته مانیه در اکسانی کبرادران ما را، 

ر یگر دعای خیبانه برای ھمدیه غاکبه ما فرموده  صز، رسول خدا یث نیدر احاد
م و درود و سالم ینک م، و مگر در نماز برای بندگان صالح خدا دعا نمیینک

خواست تا برای مسلمانان دعا  بخطاب از عّباس  ه عمربنکنیم؟! پس ایفرست نمی
ن یل ھمین گفتند، از قبیز در اطرافش آمیرد و مسلمانان نکند و او ھم دعا ک
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خواھند  نند و از او میک ه بندگان زنده خدا، از خدا طلب توّجه و لطف میکدعاھاست 
 ش را مورد رحم و پناھش قرار دھد.بندگان
از  سه عمر کرا به ھنگامی  - صعموی پیامبر  - س  عّباس، دعای »ارکب ربنیزب«

 ن آورده است:یند، چنکه طلب نزول باران کاو خواست 
ی ھم یچ بالیی نازل نشده است، مگر به سبب گناھی و ھیچ بالیخداوندا! ھ«

ش یانت من پکمردم مرا به خاطر م کنیای.. ا برطرف نشده است، مگر به سبب توبه
ار ما به سوی تو برداشته کدستان گناھ کنیاند.. ا شگاه تو متوّجه ساختهیامبرت، به پیپ

شانی ما با توبه به سوی تو روی آورده است.. پس ما را از باران رحمت خود یشده و پ
 .١»راب گردان!یس

ای در  رهیم و تیاند، ھمان موقع ناگھان ابرھای ضخ خ آوردهیه توارکو ھمچنان 
 .٢دن گرفت!ین شروع به باردار شدند و بارایآسمان پد
ن یه اکنند، بلکاران دعا که صالحان برای گناھکست ین نین تنھا منحصر بر ایالبته ا

ھمه  صنند؛ چنانچه رسول خدا کگر دعا یتوانند برای ھمد عام است و ھمه می
در نماز و  -ه بر او کن است ینند.. مگر نه اکش دعا یه براکمسلمانان را دستور داده 

 ٣ه خدا در قرآن امر فرموده است؟!کم، ھمانگونه یفرست درود و صلوات می -ر آن یغ
ن بدان گرفتار ین چنیه مردم اکن توّسالت جاھالنه دارد یوندی با این چه پیحال ا

ه خالق را با کشوند؛ چرا  مان مییامت پشیه حتمًا در روز قکد بدانند یاند؟! با شده
 اند: سان قرار دادهیکمخلوق 

بٍِ� ﴿ ِ إِن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ -٩٧[الشعراء:  ﴾٩٨إِۡذ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِمَ�  ٩٧تَٱ�َّ

٩٨[. 
ند:) به خدا سوگند! ما در یگو امت به معبودان خود میین در روز قکی(مشر«

ان (در عبادت و یه شما را با پروردگار جھانکم. آن زمان یا اری بودهکگمراھی آش
 .»میدانست و فرمانبرداری و پرستش) برابر میاطاعت 

                                           
 ، محّمد غزالی المصری.»عقیدة المسلم«بکار، نقل از  ، زبیربن»األنساب« -١

 .۵۵۷ ، ص۲ األثیر، ج إبن -٢

ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ �َۡسلِيًما﴿ -٣ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]۵۶[األحزاب:   ﴾َ�ٰٓ
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نند؛ چون آنھا ک ان جاھلی فرق میکد: توده مردم با مشریا ه گفتهکنیسابعًا و اّما ا
ای ینمودند، اّما ما به اول ردند و از بتھای سنگی درخواست میک مخلوق را عبادت می

ات درباره آنھا و ین آیام، و تمام یخوان م و آنھا را در دعای خود مییشو خدا متوّسل می
ست؟ یح نیز صحین سخن نیه اکن است یشان نازل شده است! جواب چن بتھای سنگی

ث عبادت یح قرآن و حدیبی، برابر نّص صریرا دعا و استعانت و التماس و استغاثه غیز
  ه بهکبل ١ن بتھای اعراب جاھلی، تنھا در قالب سنگ نبودند،یباشد.. ھمچن محض می

ی از فرشتگان و افراد صالح یادگارھایھا و  س و مجّسمهیث، تندیحد گواھی قرآن و
گرفتند و اعمال  ه معبود قرار میکاند و در واقع، فرشتگان و افراد صالح بودند  بوده
 .گرفت! ز اعراب برای آنھا صورت مییآم کشر

س و مجّسمه یتند» ةمنا«، و »عّزی«، »الت«ه کل بر آنند یات، دلین آیمثًال ا
 گشتند: قت، فرشتگان مورد عبادتشان واقع مییاند، و در حق فرشتگان بوده

ٰى ﴿ َٰت َوٱۡلُعزَّ فََرَءۡ�ُتُم ٱل�َّ
َ
ۡخَرىٰٓ  ١٩أ

ُ
نَ�ٰ  ٢٠َوَمَنٰوةَ ٱ�َّاِ�ََة ٱۡ�

ُ
َكُر َوَ�ُ ٱۡ� لَُ�ُم ٱ�َّ

َ
�٢١ 

ۡسَمآءٞ َسمَّ  ٢٢تِۡلَك إِٗذا قِۡسَمةٞ ِضَ�ىٰٓ 
َ
ٓ أ ُ بَِها إِۡن ِ�َ إِ�َّ نَزَل ٱ�َّ

َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ

ّ�ِِهُم ٱلُۡهَدىٰٓ  نُفُسۖ َولََقۡد َجآَءُهم ّمِن رَّ
َ
نَّ َوَما َ�ۡهَوى ٱۡ�  ٢٣ِمن ُسۡلَ�ٍٰن� إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ ٱلظَّ

 ٰ �َ�ِٰن َما َ�َم�َّ ۡم لِۡ�ِ
َ
وَ�ٰ  ٢٤أ

ُ
َ�َٰ�ِٰت َ� ُ�ۡغِ�  ٢٥فَلِلَّهِ ٱ�ِخَرةُ َوٱۡ� لَٖك ِ� ٱلسَّ ۞َوَ�م ّمِن مَّ

ُ لَِمن �ََشآُء َو�َۡرَ�ٰٓ  ًٔ َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  َذَن ٱ�َّ
ۡ
ن يَأ

َ
ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن  ٢٦ا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد أ إِنَّ ٱ�َّ

نَ�ٰ 
ُ
وَن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة �َۡسِمَيَة ٱۡ� ۖ َوَما لَهُ  ٢٧بِٱ�ِخَرةِ لَيَُسمُّ نَّ م بِهِۦ ِمۡن ِعلٍۡ�� إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ ٱلظَّ

نَّ َ� ُ�ۡغِ� مَِن ٱۡ�َّقِ َشۡ�   .]٢٨-١٩[النجم:  ﴾٢٨ا  ٔٗ �نَّ ٱلظَّ
گر (معبود شما و ین بت دیه الت و عزی و منات، سومکد ینیب ن مییا چنیآ«

ه به گمان شما ک ا پسر از شما باشد و دختر مال خدا؟! (در حالییند؟!) آیدختران خدا
نھا یای است! ا م ظالمانه و ستمگرانهین تقسین صورت ایپسر از دختر بھتر است؟) در ا

ل ید. ھرگز خداوند دلیا ه شما و پدرانتان بر آنھا گذاشتهکمحتوا) است  ی (بییفقط نامھا
اساس و  رده است. آنان جز از توّھمات و گمانھای بیکو حّجتی (بر صّحت آنھا) نازل ن

ت و رھنمود از سوی یه ھداکنند، در حالی ک روی نمییھواھای نفسانی پ از
رسد و دست  ند، به آن میک شان آمده است. مگر آنچه انسان آرزو مییپروردگارشان، برا

                                           
 ، تألیف دیگر مؤّلف.»توّسل«شود به کتاب  برای تفصیل آن، رجوع -١



 ٥٠١  توسل

 

 

ه در آسمانھا ھستند و کار فرشتگانی یا و آخرت از آن خداست. چه بسیرا دنیابد؟! زی می
ه کسازد، مگر بعد از آن  اری نمیکشد و بخ گری آنھا سودی نمی شفاعت و واسطه

ندارند، فرشتگان را با نامھای  مانیه به آخرت اکسانی کت دھد. یخداوند اجازه و رضا
دانند (و از نر و  نمی زیین باب چینند. آنھا در اک زنان، وصف و نامگذاری می

و گمان ھم  نند، و توّھمک روی نمییبودنشان بی خبرند!) و جز از گمان و توّھم پ ماّده
 .»گرداند از نمیی(انسان را) از حق بی ن

 گرشان آمده است:یز نام پنج بت دیه نین آیدر ا

﴿ � ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ ْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ  ٢٣َوقَالُوا
َضلُّواْ َكثِٗ��

َ
 .]٢٤-٢٣نوح: ال[  ﴾َوقَۡد أ
عوق و نسر را یغوث، ید، و وّد، سواع، یاند: معبودھای خود را وامگذار آنان گفته به«

 .»اند! اری از مردم را گمراه ساختهیله بسین وسید، و بدیرھا نساز
اند،  ده و صالحی بودهینھا اسامی افراد برگزیث آمده، ایات و احادیه در رواکو طوری 

دان و محّبانشان یند، بعد از گذشت زمان، مرا ا رفتهین بندگان خدا از دنیه اکھنگامی 
ردند و به آنھا منسوب کی درست یھا شان، مجّسمهیادگاری از ایادبود و یبه عنوان 

ه نسلھای کی یاند تا جا ھا پرداخته م آن مجّسمهیم به بزرگداشت و تعظک مکنمودند. 
ه کت شده یروا سعباس  ده شدند؛ چنانچه از إبنیشکبعدی به عبادت و پرستش آنھا 

 د:یگو می
طان قوم یه پس از مرگشان، شکن بتھا در اصل نام مردان صالحی بوده ینامھای ا«

منگاه و محّل عبادتشان یه نشکرد تا در مجالسی کب داد و آنھا را وسوسه یآنھا را فر
نند و آنھا را کی را به صورتشان بتراشند و نصب یھا ادبودشان مجّسمهیبوده، به خاطر 

شدند تا  ن تمثالھا در ابتدا پرستش نمییردند. اکن یز چنیشان بخوانند و آنھا نیبا نامھا
 .١»ردندکه آن مردمان مردند و نسل بعدی آمد و سپس آنھا را عبادت کنیا

در » سییل عیعبدالجل«تر کشود؛ چنانچه د ده مییز دیر نیثر تفاسکن مفھوم در ایا
 است:ن آورده یچن» ّسریالمصحف الم«ر خود یتفس

                                           
 اند. صحیح بخاری و دیگران روایت کرده -١
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اند.  پرستان مشھورتر و بزرگتر بوده ر بتھا در نزد بتیه از ساکنھا، پنج بتی بودند یا«
نھا، نام انسان خداشناس و صالحی بوده و بعد از فوتشان، گنبدھا و یاز ا یکھر

ی را بر سر قبرشان برپا نموده و بعدھا از آنان بتی ساخته و واسطه و یبارگاھھا
 .١»اند! عشان شمردهیشف

 ه گفته است:کت شده یز رواین لشه یز عاا
دو نفر از  -به یحب سله و أّم  ه أّم کماری بود یدر بستر ب صه رسول خدا کزمانی «

به  -ه در حبشه قرار داشت و آن دو ک» هیمار«ی به نام یسایلکدر مورد  -ھمسرانش 
رسول رش برای یھا و تصاو ی مجّسمهیبایده بودند، از زیسا را دیلک -ھنگام ھجرت 

آنھا چون فرد «رد و فرمود: کسرش را بلند  صگفتند، رسول خدا  سخن می صخدا
ردند، و آن ک رد، بر روی قبرش مسجد و معبدی بنا میک انشان فوت مییصالحی در م

 .٢»ن بندگان خداوند ھستندیساختند.. آنان بدتر ر را مییھا و تصاو مجّسمه
تھا و یی از شخصیادگارھایول و دند، سمبیپرست ن عرب میکیه مشرکی یپس بتھا

ه کشان بودند و در واقع، عبادتشان برای ھمان اشخاص بوده  نی و روحانییبزرگان د
 دانستند. الت میکحاجات و رافع مشآنھا را برآورنده 

حّتی  -ونان و روم، مردم ھند یم، یان قدیع، از زمان نوح، مصریار زشت و شنکن یا
 و معروف است. برای ھمه معلوم -در عصر حاضر 

تھای یاسامی شخص -» رامچندر«ا ی» رشناک«نون مجّسمه که اکمثًال ھندوھا 
نند، منظورشان عبادت سنگ و مجّسمه ک را عبادت می -باشند  مذھبی ھندوھا می

رشنا و رامچندر است.. مجّسمه را فقط کعنی یه عبادت ھمان افراد، کست، بلین
ن مناسبت به آنھا یدانند و به ھم تھا مییشخصادآوری و استحضار آن یای برای  لهیوس

ند و بر گردشان طواف یجو نند و از آنھا استمداد و استعانت میک م مییاحترام و تعظ
 .٣آورند شان نذر و قربانی و صدقه مییرده و براک

                                           
 .۶۹۲، دکتر مصطفی خّرمدل، سوره نوح، صفحه »تفسیر نور«نقل از  -١

 صحیح بخاری و مسلم.  -٢

 . ۲۷، محّمد منظور نعمانی، ترجمه محّمد قاسم قاسمی، صفحه »دین و شریعت« -٣
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  ه رسولکزمانی  ..١ده شده بودندیل انسان تراشکز، اغلب به شیه بتھای اعراب نیبق
ر را یھا و تصاو ه ھمه مجّسمهکعبه شد، دستور داد کرد و وارد کح ه را فتکم صخدا 

 ه فرمود:کت شده یروا س ینابود سازند؛ چنانچه از عل

 .٢»كرس الصوردينة ىف هدم القبور وإىل امل ص بعثنى رسول اهللا«

ھا و  ستن مجّسمهکھا و ش ردن مقبرهکمرا به شھر برای خراب  صرسول خدا «
 .»بتھا فرستاد

ھا و  ن واسطهیقت ایه اعراب جاھلی را از حقکن جھت، اسالم خواست یبه ھم
گاه سازد، و لذا ا -شدند  ده مییر از خدا پرستیه به غکی یعنی بتھای -عان یشف ن یآ

 رد:کف ین توصیمعبودان پوچ و ناتوان را چن
و در  -د یطلب می کمکد و به یپرست ر از خدا مییه به غکی یھا و بتھا ن مجّسمهیا

ھمچون شما، بندگان خدا  -د یپندار ار میکویکادبود افراد صالح و گذشتگان نیواقع 
م و یریز در نظر نگیادبودھا را نین یر و شّری ندارند! و تازه اگر ایچ قدرت خیھستند و ھ

ا گوش و یا مگر دست و پا دارند؟ آیم، آیصرفًا آنھا را در قالب ھمان بت سنگی بدان
ه مافوق قدرت شما باشد و بتوانند به کا قدرتی دارند ی.. و باالخره آچشم دارند؟.

ه کو ھمچنان  -نھا را ندارند یدام از اکچ یھ کند؟! بدون شیتان پاسخ گویادھایفر
لتی مافوق یز داشتند، مگر به آنان چه فضین اندام و مشاعر را نیتازه اگر ا -م یگفت

شدند! پس آنھا چه معبودانی  تمام قوا برابر می تًا با بندگان خود دریداد؟! نھا بشری می
 .ستند؟!یچ قدرتی نیه درست مثل خودتان دارای ھکھستند 

ْ لَُ�ۡم إِن ﴿ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡسَتِجيُبوا
َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

رُۡجٞل  ١٩٤ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
َ
لَُهۡم أ

َ
� ٞ�ُ�ۡ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ٓۖ أ يٖۡد َ�ۡبِطُشوَن بَِها

َ
ۡم لَُهۡم �

َ
ٓۖ أ َ�ۡمُشوَن بَِها

ۡم لَُهۡم َءاذَاٞن �َۡسَمُعوَن بَِها
َ
وَن بَِهاۖٓ أ  .]١٩٥-١٩٤[األعراف:  ﴾ُ�ۡبِ�ُ

د، بندگانی مثل خودتان یخوان اد مییر از خدا به فریه به غکسانی را کھمانا «
ن بتھا یا اید به شما پاسخ دھند! آید باییگو اگر راست می د،یھستند. پس آنھا را بخوان

زی یه با آنھا چکی ھستند یا دارای دستھایه با آنھا راه بروند؟! کی ھستند یدارای پاھا

                                           
 از خود مؤّلف. » توّسل«از کتاب » بتھا، یادبود و سمبل افراد صالح«در این مورد نگاه شود به فصل  -١

 .۲۰۹، شیخ حّر عاملی، چاپ سنگی قدیم، جلد اّول، صفحه »وسائل الشیعة« -٢
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ه با آنھا کی دارند یا گوشھاینند؟! یه با آنھا ببکی دارند یا چشمھایرند؟! یرا برگ
 .»بشنوند؟!

ات قرآن مورد نظر است، عموم لفظ است؛ نه خصوص سبب! یبعالوه، آنچه در آ
تنھا در ھمان  کستی شرین صورت بایند. در اک د نمییه را مقیعنی شأن نزول، معنی آی

را تنھا  کآمد!! خداوند شر د و پس از آن، حالل به حساب مییگرد دوره حرام و ناروا می
در تمام  -و ھمه بندگان خدا  ر اعرابیه برای غکرده است، بلکبر اعراب جاھلی حرام ن

 .حرام نموده است! -انھا کزمانھا و م
مان گرداند و ما را بر آن  پرستی را روزی گانهید و یه توحکم یخواھ از خداوند می 

 .راند و زندگی و مرگمان، با آن ھمراه باشد!یبم
 فرمود: صه رسول خدا کت شده یروا ب  عباس از إبن

ىلع صفاة سوداء ىف ظلمة الليل و هو أن يقول: واّ� الرشك أخىف من دبيب اذلر «
وحياتك يا فالن و حياىت! و�قول: لوال لكبة هذا ألتانا اللصوص ابلارحة! ولوال ابلط ىف 
ادلار ألىت اللصوص! وقول الرجل لصاحبه: ما شاء اهللا و شئت! وقول الرجل: لوال اّ� 

 .١»وفالن... هذا لكّه به رشك
ی شب بر روی سنگ درشت صاف یکدن مورچه در تاریتر از رّدپا و خز پنھان کشر«
د: ای فالنی! به خدا و زندگانی تو و زندگی خود سوگند! و یه بگوکنیاه است، و آن ایو س
آمدند! و اگر مرغابی در منزل  شب دزدان به (خانه) ما میین سگ نبود، دید: اگر ایبگو

د: آنچه یه مرد به دوستش بگوکنیزدند)! و ا می آمدند (و دستبرد نبود، دزدان می
نھا ھمه ید: اگر خدا و فالنی نبود... ایخواست خدا و خواست تو باشد! و شخص بگو

 .»است! کخته به شریآم
د غلط و اشتباه آنان، یسازی دلھا و انتقاد از عقاکن اندازه در پایھر گاه اسالم تا ا

ه در دعای کم ینیچگونه افرادی را بب زنگ باشد، پس ما به ق و گوشیحّساس و دق
ر اوست، و آنگاه به آنھا یشان، متوّجه غیبرند و خوف و رجا ر خدا پناه مییش به غیخو
 .توانی ھمچنان ادامه دھی!! ست و مییالی نکچ اشیم: بر تو ھییبگو

                                           
 .۴۸ ، ص۱ نقل از فی ظالل القرآن، شھید سید قطب، ج - ١
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ن مورد ین و مؤمنید احترام به قبور صالحیه شما ندانکد است یار بعید: بسیا فرموده
تش به مرقد آن یب و اھل صن صحابه پیامبر یتریکعه و سّنی است. نزدیاّتفاق ش

ردند!... من از کان بنا نیعیفه را شیامبر و أبوحنیجستند... مرقد پ می کحضرت تبّر 
ّفار را کت ھدم قبور یم و شما روایگو می صت پیامبر یب ن و اھلیاحترام به قبور صالح

 د!..ینک قرائت می
 (جواب):

د به یه باکم یست و ما ھرگز نگفتیر نکسی منکن را ین و مؤمنیام به قبور صالحاحتر
ش آورد!.. اّما نقطه افتراق جنابعالی و یحرمت پ کرد و ھتکن ین توھیقبور صالح

ه عبادت ک -ز توّسل به صاحب قبر ین موضوع، بر سر بنای بر قبور و نینجانب در ایا
شائبه  ات روشن و بییه رواکسّنت بل تنھا آثار اھلنه، نه ین زمیباشد! در ا می -است 

ر کًال ذیی از آنھا ذیھا ه نمونهکشود  ده مییار دکن یز در نھی و مذّمت ایعه نیش
 گردد: می

از  ۴۴خ حّرعاملی، باب یش» الشيعةوسائل «خ طوسی و یش» بیتھذ«تب کدر  -

أبا لت سأ«ه: کبن جعفر آمده است  تی موّثق از موسییأبواب دفن، در روا

صلح؟ قال: ال يصلح البناء اجللوس عليه هل ياحلسن عن البناء عىل القرب و

جعفر از او در مورد  بن برادر موسی« .»ال تطيينهعليه وال اجللوس وال جتصيصه و

ن درست و سزاوار است؟ فرمود: یا ایه آکد یبنای بر قبور و نشستن بر روی آن پرس
اری و کح بر قبور و نشستن بر آن و گچیضرست. بناء و یح نیر! سزاوار و صحیخ

 .»ستین آن درست نییاری و تزکگل
فرمود:  /ه امام جعفرصادق کباز در ھمان مآخذ به نقل از جراح مدائنی آمده  -

كره  ص ال تصوروا سقوف البيوت فإن رسول اهللاال تبنوا عىل القبور و«

د؛ ینکر پر نیمجّسمه و تصوھا را از  د و سقف خانهیح و بنا نسازیبر قبور، ضر« .»ذلك

 .»ارھا را ناپسند شمردکن یا صرا پیامبر یز
ه امام جعفرصادق کان آمده یبن ظب ونسیباز ھم در ھمان مآخذ به نقل از  -

أو يقعد عليه أو  أن يصىل عىل القرب صهنى رسول اهللا «(رحمه الله) فرمود: 

ا بر آن ینند و یا بر آن بنشیه بر قبری نماز بگزارند، کنیاز ا صپیامبر « .»يبنى عليه
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تابش کز در یخ صدوق نیث را شین حدی. ا»ح بسازند، نھی فرموده استیبنا و ضر
 ت.آورده اس» امبریمناھی پ«در باب » هیحضره الفقیمن ال «

اند:  ردهکت یروا -تب خود کدر  -» خ حّر عاملییش«و » خ طوسییش«باز ھم  -

 هکنھی فرمود  صرسول خدا « .»أن جيصص القبور ص هنى رسول اهللا«

 .»نندکن یاری و تزئکقبرھا را گچ
بنای بر  صعه، رسول خدا یتب موّثق شکه بر طبق کشود  ن، مالحظه مییبنابرا

ن نظر مستثنی ننموده است، و قبر خود او یچ قبری را از ایروی قبور را نھی فرمود و ھ
مشان یو برخالف تعال -وفاتشان شان ساخته نشده و سالھا پس از یز در زمان ایو ائمه ن

 .د!یگران ساخته و پرداخته گردیتوّسط د -
اری را که کار، روشن است و در شگفتم از جنابعالی کن یری و اجتماعی اکمفاسد ف

گران یه دکاند، بل ز مباشر آن نبودهیو ائمه از آن نھی فرموده و در عمل ن صه پیامبر ک
د و فالن قبر مجھول سّنی را یپسند اند، می زدهن انحراف دست یبه ا -عه یا شیسّنی -

است؛ نه  صپیامبر » سّنت«و » قرآن«د! حّجت از آِن یآور ن رابطه، حّجت مییدر ا
 اند. نھاده -ی ا سنّ یعه یش -ن و آن یه اکی یبدعتھا

ی نمودند، یار بد و نارواکار یردند و بسکان بنا یفه را در بغداد، سنّ یآری! قبر أبوحن
 .دارد؟!» تاب و سّنتک«دگاه یع چه ربطی به اثبات بنای بر قبور از دن موضویا

د، اشتباه بزرگی یا ّفار دانستهکرا خاّص  س یاز زبان عل» ھدم قبور«ت یه رواکنیو ا
اری را که کبه دور است  صرا از ساحت رسول خدا یم دارد؛ زیم آن تعمکاست و ح

 .روا بدارد!» مسلمانان«را برای  ارکحرام و ناپسند شمرده و ھمان » ّفارک«برای 
دستور داده باشد، قبر  صه پیامبر کده نشده است یخی دیچ تاریضمنًا در ھ

دستور به خرابی قبور  صه در آن زمان مرده بود، بسازند و اگر پیامبر کمسلمانی را 
بر  -افران کبرخالف  -ه مردگان مسلمان در آن زمان کمسلمانان نداد، برای آن بود 

رده کر که در نامه خود ذکدانستند، و چنان ی نداشتند و آن را حرام مییخود بنا قبور
عه یت موّثق و متواتر را شین روایند، و اکدستور داد تا قبور را خراب  س یبودم، به عل

عن أبى اهلياج األسد قال «م: یخوان می» ح مسلمیصح«ه در کاند؛ چنان و سّنی آورده

أن ال أدع متثاال إال  صطالب: أال أبعثك عىل ما بعثنى عليه رسول اهللا  بن أبى ىل عىل
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بن  ه گفت: علیکت شده یاج أسدی روایالھ از أبی« .»ال قربا مرشفا إال سويته؟طمسته و

ار کان مرا بد صه رسول خدا کاری نفرستم کا تو را برای یبه من فرمود: آ سطالب  أبی
ه آن را محو و نابود سازم، کنینم مگر اکن کای را تر چ تمثال و مجّسمهیه ھکنیفرستاد؟! و آن ا

 .»میسان نمایک که آن را با خاکنیچ قبر بلند و مشرفی را وانگذارم مگر ایو ھ
مدينة ىف هدم ـإىل ال ص بعثنى رسول اهللا«م: یخوان می» عهیوسائل الش«ز در یو ن

ستن کھا و ش ردن مقبرهکمرا به شھر برای خراب  صرسول خدا «. »الصوركرس القبور و

 .»ھا و بتھا فرستاد مجّسمه
در اطاق  -خی یبر طبق گزارشھای متواتر و معتبر تار - صمرقد پیامبر

شه یرا عایز ١ارتگاه نبود!یسان بوده است و مسّلمًا زیکن یبوده و سالھا با زم لشهیعا
آن ھم  -به آنجا  که مردم برای توّسل و تبّر کلی نبود کبه شرد و ک در آنجا زندگی می

ه ما کحی یبشتابند!! ساختمان و قّبه و ضر -امبر و مادر تمام مؤمنان یخانه ھمسر پ
ار کد یجاد شده و چرا ما بایم، قرنھا بعد از رحلتش اینیب می صامروز بر قبر پیامبر 

 .م؟!ینکرعی تلّقی تاب و سّنت را، شکتوّجه به  ان بییبعضی از سنّ 
د با یا ردهکه گمان کمتأّسفانه، منشأ اشتباه جنابعالی در تمام نامه ارسالی آن است 

ای را  د، مخالفند و ھر خرافهیعه بگویه با ھرچه شکد یرو ھست ای سّنی خرافه روبه عّده
ه شده، برخی کمتی ید به ھر قید! و آن وقت جنابعالی سعی داریپسند تب سّنی میکدر 

ه ما به کد! غافل از آنینکان اثبات یا قول سنّ یان را به استناد عمل یعیآراء ناپسند ش از
ای و رجوع به  تعّصبات فرقه کم و مسلمانان را به تریدان وم میکسازی را مح شّدت فرقه

ه یا مقارن را توصیقی یز، فقه تطبیم، و از نظر فقھی نینک دعوت می» سّنت«و » تابک«
 ت شود.یب و سّنت ارائه داد، تبعتاکمتری از کل محیس دلکه ھرکم یینما می

مدينة ىف هدم ـإىل ال صبعثنى رسول اهللا«د: یفرما ه علی میک» ھدم قبور«ت یاز روا

 .د!یمأخذ خواسته بود .»كرس الصورالقبور و
 (جواب):

وسائل «تاب کم و در یردکنقل » نییلکخ یش«ت را به واسطه از ین روایما ا
ن صورت نقل ینی بدیلکخ یاز ش ۲۰۹م، جلد اّول، صفحه یسنگی قد، چاپ »عهیالش

                                           
 بوده است!!.. له در اطاق فاطمهاخیرًا یکی از روحانیون قم اّدعا کرده ک -١
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دبن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل« شده است: بن زياد، عن جعفربن  حممّ

د األشعر، عن إبن : بعثنى ÷قال: قال أمرياملؤمنني  ÷عبداهللاّ  القداح، عن أبى حممّ

 .»كرس الصوردينة ىف هدم القبور وإىل امل ص رسول اهللا
ی از آن، سّنت جاری اسالمی است و یجو کن و تبّر ید: احترام به قبور صالحیا فرموده

ر ناقص مآخذ) کباره وجود دارد، و سپس (با ذ نیسّنت در ا ات و اسناد متعّدد اھلیروا
 د:یا صورت داده

ت برده و او، مردم را یاکشه شینه، مردم به عاید مدیسالی شدکدر قحطی و خش -۱

أنظروا قرب النبى «رد و گفت: کدعوت  صف پیامبر یقبر شر ی ازیجو کبه تبّر 

به قبر « .١»بني السامء سقفكوة إىل السامء حتى يكون بينه وفاجعلوا منه 
ن او و ید تا بینکجاد یقبرش و آسمان سوراخی ا  انید، پس مینکامبر نگاه یپ

جاری ان کض خود را از آن میآسمان سقفی شود (و خداوند ترّحم فرموده و ف
 .!»سازد)

قال: يا رسول اهللاّ! إستسق ألمتك!... بن احلارث إىل قرب النبى و بالل فجاء« -۲

. ٢»أخربه أهنم سيسقون...نام وىف امل صفإهنم قد هلكوا فأتاه رسول اهللا 

امبر! برای اّمتت از خداوند یامبر رفت و گفت: ای پیبه سوی قبر پ  بالل پسر حارث«
شدند!.. پس رسول خدا به خوابش آمد و فرمود: باران  که آنھا ھالکن کطلب باران 

 .!»د...یخواھد بار
جاءت فاطمة عىل قرب رسول اهللا فأخذت قبضة من تراب القرب فوضعت عىل « -۳

از آن برگرفت و بر  کفاطمه بر سر قبر رسول خدا آمد و مشتی خا« .٣»عينها فبكت

 !.»ستیچشم نھاد و گر

                                           
 .۱ سنن دارمی، ج -١

 ..۸ و کنزالعّمال، ج ۲ فتح الباری، ج -٢

 جوزی. الوفاء، إبن -٣
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مسجد رسول اهللاّ فوجد معاذبن جبل إنه خرج (عمربن خطاب) يوما إىل « -۴

ء فسمعته من  قاعدا عند قرب النبى يبكى فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكينى شى

ه کافت یرفت و معاذبن جبل را  صعمرروزی به مسجد پیامبر «. ١»رسول اهللاّ

ه انداخته یزی تو را به گریند، پس گفت: چه چک ه مییامبر نشسته و گرینار قبر پک

 .!»دمیامبر شنیه از پکزی را یه انداخت چیبه گر است؟ گفت: مرا
ل احلسن جعل يبكى عنده و يمرغ وجهه عليه فأقبإن بالل أتى قرب النبى و« -۵

آمد و خود  صبالل به طرف قبر پیامبر « .»احلسني فجعل يضمها و يقبلهامو
د و یشک ن را در آغوش مییرد و حسن و حسک ه میید و گریشک می کرا به خا
 .!»دیبوس میآنھا را 

وكلت به كر أمرت عايشة بفسطاط عىل قربه وب بن أبى ملّا مات عبدالرمحن« -۶

شه دستور داد بر قبر او یر ُمرد، عاکچون عبدالرحمن پسر أبوب« .٢»إنسانا

 .!»ای زدند و انسانی را بر آن گماشت مهیخ
و عمر دستور داد « .٣»أمر عمر أن يرضب فسطاطا عىل قرب زينب بنت جحشو« -۷

 .!»نب دختر جحش بزنندیچادری بر قبر زه ک
 (جواب):

ن رابطه و تفاوت یعه را در ایشود، و اعتقادات ش ه امروزه با قبور میکدر مورد آنچه 
ه ک کن مدارینجا فقط به ایم و در ایا ، ما قبًال سخن گفته»ارت قبوریز«ث یآن به حد

 م:یپرداز د، مییا ر شدهکجنابعالی متذ
رد  صشده را در رابطه با قبر پیامبر  ث ارائهیه تمام احادکخی یاّوًال شاھد تار

بوده و  لشه یتا مّدتھا در اطاق عا صه: قبر پیامبر کقت است ین حقیند، اک می
آن بر چھره  کارتش رفته، از خایان نداشت، افراد به زکرد و امک شه آنجا زندگی مییعا

                                           
 .۲ ماجه، ج سنن إبن -١

 . ۲ صحیح بخاری، ج -٢

 . ۳ سعد، ج طبقات، إبن -٣
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ی یجو کاز آن تبّر  -به قول جنابعالی  -وآمد قرار دھند و  اش را محّل رفت بمالند و خانه
 .ند!ینما

ه از سوی کز (ھنگامی یعمربن عبدالعز«سد: ینو تابش میکدر » رسته إبن«ه کچنان
ھجری، مسجدالنبی را  ۹۱فه به سال ینه بود) به دستور خلیوالی مد کدبن عبدالملیول

رد و کرومی و مرمر، آن را بنا  ییکله سنگھای منقوش و موزاینمود و به وس خراب
رد کامبر را خراب ید و حجرات ھمسران پیطال پوشان سقف مسجد را با چوب ساج و آب

 .١»امبر را داخل مسجد نمودیز قبر پیو ن
نه را به خاطر یاحدی از صحابه، مسافرت به مد»: «هیمیت إبن«و قبل از آن، به قول 

گزاردند و ھنگام ورود  آمدند و در مسجدش نماز می ه میکرد، بلک نمی صقبر پیامبر 
 فرستادند و او در حجره سالم و درود می صبه مسجد و خروج از آن، به پیامبر 

شدند و حّتی خارج از حجره  مدفون بود و آنان ھرگز در حجره داخل نمی لشهیعا
 بر و عمر که در زمان خالفت أبوبکند.. ھنگامی ستادیا ز نمییدر پشت در ن

مان اھل یاز ا صه پیامبر کبا آن  -د یمن و شام برای فتح شام و عراق رسیامدادی از 
احدی از آنان، وقتی برای نماز به مسجد آمدند، سوی  -رده بود کف یار تعریمن بسی

و سّنی مضبوط  عهیه در آثار شکژه ی؛ به و»نرفت و داخل حجره نشد صقبر پیامبر 
» دبن منصوریسع«ه کوآمد به قبر خود نھی فرموده؛ چنان از رفت صه پیامبر کاست 

ه: کند ک نقل می - س ینواده عل -» بن علی بن حسن عبدالّله«خود از » سنن«در 
ه کن زمانی بود یند (و اک وآمد می ار رفتیبس صد مردی به سوی قبر پیامبر ید«

قبرش به مسجد اضافه و در آن قرار گرفته بود) به او گفت: ای مرد! ھمانا رسول 

 .»ال تتخذوا قربى عيدا وصلّوا ىلّع حيثما كنتم فإن صالت�م تبلغ�«فرمود:  صخدا
د؛ ید، بر من سالم و درود بفرستیه ھستکجا کد و ھریش قرار ندھیوآمد خو قبر مرا محّل رفت«
ه در اندلس است، نسبت به کن تو و مردی یرسد، بنابرا من میرا سالم درودتان به یز

به نقل از پدرش و از   نیالعابد نیت، از امام زین روای. ھم»د بود!یمساوی خواھ صپیامبر

                                           
 ر.، انتشارات امیرکبی۸۰ چانلو، ص رسته، ترجمه دکتر حسین قره األعناق النفیسة، إبن -١
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تابش کآن را در » أبوعبدالّله حافظ مقّدسی«ز آمده است و ین بجّدش علی 
 .١آورده است» مختار«

نه به یسالی مدکه در خشکگفته شده  لشه یعاه از قول کنین ایًا و بنابرایثان
د تا خداوند ترّحم ینکجاد یانالی اکامبر و آسمان سوراخ و یان قبر پیم«مردم گفت: 

را در آن ھنگام قبر یاساس است؛ ز ّلی بیک، به »ض خود را جاری سازد!یفرموده، ف
سوراخ شه را یه سقف اطاق عاکامده یخی نیچ تارینبود و در ھ» مزار« صپیامبر 

ن ینده ایض و رحمت باشد!! گویبا فضا مرتبط شده و مجرای ف صردند تا قبر پیامبر ک
نموده است! » جعلی«ن یه چنکخی اّطالعی نداشته است یات تاریھیا از بدیث، گویحد

نه یامبرش رحمت آورده و قحطسالی را از مدیبعالوه اگر خداوند بخواھد به خاطر پ
ا یه یدام آکردن سقف خانه است! و در ک شی و سوراخک انالکازی به یبردارد، چه ن

فرموده باشد: برای جلب روزی، سقف اطاق قبرم را به  صه پیامبر کث آمده یحد
ثی ین نگفته، جنابعالی به حدین دیه آورنده اکزی ید؟! چینکسوی آسمان سوراخ 

 .د؟!ینک استناد می لشه یمجعول از عا
ه ک -ور است کعه و سّنی مذیتب شکه در کھمانگونه  -رده کی یاسالم راھنما

به جای » استسقاء«امدن باران، به صحرا رفته و نماز یمسلمانان به ھنگام قحطی و ن
را به آسمان نداده  صشی قبر پیامبر ک انالکنند و ھرگز دستور کآورند و ھمگی دعا 

 .است!!
: ای رسول رفت و گفت صسوی قبر پیامبر   بن حارث بالل«ه: کث ین حدیثالثًا ا

به خوابش  صگشتند، پس پیامبر  که ھمگی ھالکخدا! برای اّمت خود باران بطلب 
را شما ادامه یتواند مورد قبول شما باشد؛ ز ، نمی»د!یه باران خواھد بارکآمد و خبر داد 

                                           
روایت  - س زین العابدین -حسین  بن از علی» أبویعلی«سّنت چنین آمده است:  در مآخذ اھل -١

کرد. نزد او  برای رفع مشکالتش دعا می صکرده است که او مردی را دید در کنار قبر پیامبر 
رفت و او را از این کار نھی نمود و گفت: آیا حاضر ھستی سخنی را که پدرم از جّدم، و او ھم از 

عيدا وال  يال تتخذوا قرب«چنین فرمود:  صشنیده است، بشنوی؟ پیامبر  صرسول خدا 
وآمد قرار ندھید، و  محّل رفتقبرم را . «»حيث كنتم بيوت�م قبورا فإن �سليم�م يبلغ�

ھایتان را قبرستان نکنید. پس بر من سالم و درود بفرستید. سالم شما ھر کجا که باشید، به  خانه
 ، دکتر یوسف القرضاوی).»حقیقة التوحید«(نقل از ». رسد من می
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و «ن است: یامل آن چنکد؛ چنانچه یا رده و توّجھی بدان ننمودهکچی یث را قیحد
رفت و گفت: ای رسول خدا! برای اّمتت از خدا  صبن حارث به سوی قبر پیامبر  بالل

به خوابش آمد و گفت: باران  صشدند، پس رسول خدا  که آنھا ھالکباران بطلب 
شان یه باران به اکد و به نزد عمر برو و به او سالم مرا برسان و خبر بده یخواھد بار
ه چون آن را کد یبر عمر رس صاز سوی رسول خدا  د، پس بشارتییخواھد رس

ه ک -ل آن ید، با ذیا ردهکث را قبول یاگر جنابعالی صدر حد ١»!ستید، بگریبشن
د؟! ولی ینک چه می -دن باران مژده داد ید و او به باریسالم رسان سعمر   به صپیامبر

با  -د و طرق آن گذشته از ضعف اسنا -را یم؛ زیشه قبول نداریت را از رین روایما ا
 .سازد! در آن زمان نمی صخی در مورد قبر پیامبر یشواھد تار
از آن  کآمد و مشتی خا صفاطمه بر سر قبر رسول خدا «د: یا ه آوردهکنیرابعًا ا

، حال به فرض صّحت خبر، چه ربطی با توّسل و »ست!یبرگرفت و بر چشم نھاد وگر
نوعی ابراز عاطفه فرزند  -م! یح بدانیرا صحاگر آن  -ی به قبور دارد؟ تنھا یجو کتبّر 

ی از قبر یجو کلی برای تبرّ ینی، و نه دلیدستور د یکنسبت به پدرش بوده؛ نه اجرای 
 .امبر!یپ

اری جزو مستحّبات و سّنتھای جاری اسالم و از جمله عبادات کن یاگر قرار بود چن
ند تا او کت یوص صمبر ه پیاکد، الزم بود یر اسالمی! به شمار آیم شعایشرعی و تعظ

ش، دسترسی داشته و بتوانند به کنند تا ھمگی بر قبر و خاکع دفن یابانی وسیرا در ب
نند! جنابعالی در مسائل اعتقای به خبر واحد و جعلی استشھاد کوآمد  آنجا رفت

ت یحّج  -ت توّسل یمانند مشروع -ات در اعتقادات ینگونه روایه اکد، حال آن ینک می
ه خبری را در کن ین موضوع نبوده و ھمیچ وجه نگران ایا جنابعالی، به ھندارد، امّ 

ا ید، ینکه صّحت و سقمش را بررسی کآن بی -د یابی تب سّنی مطابق مذاق خود میک
 .د!یشک به ُرخ ما می -د یسّنت را در مورد آن بنگر نظرات علمای اھل

رفت و معاذبن  صعمربن خطاب روزی به مسجد پیامبر «د: یا ردهکخامسًا نقل 
ن مطلب، دروغی ی، ا»ند...ک ه میینشسته و گر صنار قبر پیامبر که کد یجبل را د

در مسجد واقع نشده بود تا  صقبر پیامبر  سرا در زمان عمر یار و محض است! زکآش

                                           
 .۱۳۷۴ وفاءالوفاء، سمھودی، ص -۸ کنزالعّمال، ج -۲ الباری، ج فتح -١
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را  صحافظه!! قبر پیامبر  مکند! راوی جاھل و که یستد و گریا بایند ینارش بنشکمعاذ 
م، سالھا یه گفتکچنان صدر مسجد پنداشته است! قبر رسول خدا  مانند زمان خود،

 ھجری به مسجد ملحق شد. ۹۱ھا در سال یبود و در عصر امو لشه یدر حجره عا
د و یشک کآمد و خود را به خا صبالل به طرف قبر پیامبر «د: یا سادسًا آورده

ن یاره اک مهیای از نقل ن جهی، چه نت»د!ین را در آغوش گرفت و بوسیحسن و حس
توان گرفت؟ به فرض صّحت خبر، تنھا اظھار رنج فراق بوده؛ نه توّسل و  ث مییحد

 - صت پیامبر یب د از اھلین را تنھا بایه دکد ینون مّدعی بودکعبادت! بعالوه شما تا
 صر صحابی پیامبر یباره تابع بالل و سایکه کگرفت، چه شد  -چھارده معصوم 

تاب، سّنت، ک -رمعصوم را از زمره منابع اربعه یه، رفتار غعیا اصول فقه شید؟! آیشد
 .به شمار آورده است؟! -اجماع و عقل 

شه دستور داد یرد، عاکر فوت کب بن أبی چون عبدالرحمن«ه: کد ینک سابعًا نقل می
به فرض  -اری کن یا چنیآ».. ای زدند و انسانی را بر آن گماشتند! مهیه بر قبرش خک

اری را برای کن یچن صبوده است؟ چرا پیامبر  صسّنت پیامبر جزو  -صّحت خبر 
آنھا را  صا پیامبر یو... مقّرر نداشت؟ آ س  ارانش مانند حمزهیگر یا دیقبر خود 

د! یبود لشه یتوزان عا نهکین و ینون از مخالفکه تاکداشت؟.. جنابعالی  دوست نمی
ه در نامه قبلی ک -ن یدروغت ید! و طبق روایجنگ س یرد: با علکارھا کلی یشه خیعا

ا شما ینند! آکدفن  صنار قبر پیامبر کرا در  س  مانع شد، حسن -د یرده بودکنقل 
ی را بر یسته است، انسانھایه شاکد یریپذ ا فقط میید؟ ینک د میییز تأین اعمالش را نیا

 داری و مفتخواری شان بازداشت و به مقبره ار و زندگیکسر قبر مردگان گماشت و از 
 .عادت داد؟!

ز ین -نب زدند! یدستور داد چادری بر قبر ز سه عمر ک -ت آخری یروا -ثامنًا 
د ینکانه اثبات ین اقوال عامید اعتقادات اسالمی را بر مبنای ایخواھ ا مییطور! آ نیھم

دن بر روی قبور یشکدستور به چادر صا رسول خدا یاساس ھستند؟ آ ه جعلی و بیک
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ه دستور داد، کا عمری یچادر زده است؟! آ» عیبق«مثًال بر سراسر را صادر فرموده و 
 .١ند؟!ک اری میکن ینند، چنکخ بیاز ب - کبه خاطر ترس از شر -را  »رة الرضوانشج«

                                           
که اصحاب در حدیبیه، زیر آن با  -ینکه فھمید، گروھی از مسلمانان کنار آن درخت بعد از ا سعمر -١

گزارند و در مسجد  جمع شده و نماز می -بیعت کردند و در قرآن نیز ذکر شده  صرسول خدا
شوند، پس دستور داد که آن را از ریشه درآورند تا منجر به فتنه نشود؛ زیرا بیم آن  حاضر نمی

 ھمان درخت نیز عبادت شود!. رفت که روزی می



 
 

 چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسالم

 -د ین عقایه اکم ین موضوع ھم نپردازیبحث ما ناتمام خواھد ماند، اگر چنانچه بد 
ه مسلمانان دچار تفرقه و کجا آمد و چه شد کاز  -ن بحث شد یشیه در فصول پک

ی و چگونه کر فرق منتسب به اسالم، یعه و سایتر، ش قیاختالف شدند؟! و به عبارت دق
ه کم ینیب م، میینک و موّثق اسالم مراجعه میخ قطعی ید آمدند؟!.. چون به تاریپد

 .اند! ن امر دخالت داشتهیز در ایدی نیدستھای پل
* * * 

 تشّیع و سبئیه: 
» پولس«ت از جانب یحیف مسیه با تحریار شبیع در اسالم، بسیبه راستی ظھور تش

 ÷ح یه دشمن سرسخت مسکان مغرض و منافقی بود یھودیھودی بوده است.. او از ی
ی از سردمداران و یکه کش رفت یی پیت تا جایحیت بود، و با تظاھر به مسیحیو مس

ث خود را عملی سازد و یت خبیت به حساب آمد و از ھمانجا توانست نیحیبزرگان مس
ر داد و با بدعتھا و خرافاتش، انتقام خود را از آن ییه بود، تغکت را از آنی یحیمس

ی یح، برپایبخشی، ادای نذر برای مس نجاتت، یث، رھبانیدی ھمچون تثلیگرفت! و عقا
ر آداب یردن شمع، سرود و آواز، ساختن مجّسمه و ساک ھا، روشن معابد و مقبره

گاه یت از جایحیه مسکت اضافه نمود و موجب شد یحیم مسیپرستی را به تعال بت
 ١اش جدا شود! قییحق

نه و دشمنی یکرد، از ھمان روز نخست، کظھور  رةالعربیجز ه اسالم درکزمانی 
ھا  ران، و توطئهیان ایبالد مجاور آن و مجوس رةالعرب ویان جزیھودین و باألخص کیمشر
ن یری از موج سھمگیز، به قصد جلوگیشان نسبت به اسالم و اھل آن نیرھاکو م

 ه:کد؛ غافل از آن ینمودن نور آن، آغاز گرد دعوتش و خاموش

                                           
، »اسالم و توّھمات«از کتاب » عقاید دینی مسیحیت«برای تفصیل این موضوع، رجوع شود به فصل  -١

 تألیف دیگر مؤّلف.
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ِ  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿ ْ نُوَر ٱ�َّ ُ ُمتِمُّ نُورِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱۡلَ�ٰفُِروَن وا ۡفَ�ٰهِِهۡم َوٱ�َّ
َ
 ﴾٨بِأ

 .]٨[الصف: 
نند، و خداوند نور خود را (با کشان خاموش یه نور خدا را با دھانھاکخواھند  می«

 .»افران دوست نداشته باشندکه کند، ھر چند ک ی) تمام مییمال روشناک
شان نسبت به اسالم و  ن حقد و دشمنییھم اّرر، باز کستھای مکرغم ش اّما علی

 .وسته ادامه دارد و ادامه خواھد داشت!یافت و پیاھلش ادامه 
 صدر ھمان عھد پیامبر  -بًا یتقر -رةالعرب یم، اسالم در جزیدان ه میکھمانگونه 

نند و مانع دعوتش کتاب نتوانستند با آن مقابله کن و نه اھل کیافت و نه مشریگسترش 
دتی یاسی و چه نظری و عقیچه س -چگونه اختالفی یت، ھکن دوران پربریدر اشوند و 

چه دشمنان شود.. پس از رحلت یه بازیه ماکروی نداد  صن اصحاب پیامبر یب -
ه کساعده  فه بنییردند و جز در مورد سقکعت یب سر کمسلمانان با أبوب صپیامبر 

ه آن ھم با کامد یش نیاختالفی پچگونه ینشان ھیاسی بود، بیاختالف س یکتنھا 
رو و قدرت یامًال برطرف شد. نکنندگان در ھمان روز، ک عتیبه جرگه ب س یوستن علیپ

شتر شد و سلسله یب -وتاھی بود که دوران کنیبا ا - سر کمسلمانان در عھد أبوب
نطور؛ یز ھمین سرةالعرب شروع شد.. در عھد عمر یفتوحات خارج از مرزھای جز

ژه یبه و -ادی ینھای زیادتر شد و سرزمین فتوحات و سرعت آن، زیرش ادامنه گست
وستند و یبه جرگه اسالم پ -ران و روم یعنی ایمی از دو امپراطوری وقت، یمناطق عظ

ن فتوحات ید، ایبه شھادت رس سه عمر کتحت سلطه مسلمانان درآمدند.. زمانی 
افت.. و مسلمانان تا شش سال یتا چندی ھمچنان ادامه  ساسالمی در عھد عثمان 

ن مّدت توانسته یی بودند و در ایکاسی و اعتقادی یاّول خالفتش، ھمچنان از لحاظ س
ان را تحت سلطه خود درآورند.. یان و مصریان و رومیرانیبودند با جنگھای خارجی، ا

نگاه سر درآورد و به یمکرةالعرب، فتنه از یاّما در سال ھفتم خالفتش در خود جز
 .د!ین مسلمانان گردیاسی بیه اختالفات سیج راه افتاد و مایتدر

* * * 
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 :سسبئیه و قتل عثمان
ادی از مردم در یتعداد ز -ر و عمر و عثمان کعنی خالفت أبوبی -ن دوران یدر ا

ن یشید پیدست از مذاھب و عقا -ل گوناگون یاز مّلتھا و قبا -نھای مختلف یسرزم
ه از روی نفاق کم نبودند کن افراد، ین ایگردن نھادند.. در بخود برداشتند و به اسالم 

ن افراد به یردند؛ اکآن را قبول  -د نسبت به اسالم ینه و بغض شدکیبا داشتن  -
ن یجاد فساد در بیی و ایجو ه از ھر فرصتی برای فتنهیکوستند در حالیمسلمانان پ

از  -» بن سبا عبدالّله«نام  ھودی بهینشان فردی یردند.. در بک مسلمانان استفاده می
ه از که اسالم آورده و آنگونه کرد کاعالن  سه در زمان عثمان کبود  -ان صنعاء یھودی

، به اسالم شھادت سآمد و روی دست عثمان  سنه نزد عثمان ید، به مدیآ ات برمییروا
ند و تالش کسب کمقام و منصبی  سه از طرف عثمان کار دوست داشت یداد! او بس

د، اّما یرا نسبت به خود جلب نما سظن و اعتماد عثمان  ه ُحسنکرد کوانی فرا
از خاّصی برخوردار ننمود! یچ امتیچ مقام و منصبی به او نداد و او را از ھیھ سعثمان

تواند رو در  ه نمیکدانست  را او مییھای خود را آغاز نمود؛ ز سهیه دسکنجا بود یھم
عنی یه اسالفش، کاد نبرده بود یستد و بجنگد! او ھنوز از یرو، مقابل مسلمانان با

ست کن تجربه تلخ را آزموده و جز شیبر اینقاع و خیق ر، بنیینض ظة، بنییقر ان بنییھودی
ن نقشه را یھود، ایر یاری سایبشان نشده بود و لذا او به ھمیزی نصیندگی، چکو سراف

 .زند!ین زھرشان را بره تنھا با تظاھر به اسالم و رخنه در آکدند یشک
ازی یوستن به صفوف مسلمانان و حصول مقام و امتیه بعد از پکن بود یھدف او ا

ن مسلمانان یجاد شقاق و تفرقه بیف اسالم و ایب و تحرینشان، اقدام به تخریخاّص ب
ت نمود.. اّما مّدت یحیھودی با مسی» پولس«ثش، یه سلف خبکاری کد.. ھمان ینما

تواند  نمی صن اصحاب خاّص پیامبر یه بکد ینه اقامت داشت، فھمیه در مدکوتاھی ک
مان و یه از اکمسلمان  نھای تازهیم گرفت به سرزمیند، پس تصمکجاد یای ا چ رخنهیھ

د آباء و اجدادشان در دل و عقلشان جا یم برخوردار نبودند و ھنوز عقاکتی محیترب
ز یآنگاه به شام رفت.. در آنجا نوفه، و کداشت، برود و لذا ابتدا به بصره سپس به 

رد.. آنجا بود که به مصر سفر کن بود یافت و ایدش نیردن نقشه پلک ادهیفرصتی برای پ
ند، کبد و دور خود جمع یھای خود، گروھی از مردم عوام را بفریه توانست با سخنرانک

گرفته ار کت به یحیھودی قبًال در مسی» پولس«ه کار برد کو درست ھمان روشی را به 
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ن عوام و یه در بکش آنھا ین و افراط در مدح و ستایعنی غلو در بزرگان دیبود؛ 
 .دھد! جه مییتر و و زودتر نت مسلمانان، عملی تازه

ابتدا با غلو در شخص  -ی ھرچه تمامتر کریبا ز -ه او کاند  موّرخان آورده
ن ینم از اک به راستی تعّجب می«ن گفت: ین مردم چنیرد و در بکشروع  صپیامبر
مان دارند، اّما به یا این دنیم به ایبن مر سییه به بازگشت و آمدن مجّدد عکافراد 

سی و یه او برتر از عیکمان ندارند، در حالیا این دنید و سرور ما محّمد به ایبازگشت س

َ ﴿ د:یفرما گر است! خداوند مییای دیتمام انب ِي فََرَض َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن ل َك إَِ�ٰ إِنَّ ٱ�َّ َرآدُّ
را بر تو واجب گردانده است، تو را به محل   ه قرآنکسی کھمان « .]٨٥[القصص:  ﴾َمَعادٖ 

ا برخواھد گشت و او ین دنیگر به ایه او بار دکست ین نیر از ایغ«، »گرداند بازگشت برمی
 .١»تر است! ستهیسی به رجوع و بازگشت، شایاز ع
دھند  ه زودتر از ھمه به خرافات تن درمیکسانی ک -ن جاھالن یالمش در بکن یا

ده یعق -ان یعیعنی شی -ن بعضی افراد یه بعدھا در بکن جا بود یرد و از ھمکنفوذ  -
 .د آمد!یپد» رجعت«

رفتند، بعد از غلّو در یالمش را پذکن ید مردم به سادگی ایه دکن یبعد از ا
ه نشان داد، کنیس از اپرداخت و پ س یعنی علین فرد به او یتریکبه نزد صپیامبر

دارد، شروع به غلّو در شأن او  س یای نسبت به عل العاده عالقه و محّبت خاّص و فوق
ه او را کبی را به او نسبت داد و تالش نمود یب و غریرامات عجکنمود و معجزات و 

دانست و  ب مییه او را عالم به غکای  ند؛ به گونهکتی فوق بشری معّرفی یشخص
دھد، اّتفاق خواھد افتاد و اگر چنان نشد،  از آن خبر می س یه علکزی یچگفت: ھر  می
ه بعدھا کن جا بود یو از ھم ٢ش آمده است!!یپ» بداء« -معاذ الّله -ه برای خدا کد یبدان
 .رد!کدا یرواج پ» بداء«ده یعق -انیعیش  عنیی -ن بعضی از افراد یدر ب

گری یی پس از دیکھودی را، یبن سبای  ن خرافات عبدالّلهیلوحان، ا جاھالن و ساده
نمودند.. پس از  اری مییش یھا جی نقشهیردن تدرک ردند و او را در عملیک قبول می

امبر، علی است و ین پینی دارد! جانشیامبری، وصی و جانشیھر پ«چندی اعالم داشت: 

                                           
مقاالت اإلسالمیین، أشعری،  -۱۶۷ ، ص۷ کثیر، ج البدایة والنھایة، إبن -۹۸-۹۹ ، ص۵ الطبری، ج -١

 .۵۰ ، ص۱ ج
 ھمان. -٢
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نی یجانش ومت وکگاه نبّوت دارند و اصًال حیند، جایآ امبران مییه بعد از پکنانی یجانش
امبر بوده است! امر به یچون و چرا بعد از پ حّق الھی علی بوده و او ھمان وصی بی

است! یاء و علی، خاتم األوصیز آمده است! محّمد، خاتم األنبیت حّتی در تورات نیوصا
ر را به کردند و ابابکن حّق علی را غصب یرده و اکامبر توطئه یاّما مردم بعد از وفات پ

ز عمر را بعد از خود به خالفت منصوب نمود و یر نکدند و أبوبیخالفت برگزجای علی به 
ن مقام یسته این افراد شاید، تمامی اید و عثمان را برگزیز توطئه چیسپس عمر ن

ه کد یارند! بدانک افر و گناهکشان یھا نشانده اند و ھم آنان و ھم تمام عّمال و دست نبوده
ن مقام را به صاحبش ید و ایزیت، پس برخامبر اسین پیعثمان به ناحق جانش

 .١»د!یبرگردان
ر خلفاء و یفکطعن و ت«و » ت علییت و والیوصا«ده یه بعدھا عقکنجا بود یو از ھم

 .د آمد!یپد -ان یعیعنی شی -ن گروھی از مسلمانان یدر ب» ر صحابهیسا
ه کر نمود.. پس از آن یفکن را صراحتًا طعن و تیشیه خلفای پکسی بود کن یاو، اّول

او شروع به  یکبنا به تحر -از روی سادگی و سفاھت خود  -گروھی از مردم مصر 
امر «د و گفت: یار مناسب دین فرصت را بسیانش نمودند، ایو وال ساعتراض بر عثمان 

ر و اصالح فساد در اّمت، بر ھر مسلمانی واجب است! پس ای کبه معروف و نھی از من
م ینکاند، اصالح  ردهکن اّمت به پایه عثمان و عّمالش در بکن فسادی یتا اد ییایمردم! ب

م!.. و لذا ییسره نمایکارش را کم و یریار گکم، به یه ھرچه در توان دارکو واجب است 
دعوت نمود و از  -انه یمخف -نھای مختلف فرستاد و از آنھا یادی به سرزمیھای ز نامه

اند، خالدبن ملجم و  خ آوردهیه توارکگفت، و آنگونه  ش سخن مییوب عثمان و امرایع
ه عثمان یوستند و ھمگی با ھم مردم را علیز به او پینانةبن بشر نکبن حمران و  سودان
ه عثمان به رھبری یر پرچم شورش علین، ھمگی زیدند و لذا مخالفیش شورانیو امرا

ردند و کت کنه حریی به طرف مدلی نظامکھودی جمع شدند و به شیبن سبای  عبدالّله

                                           
 ھمان. -١
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ار کن ین ببرد، ولی از ایشان را از ب توانست ھمگی ه میکبا آن  -را  ستًا عثمان ینھا
 .١»اش به شھادت رساندند در خانه -رد! کخودداری 
رد، و در کچ مقام و منصبی را به او واگذار نیھ سبن سبا، چون عثمان  عبدالّله
 -ه منصبھای مختلف گماشته بود؛ آن ھم افرادی ان خود را بیکشان و نزدیعوض خو

و اعتمادش  سف عثمان یه از مزاج نرم و لطک -م کبن ح ھمچون معاونش، مروان
ادی یگر، تصّرفات زیاری امور دیالمال و بس تیردند و در اموال بک سوء استفاده می

ن را ید، لذا ایگرد می سمتوّجه عثمان  کت ھمه آنھا بدون شیه مسؤولکنمودند  می
 سه عثمان ین حربه به اعتراض و شورش علیش قرار داد و مردم را با ایخو کمستمس

ه اھل عراق بعدھا ین روحیه اک -ز یارگزارانش دعوت نمود.. آشوبگران عراق نکو 
بن سبا و گروه  حرفھای عبدالّله -سازد  ری را به اسالم وارد مییناپذ ھای جبران ضربه

لی کن گروه آشوبگر، شیه اکنیو با آنھا ھمراه شدند.. قبل از اردند کگرش را باور  توطئه
آغاز  سرند، شورش خود را به صورت اعتراض و مخالفت با عثمان ینظامی به خود بگ

مورد اعتراض  -ه ھشتاد سال سن داشت ک - سه عثمان کن بود ین چنیردند.. و اک
ن دارد و یریبت به ساای نس شان خود، رفتار جداگانهیه چرا با خوکمردم واقع شد 

ری یز از ضعف و پیه از آنھا راضی نبودند.. آنان نکی بر آنھا گماشته یاستاندارھا
ات، به دلخواه خود دخل و تصّرف یو در مال ٢ردندک سوء استفاده می سعثمان

ن امر بر شّدت یگشت، و ھم فه برمییت آن به خلیه مسؤولکای  ردند؛ به گونهک می
اری از مردم جای گرفت و یده، در قلوب بسین عقیافزود!.. ا او، میه یاعتراض مردم عل

 اند: خ آوردهیه توارکردند؛ چنانک مطرح می س یش را نزد علیات خویاکھمگی ش
ه کد، و طوری شد یل اعتراضات بر عثمان آغاز گردینه سیه در مدکھنگامی «

اراضی شدند، مردم به فه نیش آمده بود، از خلیه پکتی یز، از وضعیاری از اصحاب نیبس
د.. ید و مسائل را با او مورد بحث قرار دھینکدار یه شما با عثمان دکگفتند  س یعل

                                           
بدأ اإلنتفاض علی «، تحت عنوان ۱۳۹ ، ص۲ خلدون، ج تاریخ إبن -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۵ الطبری، ج -١

التبصیر فی الدین، أبومظفر أسفرایینی،  -۲۸۹ ، ص۳ المیزان، حافظبن حجر، ج لسان -»عثمان
 .۱۰۹ ص

 .۳۶ ، ص۵ سعد، ج طبقات، إبن -٢
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 سه) عثمان ک... (تا آنجا ١نزد عثمان رفت و روش او را مورد اعتراض قرار داد س یعل
نمود! ه او را والی آنجا کن عمر بود یه اکام، بل ه را والی نساختهیه معاوک  د: منیگو می
ه از او یه معاوکد یترس ز از او آن قدر نمییرفأ غالم عمر نید: یگو در پاسخ می س یعل

ه بدون اخذ دستور از تو، ھرچه یه معاوکن است ینون وضع چنکد! و ایترس می
ن دستور عثمان است! در ید: ایگو دھد و می ل خود انجام مییخواھد مطابق م می
 .٢»د!یا ردهکچ فرمانی را صادر نیه شما ھیکحال

ه او را در کخواھد  رود و از او می می بگر، عثمان نزد علی یبار د
نھا به خاطر یھمه ا«د: یگو می س یند.. علک کمکن فتنه و آشوب، یساختن ا خاموش

ن یان است! بنابرایسف ةبن أبییبن عامر و معاو دبن العاص، عبدالّلهیم، سعکبن ح مروان
                                           

عليه فقال: إن الناس ورائى  فدخل«گفت:  بالبالغه آمده است که علی به عثمان  در نھج -١

وقد استفرسونى بينك وبينهم، و واهللاّ ما أدر ما أقول لك! ما أعرف شيئا جتهله، وال أدلك 

ء  ء فنخربك عنه، وال خلونا بشى عىل أمر ال تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم. ما سبقنا إىل شى

كام صحبنا،  ص  فنبلغكه، وقد رأيت كام رأينا، وسمعت كام سمعنا، و صحبت رسول اهللاّ

وشيجة  ص  خطاب بأوىل بالعمل منك، وأنت أقرب إىل رسول اهللاّ قحافة وال ابن أبى وما ابن

رحم منهام، و قدنلت من صهره ما مل يناال. فاهللاّ اهللاّ ىف نفسك! فإنك واهللاّ ما تبرص من عمى، 

پس علی بر عثمان وارد شد و گفت: مردم پشت سر من ھستند و مرا بین ». «وال تعلم من جهل
دانم چه چیز را به تو بگویم! مطلبی را که تو از  اند. سوگند به خدا! نمی خود و تو سفیر قرار داده

دانی. ما به چیزی سبقت و پیشی  دانیم، می اّطالع باشی، سراغ ندارم. تو آنچه را که ما می آن بی
گاه سازیم، و چیزی را در پنھان نیافته نگرفته ایم که آن را به تو ابالغ کنیم و  ایم که تو را از آن آ

ای، و ھمانگونه که  ای و ھمانگونه که ما شنیدیم، تو ھم شنیده ھمانگونه که ما دیدیم، تو ھم دیده
د خطاب بودیم تو نیز بودی. فرزند أبوقحافه (أبوبکر) و فرزن صما مصاحب و ھمنشین پیامبر 

تر از تو  (عمر) در انجام کارھای نیک از تو سزاوارتر نبودند (چرا آنھا در امر خالفت موّفق
از نظر پیوند خویشاوندی از آن دو نزدیکتری. تو از لحاظ  صدرآمدند؟!). تو بر رسول خدا 

رحم ای که آن دو نرسیدند. تو را به خدا! به جان خودت  ای رسیده به مرحله صدامادی پیامبر 
البالغة، شرح فیض اإلسالم،  (نھج». کن! قسم به خدا! تو نیاز به راھنمایی و تعلیم نداری

 )۱۶۴ کالم
خلدون،  إبن -۱۶۸-۱۶۹ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۷۶ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۳۷۷ ، ص۳ الطبری، ج -٢

 .۱۴۳ ، ص۲ ج
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ه از مصر و عراق آمده بودند، کانی ین، نزد شورشیبا گروھی از انصار و مھاجر س یعل
 .١»ردکرفت و آنھا را برای بازگشت به مصر دعوت 

ت یاکرود و از او سخت ش می بگر علی نزد عثمان یدر ھمان زمان فتنه، بار د
نبر رسول زند. تو بر م وشم و مروان آن را به ھم میک من در نظم امور می«ه: کند ک می

دھی، اّما بعد از رفتن تو، مروان جلوی در  نان مییستی و به مردم اطمیا می صخدا 
 .٢»افروزد! دھد و آتش را مجّددًا می ستد و به مردم دشنام مییا می

رامون یپ سرد عثمان کشتر مردم از عملینانی بیاطم ن حوادث، باعث بییتمام ا
ط مساعدی را برای سوء ینانی، شرایاطم بین ید و ایانش گردیکشان و نزدیمسأله خو

بن سبا فراھم آورد و به دست آنھا بھانه  جوی عبدالّله گر و فتنه استفاده گروه توطئه
اش را محاصره  ستند و خانهکفه شیمان خود را با خلیان پیخوبی داد.. باالخره، شورش

اندند و اموالش را رده و او را در سّن ھشتاد سالگی در حال تالوت قرآن به شھادت رسک
ه کشود.. زمانی  ز قطع مییان، انگشتان ھمسرش نائله نین جریبه غارت بردند.. در ا

علی « -عه: یت شیطبق روا -ختند و او را به شھادت رساندند یاش ر ان به خانهیشورش
ه کدند ین و أنصار، خود را رساندند، دیگر از مھاجریر و سعد و چند نفر دیو طلحه و زب

نند و ک ه مییاند و گر ستادهیه بر باالی سرش ایام ن و چند نفر از بنییحسحسن و 
به فرزندانش  ÷ن موقع، علییشته شد! در اکزند: عثمان  اد مییز فریھمسر عثمان ن

د! یه شما جلوی در بودیکشته شود، در حالکن یرالمؤمنیه امکد یفرمود: چطور گذاشت
 .٣»ر را مورد عتاب قرار داد!یدالّله پسر زبن و محّمد پسر طلحه و عبیآنگاه حسن و حس

آنھا را ھمراه با چند  س یه علک -ز یو غالمش قنبر ن س  عه، حسنیات شیطبق روا
ن ماجرا یدر ا -به منزلش فرستاده بود  سگر برای محافظت و دفاع از عثمان ینفر د

 .٤شوند! مجروح می

                                           
 .۱۴۶ ، ص۲ ون، جخلد إبن -۸۱-۸۲ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۳۹۴ ، ص۳ الطبری، ج -١

 .۱۴۷ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۸۳-۸۴ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۳۹۸ ، ص۳ الطبری، ج -٢

 ، چاپ لبنان. ۳۴۴ ، ص۲ الذھب، مسعودی شیعی، ج مرّوج -٣

مشعل «ھمچنین  »حمارصة عثامن ومنعه املاء«الحدید شیعی، تحت عنوان  أبی البالغه، شرح إبن نھج -٤
 ».حمایت از عثمان«تحت عنوان  ۲۵-۲۶ رازی، صآزار شی ، دکتر بی»اّتحاد
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آن را به وجود آورده بود و  صه پیامبر کوحدت مسلمانان  سبا شھادت عثمان 
ادی نموده یرده و در حفظ آن تالشھا و مجاھدتھای زکت یآن را تقو بر و عمرکأبوب

 .ن رفت!یبودند، از ب
از  س  افتند، حسنیال ینه استیبر مد - سن عثمان یقاتل -ه یه سبئکدر آن زمان 

 .١او آنجا نباشد!ای برپا شود،  ند تا اگر فتنهک کنه را تریه مدکخواست  س یپدرش عل
بن  ان به سرپرستی عبدالّلهی، مردم و از جمله گروه باغسپس از شھادت عثمان 

ربار رفتن خالفت، مجبور ساختند! یروی آوردند و او را به ز س یھودی به علیسبای 
از او خواستند  -رضی الّله عنھم  -بن عّباس و حسن فرزندش  ن ھنگام عبدالّلهیدر ا

زی، فردا مردم ین مردم برخیبه خدا قسم! اگر با ا«رد و گفتند: یبگ نارهکه از آنھا ک
 .٢»اندازند! خون عثمان را به گردن تو می

ماند و خالفت را  نه باقی مییرد و در مدیپذ سخنانشان را نمی س یبه ھر حال، عل
نفر  ۱۷ه کبه جز مردم شام  -ن و انصار یرد و لذا ھمگی مردم و از جمله مھاجریپذ می
ه زمامدار شام یردند.. در آن موقع، معاوکعت یبا او ب -ن آنھا بودند یز در بیابی نصح

 بود..
به  سه اوضاع مسلمانان در اثر قتل عثمان کد یھنگامی به خالفت رس س یعل

را ھمان یرد؛ زک دی مبّدل مییأس و ناامیدواری را به ید ھر امیه امکحّدی آشفته بود 
المال مسلمانان را غارت  تیده و بیرا به قتل رسان سه عثمان کان آشوبگری یشورش

 -ز خالفت کمر -نه یبه دو ھزار نفر بودند، بر مد یکه نزدکرده بودند، و تعدادشان ک
ه در مصر و کافته بودند و تمام قدرت در دست آنھا بود، گذشته از آن یامًال تسّلط ک

 .انی داشتند!یز، حامیوفه نکبصره و 
بن سبا  ه عبدالّلهکای  باز ھم با توطئه -» نیصف«و » جمل«ه جنگ کد یشکطولی ن

ن مردم ساده و یبی او در بیفر نی و عوامکپرا وست، و خرافهیبه وقوع پ -خته بود یر
شته نشده، کرد: او که اّدعا ک س یجاھل، ھمچنان ادامه داشت تا پس از شھادت عل

ن را از یرد و زمکر خواھد م به آسمان رفته و مجّددًا ظھویبن مر سییه ھمچون عکبل

                                           
 .۱۰۰ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۴۰۲ ، ص۳ الطبری، ج -١

 .۱۵۱ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۱۰۱ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۴۰۴ ، ص۳ الطبری، ج -٢
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گفت:  نده خواھد ساخت! و میکن پرای، و عدل و داد را در سراسر زمکجور و ستم پا
گفت:  ز شالقش است! و به مردم مییش و برق نین ابرھاست و رعد صدایعلی در ب

گفت: علی،  ا میین! یرالمؤمنیا أمیالّسالم  یکد: علیید، بگویدیھرگاه صدای رعد را شن
رده است! علی با خدا کاست! روح خدا در علی حلول ین دنیه خدا در ایھمان سا

ده بود، اّما یای ندارد! و به راستی خداوند، علی را برای نبوت و رسالت برگز فاصله
 .١ل وحی را اشتباھًا بر محّمدبن عبدالّله نازل نمود!!یجبرئ

گفت:  س یبه عل بن سبا ن، عبدالّلهیه بعد از جنگ جمل و قبل از صفکاند  آورده
تو دابةاألرض ھستی! فرمود: از خدا بترس! گفت: تو فرشته ھستی! فرمود: از خدا «

د و رزق و روزی را گستراند! پس یه خلق را آفرکی یی خدایی تو! تویبترس! گفت: تو
ه از ک -ه گروھی از افرادش کخواست او را بسوزاند  دستور قتلش را داد و می س یعل

ه تو را کشی کخواھی ب سی را میکنگذاشتند و گفتند: چطور  -دند سبا بو افراد إبن
ارانش، یت یثرکه اکد یز دین س ین! علکد ین تبعیش و به مداکدارد! او را ن دوست می

تواند  خورد و نمی شتن او سپاھش به ھم میکبن سبا ھستند، و با  ن عبدالّلهیافراد ھم
 .٢»رد!کد ین تبعیبه جنگ شام برود، لذا او را به مدا

* * * 

 سبئّیه و جنگ جمل:
 س ین مسلمانان در دوران خالفت علیاسی بیم، اختالفات سیه گفتکھمانگونه 

ده شد!.. طلحه یشکز یزی نین اختالفات به جنگ و خونریه اکدوچندان شد، به حّدی 
ز یه نیرد.. معاوینش بگیرا از قاتل سه انتقام عثمان کخواستند  س یاز عل بر یو زب
ه یکقرار داد، در حال س یعت با علیرا شرط ب سگر، خونخواھی عثمان یطرف داز 
ردست شورشگران و اشغالگران بود و در یفه شده بود، اّما در واقع زیاگر چه خل سیعل

ده یین و سپس نھروان زایواقع، قدرت واقعی در دست آنھا بود.. جنگ جمل، و صف
به طور خالصه  -ل باطنی یبرخالف م -م ینجا ناچاریه در اکن اختالفات بود.. یھم

                                           
 .۱۱ ، ص۲ الملل و النحل، شھرستانی، ج -١

 و دیگر تواریخ. ۴۳۰ ، ص۷ عساکر، ج تاریخ إبن -٢



 ٥٢٥  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسالم

 

 

ه نقش اصلی در کاختالفاتی  ١م؛یاسی را مورد بررسی قرار دھین اختالفات سیا
اند  ه مشھور شدهیخ به سبئیه در تارک -بن سبا و گروھش  وجودآوردن آن را عبدالّله به
 .ردند!کبازی  -

گری ھمچون یبن سبا و افراد د ، سوء استفاده عبدالّلهسپس از قتل عثمان 
رگی و دشمنی ین اصحاب، تیافت.. ھر دو توانستند بیم ھمچنان ادامه کبن ح مروان

ن اصحاب یاش بارھا در ب دن به خواستهین مروان برای رسیندازند؛ چنانچه ھمیب
دبن العاص یه بزرگانشان و از جمله سعکزی نمود و ھنگامی یدآمیھای تھدیسخنران

ن یشت! چون قاتلکر را ید علی و طلحه و زبیشت! باکن عثمان را ید قاتلیگفتند: با
ز در قتل و آشوب ینان نیه اکاند، بل ه او را به قتل رساندهکستند یعثمان، تنھا آنانی ن

ه آنھا را به جان کم، بلیشک نه! ما آنھا را نمی«اند! مروان گفت:  ه وی دست داشتهیعل
ه کگری یگردد و آن د نابود می ست مواجه شود،کاز آنھا با ش یکند؛ ھرکم افیھم خواھ

 .٢افت!یتوان از وی نجات  آسانی می ه بهکروز شود، به حّدی ناتوان خواھد گشت یپ
زمام امور را به دست گرفت..  س یه به وجود آمده بود، علکادی یبا وجود موانع ز

نه، اقامت ینندگان شورش در مدکت دوھزار نفری اشغالگر و برپایه جمعیکدر حال
خلدون، با چند  ت طبری و إبنیطبق روا بر ین ھنگام، طلحه و زبیداشتند.. در ھم

عت یما بنا بر شرط اجرای حد با تو ب«مالقات نموده و گفتند:  س یگر با علیصحابی د
برادران! «در پاسخشان فرمود:  س یعل». ر!ین، قصاص بگینون از قاتلکم، پس ایردک

توانم آنھا را مؤاخذه  ستم، اّما من چگونه مییخبر ن بیز از آن ید، من نیدان آنچه شما می
شی یار، گنجاکن یا شما در ایه آنھا بر ما تسّلط دارند؛ نه ما بر آنھا! آیکنم، در حالک

 .٣»د؟!ینیب می
                                           

 بررسی، سعی شده که از گزارشھای موّثق و مستند تاریخی استفاده شود.در این  -١

 .۳۴-۳۵ ، ص۵ سعد، ج طبقات، إبن -۱۵۵ ، ص۲ خلدون، ج إبن -٢

در اعتراضش به او گفت،  بدر روایت شیعه نیز آمده، یکی از مواردی که حسن به پدرش علی  -٣
می که عثمان کشته شد و مردم و گفت: ای پدر! ھنگا«... خوانیم:  ھمین بود؛ چنانچه می

صبحگاھان به سوی تو آمده و از تو تقاضا کردند که خالفت را به عھده بگیری، من به تو اشاره کردم 
که نپذیری تا ھمه مردم در تمام آفاق از تو اطاعت کنند و نیز ھنگامی که خبر خروج طلحه و زبیر 

ات بنشینی و با آنھا به جنگ  زگردی و در خانهبه سوی بصره به تو رسید، اشاره کردم که به مدینه با
نپردازی! و ھنگامی که عثمان محاصره شد، به تو اشاره کردم که از مدینه خارج شوی تا اگر او 
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د یخواھ ه از من میکاری کن یمن قدرت ا«گفت:  س یر! علیھمگی گفتند: خ
ز ھمان رأی شماست! شما یخدا! رأی من نرند! قسم به یه مردم آرام بگکندارم تا زمانی 

ری رفع شده و کندگی فکز شود و پراکد تا اذھان مردم متمریوشکن آرامش بیبرای تأم
 .١»ر گردد!یپذ انکاعاده حقوق ام

عت یر و گروھی از اصحاب، پس از اخذ بیطلحه و زب«ر آمده است: یثک ت إبنیدر روا
از  س یند، علکاقامه حد  سن عثمان یقاتل نزد او رفتند و از او خواستند بر س یبا عل
م. طلحه و ینکب ار راکن یم ایتوان ت نمیین موقعیخواست و گفت: ما در ا کمکآنھا 

د تا یگفت: فرصت دھ س یم، علیریگ می کمکوفه و بصره کر گفتند: از مردم یزب
 .٢»م!ینکم بیتوان ار میکم چه ینیبب

فتم و بر آنھا حد جاری یتوانم با قومی درب میچطور «ر آمده است: یأث ت إبنیدر روا
 .٣»ه آنھا بر ما تسّلط دارند، نه ما!کسازم، در حالی 

ه شدند.. در آنجا با کاجازه خواسته و عازم م شر از علی یب، طلحه و زبین ترتیبد
 لشه یردند.. عاکبه آنجا رفته بود، مالقات  سه قبل از قتل عثمان ک لشه یعا
ار کن یند، ما اکتواند آنھا را قصاص  نمی س ین است و علیه چنکده داشت، حال یعق

ان طلحه و یه حامک -وفه و بصره ک، از سم! و لذا برای انتقام خون عثمان ینک را می

                                                                                                       
 ÷کشته شود، تو در مدینه نباشی.. اّما تو در ھیچ یک از این امور رأی مرا قبول نکردی! علی 

ا ھمه مردم در تمام آفاق اطاعتم کنند، بیعت حق کسانی پاسخ داد: اّما درباره اینکه منتظر بمانم ت
است از مھاجرین و انصار که در مکه و مدینه حضور دارند و چون آنھا راضی و تسلیم شدند، بر ھمه 
مردم واجب است، راضی و تسلیم شوند و اّما بازگشتم به خانه و نشستن در خانه، اگر این کار را 

ت نیرنگ و مکر کرده بودم و از اینکه تفرقه بیفتد و وحدت این اّمت به دادم، درباه این امّ  انجام می
خاطر نبودم. اّما خروجم از مدینه ھنگامی که عثمان محاصره شده  پراکندگی تبدیل شود، آسوده

بود، چگونه برایم امکان داشت در حالی که من نیز مانند عثمان مورد احاطه مردم قرار گرفته 
».. گفتن درباره امری که من از تو به آن داناترم، بازدار! خود را از سخن بودم؟! پس ای پسرجان!

األمالی،  -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۳۲ بحاراألنوار، مجلسی، ج -۱۴۵ (أخبارالطوال، أبوحنیفه دینوری، ص
 )..۳۲ ، ص۲شیخ طوسی، جزء

 . ۱۵۱ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۴۵۸ ، ص۳ الطبری، ج -١

 ۲۲۷-۲۲۸ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -٢

 .۱۰۰ ، ص۳ األثیر، ج إبن -٣
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نه صاحب قدرت یه در مدک سن عثمان یگرفتند تا قاتل کمک -اد بودند یر در آنجا زیزب
ه به سوی بصره روان شد.. کماروان از سوی کن یه اکبودند، قصاص شوند! چنان

اروان کن یه ھمراه با ایام ز از بنییانشان نیم با حامکبن ح دبن العاص و مروانیسع
 .ش را عملی سازد!یتوانست، نقشه خو ه مروان میکن جا بود یرون آمدند، و ایب

د و سپاھی یوارد بصره گرد -ن عناصر سودجو یحامل ا -اروان کن یب، این ترتیبد
 ل و آماده ساختند.کیش را در عراق تشیان خویزاران نفر از حاممشتمل بر ھ

ساختنش، آماده  ه و تابعیگرفتن از معاو عتیه برای بک س یگر، علیاز طرفی د
افت، قبل از یه از اجتماع بصره اّطالع کخواست به شام برود، اّما زمانی  شد و می می

ه کر نفوذش یثر صحابه و افراد زکابد، اّما ایج آن نجات یه از نتاکر شد یز ناگزیھرچ
ت از یات به حماین عملیدانستند، در ا ش نمییای ب جنگ خانگی مسلمانان را فتنه

رد و کار به شّدت منع کن یفرزندش او را از ا س  آماده نبودند؛ چنانچه حسن س یعل
خته خواھد شد یق خون مسلمانان ریه به تحقکن کار خودداری کن یگفت: ای پدر! از ا

رد و کد، اّما علی بر جنگ مصّمم بود و سپاه را آماده یآ د میینشان پدیاختالف در بو 
 .١ه داد!یه به محّمدبن حنفکن، بلیپرچم را نه به حسن و نه حس

ه ھمواره کبن سبا  ردگی عبدالّلهکگران به سر و توطئه سن عثمان یجه، قاتلیدر نت
وستند و گفتند: چون اصحاب تو یپ س یگشتند، به سپاه عل ی میین فرصتھایدر پی چن

و  س ین امر، باعث بدنامی علیم! اینک اری میکنند، ما با شما ھمک اری نمییرا 
ن عثمان ینه تنھا از قاتل س یه مردم گفتند: علکد؛ به طوری یھای بعدی گرد فتنه

 .شان است و آنھا را پناه داده است! ه حامیکرد، بلیگ قصاص نمی
ارو شدند، یخارج از بصره با ھم رو شر و علی یو زب روھای طلحهیه نکزمانی 

ن دو گروه مسلمان رخ ندھد؛ یری بیه درگکگروھی از اصحاب سعی بر آن داشتند 
بعد از  س ید.. علیرات انجام شد و به صلح انجامکنشان گفتگو و مذایچنانچه در ب

د و احدی یبرگردز یگردم، پس شما ن ان! من فردا برمییای سپاھ«رات خود فرمود: کمذا
. در ٢»د با ما برگردد!یت داشته و با من ھستند، نباکه در قتل عثمان شرکاز افرادی 

                                           
 . ۱۰۴ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۱۶۳ ، ص۵ و ج ۲۳۳ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -١

 . ۱۲۰ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۲۳۸ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۴۶۱ ، ص۳ الطبری، ج - ٢
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ن صلح یدند ایفھم -بودند  س یه در سپاه علک -بن سبا و گروھش  ن لحظه، عبدالّلهیا
ن یگر گفتند: ایشود و سرانجام بر آنھا حّد اجرا خواھد شد، به ھمد به ضرر آنھا تمام می

ه گفت، کتر به عمل است و آنچه یکس نزدکچه بود؟! به خدا قسم! علی از ھر گرید
د! به خدا قسم! فردا مردم بر شما جمع خواھند شد و آنھا ھمه شما را یدیشن
متر از آنھاست! که تعداد شما یکرد، در حالکد یخواھند و آنگاه شما چه خواھ می

ن عثمان! ما یم و ای گروه قاتلیا شتهک م،یا شتهکبن سبا گفت: اگر ما عثمان را  عبدالّله
چ توانی در یھزار نفر.. شما ھ ارانشان، پنجیر و یم و طلحه و زبیدو ھزار و پانصد نفر

 .١»خواھند... الخ ه آنھا شما را میکست یی نکد داشت و شیبرابرشان نخواھ
ه خواھان جنگ و کر یم و گروھش در سپاه طلحه و زبکبن ح گر، مروانیاز طرفی د

مان یه ھماھنگ شدند و شبانه پیجوی سبئ ناتوانی ھر دو سپاه بودند، لذا با گروه فتنه
ش از دو ھزار نفر بودند، یه بکبن سبا در ھمان شب  ستند! گروه عبدالّلهکصلح را ش

اد زدند: سپاه یفر س یردند و در سپاه علکرمنّظمی را برپا یجمع شدند و جنگ غ
خون زدند! از طرف یردند! آنھا به ما شبکانت یه ما خستند! آنھا بکمان را شیشه پیعا
اد زدند: علی و یفر بر ین سپاه طلحه و زبیز در بیم نکبن ح گر، گروه مروانید

دار شدند یھمگی متھّورانه ب س یاند! سپاه عل ستند وبر ما تاختهکمان را شیگروھش پ
شده است؟!  ی از آنھا گفت: چهیکبه  س ید! علیبه طرف اسلحه خود دو یکو ھر

جه، یشند! و در نتک تازند و می خون زدند و دارند بر ما میین قوم بر ما شبیگفت: ا
خواستند  ه ھر دو جانب نمیکوست.. آتشی یگران به وقوع پ جنگ جمل با نقشه توطئه

 .٢ور شود! شعله
فرستاد و طی آن  بر یی را برای طلحه و زبیامھایپ س یدر آغاز جنگ جمل، عل

رفتند.. در آن موقع  س یردند و نزد علکره با آنھا شد.. ھر دو قبول کاخواستار مذ

                                           
خلدون،  إبن -۱۳۰ ص، ۳ األثیر، ج إبن -۲۳۸ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۴۱۳-۴۱۴ ، ص۳ الطبری، ج -١

 .۱۶۰-۱۶۱ ، ص۳ ج
 .۱۲۳-۱۲۴، ۳ األثیر، ج إبن -۲۴۰تا۲۳۷ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۴۸۲تا۴۸۰ ، ص۳ الطبری، ج -٢
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ه از جنگ برحذر کرد و خواست کادآوری یشان یرا برا صارشادات پیامبر  سیعل
 .١ردندک کدان جنگ را تریرفتند و میز پذین بر یباشند.. طلحه و زب

روان شد  سر یپی زبدر » عمروبن جرموز«بن سبا به نام  اّما فردی از گروه عبدالّله
را  سز طلحه یمت شمرد و او نیز فرصت را غنید! مروان نیو او را از پشت به قتل رسان

 .٢د!یبه قتل رسان
ھزار نفر از دو طرف  د و طی آن دهیور گرد ن نبرد شعلهیبه ھر صورت، آتش ا

ه بعد از کبت و فتنه جھان اسالم ین مصین بود بزرگتریشته شدند.. اکمتخاصم 
پسرم! ای «گفت:  بوست.. علی به فرزندش حسن یبه وقوع پ سشھادت عثمان 

ای پدر! من تو «گفت:  س  ، حسن»مرد! ش، قبل از امروز مییست سال پیاش! پدرت بک
 .٣»رده بودم!کار نھی کن یرا از ا

-ان یجو ر فتنهیه با تدابکھای قبلی، یاگر چنانچه جنگ جمل با وجود نابسامان
داد، مراحل بعدی  وست، رخ نمییبه وقوع پ -م کبن ح بن سبا و مروان ّلهعبدال

ز ین س یوست و در سپاه علیپ ن و نھروان و... به وقوع نمییاختالفات و جنگھای صف
تًا خالفت راشده به پادشاھی و یگشت و نھا شد و شام قدرتمندتر نمی جاد نمییتفرقه ا

 .د!یگرد ل نمییت تبدکیملو
دند، دست یشک ه انتظارش را میکجی یبن سبا و مروان به نتا عبدالّلهقت، یدر حق

 بر یگری به سپاه طلحه و زبیو د س یی به سپاه علیکن منظور یافتند؛ به ھمی
رده و کن با ھم صلح یدند طرفیه دکن یوست و دو سپاه را به جان ھم انداختند و ھمیپ

 بر یعنی طلحه و زبیده یشک دند، دست به قتل گروه عقبیشکاز جنگ دست 
ز توّسط خود مروان به ین س  بن سبا و طلحه ی از افراد عبدالّلهیکتوّسط  سر یزدند.. زب

برد  اد بھره میین چنانی زیز از فرصتھای این سد! مروان در زمان عثمان یشھادت رس

                                           
 -۲۴۷تا۲۴۰ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۱۲۲-۱۲۳ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۵۱۴ ، ص۳ الطبری، ج -١

 .۲۰۷ ، ص۱ جعبدالبر،  اإلستیعاب، إبن -۱۶۲ ، ص۲ خلدون، ج إبن
طبقات،  -۲۰۷ ، ص۱ اإلستیعاب، ج -۲۴۷ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۱۲۴ ، ص۳ األثیر، ج إبن -٢

 . ۲۰ ، ص۵ حجر، ج التھذیب، إبن تھذیب -۳۸ ، ص۵ و ج۲۲۳ ، ص۳ سعد، ج إبن
 .۲۴۰ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -٣
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اگر تو به نظرات مروان «گفت:  می سبه عثمان  سه نائله ھمسر عثمان کن بود یو ا
 .١»بت و محّبت را!یشناسد و نه ھ رساند! او نه خدا را می نی، تو را به قتل میکعمل 

به او بشارت  س یشتافت، اّما عل س یزه نزد علیسب جاکد یبه ام سر یقاتل زب
ر ین شمشیا«د، فرمود: یرا در دستش د سر یر زبیه شمشکجھّنم داد و ھنگامی 

 .٢»ر رفته است!اکبه  صن بار در راه محافظت از رسول خدا یچند
او را مورد محّبت  س یحاضر شد.. عل س یز جھت مالقات نزد علین سپسر طلحه 

ن من و یدوارم بیام«ش قرار داد و اموالش را به وی برگرداند و فرمود: یو تفّقد خو
ن یه خداوند سبحان در قرآن از آن چنکای واقع شود  ز معاملهیپدرت، به روز رستاخ

َتَ�ٰبِلَِ� ﴿ رده:کر کذ رٖ مُّ ُ�ُ ٰ [الحجر:  ﴾٤٧َونَزَۡ�َنا َما ِ� ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٍ إِۡخَ�ٰنًا َ�َ

م و برادرانه بر تختھا مقابل یشک رون مییشان بیھا نهیتوزی و دشمنانگی را از س نهکیو « .]٤٧

 .٣»نندینش ھم می
خصوصًا -خورده  ستکقی گروه شیه در واقع رھبر حقک لشه ین با عایھمچن

امل برخورد نمود و با حفاظت تمام او را کبود، با احترام  -ر یپس از شھادت طلحه و زب
 .٤نه فرستادیبه مد

را  بر یه اموال اصحاب طلحه و زبکآمدند و از او خواستند  س یگروھی نزد عل
زنان گفتند:  ه طعنهین ھنگام سبئیرد.. در اکخودداری  س یه علکند کم یبر آنھا تقس

 س ین سخن به علینه خون آنھا بر ما حالل است اّما اموالشان بر ما حرام است؟ اچگو
ن در سھم او باشد؟! ھمگی یالمؤمن از شما دوست دارد أّم  یکدام کد و گفت: یرس
 .٥»ار گفتند!یه پشت سر او بسیت شدند... و سبئکسا

* * * 
 

                                           
 ۱۷۲-۱۷۳ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۳۹۶-۳۹۷ ، ص۳ الطبری، ج -١

 . ۱۶۲ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۲۴۹ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۱۲۵ ، ص۳ األثیر، ج إبن -٢

 ۲۲۴-۲۲۵ ، ص۳ طبقات، ج -٣

 ۲۴۵-۲۴۶ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۵۴۷ ، ص۳ الطبری، ج -٤

 .۲۴۴ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۵۴۶ ، ص۳ الطبری، ج -٥
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 سبئّیه و جنگ صفین: 
ه در وقوع آن یه تالش سبئکوست ین به وقوع پیبعد از جنگ جمل، جنگ صف

به  -ھمچون جنگ جمل  -ن جنگ ینه وقوع ایمتر از جنگ جمل نبود.. اّما زمک
م.. پس از یمی به عقب برگردکگردد و الزم است  برمی سھمان حادثه قتل عثمان 

آلود  راھن خونیر پیبن بش ھجری، نعمان ۳۵الحجة سال  ذی ۱۸در  سشھادت عثمان 
ه ید.. معاویه در دمشق رسانیشده ھمسرش را به معاو ن قطعو انگشتا سعثمان 

ش گذاشت تا احساسات یرا در انظار مردم به نما سراھن و انگشتان ھمسر عثمان یپ
 .١زاند!یمردم شام را برانگ

را نه از راه  سخواست خون عثمان  ه مییه معاوکقت است ین حقیار، نشانه اکن یا
مبنی بر  س یربار سخنان علیه زیرد!.. معاوینامشروع بگه از راه کح و قانونی، بلیصح

ت شام معزول یھجری از وال ۳۶رفت و لذا او را در محرم سال  ردن با او نمیک عتیب
ربار نرفت و لذا یز، زین بار نیه اکرا فرستاد » فیبن حن سھل«ساخت و به عوض وی، 

فه راشد، سرباز زد.. بھانه یجلوی سھل را گرفت و او را برگرداند و مجّددًا از امر خل
ه در سپاه کرده، بلکرا قصاص ن سن عثمان ینه تنھا قاتل س یه علکن بود یه ایمعاو

ند!.. به ھر حال، ک ز، خودداری مییگران نیدادن آنھا به د لیخود پناه داده و از تحو
ه فرستاد، اّما یامش به شام بود، نزد معاویه حامل پکز یگری را نیشخص د س یعل

ھزار جوان در  در عقب من شصت«ه: کرد.. بعدھا جواب فرستاد کافت نیپاسخی در
تابند و انتقامش را از رگ گردن تو  بی سدمشق برای قصاص خون عثمان 

 .٢»خواھند! می
ش برای حمله یروھایج نیه، شروع به بسیام از جانب معاوین پیافت ایبا در س یعل

را یل نبود؛ زکاد مشیز س یآوردن شام برای علدر به شام نمود.. در آن زمان به اطاعت
ه یه از معاوکالت شام بود یرةالعرب، عراق، و مصر تحت فرمان او بودند و تنھا ایتمام جز

ه کرد ک ن، رأی عمومی مسلمانان ھرگز قبول نمییرد.. گذشته از اک ت مییحما

                                           
 .۱۶۹ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۲۲۷ ، ص۷ نھایة، جالبدایة وال -۹۸ ، ص۳ األثیر، ج إبن -١

 -۲۲۸-۲۲۹ ، ص۷ البدایة و النھایة، ج -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۴۶۴۶ ، ص۳ الطبری، ج -٢
 .۱۵۲-۱۵۳ ، ص۲ خلدون، ج إبن
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مسلمانان  فه منتخبیگری در مقابل خلیس دکا ھریه یاستانداری معزول ھمچون معاو
 -ر یشه و طلحه و زبیه عاکآورد، اّما زمانی  ر ببرد! و لذا شام دوام نمییدست به شمش

ط را یردند، شراکدر بصره اجتماع  سبرای خونخواھی عثمان  -ه گذشت کھمانگونه 
اش به بصره معطوف گشت و لذا به جای  تمام توّجه س یامًال دگرگون ساختند و علک
ش گرفت و یھجری، راه بصره را در پ ۳۶الثانی سال  عیر ربشروی به سوی شام، دیپ

 .١وستیجنگ جمل به وقوع پ
 س یھجری، توّجه عل ۳۶األخری سال  شدن از جنگ جمل، در جمادی بعد از فارغ

عبدالّله  ربنیگر توّسط جریای د ن رو نامهیمجّددًا به سوی مسأله شام برگشت؛ از ا
ه یو طی آن از معاو -ز مضبوط است یالغه نالب ه در نھجک -الجبلی ارسال داشت 

اند؛  ن و انصار و تمام اّمت اسالمی به او رأی دادهیرا مھاجریند؛ زکعت یه بکخواست 
 م:یخوان چنانچه می

عثامن عىل ما بايعوهم عليه، فليس عنى القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وإنه باي«

أن خيتار و ال للغائب أن يرد، وإنام الشور للمهاجرين واألنصار فإن اجتمعوا  للشاهد

سموه إماما كان ذلك هللا رىض فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة عىل رجل و

ه اهللاّ مؤمنني وـردوه إىل ما خرج منه فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل ال . والّ ما توىلّ

رت بعقلك دون هواك لتجدنى أبرأ الناس من دم عثامن، و لعمر يا معاوية لئن نظو

الم  .٢»لتعلمن أنى كنت ىف عزلة عنه إال أن تتجنى، فتجن ما بدالك، والسّ

ز بر سر ھمان یر و عمر و عثمان نکه با أبوبکردند کعت یسانی با من بکھمانا «
(برای  گری راید دیعت) بوده، نبایه شاھد (بکسی کرده بودند. پس کعت یط بیشرا

شان (بزرگان اصحاب یب بوده، حق ندارد رأی ایه غاکسی کند، و کار یخالفت) اخت
فه، حّق یننده امام و خلک نییه شورای تعکست ین ھم نیرد و جز ایشورا) را نپذ

ار کن یدند، ایرده و او را امام نامکن اگر بر مردی اّتفاق ین و انصار است. بنابرایمھاجر
رون یشان بیه به سبب طعن و بدعت از امر اکسی کگردد. پس  موجب رضای خدا می

                                           
 . ۱۱۳ ، ص۳ األثیر، ج إبن -١

 . ۲۹ . وقعةالصفین، نصربن مزاحم، ص۶، نامه ۵البالغه، فیض اإلسالم، جزء نھج -٢
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ر راه یه غکجنگند  رد، با او میکگردانند و اگر از بازگشت خودداری  رفت، او را برمی
ه به آن روی آورده کرده است و خداوند او را واگذارد به آنچه کروی یگر مؤمنان را پید

نی و از که! اگر به عقل خود بنگری و تأّمل ی، ای معاواست، و به جان خودم سوگند
ن مردم یزارتریه من از خون عثمان، بکبری  ی، پی مییپوشی نما خواھش نفس چشم

ه بھتان بزنی و کردم، مگر آن کار یه من، آن عزلت و دوری را اختکدانی  بودم و می
ار است، کو آشه برای تکنی آنچه را کشدنش را به من نسبت دھی، و پنھان  شتهک

 .»والّسالم!
رزمانی یرد و او را تا دکربن عبدالّله خودداری یه تا مّدتی از پاسخ به جریاّما معاو

را  س یه علکم گرفت یبدون جواب گذاشت.. سپس بنابر مشورت عمروبن عاص تصم
 .ند و با او به جنگ بپردازد!کقلمداد  سمسؤول قتل عثمان 

گر آن یف شده و دیبعد از جنگ جمل تضع س یر علکه لشکن داشتند یقیآنھا 
چگونه یه ھکز به ھمراه داشته یبن سبا را ن اّتحاد قبلی را ندارد و خصوصًا گروه عبدالّله

 -و به دلخواه وی  - س یر پرچم علیدلسوزی نسبت به مصالح اسالم ندارند، و لذا ز
 -ام حاصل شده بود ه در شیه برای معاوکنانی یبا اطم -ز یرد! عراق نکنبرد نخواھند 

 .١رد!کبانی نخواھند یگر پشتید س یبه خاطر جنگ جمل، از عل
ز از شام آماده شدند و برای مقابله با یه نیاز عراق، و معاو س یبه ھر حال، عل

» الرقه«ی یکه در قسمت غربی فرات در نزدک» نیصف«ردند و در مقام کت کگر حریدیک
 رو شدند. قرار داشت، با ھم روبه

 س یر علکه لشکافته بود و نگذاشت یه قبل از ھمه بر آب فرات تسّلط یمعاو سپاه
ورش بردند و آب فرات را تصّرف یبر آنھا  س یان علیرکند.. سپس لشکاز آن استفاده 

ه یافی بردارند و مابقی را به سپاه معاوکبه افراد خود دستور داد تا آب  س یردند.. علک
 .٢نندکواگذار 

                                           
 . ۲۵۳ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج - ۱۴۱-۱۴۲ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۴۶۱ ، ص۳ الطبری، ج -١

 .۱۷۰ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۱۴۶ ، ص۳ األثیر، ج إبن -٢
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حّجت  أتی را برای اتمامیھ س یجه، قبل از آغاز جنگ منّظم، علالح ل ذییدر اوا
ر یان من و شما جز شمشید! میش من برویاز پ«ه فرستاد، اّما در پاسخ گفت: ینزد معاو

 .١»ست!یگری نیز دیچ
بار  نیبود، و ا سن عثمان یزی فراتر از قاتلیه، چیه ھدف معاوکامًال واضح است ک

 .گرفته بود! ه ھدفش قرارکبود  س یخود عل
* * * 

 مسأله حکمّیت:
ساز درگرفت.. در  ھجری، نبرد اصلی و سرنوشت ۳۷بعد از گذشت محّرم سال 

به شھادت  -بود  س ین سپاه علیه در بک ساسر یه عّماربن کن جنگ بود یھم
دی یجنگ شد -عنی دھم صفر ی - سد.. پس از دو روز از گذشت شھادت عّمار یرس

ن یشده بود.. در ا یکست قطعی نزدکه به شیر معاوکن لشه طی آکوست یبه وقوع پ
روھای ما قرآن را توّسط ید نینون باکه اکرد که مشورت یھنگام عمروبن عاص با معاو

نقشه ».. ن ما و شما!ین است داور بیننا؛ ایم بکھذا ح«ه: کند یھا بردارند و بگو زهین
جاد یا س یدر سپاه علستی کن گفته، شین گفت: از این بود و چنیعمروبن عاص ا

ار خواھند کگر، انیرفت و برخی دید پذین گفته را بایشود، برخی خواھند گفت: ا می
ردند، پس کشود، اگر آنھا قبول  جاد میین آنھا تفرقه ایم و در بیشو رد! ما جمع میک

 .٢»شود! جاد مییبرای ما دوباره فرصتی ا
قراردادن قرآن ھرگز  تیمکله نظامی بود.. حیح یکن یه اکامًال روشن است ک

ه عمروبن عاص کز ھمان شد یجه نیردند و نتکار را کن یھدفشان نبود! به ھر حال، ا
 انتظار داشت!

نشان یثرًا مردم عراق بودند و در بکه اک -اران خود یرد تا به کلی تالش یخ س یعل
نخورند و جنگ رنگ را یله و نین حیب ایه فرکبفھماند  -ز بود یبن سبا ن گروه عبدالّله

رده بود و آنھا گروه باغی به کحّجت را بر آنھا تمام  س یرا علیان ادامه دھند؛ زیرا تا پا
جاد شده بود و لذا نتوانست یتفرقه ا س یر علکن لشیگر در بیآمدند.. اّما د حساب می

                                           
 ھمان. -١
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ره که مذایش ببرد و باالخره مجبور شد تا جنگ را متوّقف سازد و با معاویاری از پک
 .ندک

بر آن بود  س یم قرار داد.. علکه از طرف خود، عمروبن عاص را به عنوان حیمعاو
ه ک -م بفرستد، اّما مردم عراق کرا از جانب خود به عنوان ح ببن عباس  تا عبدالّله

ه او پسرعموی توست! ما شخصی کمّدعی شدند  -ار مذموم ھستند! یبه راستی بس
به عنوان  س شان، أبوموسی أشعری خواستهم، باالخره بر اساس یخواھ طرف می بی
و قرار شد  ١نان نداشت!یی و فراستش اطمکریبه ز س یه علیکن شد، در حالییم تعکح
تاب خدا و سّنت رسولش موجود است، عمل کم مطابق با آنچه در که ھر دو حک
 .٢نندک

ًال امکن مطلب یره نشستند، اکبه مذا» دومه الجندل«م در که ھر دو حکاّما زمانی 
م کد؟!.. حیگو ه چه میین قضیه قرآن و سّنت برای حّل و فصل اکد یفراموش گرد

ه ھرگاه دو گروه از مسلمانان با ھم به جنگ پرداختند، کن مورد آمده یح قرآن در ایصر
رد، با جنگ آن را مجبور کستی گروه باغی را به راه راست برگردانند و اگر خودداری یبا

 سازند:

ۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ �ن ﴿ ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا
َ
ْ فَأ َطآ�َِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤمِنَِ� ٱۡ�َتَتلُوا

 ِ ْ بَۡيَنُهَما ب ۡصلُِحوا
َ
ِۚ فَإِن فَآَءۡت فَأ ۡمرِ ٱ�َّ

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ْ ٱلَِّ� َ�ۡبِ� َح�َّ ۡخَرٰى فََ�ٰتِلُوا

ُ
ٱۡلَعۡدِل ٱۡ�

 ْۖ ۡقِسُطوٓا
َ
َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطَ�  َوأ  .]٩[الحجرات:  ﴾٩إِنَّ ٱ�َّ

نشان صلح را برقرار ین با ھم به جنگ پرداختند، پس در بیو اگر دو گروه از مؤمن«
رد، پس با آن گروه به جنگ کگری بغاوت یی از آن دو گروه بر دیکد، اّما اگر یساز

م کغاوت دست بردارد)، و ھرگاه به حد (و از بیه به فرمان خدا باز آکد تا زمانی یبپرداز
ه کد ینکشه عدالت ید و ھمیان آنھا صلح برقرار سازیحق بازگشت، با حفظ عدالت م

 .»دارد خداوند دادگران را دوست می
ردند.. کار را نکن یانش، گروه باغی ھستند! اّما ایرکه و لشیه معاوکدانستند  ھمه می

عنی علی و ی -ه ما ھر دو کن است یه ایضراه حّل ق«عمروبن عاص و أبوموسی گفتند: 

                                           
 ۲۷۵-۲۷۶ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۱۶۱ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۳۶تا۳۴ ، ص۴ الطبری، ج -١
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ه مردم کس کم؛ ھرینکم و مسأله خالفت را به رأی مردم واگذار ینکنار کرا بر -ه یمعاو
 .١»نند!کاو را خواسته باشند، انتخاب 

توّسط شورای اصحاب  س یرا قبًال علیر بود؛ زیامًال مغاکم با قرآن و سّنت کن حیا
ت یه حمایه از معاوکصحابی  ۱۷ر از مردم شام و یانتخاب شده بود و ھمه مردم غ

گر قطعی شده ین امر، دیرفته بودند و ایرده و خالفتش را پذکعت یردند، با او بک می
 بود!

نه ین زمیه ما در اکتو به مردم بگو «به ھر حال، عمروبن عاص به أبوموسی گفت: 
رد و برای سخنرانی کقبول   أبوموسی».. م!یده و بر آن اّتفاق نمودینظر رس یکبه 

ه یه ما علی و معاوکنیم و آن ایدیراه حل رس یکمن و عمرو به «رد: کبرخاست و اعالم 
ه کس را کان خود، ھریم تا از راه مشورت در مینار گذاشته و به مردم حق دھکرا 

نم و ک ه را معزول میینند.. پس من علی و معاوکفه انتخاب یبخواھند به عنوان خل
 .٢»د!ینید، به امارت برگزیه دوست دارکس را کبا شماست! ھرار ینون اختکا

فه خود علی ید.. او خلیدیآنچه أبوموسی گفت، شن«سپس عمرو برخاست و گفت: 
فه یه را به عنوان خلینم و معاوک ز ھمچون او، علی را عزل مییرا معزول ساخت؛ من ن

نی یقی جانشیقرا او مّدعی انتقام خون عثمان و مستحق حیم! زینما اعالم می
؟! ال کمال«خورده و گفت:  بیه فرکد ید، فھمین سخن را شنیأبوموسی تا ا».. اوست!

ب دادی یقت ندھد! تو فریردی؟! خدا توفکه کن چه بود یالّله! غدرت و فجرت؛ ا کوفق
 .٣»دی!یردی و از عھد، تخّطی ورزکانت یو خ

رنگھای عمرو یدر مقابل نتأّسف به حالت ای أبوموسی! تو «گفت:   وقاص سعدبن أبی
ن شخص با من بر یرد؟ اکد ینون چه باکا«پاسخ داد:   أبوموسی».. لی ناتوان بودی!یخ

 ».ه گفتم، ولی از آن منحرف شد!کرد کسر ھمان اّتفاق 
ش یرد، براک ن وفات مییاگر أبوموسی قبل از ا«گفت:  بر کب بن أبی عبدالرحمن

ده است! سرنوشت یجا رسکار به کد ینیبب« گفت: ببن عمر  عبدالّله».. بھتر بود!

                                           
 ۲۷۹-۲۸۰ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۱۶۵ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۳۸-۳۹ ، ص۴ الطبری، ج - ١

 .۲۸۲-۲۸۳ ، ص۷ النھایة، جالبدایة و -۱۶۶-۱۶۷ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۵۰تا۴۱ ، ص۴ الطبری، ج - ٢
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ند و ک ار میکه چه کی ندارد کن بایی از آنھا از ایکه کسانی سپرده شده کن یار به چنک
 .١»خورده است! بیگری ناتوان و فرید

ته که ھر دو بر سر آن نکد نداشته یو ترد کن امر شیس در اکچ یقت، ھیدر حق
رد.. بعد از کشده عمل  رده بودند، اّما عمروبن عاص برخالف مسأله طیکامل کاّتفاق 

از خجالت با   ه رفت و به او مژده خالفت داد و أبوموسییآن، عمروبن عاص نزد معاو
 .٢ش گرفت!یه را در پکمًا راه میارو نشد و مستقیرو س یعل

د! یوبشن«رد و ضمن سخنانی به جماعت خود فرمود: کتشان را رد یمکح س یعل
رده و بدون در کد، از قرآن غفلت یم مقّرر نموده بودکه شما به عنوان حکآن دو نفر 

روی نموده و یاز آنھا، تنھا از نظر شخصی خود پ یکت خدا، ھر ینظرداشتن ھدا
صله، ین فیباشد.. در ا چ حّجت و سّنت ماضی مبتنی نمییه بر ھکردند کقضاوتی صادر 
 .٣»دند!یح نرسیحّلی صح به راه دامکچ یرده و ھکھر دو اختالف 

سازی برای حمله مجّدد به  وفه برگشت و در صدد آمادهکبه  س ین، علیپس از ا
شود؛  ل مییت تبدکیه خالفت راشده به پادشاھی و ملوکدانست  د؛ چون مییشام گرد

م کن گروه بر شما حایقسم به خدا! اگر ا«ھای خود فرمود: یی از سخنرانیکچنانچه در 
 .٤»رد!کسری و ھرقل عمل خواھند کان شما چون یدر مشوند، 

ن جھت با شما یه به اکد به مقابله گروھی یبرو«گر فرمود: یو در سخنرانی د
و پادشاه جّبار و ستمگر شوند و بندگان خدا را بردگان خود  کجنگند تا ملو می

 .٥»سازند!
ز تنھا یبن سبا ن عبدالّلهاّما مردم عراق ھّمتشان را باخته بودند و گروه سودجوی 

ه به کگروھی از او جدا شدند  س یاران علیان یی بودند و لذا از میجو دنبال فتنه
» نھروان«فراھم آوردند و در  س یمشھور شدند و دردسر فراوانی برای عل» خوارج«

ه و عمروبن عاص، مصر و مناطق یر معاویدند.. سپس بنابر تدابیجنگ س یبا خود عل

                                           
 .۲۸۲ ، ص۷ البدایة والنھایة، ج -۱۶۸ ، ص۳ األثیر، ج إبن - ۵۱ ، ص۴ الطبری، ج -١

 . ۱۷۸ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۲۸۳ ، ص۷ کثیر، ج البدایة والنھایة، إبن -٢

 .۵۷ ، ص۴ الطبری، ج -٣
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ن دو گروه حق و یب -عمًال -ز از اداره وی خارج شد و جھان اسالم یا نقیشمال آفر
ھجری بعد از پنج سال  ۴۰ز در رمضان سال ین س یم شد و سرانجام علیناحق تقس

ای ھمچون جامعه مسلمانان در زمان  خالفت و تالش برای برگرداندن جامعه
 -ت اھداف آن شرفیز برای گسترش اسالم و پیو ن بر و عمر کو أبوب صپیامبر

 .د!یبه شھادت رس -وسته بود یه به خوارج پکی از افرادش یکتوّسط 
ه خالی یامًال برای معاوکار را کدان یھجری، م ۴۱در سال  ببن علی  صلح حسن

ن یه اّولیل گشت، و معاویت و پادشاھی تبدکینرو، خالفت راشده به ملویساخت.. از ا
ه سعدبن کافت! زمانی ین مقام دست یه به ایام بنین پادشاه یم: اّولییفه و بھتر بگویخل

الم عليك أهيا امللك«رد، گفت: که برخورد یبه معاو س  وقاص أبی سالم بر تو ای « »السّ

 .١»پادشاه!

 »أنا أول امللوك«گفت:  رده بود؛ چنانچه میک کقت را درین حقیز ایه نیخود معاو

 .٢»ن پادشاه ھستم!یمن نخست«
سره در یکبًا یخ اسالم و تقری، دوره پرآشوب تارس یخالفت علب، دوره ین ترتیبد

فه ین خلیھای خداپسندانه ا اسی و جنگھای داخلی گذشت و برنامهیشھای سکشمک
ن در نظر داشت، صورت نگرفت.. و تمامًا به عّلت یه برای اصالح امور مسلمکراشد 

ه ک -اھل عراق بودند  بن سبا و شترشان گروه عبدالّلهیه بک -ھمراھان و اصحابش بود 
ر ی، سرنوشت اسالم غکار او را آزردند، و إّال بدون شیش بازداشت و بسیھا او را از اراده

 .٣گشتند! ل نمییھا تبد ن ھمه فرقهیم و مسلمانان به ایدیه دکبود  از آن می
اری داشته یھای بس م، از توده اصحابش گلهیخوان البالغه می ه در نھجکچنان س یعل

 صداد، و آنھا را با اصحاب پیامبر  وفه مورد مالمت قرار میکا را روی منبر ه آنھک
 .د!یستیامبر نینفر از اصحاب پ یکاز شما، مانند  یکچ یگفت: ھ نمود و می اس مییق

از  یکچ یردند و ھکن، طبق قرآن و سّنت عمل یبه ھر صورت، تمامی خلفای راشد
ردند.. اّما بعد از کنی انتخاب نیخود به جانشان خود را پس از یکا نزدیآنان، فرزندان 

                                           
 .۴۰۵ ، ص۳ األثیر، ج إبن -١

 .۷۵۴ ، ص۱ اإلستیعاب، ج -۱۳۵ ، ص۸ البدایة والنھایة، ج -٢

ُ رَبُّ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿و صد البته:  -٣ ن �ََشآَء ٱ�َّ
َ
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ت خاّصی یعنا صن بودند و پیامبر ین نخستیه از مھاجرک -ن چھار صحابی یخالفت ا
ت و کیجاد شد و خالفت راشده به ملویدی ایدگرگونی شد -نسبت بدانان داشته 

 اسی و اعتقادی مسلمانانیسای برای تفرقه  نهیپادشاھی موروثی مبّدل گشت و زم
 د.یگرد

* * * 

 امّیه: دوران بنی
ومت موروثی دودمان کار آمدند، خالفت اسالمی به حکه روی یام ه بنیکزمانی 

ست!.. یچ وجه خواست اسالم نبوده و نین امر به ھیه ایکل شد، در حالیه تبدیام بنی
دوست  -غالبًا  -ه مردم یکد را به خالفت نشاند، در حالیزیه پس از خود یمعاو

ر یبن زب بن عمر، عبدالّله بن علی، عبدالّله نینداشتند.. چھار نفر از صحابی بزرگوار: حس
عت با او ید و بیزیعھدی یرفتن ولیاز پذ -رضی الّله عنھم  -ر کب بن أبی و عبدالرحمن

عت گرفت و به ید به قتل نمود و با زور از آنھا بیه آنھا را تھدیردند.. معاوکخودداری 
 .١ردند!کعت ید بیزیز با یه نکا، مردم مت از آنھیتبع

ھای  ن را به بار آورد و ضربهکج ممین نتایه، بدترید پس از معاویزینی یجانش
بن علی  نی، شھادت حسکن واقعه ھولنایری به اسالم وارد ساخت.. نخستیناپذ جبران

عت با ی، او بنا بر دعوت اھل عراق برای بکربال بود.. بدون شکدر  -رضی الّله عنھما -
د او را باغی و شورشی یزیومت کرون رفت و حید بیزیومت از کری حیگ او و بازپس

ه تنھا برادران و اھل کرده بود، بلکت نکری حرکچ لشین با ھیه حسیکپنداشت! در حال
تواند آن را  س نمیکچ یاده.. ھیتن پ۴۰سوار و ۳۲الشان ھمراه وی بودند.. جمعًا یو ع

ه برای مقابله با وی تحت فرماندھی عمربن کی یرویاّما نند، کری تلّقی کحمله لش
د.. به یگرد رد، تعدادش به چھار ھزار نفر بالغ میکت کوفه حرکوقاص از  سعدبن أبی

به نبرد پرداخته و  کن گروه اندیرومندی با این سپاه نیه چنکچ وجه ضروری نبود یھ
 .٢نند!کعام  عانه قتلیآنھا را فج

                                           
 .۲۵۲ ، ص۳ األثیر، ج إبن -١

البدایة والنھایة،  -۲۹۹تا۲۸۲ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۳۵۶تا۳۰۹ ، ص۴ تفصیل آن را در الطبری، ج -٢
 بجویید. ۲۰۴تا۱۷۰ ، ص۸ ج
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د یزیل به شھادت رساندند.. اگر کن شیارانش را به بدتری و س  نیبه ھر حال، حس
 -اش  ه تمام اعضای خانوادهکو اصحابش، بعد از فتح م صه پیامبر کد یشیاند می

را مورد چه احسانی قرار داد و آنھا را در رأس مؤلفه القلوب  -ان یعنی خانواده أبوسفی
ه یآن رو صومتش با نوادگان پیامبر که حکش بھتر بود، قبل از آن یقرار داد، برا

 .رد!یش بگیناپسند را در پ
دوم،  کھجری واقع شد، حادثه دردنا ۶۱ه در سال کربال کپس از حادثه دلخراش 

د به یزیام آخر زندگی یھجری و در ا ۶۳ه در اواخر سال کبود » حره«داد جنگ یرو
 ن است:یداد چنیوست.. خالصه رویوقوع پ

ام زدند و یه وی دست به قیانسانی فاجر و فاسق خواندند و علد را یزینه، یاھل مد
به  -بن حنظلة را  رون رانده و به جای وی، عبدالّلهینه بینده و استاندارش را از مدینما

ھزار ۱۲سپاه نظامی  یکافت، ید اّطالع یزیه کقرار دادند.. ھنگامی  -عنوان رھبر خود 
نه فرستاد و به او یورش به مدیبن عقبةالمّری، جھت  نفری را تحت فرماندھی مسلم

ردند، با آنھا کند، اگر قبول نکدستور داد تا سه روز اھالی شھر را به اطاعت دعوت 
ان بدھند تا ھر ینه را به دست سپاھیروز شدند، تا سه روز مدیه پکبجنگند و زمانی 

 .نند!کستند، تصّرف ه خواکطور 
نه فتح ینه به نبرد پرداخت.. مدیت نمود و با مردم مدکن دستور، سپاه حریابنابر

ان ینه تا سه روز در دسترس سپاھید، شھر مدیزیت از فرمان ید و بعد از آن به تبعیگرد
ن سه روز، ھر گوشه شھر، قتل یگذاشته شد تا ھرچه خواستند، انجام دھند! در طول ا

نفر از اشخاص ۷۰۰ه طی آن کده شدند یشکو خون  کد.. مردم به خاو غارت بو
ه سپاه کنیتر از ھمه، ا کدند و وحشتنایھزار نفر از مردم عاّمی به قتل رس۱۰ده و یبرگز

ادی را مورد تجاوز قرار یورش برده و عّفت و آبروی زنان زیھای مردم  وحشی به خانه
 .١دادند!

ه بساط فساد و کنه یاز تصّرف و قتل و غارت در مده: سپاه بعد کن بود یواقعه سوم ا
 بر یبن زب برپا ساخته بود، برای مقابله با عبدالّله صزی را در شھر پیامبر یخونر

                                           
 -۳۱۳تا۳۱۰ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۳۷۹تا۳۷۲ ، ص۴ برای تفصیل بیشتر روجع شود به: الطبری، ج -١

 .۲۲۱تا۲۱۹ ، ص۸ البدایة والنھایة، ج
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ھا، خانه  قیله منجنیز مورد حمله قرار داد و به وسیه رفته و آنجا را نکه، به مکدر م
 .١ست!کعبه شکواری از خانه یه به عّلت آن دکردند کعبه را سنگباران ک

* * * 

 مروان: دوران بنی
ن آتشھا در زمان یھای ا زننده ی از جرّقهیک -م کبن ح د، مروانیزیومت کبعد از ح

ار آمدند.. ظلم و کز فرزندانش روی ید و پس از او نیبه سلطنت رس - سعثمان 
 ردهکمروان در حّق مردم نمودند، تا آن موقع مردم تجربه ن ه و بنییام ه بنیکستمی 

 .بودند!
ن یزی بیادی در دوران آنھا رخ داد و منجر به خونریاختالفات و جنگھای ز

بن مروان برای جنگ  کوسف به دستور عبدالملیبن  ه حّجاجکد؛ چنانیمسلمانان گرد
ه را مورد تجاوز و حمله که رفت و در اثنای زمان حّج، مکبه م بر یبن زب با عبدالّله

بن صفوان و عماره بن  ر و دوستانش عبدالّلهیبن زب الّلهروزی، عبدیقرار داد و پس از پ
ه با کاری کھمان  -عانه یرا به شھادت رساندند و به طور فج -رضی الّله عنھم -حزم 

 .٢ش گذاشتند!یردند و به نماکشان را قطع یسرھا -رده بودند کربال کدر  س  نیحس
رد و به ک د به قتل مییتھد زیرا ن شبن عمر  بن مسعود و عبدالّله او حّتی عبدالّله

ساله  ۹۲داد!.. به ھر حال، در دوران  بن سعد ساعدی دشنام می و سھل کبن مال انس
 /ز یمه عمربن عبدالعزیمروان، تنھا خالفت دو سال و ن ه و بنییام ومت بنیکح

ندگان ظالم و ستمگر یای از دوران خالفت راشده بود.. او تمام استانداران و نما نمونه
اتھای یو را به عوض آنھا گماشت.. تمام مالیکنار ساخت و اشخاص عادل و نکبررا 

و  س ین برد.. دشنام و طعن به علیشد، از ب ه وصول مییام ه در عھد بنیکز را یناجا
شتگان جنگھای جمل و کان برداشت و... الخ. چنانچه در حّق یفرزندانش را از م

 ٣ن و... گفت:یصف

                                           
 . ۲۲۵ ، ص۸ البدایة والنھایة، ج -۳۱۶ ، ص۳ األثیر، ج إبن -۳۸۳ ، ص۴ الطبری، ج -١

 .۳۳۲ ، ص۸ البدایة والنھایة، ج -۳۹ ، ص۳ خلدون، ج إبن -۳۳-۳۴ ، ص۵ الطبری، ج -٢

، ۴ األثیر، ج إبن -۳۲۱تا۳۱۴ ، ص۵ برای تفصیل این موضوع، رجوع شود به: الطبری، ج -٣
 .۱۶۳تا۱۵۸ ص
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ه خداوند کی بودند یآنھا خونھا« .»ها أيدينا فنطهر عنها ألسنتناتلك دماء طهر اهللاّ عن«

.. مثًال »م!یگردان می کز از آنھا پاینمود، پس ما زبانھای خود را ن کمان را از آنھا پایدستھا
لمات کد، یزیادآوری از یسی ضمن ک /زیاند: روزی در مجلس عمربن عبدالعز آورده

د یزیتو «ناراحت شد و گفت:  /زیبرد، عمربن عبدالعزار کرا به » د!یزین یرالمؤمنیام«
وم کست ضربه شّالق محی، و پس از آن او را به جزای ب»ن خواندی؟!یرالمؤمنیرا ام

 .١ساخت!
ه را یام امًال متفاوت بود.. او خلفای بنیکبا خاندانش /  زیعبدالعز روش عمربن

خالفت، موروثی نخواھد بود و از ن بار یه اکده بودند یه فھمیام رد.. بنیک ح مییتقب
ه ھمچون کرده بود کاعالم  /زیعبدالعز را عمربنیز -خاندان آنھا خارج خواھد شد 

لذا به او زھر دادند و به شھادت  -رد کار را به شورا واگذار خواھد کن، یخلفای راشد
 .٢د!یومت رسکبه ح -نوه مروان  - کدبن عبدالملیزیرساندند و سپس 

* * * 

 عّباس: بنیدوران 
اری از مردم یه بسکش گرفته بودند، باعث شد یه در پیام ه بنیکاستی یه سکم یدید

ن رو یشان باقی نماند؛ از ایای در قلوب مردم برا شهیم رک مکنند و کام یدر مقابل آن ق
ه را واژگون یام ومت بنیکان توانستند به آسانی حیقرن، عّباس یکمتر از کبا گذشت 

 .٣ل دادندکیدولت عّباسی را تشنند و خود ک
شت و که به مراتب بدتر بود! که بھتر بود، بلیام ز، نه تنھا از بنییعّباس ن وه بنییش

دن به یعّباس برای رس ه و بنییام شتار و ظلم و ستم ھمچنان ادامه داشت.. بنیک
اری دست زدند و کنی، به ھر یام دکاسی خود، بدون در نظرداشتن احیاھداف س

اسی بود؛ نه یامًال اختالفات سکن اختالفات پس از قتل عثمان، یم، ایدیه دکطوری 

                                           
 . ۳۶۱ ، ص۱۱ حجر، ج تھذیب التھذیب، إبن -١

 .۱۸۳ ، ص۴ األثیر، ج إبن -۳۴۰ ، ص۵ الطبری، ج -٢

بودند که با شعار اینکه از خاندان  صعموی گرامی پیامبر  س عّباسیان، فرزندان عّباس -٣
امیه را جبران خواھند کرد، ھمکاری مردم را خواھان شدند و نھایتًا  ھاشم ھستند و ظلم بنی بنی

 به قدرت رسیدند.
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ھودی و گروھش یبن سبای  ی افرادی ھمچون عبدالّلهینی.. اّما با سودجویاعتقادی و د
اسی، رنگ مذھبی به خود گرفت و موجب ین اختالفات سیم ھمک مک -ه یسبئ -
شتر مردم، یت خود و جلب بیت حّقاندام برای اثباکه ھرکد یی گردیھا دآمدن فرقهیپد

ردند و کر یل و تفسیتأو -به زعم خود  -ات قرآن را یادی را جعل نمودند و آیث زیاحاد
ت را به یه مسلمانان رھبری تمام بشرکم!! روزی بود ینیب ه امروز میکد یی رسیبه جا

رو تمام  دنبالهنون خود کش ھمه مّلتھا قرار گرفته بودند، اّما ایشاپیعھده داشتند و پ
 .اند!! م گشتهیمّلتھای گمراه گشته و در برابرشان پست و زبون، بدون عّزت تسل

 ایجاد اختالفات مذهبی و عوامل آن: 
ھودی فراھم آورد، و منجر به یبن سبای  ه عبدالّلهکط و مقّدماتی یآری! شرا

شاھی ت و پادیوکد، باعث زوال خالفت راشده و ظھور ملیاسی گردیھای سیریدرگ
ه باز ھم، ھمو بود کز شد؛ اختالفاتی یجاد اختالفات مذھبی نیی برای ایه بناکد یگرد

و  س یش در حّق علیدآوردن نظرات و غلوھاید و با پدین مردم پاشیه بذر آن را در بک
نه یه زمکه، آنچه ید.. البته عالوه بر سبئیشتر آن گردیفرزندانش، باعث رواج ھرچه ب

ھا را فراھم آورد، ھمان عدم استقرار واقعی نظام خالفت  ن فرقهیی ایوفاکرشد و ش
ھی یسته و معتمٌدعلیت شایریه در نظام پادشاھی، چنان مدکای  راشده بود؛ به گونه

ح و شرعی به حّل و یه در صورت بروز اختالفات، به موقع و از راه صحکوجود نداشت 
رده و کدا ین گسترش پیفای راشدفصل آن بپردازد، و از طرفی قلمرو اسالم بعد از خل

قی یامل و حقکا اسالم را به طور یثر آنان کاد شده بود و ایمسلمان، ز ت تازهیجمع
ز با اسالم یشان ن ار قبلیکد و افید داشتند و اغلب، عقایا در آن تردینشناخته بودند و 

و به سادگی بن سبا را به زودی  ِل امثال عبدالّلهیافته و لذا خرافات و اباطیاختالط 
 .رفتند!یپذ

شان وجود نداشت.. تنھا گمان یھا ه و فتنهیار از جانب سبئکدر آغاز، خطری آش
ه یاسی و اداری علیات سیاکه بنابر برخی از شکاسی است یه شورشی سکرفت  می

ای و نه  ار است، نه فلسفهکدر زمان خالفتش برپا شده است، و نه تئوری در  سعثمان 
د، و طوفان یبه شھادت رس سجه آن، عثمان یه در نتکن یاّما ھمای مذھبی..  دهیعق

ت، و یمکن، حیاختالفات و نزاعات به صورت خانه جنگی درآمد و حوادث جمل، صف
رامون یاش پ ز نظرات افراطییبن سبا ن رد، و عبدالّلهکگری بروز یی پس از دیکنھروان 
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ن پرسشھا را در یتًا ایگری ظاھر ساخت، نھایی پس از دیکو فرزندانش را  س یعل
ن اختالفات و یه در اکرد و در تمام جاھا، موضوع روز شد کجاد یاذھان ھمه مردم ا

ند؟ کد اشتباه یفه و امام بایست و چرا؟ چرا خلکیھا، حق به جانب یزیجنگ و خونر
سی، ھر دو برحق ھستند، چگونه کست؟ اگر نزد یبودنش چ ست و علل باطلکیناحق 

اند و در  وت بر لب زدهکن، ُمھر سیه درباره طرفکدھد؟ و آنانی  جام مین قضاوت را انیا
 لی دارند؟ و... الخ؟یارشان چه دلکن یطرف ھستند، برای ا واقع بی

ه واقعًا رنگ و بوی کد آمد ین سؤاالت، نظرات قاطع و واضحی پدیدر پاسخ به ا
شبرد ید و پییجھت تأت خود را یھا، فّعال هین نظریاز ا یکاسی داشت.. صاحبان ھر یس

ش یم وبکشان،  اسییت سیم موقعکیردند و ھمگی برای حفظ و تحکد خود شروع یعقا
ش یده خوید تا با قول و عمل، عقیوشکاز آنھا  یکردند.. ھر کنی را فراھم یادھای دیبن

ث و یسازی و جعل احاد تیروز گرداند و لذا دوران روایده مخالفانش پیرا بر عق
 یکادی به نفع ھر یث زیات و احادید.. روایرھای گوناگون آغاز گردیفستراشی و ت لیتأو

رند؛ یشتر مورد توّجه قرار گینند و بکدا یش پیاز گروھھا ساخته شد تا مردم به آنھا گرا
سب کادی یب دھند و طرفداران زیتوانستند مردم را فر ق به خوبی میین طریچون از ا

ھای  رفته به گروھھای مذھبی و فرقه اسی رفتهین گروھھای سیب، این ترتیند.. بدینما
ه، ید آمدند.. از ھمان سبئیت، خوارج پدیمکن حیای مبّدل شد!.. از مخالف جداگانه

 ن آنھا، معتزله و مرجئه.یز مخالفد آمد.. و ایعه پدیش
ز در زمان یه در آغاز اختالفات صورت گرفت و بعد از آن نکشتاری کشت و ک
ن اختالفات تنھا در یل ایان داشت، به دلیبه ھمان منوال جر عّباس، ه و بنییام بنی

دتر شد و وحدت مّلی یروز شد ه روزبهکری باقی نماند، بلکدتی و فیمرزھای عق
 .مسلمانان را به خطر انداخت!

ان یان داشت.. از جریای جر رامون اختالفات، در ھر خانهیھا پ جّر و بحث و مناقشه
ن ید و حیگرد د میینی و اعتقادی و فلسفی پدیو داسی ید سیھر بحثی، مسائل جد

گری ید کوچکای، گروھھای  ن ھر فرقهید و در بیای جد د، فرقهیبروز ھر مسأله جد
ه نوبت به جنگھا کد، بلیجاد گردین گروھھا، نه تنھا تعّصبات این اید و بیگرد ل میکیتش
 .د!یز رسیشھا نکشمکو 

ن منطقه عراق، یرا ھمین طوفانھا بود؛ زیز اکمھد بزرگ و مر -ز عراق کمر -وفه ک
ه واقعه دلخراش کن بود ین سرزمین، و نھروان بود.. در ایشاھد جنگھای جمل، صف
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دن اصحاب یه سربرکن جا بود یوست.. در ھمیارانش به وقوع پیو  س  نیشھادت حس
 وفه،کد آمدند.. اھل یث جعلی پدیثر احادکه اکن جا بود یرد.. و در ھمکدا یرواج پ

دادند، شّدت  ستی نرمی به خرج مییه باکی یط بود.. در جایارشان دائمًا افراط و تفرک
ار ساده از یگرفتند، بس د آسان مییه نباکی یس، در جاکردند و برعک ری مییو سختگ
ه به غلو در افراد و کارانش بود.. یبن سبا و  ز عبدالّلهکگذشتند.. آنجا مر آن می

بن  وفه از عبدالّلهکنفر اھل  یکردن مشھور بودند؛ نقل است: ک روی در سؤال ادهیز
ه یکد! در حالیاھل عراق را بنگر«ه پاسخ داد: کد، یدرباره خون پشه پرس بعمر

ند و یآ زند، آنگاه مییر را می -است  س  نیمنظورش حس -خدا  خون دخترزاده رسول
 .١»ست!!یم آن چکه حکنند ک درباره خون پشه سؤال می

قت چھار یشه ھمه آنھا در حقیه رکادی به وجود آمدند یدوران، گروھھای ز نیدر ا
نجا، چگونگی یه ما در اک».. معتزله«و » مرجئه«، »عهیش«، »خوارج«فرقه بودند: 

 رد.کم یاتشان را مجمًال بررسی خواھیاز آنان و نظر یکش ھر یدایپ
* * * 

 خوارج:
ه جھت اختالفاتشان به یو معاو س یه علکردند کت ین گروه زمانی اعالم موجودیا

ن در اثنای یت نشان دادند و ایو عمروبن عاص رضا س ت، أبوموسی أشعرییمکح
بودند، اّما بنابر مسأله  س یان و طرفداران علین بود.. آنھا تا آن زمان از حامیجنگ صف

م انسانھا را که به جای خدا، حکسی کر روش داده و گفتند: ییت ناگھان تغیمکح
تر ساختند و چون دارای  اتشان را گستردهیافر گشته است! بعد از آن، نظرکد، ریبپذ

ن و خروج و بغاوت یه مخالفیز بودند، به جنگ مسّلحانه علیادی نیتشّدد و تعّصب ز
 ر عادل، قائل بودند.یومت غکه حیعل

در ه کنیداشتند تا ا شتار را برپا نگهکشت و کادی سلسله ین رو، آنھا تا مّدت زیاز ا
وفه ک -شترشان در عراق یروی بیافت.. نیامًال خاتمه کرو و توانشان یعّباس ن عھد بنی
ن یاتشان چنیگاھھای بزرگی داشتند.. خالصه نظرین مناطق، پایبود و در ا -و بصره 

 بود:

                                           
 .۳۹ ، ص۹ ح بخاری، فتح الباری، جشرح صحی - ١
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 سخواندند، اّما در مورد عثمان  را درست می بر و عمر کآنھا خالفت أبوب -۱
زمان آخر خالفت خود، از عدل و حق منحرف  ه او درکده بودند ین عقیبر ا

ر یت، غیمکه در حکز ھنگامی ین س یا قتل بود!.. علیشده بود و مستحّق عزل 
عنی یم را کن ھر دو حیره شد!.. ھمچنیبکب گناه کم قرار داد، مرتکخدا را ح

و  -ه یعنی علی و معاوی -نندگان آنھا ک نییو تع سعمروبن عاص و أبوموسی
 -ه یو معاو س یان علیعنی تمام حامی -ردند کتشان را قبول یمکه حکی یآنھا

شه و طلحه و ینندگان جنگ جمل از علی و عاک تکار بودند!.. ھمه شرکگناھ
 .اند! م شدهیب گناه عظکه با آنان بودند، مرتکافرادی  کت کگرفته تا ت شر یزب

اگر  -شد  میای  رهیبکب گناه کس مرتکفر بود و ھر کز نزدشان ھمان یگناه ن -۲
ه کن رو تمام بزرگانی را یخواندند! از ا می کافر و مشرک -رد ک چنانچه توبه نمی

ن و دشنام یردند و حّتی از نفرک ر مییفکدر باال از آنان نام برده شد، صراحتًا ت
خواندند؛  افر میکردند.. اضافه بر آن، تمام مسلمانان را ک غ نمییز دریبه آنھا ن

ًا اصحاب مزبور را نه تنھا مؤمن یستند و ثانین کاّوًال آنھا پا را معتقد بودند:یز
ام کاتشان، احیث و روایاند! و از احاد رفتهیش پذیان خویشوایه به عنوان پکبل

ات ین نظریافر ھستند!.. بعدھا چنکشان  سازند و لذا ھمگی عت را ثابت مییشر
 دی را قائل شدند:یجد

ق شورا و انتخاب یه فقط و فقط از طرکن بود یدرباره خالفت، نظر آنھا چن -۳
 شود. آزادانه مسلمانان منعقد می

گفتند:  فه، ضروری است و مییخل» بودن شییقر«ه کردند ک آنھا قبول نمی -۴
 فه خواھد بود.ینند، او خلکه صالح باشد و مسلمانان او را انتخاب کس کھر

توار باشد، ه بر روش عدل و صالح اسکفه تا زمانی یه خلکآنھا معتقد بودند  -۵
ا ین روش سرباز زند، جنگ با او، عزل یه از اکاطاعتش واجب است، اّما مادامی 

 ز واجب است.یقتلش ن
و سّنت و در رابطه با مرجع و مأخذ اساسی اسالم، تنھا قرآن را قبول داشتند،  -۶

 رفتند.یپذ اجماع را نمی
، خوارج »ازارقه«رد: خوارج افراطی کم یتوان به سه گروه تقس خوارج را می

افر و کازارقه، جز خودشان را ».. هیاباض«روی  انهی، و خوارج معتدل و م»هیالنجد«
رفتند، نه  ه جز به اذان خودشان، به نماز نمیکن بود یآنھا ا کخواندند.. مسل می کمشر
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ز یر خودشان را جایدانستند و نه ازدواج با غ سی را حالل میکقربانی و صدقه 
ه مسلمانان را یبردند!.. آنھا جھاد عل ر خوارج ارث نمییاز غ دانستند.. و خوارج می

ز مباح یان و غارت اموالشان را نکودکردند.. قتل زنان و ک نی تلّقی مییواجب ع
ردند ک ه برای جھاد با مسلمانان اقدام نمیکدانستند و افرادی از گروه خودشان را  می

 -ز معروفند یمقّدسان ن کبه خشه ک -ن دسته از خوارج یخواندند.. ا افر میکز، ین
آنان،  کن تعّصبات خشیپنداشتند و ا ز مییز جاین خود را نیانت با مخالفیحّتی خ

شتر در یر خارجی، بیر مسلمان در نظرشان نسبت به فرد مسلمان غیه غکطوری بود 
ه کبود » بن ملجم مرادی عبدالرحمن«ن ازارقه افراطی به نام یی از ھمیکامان بود!.. 

 د.یھجری به شھادت رسان ۴۱وفه در سال کرا در مسجد  س یعل
ر ضروری است و یامًال غکه خالفت کس ازارقه معتقد بودند کالنجدات، برع

 .نند!کد عمل یمسلمانان خود مطابق اسالم و به طور اجتماعی با
 .١روانی دارد.. یا پیز در دنیه در حال حاضر نکای از خوارج است  ه، تنھا فرقهیاباض

دانستند و فقط به دو اصل مھم و اساسی  ه را مطرود مییآنھا روش ازارقه و النجد
ه اعطاء یعنی خوارج اباضید به افراد اّمت واقعی یه باکت، یوال -۱مذھب خود معتقدند: 

زاری از افراد نافرمان در جمع آنان، حال چه مسلمان باشد چه یعنی بیبرائت، -۲شود. 
ز معتقد بودند.. آنھا با وصف ین» هیتق«به  -عه یون شھمچ -ه یر مسلمان! اباضیغ
رشان اجتناب یفکدادند، اّما از گفتن ت افر قرار میکه ھمه مسلمانان عام را کنیا

ند و شھادتشان را یآ به حساب می» مؤمن«ه آنھا کن بود یردند! قولشان اک می
و » فرکدارال«طقشان را نه دانستند و منا ز مییرفتند.. ازدواج و توارث را با آنھا جایپذ می
ومتھا را از کز حکگفتند.. البته مرا می» دیدارالتوح«ه کدند، بلینام می» دارالحرب«نه 

                                           
دھند و مرکز اصلی آنان  را تشکیل می -اعتدالیون  -امروزه چھار فرقه اصلی از خوارج اباضیه  -١

در تونس و در » جربه«در الجزایر است.. گروھی از آنان در جزیره » ھفت قطب مزاب«منطقه 
نیز وجود دارند.. اباضیه که مّدتی  از طرابلس غربی و قسمتھای کوھستانی عّمان» نفوسه«کوھھای 

ھزار نفر ۱۵۰، »مزاب«قدرت فراوان داشتند، اکنون در شرف نابودی ھستند و تنھا در منطقه 
 .۷۵-۷۶ طرفدار دارد.. (اسالم دیروز، فردا، تألیف محّمد ارغون، ترجمه محّمدعلی اخوان، ص



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٥٤٨

 

ردند.. حمله ناگھانی بر ک افر معّرفی میکخواندند و آنھا را  ن خطاب مستثنی مییا
 .١پنداشتند ح مییز و صحیدانستند، اّما جنگ علنی را جا ز نمییمسلمانان را جا

* * * 

 شیعه: 
گری به نام ی، حزب منّظم دس یو پس از شھادت عل» خوارج«ری یگ لکپس از ش

بن  عبدالّله«عه ھمان یه گفته شد، مؤّسس اصلی شکل گرفت.. ھمانگونه کش» عهیش«
 -ھمزمان  -ش را یاسی و اعتقادی خویتھای سیفّعال سه در زمان عثمان کبود » سبا

دند و او را در منزلش یشور سبر عثمان  -ه یبئس -اری گروھش کرد و به ھمکشروع 
جاد جنگھای جمل و ی، در اس یوستن به سپاه علیبه شھادت رساندند و سپس با پ

د یات و خرافاتی را پدیز، نظرین س ین، نقش اساسی داشتند و پس از شھادت علیصف
 .از آن گرفته شده است!» عیتش«ه اساس کآوردند 

 بن سبا: عبدالّلهاعتراف علمای شیعه درباره  
ھودی است! یبن سبای  ن عبدالّلهیع ھمیعه، پدر تشیآری! به اعتراف علمای ش

 .ھودی است!یت، پولس یحیه پدر مسکھمانگونه 
ھودی یبن سبای  عه، تالش دارند تا عبدالّلهیجانی به ھمراه گروھی از علمای شیاّما ت

سّنت ھستند  ن اھلیند: ایگو ر واقعی بدانند و مییالی و وجودش را غیتی خیرا، شخص
ان و معتقداتشان ساخته و او را یعیبن سبا را برای طعن ش الی عبدالّلهیت خیه شخصک

اند و وجودش را  ی نوشتهیتابھاکن مورد یدانند! و حّتی افرادی در ا ع مییمؤّسس تش
ر یبن سبا و أساط عبدالّله«تابی به نام کری، کدمرتضی عسیاند؛ چنانچه س ر شدهکمن

ه بر آن کای  ز در مقّدمهیه نیرده و افرادی ھمچون محّمدجواد مغنکف یتأل» أخری
 .اند! ردهکار کنوشته، وجود او را ان

شود  افت مییبن سبا فراوان  عه، بحث از عبدالّلهیتب معتبر شکه، در خود یکدر حال
به نند! کنند و چه نکار کقت قطعی است، چه انیحق یکه وجود او، کدھد  و نشان می

 م:ینک ات توّجه میین روایا

                                           
الملل و  -۳۱۵تا۵۵ قاھر بغدادی، صبرای تفصیل بیشتر، رجوع شود به: الفرق بین الفرق، عبدال -١

 .۱۹۱ ، ص۲ الذھب، مسعودی شیعی، ج مروج -۱۰۰تا۸۷ ، ص۱ النحل، شھرستانی، ج
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ادی را در رابطه با یتھای زیروا -عه یاز علمای اقدم ش -» شیکز یعبدالعز«
ت است: یم: از امام باقر رواینک ه به چند نمونه توّجه میکبن سبا آورده  عبدالّله

ن یرالمؤمنیه امکپنداشت  رد و میک ه اّدعای نبّوت میکسی بود کبن سبا  عبدالّله«
ز ید و او نید، پس او را خواند و از او پرسیرس ÷ن یرالمؤمنیخداست! خبر به امھمان 

امبر ھستم! پس یی و من ھم پیرد و گفت: آری! تو ھمانی! تو خداکبدان اقرار 
ن و یرده است، برگرد از اکر یطان تو را تسخیه شکفرمود: وای بر تو  ÷ن یرالمؤمنیام

او را  ÷ن یرالمؤمنیرد، امکند! پس خودداری یت بنشیه مادرت به عزاکن کتوبه 
رد، پس او را با آتش کند، اّما توبه نکرد و از او خواست، خالل سه روز توبه کزندانی 
 .١»سوزاند!

ند! او اّدعای کبن سبا را لعنت  خداوند عبدالّله«ت است: یز روایاز امام صادق ن
ن، تنھا عبد خدا یرالمؤمنید امه به خدا سوگنیکنمود، در حال ÷ن یرالمؤمنیت امیربوب

ه درباره ما که بر ما دروغ ببندد! گروھی ھستند کسی کو فرمانبردارش بود، وای بر 
م! ما از آنھا یزاریم! ما از آنھا بییگو ه ما خود درباره خودمان نمیکند یگو ی مییزھایچ
 .٢»م!یزاریب

لعنت خدا بر «ه گفت: کت شده یز رواین -ن ین العابدیامام ز -ن یبن حس از علی
آورم، تمام  اد مییبن سبا را به  ه به ما دروغ ببندد! به راستی ھرگاه نام عبدالّلهکسی ک

قت ندارد! خدا او را یه حقکرد کمی را اّدعا یشود! او امر عظ موھای بدنم راست می
بنده صالح خدا و برادر رسول خدا بود! به درجه  ÷ند! به خدا سوگند! علی کلعنت 

د، مگر با یرامت نرسکز به ید، مگر با طاعت خدا و رسولش، و رسول خدا نیامت نرسرک
 .٣»طاعت خدا!

سی بر ما کم یگذار ه نمیکم یانی ھستیت، راستگویب ما اھل«د: یگو ز مییامام باقر ن
اصدق  صدار سازد.. رسول خدا  هکدروغ ببندد و صدق و راستی ما را نزد مردم، ل

ن یرالمؤمنیلمه بر او دروغ بست! و أمیه مسیکان بود، در حالکن پایمردم و راستگوتر

                                           
المقال،  ، چاپ کربالء مثل ھمین را استرآبادی در کتابش منھج۷۰ معرفة األخبار الرجال، کشی، ص -١

 آورده است. ۲۰۳ ص
 ۷۱-۱۰۰ ھمان، ص -٢

 . ۱۰۰ ھمان، ص -٣
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بن سبا بر او و بر خدا دروغ  ه عبدالّلهیکبود، در حال صاصدق مردم بعد از رسول خدا 
 ÷ه مسلمان شد و علی کھودی بود یرد! او کدارساختن صدقش تالش  هکبست و در ل

ن یبن نون، جانش وشعیه تش درباریھودیه در زمان کداشت و ھرآنچه  را دوست می
در مورد  صرد، مثل ھمان را در اسالمش بعد از وفات رسول خدا کموسی غلو 

بودن امامت علی سخن گفت و نسبت به  ه به فرضکسی بود کن یگفت! او اّول ÷علی
ن یه مخالفکن جاست یرد! و از ھمکر یفکارا آنھا را تکزاری جست و آشیدشمنانش ب

 .١»ت است!یھودیع برگرفته از یض و تشند: اصل رفیگو ان مییعیش
ارا غلو نمود. او کفر برگشت و آشکبن سبا به  عبدالّله«د: یگو ز میین» عّالمه حّلی«

از او خواست تا ظرف  ÷ھمان خداست! پس علی  ÷مّدعی نبّوت شد و گفت: علی 
اّدعا ن یه با اکگر یند، اّما برنگشت، پس او را ھمراه با ھفتاد مرد دکسه روز توبه 

 .٢»ھمراھش بودند، آتش زد!
ه کسی بود کن یه مرتد شد و اّولکسی بود کبن سبا  عبدالّله«د: یگو ز مییممقانی ن

او را با آتش سوزاند! او  ÷ن یرالمؤمنیننده ملعون است! امکد آورد! او غلویغلو را پد
 .٣»امبر!یه علی خداست و او پکگفت  می

مامت علی معتقد بودند و آن را واجب و فرض ه به ایسبئ«د: یگو ز میین» نوبختی«
ه طعن و کسی بود کن یبن سبا بودند.. او اّول روان عبدالّلهیدانستند.. آنھا پ الھی می

رد و کی ید آورد و از آنھا بدگویر صحابه را پدیر و عمر و عثمان و ساکن بر أبوبینفر
ن مورد یاز او در ا او را گرفت و ÷م! علی ین بگویه چنکگفت: علی به من گفته  می
اد یروانش) فریرد، اّما مردم (پکرد، پس امر به قتلش را صادر کد و بدان اقرار یپرس

ت و یت و والیب ه به حّب شما اھلکشی ک ا مردی را میین! آیرالمؤمنیزدند: ای ام
د ین تبعیند؟! پس علی او را به مداک زاری از دشمنانت دعوت مییدوستی شما و ب

گاھان نقل رد.. گروھی اک ھودی بود و اسالم آورد و یبن سبا،  ه عبدالّلهکاند  ردهکز آ
بن نون  وشعیتش در مورد یھودیه در زمان کزی یداشت و ھمان چ علی را دوست می

طالب گفت، و او  بن أبی ز درباره علییگفت، در زمان اسالمش ن می ÷  بعد از موسی

                                           
 . ۱۰۱ ھمان، ص -١
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ارا از دشمنانش کاست و آش فرض الھی ÷ه گفت: امامت علی کسی بود کن یاّول
ند: اصل یگو ان مخالف ھستند، مییعیبا ش هکسانی کن جھت، یرد.. به ھمک ی مییبدگو

د، او ھمراه با یه خبر شھادتش به او رسکت است! و زمانی یھودیرفض، برگرفته از 
د ای دشمنان خدا! سوگند به خدا! اگر مغز علی را به ییگو روانش گفتند: دروغ مییپ

م! ما ینک د، بارو نمییاوریمان بیه بر مرگش شھادت دھند، براکشاھد عادل ھفتاد 
و مردم را با  شود کن را مالیه زمکنیشود تا ا شته نمیکرد و یم ه او نمیکم یدان می

 .١»ند!کت یش ھدایعصا
بن سبا ھستند و عبدالّله پسر  ه، اصحاب عبدالّلهیسبئ«د: یگو ز میین» سعد قمی«

اری یز او را در نظراتش یأسود ن بن حرس و إبن است. عبدالّله وھب راسبی ھمدانی
ارا طعن و که آشکسی بود کن ین اصحابش بودند.. او اّولیدادند و او دو تن از بزرگتر می

زاری یرد و از آنھا بکر صحابه را آغاز یر و عمر و عثمان و ساکب ی نسبت به أبییبدگو
 .٢»جست!

 -ه به زبان فارسی است ک -خش یز در تاریرانی نیعی ایرخواند، موّرخ شیم
اد یبن عفان در مصر ز ن عثمانید مخالفیه فھمکبن سبا، زمانی  عبدالّله«د: یگو می

ب او را خوردند یه مردم فرکی یھستند، به آنجا رفت و تظاھر به علم و تقوا نمود، تا جا
برای ھر ش نمود و گفت: کج مذھب و مسلیو بعد از رسوخ در آنان، شروع به ترو

ر از علی یسی غکفه رسول خدا، ین و خلینی است، پس جانشیفه و جانشیامبری، خلیپ
رم و شجاعت و مّتصف به امانت و تقواست! کن به یه صاحب علم و فتوا و متزکست ین

تش یردند و حّقش را غصب نمودند؛ حّق خالفت و والکن اّمت به علی ظلم یبه راستی ا
عت با یم و طاعت و بینکاری و معاضدت یم و او را یشونون جمع کرا! و الزم است ا

ش قرار یر اقوال و آرایادی از مردم مصر تحت تأثیب گروه زین ترتیم! بدینکعثمان را بش
 .٣»دندیه عثمان شوریگرفتند و بر عل

ه یکبن سبا در حال عبدالّله« د:یگو ز میین -عه یاز علمای غالی ش -» دیالحد أبی إبن«
رار نمود، کی! و آن را تیی! تویستاد و گفت: تویخواند، در مقابلش ا خطبه می ÷علی
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ی! پس دستور یسی ھستم؟! گفت: تو خداکبه او فرمود: من چه  ÷ن یرالمؤمنیپس ام
 .١»رند!یه رأی او را داشتند، بگکسانی کداد او را ھمراه با تمام 

بن  عبدالّله«د: یگو میز ین -عه یگر علمای غالی شیاز د -» ریید نعمةالّله جزایس«
د ین تبعیاو را به مدا ÷قی ھستی! پس علی یگفت: تو خدای حق ÷سبا به علی 

تش درباره یھودیه در زمان کھودی بوده و مسلمان شد، و آنچه یشود: او  رد. گفته میک
 .٢»گفت، مثل ھمان را درباره علی گفت! بن نون بعد از موسی می وشعی

ه، یسبئ«اند:  گفته -عه یبه ھمراه گروھی از علمای ش -سّنی » عبدالقاھر بغدادی«
امبر خداست، یه او پکغلو نمود و پنداشت  س یه در علکبن سبا ھستند  روان عبدالّلهیپ

ن یوفه را به اکرد و گفت: او خداست و گروھی از جاھالن کز غلو ین نیسپس در ھم
آنھا را در دو گودال د، پس دستور داد تا یرس س یامر دعوت نمود.. خبر آن به عل

وستن به سپاه یبه خاطر ترس از مخالفت اصحابش با او و پ س یبسوزانند.. سپس عل
د، گفت: یبه شھادت رس س یه علکرد.. زمانی کد ین تبعیه، او را به سباط مدایمعاو

ل علی درآمده و مردم که به شکطانی بوده یه شکشته شده، علی نبوده، بلکه کسی ک
م یبن مر سییه عکقت علی به آسمان رفته، ھمانگونه یعلی است! به حقه کاند  پنداشته
سی دروغ گفتند، نواصب و یھود و نصارا در اّدعای قتل عیه کرد، و ھمانطور کصعود 

ھود و نصارا شخص یه کن نبود یاند.. جز ا ز در اّدعای قتل علی دروغ گفتهیخوارج ن
ز، تنھا فرد ین به قتل علی نیقائلده بودند و یسی شباھت داشت، دیه به عکمصلوبی 

ن یرده و به اکه اوست.. علی به آسمان پرواز کردند کال یاند و خ دهیه علی را دیشب
ن ابرھاست و رعد، یرد و از دشمنانش انتقام خواھد گرفت! علی در بکا نزول خواھد یدن

د: ید، بگویس صدای رعد را شنکز خشم و شّالقش! پس ھریش است و برق نیھمان صدا
 .شود! می کن را مالیگردد و تمام زم ن! علی برمییرالمؤمنیا أمی یکالّسالم عل

ه کبن سبا  ه مھدی منتظر ھمان علی است... عبدالّلهکده دارند ین گروه، عقیا
ه به اسالم تظاھر نمود و کره بود یھودی از اھل حیه بود، در اصل فردی یمؤّسس سبئ

گفت: من در  شان مییی داشته باشد! پس برااستیوفه سمت و رکه نزد اھل کخواست 
ن محّمد است ینی است و علی، ھمان جانشیامبری، جانشیه برای ھر پکام  افتهیتورات 
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ن یاران علی ایه کاست.. زمانی ین انبیه محّمد، بھترکاست، ھمانگونه ین اوصیو او بھتر
رد، کار غلو یر او بسگفتند: او از دوستداران توست! اّما د س یدند، به علیرا از او شن

رد کار نھی کن یبن عّباس او را از ا ه او را بسوزاند، اّما عبدالّلهکخواست  س یپس عل
 .١و

 -نون عازم جنگ با شام کسازد و تو ا شتن او، اصحابت را با تو مخالف میکگفت: 
او را به  س یارانت را برای خود نگه داری! پس علیھستی و الزم است،  -ه یعنی معاوی

د، یبه قتل رس س یه علکبن سبا گفتند  ه به عبدالّلهکرد!... زمانی کد ین تبعیمدا
ی یکه از کنند ک ه مییوفه برای علی گرکگفت: به خدا سوگند! دو چشم در مسجد 

رند! ھمانا یگ ان او از آن مشت برمییعیگری روغن، و شیعسل جاری است و از د
ه مسلمانان را با غلو و کن بود یھود بود و ھدفش این یبن سبا بر ھمان د عبدالّله

شاند تا به آنھا معتقد شوند، ھمانگونه کالتش نسبت به علی و فرزندانش به فساد بیتأو
 .٢»سی معتقدند!یان به عیحیه مسک

چنانچه سعد قمی در  ٣اند؛ ردهکر کز ذیعه نین موضوع را گروھی از علمای شیھم
قمی در   شوشتری در قاموس الرجال خود، عباس خ طوسی در رجال خود،یتابش، شک

خ، و یالتوار  رزاتقی خان در ناسخیم ٤تحفة األحباب، خوانساری در روضات الجنات،

                                           
علی گروھی از «اند:  نقل کرده» أبوداود«و » ترمذی«و » بخاری«سّنت آمده که  در روایتی از اھل -١

کشتم؛ زیرا رسول خدا  عباس رسید، وی گفت: من ھم آنان را می به إبنمرتّدین را سوزاند. این خبر 
سوزاندم؛ زیرا رسول  فرمود: ھرکس دینش را تغییر داد و مرتّد شد، بکشید!.. ولی من آنھا را نمی

عّباس  فرمود: با عذاب خدا، کسی را مجازات نکنید!.. این سخن به علی رسید و فرمود: إبن صخدا

 ).۷۸ ، ص۳ ، جأحاديث الرسول التاج اجلامع لألصول يف». (گوید! راست می
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ن مصادر یبه ا  توان می» بن سبا عبدالّله«ت یدر مورد شخص ١الصفا..روضةرخواند در یم
 رد:کز رجوع ین

خ عّباس یش» نی و األلقابکلا«أعلمی حائری، » دائرةالمعارف«ثقفی، » الغارات«
طاووسی، » ریالتحر«داود،  إبن» الرجال«أحمدبن طاووس، » الکحل اإلش«قمی، 

لی، یمقّدسی أردب» جامع الرواة«تفرشی، » نقد الرجال«قھبائی، » مجمع الرجال«
 محّمدبن طاھر عاملی و.» مرآة األنوار«شھربن آشوب مازندرانی، » طالب أبی مناقب آل«

و توطئه  سه عثمان یجاد آشوب علیبن سبا، و ا توان در وجود عبدالّله نمین، یبنابرا
امامت الھی «د در رابطه با یاتی جدیدآوردن نظرین، و پدیدر وقوع جنگھای جمل و صف

و » غلو در ائمه«و » تیمھدو«و » بداء«و » رجعت«د ین عقای، ھمچن»علی و فرزندانش
و  کش» عیاش با تش رابطه«لمه ک یکر ، و د»ر صحابهیگانه و سا طعن خلفای سه«

 د داشت!..یترد
ی و چگونه بوده است.. پس از شھادت کعه، یل حزب منّظم شکیه تشکم ینیاّما بب

ز یل نکن شیبه ا س یاران علیان و ین حامیدر ب -ی از ازارقه یکتوّسط  - س یعل
با  بن یم شدند.. گروھی به ھمراه حسن و حسیتفرقه افتاد و به دو گروه تقس

ی یکر مسلمانان، یه و سایردند و صفوف خود را با صفوف معاوکعت یه صلح و بیمعاو
عت با او یه و بیومت معاوکرش حیبن سبا، از پذ روی از عبدالّلهیز به پیه نینمودند.. سبئ

ننده با او، دشمن کا نبردیردند و گفتند: علی افضل الخلق است، دشمن کخودداری 
ست و یامبر، جز در نبّوت نین علی و پیخواھد بود.. فرق ب شه در دوزخیخداست و ھم

اند،  ردهکه قبل از او خالفت کی یبوده است، اّما خلفا صن برحّق پیامبر یاو جانش
عت به آنھا داده و خالفتشان را یه دست بکسانی کغاصب حّقش بوده و آنھا و تمام 

اند و  سرباز زده صت پیامبر یو وصرا از امر خدا یاند؛ ز اند، مرتد و ستمگر بوده رفتهیپذ
گفتند: چون خلفای  اند.. و حّتی می ن سمت الھی، محروم نمودهیامام برحق را از ا

افرند و شروع به کار و که را در پستھای دولتی گمارده بودند، آنھا گناھیگانه، معاو سه
ه کگونه . ھماننندگان با آنھا نمودند!.ک عتینندگان و بک ن خلفاء و انتخابیر و تلعیفکت

 عه اذعان دارند.یمصادر ش
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با  -عه یری فرقه منّظم شیگ لکو در واقع ش -ل منّظم کن گروه به شیظھور ا
در  س  نیبه وجود آمد.. شھادت حس س یات، پس از شھادت علین نظریداشتن ا

اتشان یتر ساخت و احساساتشان شّدت گرفت و نظر ن مردم را فشردهیربال، صفوف اک
ر مسلمانان نسبت به ین سایه بکاری به خود گرفت.. اضافه بر آن، نفرتی کل آشکش

ش آمده بود، یومت و ظلم و ستمشان پکعّباس به خاطر طرز ح ه و بنییام بنی
شتری یروی بیرد و دعوتشان را نکجاد یاحساسات ھمدردانه مردم را نسبت به آنان ا

ان، بر یه و عّباسیام بنیاسی یشتار سکو جنگ و  م با گذشت زمانک مکد، و یبخش
و فرزندانش است  س یومت، مطلقًا حّق علکنظرات خود افزودند و گفتند: خالفت و ح

س خالفتشان کن فرموده است، پس ھرییآنھا را قبًال از طرف خدا تع صو اصًال پیامبر 
ه کن بعد از آن ھمه اشتباھات و فسادی یافر است.. ھمچنکند، مرتد و کرا قبول ن

ه کن را ھم افزودند یات خود، ایب شدند، بر نظرکعّباس علنًا مرت ه و بنییام ام بنیکح
 ب نشود!کچ گناه و اشتباھی را مرتید معصوم باشد و ھیفه و امام بایخل

معرفی  صه از طرف خدا انتخاب شده و توّسط پیامبر کده آنھا، ھر امامی یبه عق
ه از ھر نوع کتنھا از گناه به دور است، بله، نه یگشته است، ذاتًا و فطرتًا و از نظفه اّول

ن افراد بود.. یگاه این پایتر مکوفه، مستحکاشتباه و فراموشی مصون و در امان است!.. 
 ن قرار است:یژه آنھا از ایات وینظر

ه انتخاب وی به اّمت مربوط شود، کست یامامت و خالفت شامل مصالح عاّمه ن -۱
 صشود و بر پیامبر  ن میییخدا تع ه از طرفکن است یی از اصول دیکه کبل

م کردن به مردم، خود به حکه انتخاب امام را به جای واگذارکواجب است 
 .د!یح منصوب نمایصر

ار و پنھان، ک، آشکوچکعنی از تمام گناھان بزرگ و ید معصوم باشد؛ یامام با -۲
ه کز نبوده و ھر سخنی یمصون بوده و صدور فراموشی و اشتباه از وی جا

 .د، حّق است!یگو می
از جانب خدا بعد از  صه رسول خدا کسانی ھستند کعلی و فرزندانش، ھمان  -۳

رده و آنھا بنا بر نّص، امام بودند و چون اصحاب بر کخود به عنوان امام معّرفی 
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دام از ائمه کشوند.. ھر ردند، ھمگی مرتد محسوب میکعمل ن صنّص پیامبر 
 .١شود! امام سلف خود مقّرر می نیو ھمچن صالزمًا بر اساس نّص پیامبر 

شھا و کشمکخ باعث یان، در طول تاریعین شین در بین جانشیین نوع تعیا
د آمده و یگر پدیه با فوت ھر امامی، گروھھا و فرق دکدی گشته است یاختالفات شد

ا گروه ناجی و برحّق دام خود رکاند و ھر ز بودهیگر در جنگ و ستیدیکاغلب با 
 اند. دانسته

عه نوشته شده است؛ از یادی توّسط علمای خود شیتب زکعه، یمون فرق شرایپ
ھجری و از  ۳۰۱متوّفای سال  -» خلف األشعری القمی سعدبن عبدالّله أبی«جمله: 

المقاالت و «تاب کصاحب  -ری کعه و از اصحاب امام حسن عسین شیبزرگان محّدث
و از علمای  ۳۱۰متوّفای سال  -» بن موسی نوبختی أبومحّمد حسن«گری ی، و د»الفرق

ن دو ینجا خالصه ایه ما در اک».. عهیفرق الش«تاب کصاحب  -عه در بغداد یبزرگ ش
اند،  دا شدهیپ س یعه پس از شھادت علیه در خود شکان مذاھب و فرقی یتاب را در بک

ن یداشت، ھرگز ا قتی در نصوصشان وجود مییم اگر به راستی حقینیم تا ببیآور می
 آمد: اھب و فرق گوناگون به وجود نمیھمه مذ

 :سیفرق شیعه پس از عل 
 م شدند:یارانش به دو گروه بزرگ تقسی، س یه پس از شھادت علکم یگفت

عت یه بیبا معاو بن یه جدا شدند و ھمراه با حسن و حسیگروھی از سبئ -۱
 .وستند!یر مسلمانان پیردند و به ساک

گفتند:  -ن گروه ھستند یده ھمییزاعه یھای ش ه تمام فرقهک -اّما گروه دوم  -۲
ن شود و عرب را یزم که مالکنیرد و نخواھد مرد تا ایم شته نشده و نمیکعلی 

نده است، از قسط که از ظلم و جور آکن را یند و زمکت یش ھدایبا عصای خو
ن مسلمانان پس از یه در بکای است  ن فرقهین نخستیو عدل سرشار سازد! ا

ه بعدھا به کز گفتند یاوتی ظاھر شده و سخنان غلوآمد متفیبا عقا صپیامبر 
ه دو تن کبودند » بن سبا عبدالّله«روان یمشھور شدند و آنان ھمان پ» هیسبئ«

                                           
الملل و النحل، شھرستانی،  -۱۹۶-۱۹۷ خلدون، ص برای تفصیل بیشتر، رجوع شود به: مقّدمه إبن -١

 رضا المظّفر.عقائد اإلمامیة، محّمد -۸۷ ، ص۱ اإلسالمیین، أشعری، ج مقاالت -۱۰۸-۱۰۹ ، ص۱ ج
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ات ین نظریاو را در ا» إبن أسود«و » بن حرس عبدالّله«از دوستانش به نامھای 
و عثمان و  ر و عمرکارا بر أبوبکه آشکسانی بودند کن یردند.. آنھا اّولک اری میی

 .ز است و نه حالل!ینه جا» هیتق«ه کردند کر صحابه، طعن زدند و اّدعا یسا
د، اّما او ھمراه یرد، خبر شھادتش به او رسکد ین تبعیاو را به مدا س یه علکزمانی 

د ای دشمنان خدا! سوگند به خدا! اگر مغز علی را به ییگو روانش گفتند: دروغ مییبا پ
م! ما ینک د، بارو نمییاوریمان بیبر مرگش شھادت دھند، براه کھفتاد شاھد عادل 

شود و مردم را با  کن را مالیه زمکنیشود تا ا شته نمیکرد و یم ه او نمیکم یدان می
رفته و  س یوفه شدند و به خانه علکند! آنگاه ھمان روز رھسپار کت یش ھدایعصا

 س ین خانواده عله زنده است، از وی اجازه دخول خواستند! چوکسی کھمچون 
م یدان د شده؟! گفتند: ما میین شھیرالمؤمنیه امکد یدان گفتند: سبحان الّله! مگر نمی

ھای دربسته  شنود و از درون خانه رد! او نجوا را مییم شود و نه می شته میکه او نه ک
گاه است و ھمچون شمش ن ابرھا راه یدرخشد! او در ب ی مییکخورده در تار قلیر صیآ

ن جزء الھی به نوع تناسخ یگفتند: ا و رعد صدای او، و برق خشم اوست! آنھا می رود می
 شود!. گر منتقل مییامی به امام داز ام

د آمدند.. چنانچه مذھبی توّسط یز پدیگری نیھای د ن گروه، فرقهین ھمیاز ب
ا، شود.. به نظر آنھ خوانده می» هیحرب«ه کبه وجود آمد » ندریکبن الحرب ال عبدالّله«
ن شده، پنھان گشته اّما به یان است! و چون از خلق خود خشمگیخدای عالم س یعل

 .رد!کزودی ظھور خواھد 
نام گرفتند.. آنھا قائلند: خداوند علی و » مفوضه«ه کد آمد یگری پدیگروه د

ر شؤون آن را ینش جھان و تدبیناره گرفت و آفرکرد و سپس خود کفرزندانش را خلق 
 .ت!شان واگذاشیبه ا

ث یمعروفند و قائل به تثل» هیثالوث«ه به که به وجود آمد ین سبئیگر از ھمیگروه د
دانستند و جالب  القدس را سلمان فارسی می بودند و علی را پدر و محّمد را پسر و روح

 .ن!یعنی حسن و حسیعنی علی، دوشنبه یشنبه یکگفتند:  شان مییه بعضی از اکن یا
ه حسن و کن یملتزم شدند، اّما ھم ببن علی  ه به امامت حسنیگروھی از سبئ

ه که و اموالی را یرفتند، و ھدیه صلح نمودند و خالفتش را پذیبا معاو بن یحس
شان یردند، بعضی از آنھا جدا شده و به اکشان فرستاد تقّبل یه پس از صلح برایمعاو
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را او در یتقد شدند؛ زمع» هیمحّمدحنف« س یگر علیطعن زدند و به امامت فرزند د
ن یچن بن یه حسن و حسیکپرچمدار پدرش بود، در حال -جمل  -جنگ بصره 

مختاربن «را رھبرشان یده شدند؛ زینام» هیمختار«ا ی» هیسانکی«ن گروه به یردند.. اکن
ه به خونخواھی امام کسی است کبود.. او ھمان » سانکی«ملّقب به » ده ثقفییعب أبی
ه کشت و مّدعی بود کرا » عمربن سعد«و » ادیبن ز دالّلهیعب«برخاست و  س نیحس

رده کار مأمور کن یه پس از پدرش امامت از آن اوست، وی را بدک» هیمحّمد حنف«
و بعد از او به » أبوھاشم عبدالّله«ه به امامت پسرش ینان پس از محّمدبن حنفیاست.. ا
 قائلند.» سبن عّبا بن عبدالّله محّمدبن علی«امامت 

 :سفرق شیعه پس از حسن
معتقد شدند و چون او در  س  نی، گروھی به امامت برادرش حسس  پس از حسن

د شد، از اختالف یشھ» عمربن سعد«، توّسط سپاه »ادیز إبن«ومت کد و در حیزیدوران 
ارانش یه کنیرت شدند و گفتند: چرا حسن با ایدچار ح بن یروش حسن و حس

ن با قّلت افرادش و عدم توان یرفت، اّما حسین بودند، صلح را پذیاران حسیش از یب
ار حسن حق و واجب کد شدند؟ اگر یارانش شھیه خود و تمام کنیرد تا اکجنگ، صلح ن

ار کن صورت، حسن خائن و خطایر ایرواجب بوده و در غین خطا و غیار حسکبود، پس 
» هیمحّمدبن حنف«رده و به امامت کد ین رو به امامت ھردو امام تردیبوده است!.. از ا

ن یھم س ین فرد به علیتریکنزد بن یقائل شدند.. به گمان آنھا، بعد از حسن
 .تر است! ستهیسی شاکاست و او به امامت از ھر» هیمحّمدبن حنف«

» وصی«و » مھدی«ھمان » هیمحّمدبن حنف«ن فرقه معتقد شدند یای از ا دسته
ا بدون یرده کحق ندارد با او مخالفت  س یلس از خاندان عکچ یاست و ھ س یعل

د به اذن او یزیبا  س  نیه و جنگ حسیبا معاو س  شد.. صلح حسنکر بیاش شمش اجازه
ه کن فرقه یشدند!.. ا و گمراه می کبود، آنھا ھال اش می بوده و اگر بدون اجازه

و  صه روح خدا در پیامبر کپندارند  ز قائلند و میین» تناسخ«نام دارند، به » هیسانکی«
ب روح ین ترتین و به ھمیامبر در علی و روح علی در حسن، روح حسن در حسیروح پ

ه پانزده عدد و ھر یومیند!.. به نظر آنان نمازھای ک ھر امام در امام بعدی حلول می
بارد و  ه توّسط امامان باران میکشان گمان دارند یعت است!! گروھی از اکنماز، ھفت ر

ابد و یه تابع آنان شود، نجات کسی کرود..  ن مییشود و ضاللت از ب ار میکت آشحّج 
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ه کاند  شتی نوحکشان است.. آنان چون یشوند.. بازگشت به سوی ا می کگران ھالید
 .س بازبماند، غرق شود!کابد و ھریس داخل شود، نجات کھر

ردند؛ کظھور ھای مختلفی با اّدعاھای گوناگون  ن گروه، فرقهیان ایسپس در م
وستند و یپ» هیحرب«به » هیبن محّمد حنف أبوھاشم«شان پس از یچنانچه گروھی از ا

ز به ین گروه نیشدند.. ا» ندری الشامیکبن عمروبن الحرب ال عبدالله«مّدعی امامت 
 .ردند!ک غلو می» بن عمرو عبدالّله«معتقد بوده و در حّق » تناسخ«

نه یه و مدکن میه بکنمرده است، بل» هیمحّمد حنف«ه کردند کگر اّدعا یای د دسته
رد و کنده ظھور خواھد یده و در آیب گردیم است و از انظار مردم غایوه رضوی مقکدر 

ه تمام کن ینده از ظلم و ستم را از قسط و عدل، ُپر خواھد ساخت... و جالب اکجھان آ
ت یروا» د جعفییزیبربن جا«و » جابربن عبدالّله انصاری«د خود را از ین فرق، عقایا

 نند!!ک می
شدند و » نب األجدع األسدییز الخطاب محّمدبن أبی أبی«شان، تابع یگروھی از ا

گری رسول یی رسول ناطق و دیکامبر موجود است: یه در ھر زمان، دو پکپنداشتند 
ه از قرآن را ین آیصامت! از جمله محّمد رسول ناطق و علی رسول صامت بوده است و ا

 ردند:ک ل مییق مقصود خود تأومواف

ا﴿ رَۡسۡلَنا رُُسلََنا َ�ۡ�َ
َ
 .]٤٤[المؤمنون:  ﴾ُ�مَّ أ

 .»میاپی فرستادیآنگاه رسوالن خود را پ«
ن حد ھم یاز ا -مشھورند » هیخطاب«خ به یه در تارک -بعدھا جماعتی از آنان 

ن رأی به یا ند!! و چونیخدا -نعوذ بالّله  -ه محّمد و علی کردند کگذشتند و اّدعا 
 .رد و از آنھا برائت جست!کروانش را لعنت یو پ» أبوالخطاب«د، یرس  اّطالع امام صادق

ت امام صادق قائل شده و یم شدند: گروھی به الوھیه، به چند فرقه تقسیخطاب
آمده، ازدواج  -» عهیفرق الش«و » المقاالت و الفرق«عنی ی -ور کتب مذکه در کچنان

 .شمردند! گر را حالل مییاری از محّرمات دیخواھر و برادر و بس
ه کنام گرفتند، معتقدند » مخمسه«ه ک» أبوالخطاب«روان یگر از پیگروھی د

عنی یرده است؛ که وی به پنج صورت ظھور کھمان محّمد است  -معاذالّله -خداوند 
ن صور ین! از نظر آنان، چھار صورت از ایبه صورت محّمد و علی و فاطمه و حسن و حس

ه کسی است کن یستند و صورت اصلی ھمان محّمد است.. او اّولیقی نیخمسه، حق
ه ھمان کنان معتقدند یه سخن گفته است! اکن ناطقی است یظاھر شده و اّول
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ا ی» نوح«و زمانی در صورت » آدم«ه زمانی در صورت کاست » هیقت محّمدیحق«
در » هیقت محّمدیحق«ه کبوده است! و ھمچنان » سییع«ا یو » موسی«ا ی» میابراھ«

ان درآمده و یسراکز به صورت پادشاھان و یرده، در عجم نکعرب به صور مختلف ظھور 
قت ابتدا به صورت ین حقیشود! ا ق ھمان زمان ظاھر مییدر ھر دوره به صورت ال

ردند؛ لذا از کار کش فراخواند، اّما او را انیت خویدرآمد و بندگان را به وحدان» تینوران«
ه کدرآمد » امامت«ر به صورت یردند.. ناگزکار کنمودار شد، باز ھم او را ان» نبّوت«باب 

ن فرقه، یرفتند!! در نزد این حالت او را پذیاست، و در ا» محّمد«البته باطنش ھمان 
ل خاّصی دارد؛ که در ھر زمان شکظھور خدا صورت امامت دارد و دارای بابی است 

محّمدبن «ن باب بود و بعد به صورت یفارسی اه در صدر نبّوت، سلمان کچنان
 در آمد و... الخ.» الخطاب أبی

 :س فرق شیعه پس از حسین
بن  به امامت علی» هیسانکی«، برخالف س  نیان پس از شھادت حسیعیگروھی از ش

 قائل شدند. -ر بوده کاش أبوب هینک -» نیالعابد نیز«ملّقب به  بن یحس
منقطع شده و ائمه ھمان  س  نیامامت پس از حسه کگر معتقد شدند یای د فرقه
آنان را با نام و  صه رسول خدا کاند  بوده -ن یعنی علی و حسن و حسی -سه تن 

فه یز به وظیگری بر مردم حّجت ھستند و آنان نیی پس از دیکرد و آنھا کنشان معّرفی 
ن سه نفر یاز ان گروه، پس یاز شدند.. این ه مردم از امام بیکردند کش چنان عمل یخو

ه برای که آن سه امام، نه برای امامت بلکستند و معتقدند یس قائل نکچ یبه امامت ھ
ام قائم یو ق» مھدی«رد و معنای ظھور کخواھند » رجعت«ش، یانتقام از دشمنان خو

 .ن است!یبه نظر آنان، ھم

 :/العابدین فرق شیعه پس از زین
» نیبن حس محّمدبن علی«ندش به امامت فرز بن یبن حس گروھی پس از علی

ات داشت، در اعتقاد به امامتش باقی ماندند، یه حکدند و تا زمانی یگرو» باقر«ملّقب به 
رد از محّمد که وی اظھار کدند یشن» احیعمربن ر«ه از فرد موسوم به کای  مگر عّده

ار جوابی ن بید و او ایگر ھمان سؤال را مجّددًا از او پرسید و سالی دیباقر سؤالی پرس
ر از پاسخ سال گذشته ین جواب غیر از جواب قبلی داد! وی به محّمد باقر گفت: ایغ
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ن رو، یبوده است!.. از ا» هیتق«د جواب من به سبب یاست! امام باقر به او گفت: شا
رد و کد افتاد و از اعتقاد به امامتش عدول یار امام باقر به تردکدر » احیعمربن ر«

ب او ھمراه ین ترتیدھد.. بد طی فتوای باطل نمییچ شرایھ گفت: امام برحق، در
 .١ردندکار یرا اخت -» هیدیز«از فرقه  -» هیبتر«گر، مذھب یای د عّده

ام یه قک -» نیبن حس دبن علییز«به امامت » محّمد باقر«گر به جای یای د فرقه
ه کمعتقدند مشھورند.. آنھا » هیدیز«خ به یه در تارکمعتقد شدند  -د شد ینمود و شھ

 - س یگر اوالد علین دو امام است و در دین در فرزندان ایامامت بعد از حسن و حس
ست یسانند و معلوم نیکن دو برای امامت، یست، و فرزندان این -ستند یه از فاطمه نک
با  -ن اموی و عّباسی یه سالطیعل -شان یس از اکه ھرکامام خواھد بود، بل یکدام ک

از جانب خداوند، امام واجب اإلطاعه است و ھمه  س یھمچون علند، کام یر قیشمش
علی  نند، حّتی اگر او مردم را به رضای آلکروی ید از او پیر مردم بایخاندانش و سا

ند و مردم را به سوی کسی از اطاعتش تخّلف کامش، اگر یند، و در صورت قکدعوت 
 س یاز فرزندان عل یکو ھر  افر است!کتش باشد، یب د، اگرچه از اھلیش دعوت نمایخو

افر و گمراه کد، یند، اّما اّدعای امامت نمایندازد و در خانه بنشیند و پرده بکام نیه قک
 .نطور!یز ھمیروانش نیاست و پ

ده ینام» هیجارود«ا ی» هیسرحوب«ه کدی ھستند یان زیعیای از ش ن گروه، فرقهیا
» دبن أبوخالد واسطییزیأبوخالد «و » ادبن منذریالجارود ز أبی«روان یشوند و پ می
، »هیعجل«، »هیعقوبی«، »هیصاحب«ل یدی فرق متعدّدی از قبیان زیعیباشند.. ش می

 دھند. ل میکیو... را تش» هیریمغ«، »هیبتر«

 :/فرق شیعه پس از محّمد باقر
م شدند: گروھی به امامت یروانش به دو دسته تقسیپ /پس از وفات امام باقر

دند.. او یگرو» هکینفس ز«معروف به » المجتبی بن حسن بن حسن حّمدبن عبدالّلهم«
ن گروه ید شد.. اّما ایرد و در ھمانجا شھکام یفه عّباسی قیخل» منصور«ه ینه علیدر مد

                                           
زیادبن «، »منصوربن حازم«، »محّمدبن مسلم«سایر اصحاب ائمه از قبیل » عمربن ریاح«عالوه بر  -١

اند و در این باره از  و... نیز با این مشکل مواجه بوده» نصر الخنثعی«، »زرارة بن أعین«، »عبیده أبی
رجوع شود به أصول کافی، کلینی، اند! ( امام باقر و صادق سؤال کرده و جوابھای گوناگونی شنیده

 ).۹تا۲، باب إختالف الحدیث، احادیث ۱ ج
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ر شدند و گفتند: او زنده و کاست و مرگش را من» مھدی قائم«ه او ھمان کمعتقدند 
 .رد!کزودی خروج خواھد ه است و به کوھی در راه مکم یمق

» جعفر صادق«معروف به » أبوعبدالّله جعفربن محّمد«گر به امامت یگروھی د
ل را به عنوان امام یه او، فرزندش اسماعکنیده باقی بودند تا این عقیمعتقدشدند و بر ا

ات پدرش دار فانی را وداع گفت! و یل در زمان حیرد، اّما اسماعکپس از خود معّرفی 
» بدا«ل برای خداوند یاز مرگ فرزندش گفت: ھمانا در مورد امامت اسماعامام پس 

رده و کروانش از اعتقاد به امامتش عدول یای از پ ن رو عّدهیحاصل شده است! از ا
رفتند و گفتند: أبوعبدالّله به ما سخن نادرست گفته و معلوم یز نپذیرا ن» بدا«مسأله 

را در » ریبن جر مانیسل«وسته و سخن یپ» هیترب«ه وی امام نبوده و به فرقه کشود  می
ان در مورد ائمه خود دو یعیگفت: ش می» ریبن جر مانیسل«رفتند.. یان پذیعیمورد ش

ار کذب و خطای امامشان آشکچ وقت یده، ھین دو عقیه با اکاند  ردهکده وضع یعق
 ».هیتق«و » بدا«ده عبارتند از: ین دو عقیشود.. ا نمی

ام و کن احییح و تبیروانشان در امر توضیعه از نظر پیائمه ش چون»: بدا«مسأله 
اء دارای منصبی الھی ھستند و در علم به آنچه بوده و خواھد ین، ھمچون انبیمعارف د

اند،  ه گفتهکزی یاء ھستند! پس اگر چیمقام انب ی قائمینده، گویبود و در خبردادن از آ
م یرا ما از جانب خدا تعلین خواھد شد؟! زیچنه کم یا از قبل نگفتیند: آیگو واقع شد، می

حاصل شده و » بدا«ند: برای خدا یگو اند واقع نشد، می ه گفتهکزی یم! و اگر چیا گرفته
 .م، محّقق نفرمود!!یآنچه را گفت
ام شرع و حالل و حرام کان از ائمه درباره احیعیچون سؤاالت ش»: هیتق«مسأله 

ن جوابھا را نوشته و یروانشان ایؤاالت پاسخ گفتند، پن سیز به ایار شد و آنان نین بسید
ن پاسخھا را به سبب طول زمان و تفاوت اوقات حفظ یز ایردند و ائمه نکن یتدو

ه در سالھای متعّدد و کزمان واحد گفته نشده بود، بل یکن مسائل در یرا ایردند؛ زکن
ن جواب یله چندمسأ یکجه در یده بود؛ در نتیان گردیماھھا و اوقات گوناگون ب

ط در پاسخھا، از ائمه ین اختالف و تخلیان در مورد ایعین گرد آمد و شیمختلف و متبا
ن جوابھا را به یه ما اکار را نادرست شمردند، اّما ائمه پاسخ دادند کن یردند و اکسؤال 
ی بر عھده ماست و یرا پاسخگویم؛ زیید پاسخ بگویه باکم ییم و مایا گفته» هیتق«عنوان 
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ه برای بقای ما و شما و محافظت خودمان و شما از دشمن، چه کنیما به مصلحت و ا
گاھترکد یبا  .١م!!یرد، آ

توان درست را از  شود و چگونه می ار میکشان آشیب، چگونه خطاین ترتیبد
 .ص داد؟!ینادرست تشخ

 رفتند و از قول به امامتیان پذیعیای از ش را عّده» ریبن جر مانیسل«ن سخنان یا
 .ردند!کعدول » امام صادق«

 :س فرق شیعه پس از جعفر صادق
م شدند: گروھی مرگ او یروانش به چند گروه تقسی، پس  پس از وفات جعفر صادق

ت بر مردم را به دست یرد تا مجّددًا والیم رده و گفتند: او زنده است و نمیکار کرا ان
ه سرم از کد یدیاگر د«است: ه او فرموده کردند کت یرد، او مھدی قائم است و روایبگ
» هیناووس«ن فرقه را یا»! میرا من صاحب شماید؛ زینکغلطد، باور ن ن میییوھی به پاک

 ند.یگو می
ات یه در زمان حک» لیاسماع«ه پس از او، فرزندش کن یای قائل شدند به ا فرقه

و بر رده و گفتند: مسأله مرگ اکار کپدرش درگذشته بود، امام است! و مرگ او را ان
د.. یگو رده و امام دروغ نمیکح یرا پدرش به امامت او تصریمردم مشتبه شده است؛ ز

شود و به امارت  کن را مالیه زمکنیرد تا ایم ھمان مھدی قائم است و نمی» لیاسماع«
 مشھورند.» هیلیاسماع«ن گروه به ید.. ایمردم اقدام نما

» بن جعفر لیمحّمدبن إسماع«اش  ه پس از جعفربن محّمد، نوهکگروھی گفتند 
ر او امامت یرسد و برای غ می» محّمد«د به فرزندش یل فقیامام است و امامت از اسماع

شود و  ن، امامت از برادر به برادر منتقل نمییرا بعد از حسن و حسیست؛ زین نکمم
 »قرامطه«ن گروه را یشود!.. ا عنی فقط از پدر به پسر منتقل مییست؛ یجز در اعقاب ن

 نامند.. می

                                           
بندند؛ زیرا ائمه مّتفقًا  البته باید توّجه داشت که این کتب شیعه است که چنین بر ائمه افترا می -١

ب اند.. عالوه بر این، بسیاری از روایات منسو مسلمانان را از پذیرش اخبار ناموافق با قرآن نھی کرده
اند بلکه دیگران مطالب مورد عالقه خود را از زبانشان جعل  را، آنھا ابدًا نگفته صبه خاندان پیامبر 

نسبت » تقیه«کرده و در بسیاری موارد نیز پاسخھای آنان را که مورد پسندشان نبوده، به ناحق به 
 اند!!. داده
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نب یز أبوالخطاب محّمدبن أبی«روان یپ» هیخطاب«ھمان » هیلیاسماع«در واقع، 
ند! سپس در مورد امام یامبر و علی، خدایه اّدعا داشتند: پکبودند » األسدی األجدع

» أبوالخطاب«ه کش است! و معتقد بودند یز خدای زمان خویز گفتند: او نیصادق ن
برای مردم  -اذ بالّله یالع -» جعفربن محّمد«ش یی خداه از سوکامبری مرسل است یپ

 .مبعوث گشته است!
» قرامطه«رده و به فرقه کاقرار » لیاسماع«به مرگ » هیخطاب«بعدھا گروھی از 

ن، یه به نظر آنان، ائمه تنھا ھفت نفرند و عبارتند از: علی، حسن، حسکوستند یپ
ه ھمان قائم کل یمحّمدبن اسماعن، محّمدبن علی، جعفربن محّمد و یبن حس علی

نام » هکمبار«دند و فرقه ای منشعب ش ن گروه، دستهیروان ایمنتظر است!.. از پ
 گرفتند.

ه مادرش ک» محّمد«گرش یگر گفتند: پس از جعفربن محّمد فرزند دیفرقه د
ن گروه ی. از، فرزندانش امام خواھند بود.ینام داشت، امام است.. پس از او ن» دهیحم«

 مشھورند.» هیطیسم«به 
قائل » بن جعفر عبدالّله األفطح«عنی ی، »لیاسماع«گر به امامت برادر یای د فرقه
ن فرزندش بود، و وی به جای پدرش یبزرگتر» جعفربن محّمد«را وی در زمان یشدند؛ ز

جعفربن «ه کردند کاتی نقل ین رواینشست و خود را امام و وصی او خواند.. ھمچن
 ».ر است!امامت در اوالد امام، با فرزند بزرگت«اند:  گفته» حّمد باقرم«و پدرش » محّمد

عه به جز یخ و فقھای شیروان جعفربن محّمد و بزرگان اصحابش و مشایت پیثرکا
ه امامت در کنیت قائل شدند به ایدند و با قاطعیگرو» عبدالّله«ی به امامت کتعداد اند

 شوند. ده میینام» هیفطح«ن فرقه یا و پس از وی در فرزندان اوست!..» عبدالّله«
د یز تردیدرگذشت و فرزند پسری از او باقی نماند، در امامت او ن» عبدالّله«چون 

» اظمک«ملّقب به » بن جعفر موسی«روانش به امامت برادرش یت پیثرکرده و اک
ز فرزندی به نام ینک یکاز » عبدالّله«ه کردند کز اّدعا یی نکدند و شمار اندیگرو

ه او پس از مرگ پدرش به خراسان رفته و او ھمان قائم منتظر کداشته » محّمد«
 .است!

معتقد » بن جعفر موسی«ز به امامت فرزندش یثر اصحاب جعفر صادق نکن، ایبنابرا
السابری،  اعید بیزیعفور، عمربن ی بن أبی قی، عبدالّلهیبن سالم جوال شدند؛ از جمله: ھشام
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ن، یدبن زرارةبن أعین نعمان أبوجعفر أحول معروف به مؤمن الطاق، عبمحّمدب
 گر.یم و چند تن دکبن الح ب، ھشامبن تغل بن دراج، أبان لیجم

ی انتقال امامت از برادر به برادر را کروانش جز اندیپ» بن جعفر عبدالّله«پس از مرگ 
اند:  ه از آن جملهک وستندیپ» بن جعفر موسی«روان یز شمرده و به پیجا -مجّددًا -

 ن و عماربن موسی السباطی.یربن أعکیبن ب عبدالّله

 بن جعفر: فرق شیعه پس از موسی 
ھارون «در زمان » بن جعفر موسی«ن بار، یه برای دومکمّدتی بعد، ھنگامی 

ز یروانش در امامت او نیافت، گروھی از پید و در زندان وفات یمحبوس گرد» دیالرش
 گر منقسم شدند:یھای د فرقهرده و به کد یترد

از  یکچ یه او مھدی قائم بوده، و امامتی پس از او در ھکای قائل شدند  فرقه
نون در محّلی کرده و اک» رجعت«ه وی کن گروه معتقد بودند یست.. ایفرزندانش ن

ش امر یدانند و او به اصحاب مورد اعتماد خو ن مییه فقط برخی از موّثقکمخفی است 
 .د!نک و نھی می

رد، کرجعت خواھد  ÷سییز گفتند: او مرده است، ولی ھمچون عیگر نیگروھی د
 .ردند!ک ب مییذک، او را ت»رجعت«ن به یرده و قائلکاّما ھنوز رجعت ن

ه شرق و غرب کنینمرده و نخواھد مرد تا ا» بن جعفر موسی«گر گفتند: یشماری د
دل و داد مملو خواھد ساخت ن سرشار از ظلم و ستم را از عیشود و زم کن را مالیزم

م قتل خود را داشت، صبح از زندان خارج یاست، و چون ب» مھدی قائم«و او ھمان 
ه کسی را کانداختن مردم،  ارانش برای اشتباهید و سلطان و یسی او را ندکگر یشد و د

شود، مرقد  ه اّدعا میکن قبری یش و در ھمیدر زندان مرده بود، در گورستان قر
ب یرا او از مردم غایند؛ زیگو ردند، ولی دروغ میکاست، دفن » بن جعفر موسی«

او مھدی قائم «ه فرمود: کردند کتی را از امام صادق نقل ین باب روایده و در ایگرد
و قائم  ه او صاحبکد ینکغلطد، باور ن ن میییوھی به پاکه سرش از کد یدیاست و اگر د

 ».شماست!
ر مولی یمحّمدبن بش«ت از یشوند، به تبع ده میینام» هیھمسو«ه کگر یای د فرقه

مھدی «ه او کمحبوس نشده و نمرده است، بل» بن جعفر موسی«ه: کگفتند » أسد بنی
روان یه پکش و آنچه را یبت، انگشتر خویرده و در مّدت غک» بتیغ«ه کاست » منتظر
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ده و او را وصی خود قرار داده و اّدعا رکعطا » ریمحّمدبن بش«بدان محتاجند، به 
بن  موسی«گر فرزندان یا دی -ملّقب به رضا  -» بن موسی علی«س اعم از کردند: ھرک

» هیواقف«ن گروه را یا زاده است!.. افر و حرامکاذب و کنند، کاّدعای امامت » جعفر
 ند.یگو می

گفتند: وی در زندان رفتند و یرا پذ» بن جعفر موسی«ن، مرگ یقیای با قطع و  عّده
برای وی فرستاد، مسموم » یکی برمیحی«ه کوه مسمومی یبا م» کبن شاھ سندی«

است و گفتند: امام » بن موسی الرضا علی«شد و درگذشت و امام پس از او، فرزندش 
ز به امامت او اشاره یشدن ن رده و قبل از زندانیکت یاظم در مورد پسرش علی وصک

» هیقطع«رفتند، یرا پذ »بن جعفر موسی«ه قاطعانه وفات کرا ن گروه ینموده است.. ا
 ند.یگو می

 بن موسی الرضا: فرق شیعه پس از علی 
روانش به چند گروه منشعب شدند: یز پین» بن موسی الرضا علی«پس از وفات 

ه در آن زمان طفلی ک» بن موسی محّمدبن علی«جز » بن موسی علی«گروھی گفتند: 
فه عّباسی شد، فرزندی نداشته و لذا او امام یخل» مأمون«داماد  نابالغ بود و بعدھا

 است.
رفتند، ولی پس ینام داشتند، امامت او را پذ» محدثه«ه ک» مرجئه«گروھی از فرقه 

 .ش بازگشتند!یده قبلی خویاز وفاتش مجّددًا به عق
را به » بن موسی علی«عّباسی، » مأمون«ه کن یپس از ا» هیدیز«ای از  فرقه

عت خواست، یش از مردم بیرد و براکار کد و فضل او را آشیش برگزیعھدی خو تیوال
ده یات مأمون درگذشت، به عقیه وی در زمان حکنیرفتند، ولی پس از ایامامتش را پذ

 .سابق خود بازگشتند!
بن  علی«، امامت »بن جعفر موسی«پس از اّطالع از مرگ » مؤلفه«ای موسوم به  فرقه

رده و مجّددًا در کرفتند، ولی پس از مرگش از امامت وی عدول یرا پذ» موسی
 .ردند!کتوّقف » بن جعفر موسی«

» بن جعفر أحمدبن موسی«برادرش » بن موسی علی«ز گفتند: پس از یای ن فرقه
ه به اقوال فرقه کن گروه، سخنانی گفتند یامام است.. ا» چراغ شاه«معروف به 
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ه بود و ھمچون آنان انتقال یبودند، شب» بن جعفر عبدالّله«روان یه از پک» هیفطح«
 ز شمردند!یامامت به برادر را جا

رفتند، و گروھی یرا پذ -چراغ  شاه -» أحمدبن موسی«ه گروھی امامت کسبب آن 
بازگشتند، آن » بن جعفر موسی«به توّقف در امامت » بن موسی علی«ز پس از وفات ین

ن رو گفتند: امامت یپسرش ھفت ساله بود؛ از ا» بن موسی علی«ه به ھنگام وفات کبود 
 .ست!یز نیر بالغ جایدر غ

را » جواد«ملّقب به » بن موسی أبوجعفر محّمدبن علی«ه امامت کسانی کاّما 
د عالم باشد، در یردند و از جمله گفتند: امام باکت علم وی اختالف یفکیرفتند، در یپذ

سی کافته، پس او چگونه و از چه یز وفات یست و پدرش نیبالغ ن» محّمد«ه یکحال
ل یمندان برای تفص ه عالقهکم گرفته است؟! و لذا آرای گوناگونی اظھار داشتند یتعل

و » المقاالت و الفرق«عنی ی-عه یتاب شکن مورد به ھمان دو یتوانند در ا شتر مییب
 نند.کمراجعه  -» عهیفرق الش«

 فرق شیعه پس از محّمدبن علی:
ملّقب به » بن محّمد علی«گروھی به امامت فرزندش » لیمحّمدبن ع«پس از 

بن  بن محّمدبن علی موسی«ه به امامت برادرش کای  دند، مگر عّدهیگرو» ھادی«
رفت و از آنان تبّری ین را نپذیدند، ولی او ایگرو» موسی مبرقع«معروف به » موسی

 .رفتند!یرا پذ» بن محّمد علی«ز امامت یجست و لذا آنان ن
خدا  -معاذ الّله  -اتش، او را یدر ھمان زمان ح» بن محّمد علی«روان یاز پگروھی 

» هیرینم«رفتند و یرا پذ» رییر النمیمحّمدبن نص«دانستند و اّدعای نبّوت فردی به نام 
او را به نبّوت فرستاده است! آنھا » بن محّمد علی«ه کرد ک ده شدند.. وی اّدعا میینام

اری از محّرمات را یار زشت و خرافی داشته و بسید بسیعقابوده و » تناسخ«معتقد به 
 .دانستند! حالل می

 بن محّمد: فرق شیعه پس از علی
» د محّمدیس«ای به امامت فرزندش معروف به  عّده» بن محّمد علی«پس از وفات 

افته بود و پدرش فرموده بود: در مورد امامت یه در زمان پدرش وفات کمعتقد شدند 
ه وی کگفتند  رفته و مییرا نپذ» بدا«ن گروه مسأله یحاصل شده است! اّما ا» بدا«وی، 

رده است کشتن معّرفی یرا پدرش او را به عنوان امام پس از خویدر واقع نمرده است؛ ز
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م قتل وی را یه چون پدرش بکد! پس او نمرده، بلیه امام دروغ بگوکست یز نیو جا
ه سخنان یاست و سخنانی شب» مھدی قائم«ب شده است و او ھمان یداشته، وی غا

 گفتند. -» بن جعفر لیاسماع«روان یپ -» هیلیاسماع«
رفتند و گفتند: یرا پذ» ریکعس«ملّقب به » علیبن  حسن«گر امامت یگروھی د

را » جعفربن علی«ز امامت برادرش ین کپدرش او را وصی خود قرار داده و گروھی اند
 رفتند.یپذ

 بن علی: حسنعه پس از یفرق ش -
م شدند: ین فرقه تقسیروانش به چندی، پ»ریکبن علی العس حسن«پس از وفات 

را یب شده و او امام قائم است؛ زیزنده است، ولی غا» بن علی حسن«ای گفتند:  فرقه
 .رد!ین مشّخصی ندارد، بمیا جانشیه فرزند کست او یز نیجا

چ فرزندی ندارد، یو او ھ درگذشت،» بن علی حسن«ه کای گفتند: درست است  فرقه
» مھدی قائم«ماند و او  ظاھر خالی نمی» حّجت«ن از یرا زمیولی مجّددًا زنده شد؛ ز

امام قائم را از آن رو قائم «ه فرموده است: کردند کتی از امام صادق نقل یاست، و روا
 ».ند!ک ام مییه پس از مرگش زنده شده و قکند یگو می

ار است و یرا اخبار مرگش بسیصّحت دارد؛ ز» علی بن حسن«ای گفتند: مرگ  عّده
ن است و یز چنیرد.. اخبار فرزندنداشتن او نکب یذکتوان ت ن را نمیین چنیخبری ا

ختم » ریکحسن عس«ن دو مسأله، امامت پس از یست.. پس با ثبوت ایب نیذکقابل ت
را یست؛ زال اکاسًا بالاشین امر عقًال و قیست و ایسی پس از وی امام نکد و یگرد

د و پس از او رسولی نخواھد یختم گرد صه نبّوت و رسالت پس از پیامبر کھمچنان
 .ز ختم شود!یه امامت نکز است یآمد، جا

درگذشت و چون پسری نداشت، امامت تا » بن علی حسن«گر گفتند: یگروھی د
ن است آن فرد، کد و ممیزد، ختم گردیمحّمد قائمی را برانگ ه خداوند از آلکوقتی 
 .ی از پدرانش باشد!یکا ی» بن علی حسن«خود 

ھر دو امام » جعفربن علی«و برادرش » بن علی حسن«گر گفتند: یای د دسته
ه در زمان پدرش کبود » د محّمدیس«معروف به » محّمدبن علی«نبودند و امام ھمان 

گرش یو فرزند درده بود، ولی به امامت دکح یرا پدرش به امامتش تصریافت؛ زیوفات 
 .رده است!کح نیتصر» جعفر«و » حسن«
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ه به کم آن یه پدرش او را از بکنمرده، بل» د محّمدیس«ه کردند کبرخی از آنھا اّدعا 
» جعفربن علی«و » بن علی حسن«ه امامت کرده و اگر ھمچنانکقتل برسد، پنھان 

ز یپدرش نقت امامت یح نباشد، در حقیز صحین» د محّمدیس«ح نبود، امامت یصح
 .ست!یز نین جایح نبوده و ایصح

ز دانسته و گفتند: یامامت را در برادر جا» هیفطح«گر ھمچون فرقه یای د فرقه
امام » جعفربن علی«نی نداشت و پس از او برادرش یدرگذشت و جانش» بن علی حسن«

 است!
به » بن محّمد علی«را پدرش یامام است؛ ز» جعفربن علی«ز گفتند: یگر نیشماری د

اشتباه و خطا بوده » ریکبن علی العس حسن«رده و اعتقاد به امامت کامامت او اشاره 
 .م!یریرا بپذ» جعفر«ه امامت کو واجب است 
درگذشت » بن علی حسن«ردند: کگفتند و اّدعا » هیفطح«گر قولی مشابه یگروھی د

ه پس از کن فرزندی یرده بود و امامت جز در بزرگترکو او را پدرش به امامت منصوب 
» جعفربن علی«برادرش » بن علی حسن«ست.. پس امام بعد از یپدر باقی مانده، ن

ر یز برادری غیفرزند نداشت و ن» ریکحسن عس«را یست؛ زیز نیر او جایاست و برای غ
امامت را به  -امام صادق  -» جعفربن محّمد«ه کنداشت، پس ھمچنان» جعفر«از 

رد، پس کواگذار » موسی«اشت و پس از او امامت را به برادرش واگذ» عبدالّله األفطح«
 .امام است!» جعفر«ز ین مورد نیدر ا

ه کبود » د محّمدیس«نام دارند، گفتند: امام، ھمان » هیسینف«ه کگر یای د فرقه
د یس«برای امامت معّرفی شده بود، آنگاه در امامت » بن محّمد علی«توّسط پدرش 

ز به سفارش پدرش، امامت خود را به برادر یحاصل شد و او ن» بدا«برای خدا » محّمد
 .رد!کش واگذار یخو

درگذشت، ولی از او فرزند » بن علی حسن«ه: کن قائل شدند یگر به ایای د دسته
و امام پس از اوست و » بن علی حسن«ه تنھا فرزند کباقی مانده » محّمد«بالغی به نام 

م یه پنھان شود و او از بکرده ک، اّما به او امر ردهکبه امامتش اشاره » ریکحسن عس«
 .است!» هیتور«و » هیتق«در » جعفربن علی«ش یعمو
ر یدانند و او را به غ نمی» بن محمد الھادی علی«را فرزند » جعفربن علی«ن فرقه، یا

تب کل به ھمان یرای تفصم دارند!!.. بیدھند و درباره او اقوالی عظ پدرش نسبت می
 رجوع شود.
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» محّمد«فرزند بالغی به نام » بن علی حسن«ه کنین گفته را مبنی بر ایگر، ایفرقه د
فرزند به نام  یکه او فقط کست، بلین» محّمد«ردند و گفتند: فرزندش، کب یذکداشته ت

 .اند! دهیه خواّص اصحاب پدرش، او را دکداشته » علی«
اه پس از وفات وی ه ھشت مکفرزندی داشته » بن علی حسن«گر گفتند: یگروھی د

تی از امام رضا نقل یست! و روایانش معلوم نکا آمده و او مخفی است و نام و میبه دن
ش یرخوار آزمایم مادرش و به طفلی شکنی در شینده به جنیدر آ«ه فرمود: کردند ک

 ».د!یشو
را ما با تمام یاصًال فرزندی نداشته است؛ ز» بن علی حسن«گر گفتند: یفرقه د

و چه بعد از وفاتش، » ریکحسن عس«ات یار و پنھان و چه در زمان حکآشل و یوسا
» بن علی حسن«ه کم! اگر بتوان گفت یافتیم و اثری از فرزندش نیردکق یتحق

ه مستور که فرزندی داشته کار و شناخته شده نداشت، بلکدرگذشت، اّما او فرزندی آش
رد؛ از جمله کی مطرح یاّدعا نیز چنیفرزندی ن توان درباره ھر متوّفای بی است، می

توان  نند و حّتی میکن اّدعا یچن» بن جعفر عبدالّله«توانند نسبت به  ز میین» هیفطح«
 .امبر است!!یه پکب داشته یز فرزندی مستور و غاین صه رسول خدا کرد کاّدعا 

ده و یم، امر بر ما مشتبه گردیین باره چه بگویم در ایدان گر گفتند: ما نمییفرقه د
ا یامام است » جعفر«ا برادرش یا نه؟ و آیپسری داشته » بن علی حسن«ه کم یدان نمی

م و در یده نداریز عقیاو ن» رجعت«م و به یستین» ریکحسن عس«ر مرگ کر؟ ما منیخ
سی را کم و ینک ن سبب توّقف مییم، بدیستیز قائل به امامت نیر او نیمورد فرزند غ

قت را یه بخواھد امر خود را ظاھر نموده و حقکه خدا ھرگاه کنیم تا ایشمار امام نمی
 .د!یان فرمایمان بیبرا

گفتند: محال است  -باشد  عه میین فرقه شیه بزرگترک -گر یای د و باالخره فرقه
» بن علی حسن«ه کن باقی نگذارد و لذا بر آن قائل شدند یخداوند حّجتی در زم

داشته و امامت به او واگذار شده » محّمد«ام ه فرزند خردسالی به نیکدرگذشت در حال
سالگی  ۹است و در سّن » مھدی قائم«ه او ھمان حّجت خدا و کاست.. آنھا معتقدند 

زی دارد و یه زندگی اسرارآمکب گشت و نمرده است، بلیمرموزانه از انظار مردم غا
در روز  رد وکن طرفداران خود حاضر است و در آخرالزمان ظھور خواھد یشه در بیھم

ا به یامت مّتصل خواھد گشت و یومتش به روز قکن خدا خواھد بود، و حیامت جانشیق
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» هیامام«ه را ین نظریانجامد.. معتقدان به ا ا فرزندان خود او مییر ائمه و یسا» رجعت«
 ند.یگو ز میین» امامی ا دوازدهی عشری اثنی«ه کای  نامند.. ھمان فرقه می

تاب معتبر که از دو کای از اختالفات دوستداران علی و فرزندانش  ن بود شّمهیا
شروع شد و با  س یبعد از شھادت عل» هیسبئ«ه با کاختالفاتی  ١م..یردکعه نقل یش

ن خودشان بعد از فوت ھر امامی، به گروھھا و ھر گروھی به شعبات یدر ب  اختالف
ه ھر کھا و مذاھب گوناگونی  د! دستهیختم گرد» هیامام«م گشت و با یمختلفی تقس

معتقد بودند، » هیتق«نند!! و چون به اصل ک رده و میک ل مییر و تذلیگری را تحقید یک
تھای یفّعال -ران یخصوصًا ا -نھای اسالمی یتوانستند به صورت پنھانی در سرزم

ا جنگ و ران بیع در ایه، تشیه در قرن نھم در زمان صفوکای انجام دھند؛ چنان گسترده
ن یران را به ایصفوی نتوانست مرزھای ا» لیاسماع شاه«افت! اّما یزی گسترش یخونر

 .٢امر مجبور سازد!
ه در کعه، تنھا سه فرقه با شعباتش باقی مانده ین ھمه فرق شیدر حال حاضر از ا

ه.. خود یه، و امامیلیه، اسماعیدیان زیعین ھستند.. شکنھای مختلفی سایسرزم
، »هیبتر«، »هیعجل«، »هیعقوبی«، »هیصباح«، »هیجارود«ه به گروھھای یدیز ٣ انیعیش
 اند. م شدهیو... تقس» هیریمغ«

                                           
» الملل و النحل«قاھر بغدادی، عبدال» الفرق بین الفرق«توان به کتابھای:  عالوه بر آن می -١

 أشعری نیز مراجعه کرد.» مقاالت اإلسالمیین«شھرستانی، 
در » دکتر محّمدجواد مشکور«چگونگی گسترش تشیع در ایران و اعالم مذھب رسمی آن را،  -٢

 آورده است، به آن رجوع شود..» نقش ادیان در وحدت مّلی ایران«تحقیق خود تحت عنوان 
دھند که اکثریتشان، شیعیان  دھم مسلمانان جھان را تشکیل می ل حاضر، حدودًا یکشیعیان در حا -٣

ھستند.. پیروان این فرقه در مرکز ایران، جنوب عراق و لبنان، ھمچنین  -امامی  دوازده-» امامیه«
برند..  کنند.. شیعیان زیدیه نیز اکثرًا در یمن به سر می ایاالت زیادی از ھند وپاکستان زندگی می

شیعیان اسماعیلیه نیز در پاکستان، ھند، نواحی شرقی افریقا، و تعداد کمی در سوریه و لبنان 
باشد،  طرفداران آقاخان که نام قوم و نژادی از اسماعیلیه ھند می» ھا خوجه«سکونت دارند.. 
ی دین که مدعو الھ» آواتار«بسیار نزدیک است.. آنھا امام اسماعیلیه را با » ھندو«دینشان به دین 

دھند.. دروزیھای لبنان و علویان سوریه از انشعابات افراطی اسماعیلیه  باشد، تطبیق می ھندو می
» حافظ أسد«شود: خانواده  ).. گفته می۷۷ ، محّمد أرغون، ص»اسالم دیروز، فردا«ھستند.. (نقل از 

 جمھور سوریه از علویان اسماعیلیه است!.. رئیس
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» هیعلو«، و »هیدروز«، »هینزار«ادی از جمله: یھای ز ز به فرقهیه نیلیان اسماعیعیش
 .بوده است! پربرخوردده و یچیار پیخ آنھا، بسیه تارکاند  م شدهیتقس

ز یخ آنھا نیه به تارکج مستثنی نمانده است!.. زمانی ین نتایاز از یه نیان امامیعیش
ن خود یم شده و در بیز به گروھھا و مذاھب مختلف تقسیه آنھا نکم ینیب م، میینگر می

جان و یرمان و ھمدان و آذرباکه در کاند! چنان ری و زد و خورد مصون نماندهیاز درگ
، »هیصوف«، »هیأخبار«، »هیأصول«ھای  ان فرقهیران میگر نواحی ایرمانشاه و دک
ه ھمگی ک -» ھا الّلھی علی«ا ی» حّق  اھل«و » هیباالسر«، »هینوربخش«، »هیخیش«

ن یادی رخ داده است.. خود ایھای زیریجنگھا و درگ -اند  امامی ھم بوده دوازده
ای از  ه شاخهک -» اھل حق«اند؛ مثًال خود  گر منشعب شدهیز به فرق دیگروھھا ن

شاه «ن شاخه است: شاخه یخود دارای چند -است! » هیسبئ«ادگاری از یو » هیامام«
ه معتقدند نماز بر آنھا واجب نشده ک» خاموشی«و » ادگاریی«، »درییح«، »مییابراھ

ه ھمان سه کرند، آن ھم نه در ماه رمضان، بلیگ است و در سال، فقط سه روز روزه می
مبود غذا و آذوقه کسه روز را به عّلت  نین، ایدر جنگ صف س یه معتقدند علکروزی 

 .روزه گرفته است!

 شکایات ائمه از شیعیان خود:
اند، خود  اری رساندهیان بسیه به اسالم ضرر و زکنیه عالوه بر اکعه ین بود فرق شیا

اند؛  ردهکت یار آزرده و اذیبس -ه اّدعای حّب آنھا را دارند ک -علی و فرزندانش را 
 س یاند! عل ی بودهکان خود شایعیداست، تمامی ائمه از شیعه پیات شیچنانچه از روا

 د:یفرما می

تحنتهم ملا وجدهتم إال مرتدين، لو اميعتى ملا وجدهتم إال واصفة، ولو ميّزت ش«

 .١»لو متحصتهم ملا خلص من األلف واحدو

ابم مگر ی سی را نمیکنشان یگر جدا سازم، بیان خود را از ھمدیعیاگر ش«
شود،  افت نمییسی کن یر از مرتدیم، غیازمایای را، و اگر آنھا را ب ندهیو ستاننده ک مدح

 .»شود! دا نمیینفر ھم پ یکنشان افراد خالص را جدا سازم، از ھر ھزار نفر، یو اگر در ب

                                           
 .۳۳۸ ، ص۸ روضه کافی، کلینی، ج -١
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ات عقول ربّ يا أشباه الرجال وال رجال، حلوم األطفال و«فرماید:  و باز می

ت ندما واأعرفكم معرفة واحلجال، لوددت أنى مل أركم ومل  أعقبت صدما.. هللاّ جرّ

عتمونى نغب التهامم جى قيحا، وشحنتم صدر غيظا، وقاتلكم اهللاّ! لقد مألتم قلب رّ

طالب  يش: إن ابن أبىأفسدتم عىلّ رأيى بالعصيان و اخلذالن حتى قالت قرأنفاسنا، و

 .١»لكن ال علم له باحلرب...ولكن ال رأ ملن ال يطاع!رجل شجاع، و

ه عقل شما ھمچون کسانی کست! و ای یه آثار مردانگی در شما نکی یای نامردھا«
دم و ید اش! من شما را نمیکرفته است! ای  ھا و زنھای تازه به حجله عقل بّچه

مانی و غم و اندوه است! خدا یجه شناختن شما پشیه سوگند به خدا! نتکشناختم  نمی
نده و در ھر نفس کام را از خشم آ نهیه و سردکن کیار چریشد! دل مرا بسکشما را ب

ی به من، رأی و یاعتنا د! و به سبب نافرمانی و بییا درپی غم و اندوه به من خورانده پی
ری است، یطالب مرد دل ش گفتنند: پسر أبییه قرکنید تا ایرم را فاسد و تباه ساختیتدب

ارانش فرمانش را یه کر ندارد یس رأی و تدبکن آن یکاّما علم جنگ ندارد!... ول
 .٢»نند!ک روی نمییبرند و از او پ نمی

ردند کوفه دعوت که او را به کسانی ک -انش یعیز در دعای خود بر شین س  نیحس

هم إن «: دیفرما می -رفتند و سپس ھمو را به شھادت رساندند یو امامتش را پد اللّ

الوالة عنهم أبدا،  ال ترضقهم فرق، واجعلهم طرائق قددا، ومتعتهم إىل حني ففرّ 

 .٣»فإهنم دعونا لينرصونا، ثم عدوا علينا فقتلونا!

مند شوند، پس  ا بھرهین دنیداشتی تا از ا امت زنده نگهیخداوندا! اگر آنھا را تا روز ق«
ار گوناگونی کفرقه شوند! و راھھای مختلف با اف ه فرقهکآنھا را متفّرق ساز به طوری 

را آنھا ما را یزمامدارانشان را تا ابد از آنھا راضی مگردان! زشان قرار ده! و رؤسا و یبرا

                                           
 .۲۷، خطبه ۱البالغة، شرح فیض اإلسالم، جزء نھج -١

، ۱۷۹، ۱۲۳، ۱۲۰، ۱۱۸، ۱۱۶، ۱۰۶، ۱۰۵، ۷۰، ۶۸، ۳۹، ۳۲، ۲۹، ۲۵ھای  عالوه بر این، خطبه -٢
البالغه در سرزنش و شکایت و اظھار دلتنگی از یاران خود آورده  از نھج ۲۳۵و  ۲۳۴، ۲۰۳، ۱۹۹

 است.
 .۲۴۱ صاإلرشاد، شیخ مفید،  -٣



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٥٧٤

 

دند و ما را یدند و با ما جنگیاری دھند، آنگاه بر ما دشمنی ورزیردند تا ما را کدعوت 
 .»شتند!ک

عت با ما، ھمچون ملخ به طرف ین برای بکیول«د: یفرما گر در دعای خود مییبار د
عت خود را ید، سپس بیختیاپی بر سر ما ریپھا  د و ھمچون پروانهیما ھجوم آورد

تاب خدا را پشت سر کد و ین اّمت درآمدیت ایھانه ھمچون طواغید و سفیستکش
د و با ما یس گذاشتک د و ما را تنھا و بییردکانت یه به ما خکد ین شما بودید و ایانداخت

 .١»ه لعنت خدا بر ستمگران باد!کد! ھان یشتکد و ما را یدیجنگ
، ھمان س  نیقی حسین حقیه قاتلکقت است ین حقیانگر اینصوص ب نیتمام ا

ھزار ۲۰«د: یگو می -عه یاز علمای ش -» نید محسن أمیس«انش بودند؛ چنانچه یعیش
رون رفتند یه او بیانت نموده و بر علیردند، به او خکعت ین بینفر از اھل عراق با حس

 .٢»شتند!کرا عت با او بر گردنشان بود، و او یه ھنوز بیکدر حال
ه را برای خود بھتر از یبه خدا سوگند! معاو«د: یفرما ز در موردشان میین س  حسن

ردند مرا که تالش یکان من ھستند در حالیعینند شک ر میکه فکسانی کنم؛ یب نان مییا
 .٣»رند!یبه قتل برسانند و مالم را برگ

م یس از آنھا براکچ یام، ھ آزمودهام و آنھا را  وفه را شناختهکاھل «د: یفرما باز می
رده که چه گفته و چه کنیست! به راستی آنھا فاسد ھستند و وفا ندارند و از ایسته نیشا

ند: یگو نند! آنھا دروغگو ھستند! به ما میکه عمل نکی ندارند کاند، با مانی بستهیو چه پ
 .٤»ه ماست!یشان بر علیرھایه شمشیکقلبھای ما با شماست، در حال

د و او ید به پدرم نامه نوشتیه شما بودکد یدان ا مییآ«د: یفرما ز میین /نیالعابد نیز
ش ید و تنھایدید، آنگاه با او جنگیثاق بستید و از طرف خود با او عھد و میفتیرا فر

ه به شما یکرد در حالکد ینگاه خواھ صد؟! با چه چشمی به رسول خدا یگذاشت
 .٥»د!یستید! پس از امت من نیحرمت نمود کھتد و یدید: با عترت من جنگیگو می

                                           
 . ۲۴ ، ص۲ اإلحتجاج، طبرسی، ج -١

 . ۳۴ ، ص۱أعیان الشیعة، محسن أمین، بخش  -٢

 . ۱۰ ، ص۲ اإلحتجاج، طبرسی، ج -٣

 ھمان. - ٤

 . ۳۲ ھمان، ص - ٥
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ه کنان یا« .١»إن هؤالء يبكون علينا، فمن قتلنا غريهم؟«د: یگو گر مییو در جای د

 .»شتند؟!کدند و ما را ینھا با ما جنگیر از ایسی غکنند، به راستی چه ک ه مییبر ما گر
هم لنا ثالثة أرباعلو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان «د: یگو ز میین/محّمدباقر 

چھارم آنھا نسبت به  ان ما باشند، سهیعیاگر تمام مردم ش«. ٢»الربع اآلخر أمحق!شكاكا، و

 .»ودن ھستند!کگر، احمق و یچھارم د یکھستند و کاکما ش
انت و یوفه! ای اھل خکای اھل «د: یفرما بدانھا می - س  نیخواھر حس -ز ینب نیز

خواھد ساقه دھد، اّما  ه میکای است  ب و دغل! به راستی مثل شما ھمچون جوانهیفر
ه جز ستودن و کشود  افت میین شما تنھا افرادی یشود!.. در ب شه درآورده مییاز ر

ار ید؟! آری! به خدا بسینک ه مییا برای برادرم گریدانند!.. آ زی نمییمدح و دروغ، چ
د.. و چگونه از گناه قتل یا ش بدی پس دادهیقتًا آزمایه حقکد یمتر بخندکد و ینکه یگر

 .٣»د؟!یرھ امبران مییسالله خاتم پ
* * * 

 مرجئه: 
گری را به وجود آورد ی، گروه د»عهیش«و » خوارج«ی یات متضاّد و نھاینش نظرکوا

ه برخی از کطوری شد  س ینام گرفتند.. اوضاع پس از جنگھای عل» ُمرجئه«ه ک
گر در صف مخالفان قرار داشتند.. اّما یسرسخت او بودند و برخی دان یمردم، حام

ا جنگ داخلی و خانگی را یه کردند کار یای را اخت طرفانه گروھی از مردم، روش بی
ه کبودند  ن مورد، مترّدد و سرگردانیه در اکنیا ایردند و ک وت میکفتنه دانسته و س

 .دام جانب است!کحق با 
اری کن مسلمانان، یزی بیه جنگ و خونرکرده بودند کقت احساس یآنھا در حق

است، حاضر نبودند و قضاوت را  یکدام که حق با کن یاست ناروا، اّما برای قضاوت در ا
ز برپا خواھد شد.. تا آن موقع یه به روز رستاخکدادند  به دادگاه خدا ارجاع می

ات یخوارج بنا بر نظر ان ویعیه شکن یی بود، اّما ھمیکر مسلمانان یاتشان با ساینظر
                                           

 .۲۳۵ ، ص۱ تاریخ یعقوبی شیعی، ج -۲۹ ھمان، ص -١

 .۷۹ رجال الکشی، ص -٢

 .۲۹-۳۰ ، ص۲ اإلحتجاج، ج -٣
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رامون آن، به جنگھا و جّر و بحثھا یردند و پکمان یفر و اکشان، آغاز به سؤاالت  افراطی
نی و اعتقادی یار مستقّل دکاتشان، افیز در برابر نظریطرف ن ن قشر بییده شدند، ایشک

 ن است:یه خالصه آن چنکد آوردند یرا پد

د رسول اهللاّ ال إله إال اهللاّ«مان تنھا شھادت به یا -۱ است.. عمل در آن  »وحممّ
بودن  ره، مؤمنیبکاب گناھان کض و ارتیفرا کن رو با تریباشد؛ از ا ل نمییدخ

 .شخص ھمچنان پابرجاست!
ان یمان آدمی را با زیتی ایچ گناه و معصیمان است.. ھینجات انسان، تنھا به ا -۲

اجتناب  کشره از کافی است کسازد.. برای رستگاری و مغفرتش  مواجه نمی
 .١رد!ید بمیده توحیند و بر عقک

متر از کر را گسترش داده و گفتند: اگر انجام گناھی کن طرز فیبرخی از مرجئه، ا
 .٢رد!یگ ز از انسان سر بزند، باز ھم مورد عفو قرار میین کشر

مانی در دل داشته باشد ین ھم پا فراتر نھاده و گفتند: انسان اگر ایگر از ایگروھی د
فرش کله زبان یبه وس -ست یچ ترس و ھراسی نیه ھکی یجا -ز یدر داراإلسالم ن و او

مانش یت شود، باز ھم ایت و نصرانیھودیا داخل یند، کا اصنام را عبادت یند، کرا اعالم 
 .شود! امل است و به بھشت داخل میک

د و مردم را به یشتری بخشیات به انجام معاصی و فسق و فجور، جرأت بین نظریا
گری یه دیدند!.. نظریازیشتری دست یآمرزش خداوند، معتمد ساخت و لذا به گناه ب

ه: امر به کن بود یچن -د آمد یپد س  نیه پس از شھادت حسک -ر کن طرز فیتوأم با ا
ر از یست و غیش نیای ب ر، و استعمال اسلحه برای آن، فتنهکمعروف و نھی از من

ومت و که ظلم و ستم حیگشودن عل د، اّما لبرادی نداریگران ایومت، انتقاد بر دکح
ه و یام ه دست ستمگران بنیین نظریا ٣ست!یاری است حرام و ناشاکن، یسالط

مسلمانان،  روی دفاعید و در مقابل، مفاسد و انحرافات بر نیبخش عّباس را قوام می بنی
 نمود. لطمه وارد می

                                           
مقاالت  -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۱ رجوع شود به: الملل و النحل، شھرستانی، جبرای تفصیل بیشتر  -١

 .۲۰۱تا۱۹۸ ، ص۱ اإلسالمیین، أشعری، ج
 .۱۰۴ ، ص۱ الملل و النحل، ج -٢

 .۴۰ ، ص۲ أحکام القرآن، أبوبکر الجصاص، ج -٣
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ن نظرات مرجئه ھستند.. آنھا معتقدند یثر مسلمانان دارای ھمکدر حال حاضر، ا

د رسول اهللاّ«ه شخص صرفًا با گفتن ک د و یآ مؤمن به حساب می »ال إله إال اهللاّ وحممّ

ال إله إال اهللاّ «ات و لوازم یافی است!.. و لذا مقتضکن برای دخول به بھشت، یھم

د رسول اهللاّ اری اضافی کو  دانند را آن را واجب نمییآورند؛ ز را به جای نمی »وحممّ
دھند و روزه  ات نمیکخوانند و ز د عفو خدا، نماز نمیینند! مثًال به امک تلّقی می

ا به راحتی تن به یآورند،  از عبادات شرعی را به جای نمی یکچ یرند و ھیگ نمی
» ن الھییقوان«به جای » ن بشرییقوان«ه به کن معنی یدھند؛ بد ر خدا مییت غیمکحا

س کنند و از ھر ک ر را اھمال میکد و امر به معروف و نھی از مندھن ت نشان مییرضا
 .١نند و... الخک ت مییم باشد، اطاعت و حماکه حاک

* * * 

 معتزله:
» اعتزال«خ به نام یه در تارکدار شد یه چھارمی پدین عصر پر تشّنج، نظریدر ا

اسی یس جه محض عواملیجاد آن ھمانند سه گروه قبلی، نتیشھرت دارد.. اگر چه ا
ات قاطعی را ارائه یتوّجه نبود و نظر ز، بییاسی زمانش نینبود، اّما در رابطه با مسائل س

اسی یه در آن زمان، بنا بر عوامل سک -ری کنی و مناقشات فیداشت و در بحثھای د
نسبت به ھمه سھم  - ه در سراسر جھان اسالم و خصوصًا در عراق به وجود آمده بودک
 شتری داشت.یب

 -» دیعمروبن عب«و  -ھجری  ۱۳۰متوّفای  -» بن عطاء واصل«ه، ین نظریان ایبان
ار، شھر بصره بود.. کز مباحثات آنھا در آغاز که مرکبودند  -ھجری  ۱۴۵متوّفای 

 ن قرار است:یشان از ا اسییات سیخالصه نظر
ومت شرعًا واجب است، اّما برخی از کل حکیده آنھا، انتخاب امام و تشیبه عق -۱

ست.. اگر چنانچه یه ضرورتی برای وجود امام نکده بودند ین عقیله بر امعتز

                                           
غی مفاھیم ینب«، به ویژه کتاب »محّمد قطب«برای تفصیل بیشتر رجوع شود به تألیفات گرانبھای  -١

 ».أن تصحح
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فه یگر انتخاب امام و خلید و بر آن استوار باشد، دیت نمایاّمت، خود عدالت رعا
 .١اری اضافی و نابجاست!ک

شود و از انتخاب و آرای  ه انتخاب امام به اّمت مربوط میکده داشتند یآنھا عق -۲
ن شرط را افزودند یشود. برخی از آنان بر آن، ا منعقد میه امامت، کمردم است 

ن امام ییامل داشته باشند و تعکد اّتفاق یبرای انعقاد امامت، تمام مردم با ٢ هک
 .٣رد!یتواند صورت بگ در حالت فتنه و اختالف نمی

تواند به  ه بخواھد میکای را  ستهیه اّمت، ھر فرد صالح و شاکآنھا معتقد بودند  -۳
بودن  ا عربی و عجمیی» بودن شییقر«ند و در آن شرطی از یامام برگزعنوان 

ن ھم جلوتر رفته و گفتند: انتخاب فرد عجم برای یوجود ندارد! برخی از ا
 .٤امامت بھتر است،

ش یش از پین بین سمت منصوب شود و ایتواند به ا ز مییو حّتی غالم آزادشده ن
اب ظلم و ستم و کاد نباشد، در صورت ارتیان امام زیرا اگر تعداد حامیبھتر است؛ ز

شتر در یومت، بکام حکی آنھا به جای استحیگو ٥عدالتی، عزل او آسانتر خواھد بود! بی
 .ن روش بودند!یتر ق آسانیم از طرکصدد عزل حا

 .٦ده آنھا، ادای نماز جمعه واجب نبود!یبه عق -۴
بود.. آنھا خروج و ر کد اساسی آنھا، امر به معروف و نھی از منیی از عقایک -۵

دانستند، اگر  ومت منحرف از عدل و راستی را واجب میکه حیبغاوت عل
روزی برسانند! یار را داشته باشند و بتوانند انقالب را به پکن یچنانچه توان ا
د بن یول«فه اموی، یه خلیشان، در شورش عل هینظر ٧ نیت از ایچنانچه به تبع

م شدند و به عوض آن، برای به یسھ -ھجری  ۱۲۶و  ۱۲۵سال  -» دیزی

                                           
 . ۱۹۱ ، ص۲ مروج الذھب، مسعودی شیعی، ج -١

 ھمان. -٢

 . ۵۱ ، ص۱ الملل و النحل، شھرستانی، ج -٣

 .۱۹۱ ، ص۲ مروج الذھب، مسعودی شیعی، ج -٤

 .۶۳ ، ص۱ الملل و النحل، ج -٥

 .۱۲۴ ، ص۲ مقاالت اإلسالمیین، أشعری، ج -٦

 .۱۲۵ ھمان، ص -٧
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با آنھا » اعتزال« کرا وی در مسلیردند؛ زکتالش » دیدبن ولیزی«دن یرس قدرت
 .١ر بود!کھمف

ن یمان برپا بود، معتزله چنیفر و اکن خوارج و مرجئه در مسأله یه بکی یجدا -۶
 .٢ن آنھا قرار دارد!یه بکافر، بلکار، نه مؤمن و نه کردند: مسلمانان گناھکم کح

ز، یات، در رابطه با اختالف اصحاب با ھم و مسأله خالفت نین نظریعالوه بر ا
ی از یکه: کبود » بن عطاء واصل«ن قول یردند.. اکنظراتی را بدون خوف و ھراس صادر 

م ییم بگویتوان ن نمییقین، فاسق بودند، اّما به یر در جنگھای جمل و صفیدو جانب درگ
ه، در یر و معاویگفتند: اگر علی و طلحه و زب ن آنھا مییفاسق است.. بنابرا یکدام که ک
را احتمال یم؛ زیریپذ ای از سبزه شھادت دھند، آن را نمی شگاه ما به دستهیپ

گفت: ھر دو جانب فاسق بودند!..  می» دیعمروبن عب«رود!..  شان می بودن ھمگی فاسق
بعضی از آنھا، عمر را  دادند، حّتی د قرار مییمورد اعتراض شد ٣زیرا ن سآنھا عثمان 

داند! اضافه بر آن، گروھی از معتزله از مأخذ قانون  ش قرار مییز مورد طعن و لعن خوین
 .٥ردند!ک را ساقط می» اجماع« ٤و» سّنت«اسالم، 

 سّنت و جماعت: اهل
سّنت و  اھل«و... نبود، اسمی ھم از » عهیش«و » خوارج«ه اسمی از کتا زمانی 

عنی ی -افته ی لکین چند گروه تشیات ایرغم نظر مسلمانان، علی نبود.. مابقی» جماعت
ای را قائل نشدند و بر ھمان روش و  هیچ نظریھ -عه، مرجئه و معتزله یخوارج، ش

ن گروه زمانی دارای اسم یو اصحابش بر آن بودند.. ا صه پیامبر کای ماندند  رهیس
ا برخی از آنھا بودند یحاب و ه مخالف اصکی یعه، از آنجایه خوارج و شکد یمسّمی گرد
 افتند.یل کیودند، تشنم ر مییفکن و تیو آنھارا تلع

                                           
 .۲۵۵ تاریخ الخفالء، سیوطی، ص -۱۹۳ ص ،۲ مروج الذھب، مسعودی، ج -١

 .۹۴-۹۵ الفرق بین الفرق، بغدادی، ص -٢

 .۳۴ ، ص۱ الملل و النحل، ج -۱۰۰-۱۰۱ ھمان، ص -٣

 . ۴۰ ، ص۱ الملل و النحل، ج -۱۳۳-۱۳۴ الفرق بین الفرق، ص -٤

 ۱۳۹-۱۳۸ الفرق بین الفرق، ص -٥
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 کوچکعه، مرجئه، معتزله و چند گروه یر از خوارج، شیدر واقع، مابقی مسلمانان غ
امبر و جماعت یسّنت پ اھل«به گروه  -ه و... یه، قدریه، جبریل جھمیاز قب -گر ید

ر یرند و آنھا و سایپذ ن را مییخلفای چھارگانه راشدنام گرفتند.. آنھا خالفت » اصحاب
ه کی یدانند؛ نه معصوم و لذا در مورد جنگھا را عادل و صادق می صاصحاب پیامبر 

ر یفکدام از آنھا را تکچ یسّنت ھ واقع شد، اھل سن خود اصحاب بعد از قتل عثمان یب
طرف معتقد بوده و مان دو یه به عدالت و صدق اکنند، بلک رده و نمیکق نیا تفسی

دھند؛  داده و می س ین جنگھا، حق را به جانب علیه در تمام اکھستند، ھر چند 
مان یره با او، پشکو مذا س یی با علیارویبعد از روبر یه خود طلحه و زبکچنان

ز از ین لشه یردند، و عاک کدان جنگ را تریگشته و به اشتباه خود پی برده و م
 .١ست!یار گریاند، بس ه آوردهکچنانمان گشت و یروش خود پش

أن «ه گفت: کرد کت یعه آمده است: جعفرصادق از پدرش باقر روایت شیدر روا

ه: إنا مل نقاتلهم عىل التكفري ومل يقاتلونا عىل التكفري لنا، كان يقول ألهل حرب÷ عليا

 ٢ھمانا درباره سپاه جمل فرمود: ÷علی « .»رأوا أهنم عىل حقولكنا رأينا أنا عىل حق و

م یدیه ما دکردند، بلکر با ما جنگ نیفکز به خاطر تیم و آنھا نیدیر با آنھا نجنگیفکما به خاطر ت

 .»شان بر حق ھستند!یه اکدند یم و آنھا دیه ما برحق ھستک
گری را از امام صادق و او ھم از یت دیروا -عه یاز علمای بزرگ ش -ری قمی یحم

سب أحدا من أهل حربه إىل مل يكن ين ÷إن عليا «ن صورت آورده است: یامام باقر بد

سی را از کچ یھ ÷علی « .٣»لكن يقول: هم إخواننا بغوا عليناالرشك وال إىل النفاق و

ه فرمود: آنھا برادران ما بودند و بر ما کو نفاق نسبت نداد، بل کد به شریه با آن جنگکسپاھی 

 .»ردند!کبغاوت و شورش 

                                           
، ۷ کثیر، ج البدایة والنھایة، إبن -۱۲۲-۱۲۳ ص، ۲ األثیر، ج إبن -۴۱۵ ، ص۳ الطبری، ج -١

 .۲۰۷ ، ص۱ عبدالبر، ج اإلستیعاب، إبن -۱۶۲ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۲۴۷تا۲۴۰ ص
 ، چاپ ایران.۴۵ قرب األسناد، حمیری قمی، ص -٢

 ھمان. - ٣
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يوم الصفني سمع عىل يوم اجلمل و«اند:  ن آوردهیچنتب سّنی کت را ین روایھم

هم قوم زعموا أنا بغينا عليهم  رجال يغلوا ىف القول فقال: ال تقولوا إال خريا، إنام

 .١»زعمنا أهنم بغوا علينا فقاتلناهمو

رود (و  ش مییش از حد در سخن پیه مردی بکد ین شنیعلی در روز جمل و صف«
ست ین نید! جز اییزی مگویر چید)، پس علی فرمود: جز خیگو میر و ناسزا یفکآنھا را ت

ر کم و ما فیا ردهکنند ما بر آنھا بغاوت و شورش ک ر میکه فکه آنھا گروھی ھستند ک
 .»میا اند و لذا با آنھا از سر جنگ درآمده ردهکه آنھا بر ما بغاوت کم ینک می

د: یفرما د، مییگو سخن مین یه درباره صفکاش به اھل مصر آنگاه  ا در نامهیو 

احد، و دعوتنا ىف الظاهر أن ربنا وا التقينا القوم من أهل الشام، وكان بدء أمرنا إنو«

ال يستزيدوننا،  نستزيدهم ىف اإليامن باهللاّ، والتصديق برسوله، والإسالم واحدة، و

 .٢»األمر واحد إال ما اختلفنا ىف دم عثامن، و نحن منه براء

ی است و ما در یکه پروردگار ما و دعوت ما در اسالم، کم یرو شد بهما با گروھی رو«
ی نسبت به ین اّدعایز چنیم و آنھا نیستیق رسولش، از آنھا سرتر نیمان به خدا و تصدیا

زار یه ما از آن بکی است، تنھا اختالف ما بر خون عثمان است یکن ما یما ندارند، امور ب
 .»م!یامًال مبّرا بودکو 

رش که و لشین به معاوید گروھی از اصحابش در روزھای جنگ صفیشن هکزمانی 
 ند، فرمود:یگو دشنام و ناسزا می

ذكرتم حاهلم كان إنى أكره لك أن تكونوا سبابني، ولكنكم لو وصفتم أعامهلم و«

هم احقن دماءنا أبلغ ىف العذر، و قلتم مكان سب ىف القول، وأصو بكم إياهم: اللّ

احلق من يننا و بينهم، واهدهم من ضاللتهم حتى يعرف أصلح ذات بودماءهم، و

 .٣»العدوان من هلج بهجهله، و يرعو عن الغى و

                                           
 -۷۳ ، ص۱ عساکر، ج تھذیب، إبن -۱۳۵ المنتقی، ذھبی، ص -۶۱ ، ص۳ تیمیة، ج السنة، إبن منھاج -١

 .۱۷۳ ، ص۸ السنن الکبری، بیھقی، ج
 ھمان.  -٢

 . ۱۹۷اإلسالم، خطبه  البالغة، شرح فیض نھج -٣
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رده و کان یشان را بیارھاکن اگر یکد، ولیه شما دشنام دھکمن دوست ندارم «
تر و رساتر است، و  غید، در گفتار بھتر و در مقام عذر، بلیردک ادآوری مییحالشان را 

شان را یا! خونھای ما و اید: بار خداییدادن به آنان بگو به جای دشنام هکبھتر آن است 
شان برھان تا  ان ما و آنھا را اصالح نما، و آنان را از گمراھییختن حفظ فرما، و میاز ر

فته گمراھی و یه شکس که نسبت به حق نادان است، آن را بشناسد و آن کسی ک
 .»ستد!یدشمنی است، از آن بازا

ند: ک ن سفارش مییچن صّلی درباره اصحاب پیامبر کگر به طور ید ییو در جا

هم ال تسبوهم، فإهنم أصحاب نبيكم، و، ص أوصيكم ىف أصحاب رسول اهللا«

أصحابه الذين مل يبتدعوا ىف الدين شيئا، و مل يوقروا صاحب بدعة، نعم! أوصانى 

 .١»ىف هؤالء ص رسول اهللا

را ید! زیینم! آنھا را ناسزا نگوک سفارش می صشما را در مورد اصحاب رسول خدا «
چ ین ننھادند و ھیچ بدعتی در دیه ھکامبرتان ھستند.. اصحابی یآنھا اصحاب پ

ن افراد، مرا سفارش یبدعتگذاری را احترام نگذاشتند.. آری! رسول خدا درباره ھم
 .»فرمود

داشت و ی به شّدت رواج ین فرق مختلف، ناسزاگویه در بکه یام در دوران بنی
در حّق  /زیدادند، عمربن عبدالعز ن را دشنام میین جمل و صفیی از طرفیکدام کھر

تلك دماء طهر اهللاّ عنها أيدينا فنطهر «ن و... گفت: یشتگان جنگھای جمل و صفک

 .٢»عنها ألسنتنا

نمود، پس ما زبانھای  کمان را از آنھا پایه خداوند دستھاکی بودند یآنھا خونھا« 
 .»م!یگردان می کاز آنھا پا زیخود را ن
سّنت، در  ه به اعتقاد اھلکل و اجتھاد بودند ین دارای تأویدام از طرفکن، ھریبنابرا

را یش به خطا رفته بودند؛ زیه در اجتھاد خویصواب بود و بق س ین مورد، اجتھاد علیا

                                           
 .۶۲۱ ، ص۲ حیاة القلوب، مجلسی، ج -١

 .۳۶۱ ، ص۱۱ حجر، ج تھذیب التھذیب، إبن -٢
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 بن عثمان، علی یدانند.. آنھا معتقدند در مورد قاتل از آنھا را معصوم نمی یکچ یھ
 .١ردکح عمل یصح

                                           
دکتر یوسف «سّنت در این مورد دارای نظرات گوناگونی ھستند؛ مثًال  بعضی از علمای اھل -١

 گوید: می» اإلیمان و الحیاة«در کتاب خود  »القرضاوی
اش را محاصره  پیش گرفت... شورشیان خانه س بن عّفان روشی را که امیرالمؤمنین عثمان« 

بن سبای یھودی کار خودش را کرده است، و افرادی را برای شورش مسّلحانه بر  اند، عبدالّله کرده
ّما خلیفه از این که زور را با زور پاسخ بگوید، ابا و علیه خلیفه پیر و سالخورده تحریک نموده است.. ا

خودداری کرد و حاضر نشد با اسلحه به جنگ اسلحه برود، ھرچند که به ریختن خونش بینجامد.. 
از او  س زره پوشید و شمشیر حمایل کرد، عثمان سبن عمر عبدالّله -الدار  یوم -گویند: در آن روز 

برود و سالح را بر زمین بنھد و دست از دخالت در این امر بکشد، اش بیرون  قول گرفت که از خانه
اند،  بر او وارد شد و گفت: این انصارند که بر در خانه ایستاده س او ھم چنین کرد.. زیدبن ثابت

توانیم بار دیگر انصار الّله بشویم! گفت: نیازی ندارم، دست  سخن ما این است که اگر تو بخواھی، می
 بردارید!.

کند باید از من  مربن ربیعة گفت: من در خانه عثمان نزد او بودم، گفت: از ھرکس که فکر میعا 
دارد و سالح بر زمین بگذارد!  شنوی داشته باشد و فرمانبرداری کند، قول بگیرد که دست نگه حرف

نگذاشت که ما پاسخ  سھمه سالحھایشان را بر زمین گذاشتند.. بعضی از یارانش گفتند: عثمان
ھایمان  زدیم که از سرزمین نان را بدھیم! اگر عثمان به ما اجازه داده بود، آنچنان به آنان ضربت میآ

بیرون بروند.. به این ترتیب، خلیفه خونریزی را نپذیرفت، ھرچند که در مقام یاری او و دفاع از او 
م خویش باشد و خواست شورشیان با حکمت و موعظه حسنه و جدال بالتی ھی أحسن از اقدا

 منصرف گرداند.
یک روز بر روی بام آمد و خطاب به شورشیان گفت: ریختن خون یک فرد مسلمان جز در سه مورد  

گناه  روا نیست: کفر پس از ایمان، زنای پس از احصان (با وجود زن یا شوھرداشتن)، یا کسی را بی
 ه بدھند!.شود؟ پاسخی نداشتند ک کشتن.. آیا ھیچ یک از این موارد شامل من می

دانید که پای مرا در زنجیر بگذارید،  یک بار ھم خطاب به آنان گفت: ای مردم! اگر به حق می 
خواھم، و اگر به من  ام، از خدا آمرزش می بگذارید! پاسخی ندادند.. آنگاه گفت: اگر من ستم کرده

شمشیر بکشند و از اند، من بخشیدم!.. خلیفه به شکیبایی متوّسل شد، حاضر نشد ھم که  ستم کرده
 او حمایت کنند تا باالخره شورشیان زمین را با خونش رنگین کردند..

کنی که عثمان را  گفت: چگونه این کار خودت را توجیه می س طالب بن أبی معبد خزاعی به علی 
اش نکردی؟ گفت: عثمان، امام بود و از کشتار و پیکار نھی کرد و گفت: ھرکس  کشتند و تو یاری

جنگیدیم، نافرمانی او کرده و  ش را از غالف بیرون بکشد، از من نیست! اگر به حمایت او میشمشیر
معصیت کرده بودیم! معبد گفت: عثمان چه توجیھی داشت که گذاشت تا او را کشتند؟ گفت: 
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بن  ن از نماز فارغ شد، فرزندش حسنیرالمؤمنیچون ام«اند:  عه آوردهیات شیروا
ست و گفت: من ینار او نشست، سپس گرکبه سوی او رفت و  -ھما الّسالم یعل -علی 
ه کاش ادامه داد... و گفت: ای پدر! ھنگامی  هیم و به گریتوانم با تو سخن بگو نمی
ه خالفت را کردند کشته شد و مردم صبحگاھان به سوی تو آمده و از تو تقاضا کن عثما

ری تا ھمه مردم در تمام آفاق از تو یه نپذکردم کری، من به تو اشاره یبه عھده بگ
د، یر به سوی بصره به تو رسیه خبر خروج طلحه و زبکز ھنگامی ینند و نکاطاعت 

نی و با آنھا به جنگ نپردازی! و یات بنش خانه نه بازگردی و دریه به مدکردم کاشاره 
نه خارج شوی تا اگر او یه از مدکردم که عثمان محاصره شد، به تو اشاره کھنگامی 

ردی! کن امور رأی مرا قبول نیاز ا یکچ ینه نباشی.. اّما تو در ھیشته شود، تو در مدک
ه منتظر بمانم تا ھمه مردم در تمام آفاق اطاعتم کنیپاسخ داد: اّما درباره ا ÷علی 

نه حضور دارند و یه و مدکه در مکن و انصار یسانی است از مھاجرکعت حق ینند، بک
م شوند و اّما یم شدند، بر ھمه مردم واجب است، راضی و تسلیچون آنھا راضی و تسل

ن اّمت ی، درباه ادادم ار را انجام میکن یبازگشتم به خانه و نشستن در خانه، اگر ا
ل یندگی تبدکن اّمت به پرایفتد و وحدت ایه تفرقه بکنیرده بودم و از اکر کرنگ و مین

ه عثمان محاصره شده بود، کنه ھنگامی یخاطر نبودم. اّما خروجم از مد شود، آسوده
ز مانند عثمان مورد احاطه مردم قرار یه من نکان داشت در حالی کم امیچگونه برا

ه من از تو به آن کگفتن درباره امری  ! پس ای پسرجان! خود را از سخنگرفته بودم؟
 .١اند تر آورده لی مفّصلکتب سّنی به شکت را ین روایھم». داناترم، بازدار!

                                                                                                       
نَا۠ بَِباِسٖط لَ�ِۢن �ََسطَت إَِ�َّ يََدَك ِ�َۡقُتلَِ� ﴿ھمان توجیھی که پسر آدم (ھابیل) به برادرش گفت: 

َ
َمآ �

َ رَبَّ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  َخاُف ٱ�َّ
َ
ٓ أ ۡ�ُتلََكۖ إِّ�ِ

َ
حّتی اگر تو دست به سوی من . «]۲۷[المائدة:  ﴾٢٨يَِدَي إَِ�َۡك ِ�

دراز کنی تا مرا بکشی، من دست به سوی تو دراز نخواھم کرد تا تو را بکشم، من از خدایی که 
(اإلیمان و الحیاة (نقش ایمان در زندگی)، دکتر یوسف !». ترسم پروردگار جھانیان است، می

 ).۴۵۷تا۴۵۵ القرضاوی، ترجمه محسن ناصری، ص
األمالی،  -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۳۲ بحاراألنوار، مجلسی، ج -۱۴۵ (أخبارالطوال، أبوحنیفه دینوری، ص -١

 ). ۳۲ ، ص۲شیخ طوسی، جزء
، ۳ األثیر، ج إبن -۳۳۳-۳۳۴ ، ص۷ یر، جکث البدایة والنھایة، إبن -۴۰۶-۴۰۷ ، ص۳ الطبری، ج -

 .۱۵۷ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۱۱۳-۱۱۴ ص



 ٥٨٥  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسالم

 

 

را اصل و اساس قرار داده و » قرآن«ه آنان کن است یسّنت و جماعت ا ژگی اھلیو
ر نشده و کھر آنچه در قرآن ذپندارند و  ل قرآن مییرا شرح و تفص صپیامبر» سّنت«

دانند.. آنھا معتقدند  ن و اطاعت از آن را واجب مییدر سّنت آمده باشد، آن را جزو د
اند،  ردهکده و بر آن اجتماع یفھم» سّنت«و  »قرآن«از  صه ھرآنچه صحابه پیامبر ک

ردن آن ضروری است.. احدی از مسلمانان حق ندارد بر خالف قضاوتھای ک قبول
اند، آن را  ه اصحاب بر آن اجماع و اّتفاق داشتهکای  آنان رأی دھد.. ھر مسأله» اجماع«

ه اصحاب ھمان کن یل ایدانند؛ به دل قطعی دانسته و اختالف در آن را ضاللت می
ی داشته و یآشنا -عنی قرآن و سّنت ی -ش از ھمه با زبان وحی یه بکسانی ھستند ک

و  صت پیامبر یاند؛ لذا با توّجه به ترب رفتهن را فراگید صمًا از رسول خدا یمستق
را  صگری، منظور و مقصود پیامبر یس دکش از ھر یمجالست با او، آنان ب

سّنت  اھل«اند.. عّلت نامگذاری  دهیه آنان فھمکن ھمان است ین، دیبنابرا .١اند دهیفھم
تاب خدا، به سّنت کمان به یه آنان پس از اکن است یھم  ن لقب ھمیبه ا» و جماعت

ت قائلند و معتقدند یاھّم  -ن یرضی الّله عنھم أجمع -و جماعت اصحاب  ص  رسولش
را،  صبھتر از ھمه مردم و منظور رسول خدا  صه منظور قرآن را رسول خدا ک

بوطه تابھای مرکتوان به  ن رابطه مییاند!.. در ا ردهک کگران دریش از دیاصحابش ب
 رد.کرجوع 

* * * 

 ها: ر در جواب نامهسخن آخ
عه یرامون اختالفات شیجانی، پیتابھای تکان جواب به یه در بکن بود مطالب بنده یا

ام  انی جواب نامهیات پاکتاب، سخن آخر خود را با ھمان نکن یان ایو سّنی آمد.. در پا
نًا متوّجه خوانندگان گرامی یرسانم و ھمان جمالت را ع ام به اتمام می عییبه دوست ش

 نم:ک می

                                           
ْۖ �ن تََولَّۡواْ فَإِ�ََّما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ ﴿فرماید:  قرآن می -١ [البقرة:  ﴾فَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهَتَدوا

اید، ایمان بیاورند،  صحاب پیامبر) به آنچه که ایمان آوردهاگر (تمام مردم دنیا) ھمانند شما (ا. «]۱۳۷
اند و اگر (به شما) پشت کنند، جز این نیست که در اختالف و سرگشتگی خواھند  آنگاه ھدایت شده

 ».افتاد
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د.. در جواب یای خود مالحظه فرمود صفحه۴۸مطالب بنده را در رابطه با نامه 
 ه:که به شما دادم، معلوم شد کای  صفحه۷۰

گاه بر غ معصوم صپیامبر  -۱ چگونه یب امور نبوده و خداوند ھیبالذات و ذاتًا آ
فش ننھاده و تمام ین نوع در وجود شریاز ا -مافوق بشری  -تی یخاص
شده است و ھرچند  ت وحی مییھا، محدود به ھدا نهین زمیش در ایھا ییتوانا

ن انسانھا مبّدل یو اطاعت امرش، به واالتر -متعال -در پرتو ارتباط با خداوند 
فوق «است، اّما وجودی » أسوه«ن نظر، برای ھمه مسلمانان یگشت و از ا

، به نداھای اوردیند، معجزه بکقانون وضع » شیاراده خو«ه بتواند به ک» انسان
 نی را نجات بخشد و... نبوده است.د، گرفتارایان پاسخ گویداع

لی یچ دلیھ -از طرف خدا  - صنی توّسط پیامبر یبه جانش س ین علییتع -۲
ن صحابه بوده، ولی یاز بزرگتر س یتاب و سّنت وجود ندارد و ھرچند علکدر 

را یاند؛ ز هنبود صومت پس از پیامبر کنش او برای حیمسلمانان ملزم به گز
نی و یت دیًا نه افضلین مورد وجود داشته و ثانیدر ا صاّوًال نه نّصی از پیامبر 

 ومت است.کافی برای حکخالقی، شرط علمی و ا
لت ی، اگر چه با فضس یاز فاطمه گرفته تا تمام فرزندان عل صخاندان پیامبر  -۳

ق یطر بتوان از» فقط«ن را یه دکسانی کن و یو محترمند، ولی شارعان د
ز از طرف خداوند به آنان یه خاّصی نیاند و عط شان و آثارشان آموخت، نبودهیا

 ا خشمشان، ھمواره خشم خدا ویه بتوانند، حاجات برآورند و کاعطاء نشده 
 شان، خوشنودی خدا باشد. خوشنودی

ن علی و یتی بیچگونه ضّد یان است، ھیعین شیه در بکجی یبرخالف باورھای را -۴
 -برای خلفاء  س یه علکوجود نداشته، بل -رضی الّله عنھم  -ه گان خلفای سه

ل نموده و آنان یشان ھمواره تجلیاحترام قائل بوده و از ا -عه یات شیطبق روا
، خادم به اسالم و دلسوز به امور صات قرآن و سّنت پیامبر یرا ھماھنگ با آ

 دانست. ن مییمسلم
» نیینصوص و قوان«و » قرآن«مسلمانان، اإلتباع برای  اإلطاعه و واجب الزم -۵

» ناً یقیقطعًا و «خارج از قرآن ولی ھماھنگ با آن،  صه توّسط پیامبر کاست 
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د، نظرات شخصی یس بگوکن مقوالت، آنچه ھر آن یصادر گشته و خارج از ا
 ا غلط و مضّر باشند.ید، و یو مف حین است صحکه ممکاست 

ن است و ینادرست و خرافات خالف دث یعه و سّنی، مملو از احادیتب شک -۶
» سّنت«و » قرآن«را به  یکد مطالب ھریص سره از ناسره در آنھا بایبرای تشخ

 رفت.یه منطبق بود، پذکدر صورتی  رد وکعرضه  صقطعی رسول خدا 
 -عبادت خدا  -» خداپرستی«و  -معرفت خدا  -» خداشناسی«ن یاسالم د -۷

ن یش، تقوای الھی به معنی شناخت قوانمال انسان و نجاتکاست.. تنھا در راه 
با خداست.. » میمستق«اش و ارتباط  خدا و اطاعت از آنھا و دوری از نواھی

اء، امامان و یاء، اولیاعم از ارواح انب -قراردادن ارواح مردگان » لهیوس«
ض یو آنھا را باب ف -سبحان  -در عبادت و دعا به درگاه خداوند  -امامزادگان 
ه کاری است کقًا یانت اسالم دور است و دقیمقام خدا دانستن، از د الھی و قائم

 ردند.ک شان مییش با بتھاین قرکیرمش
نجانب و اختالف اصلی ما با ھم است.. من از یموارد ھفتگانه فوق، اساس سخن ا

ری و قلبی گذشته کنات و مأنوسات فینم، ساعتی خود را از تلقک جنابعالی تقاضا می
رده، کعمل  د.. اگر بنده تند گفته و بدیشیندیات به دّقت بکن نیدر افارغ ساخته و 

د!! ولی وای بر ید و مرا رسوای خاّص و عام سازید به حسابم برسیتوان ست؛ مییمھم ن
ن خداوند را به نام یو راست کن پاییم و مطالبی جز آینکف ین خدا را تحریما! اگر د

ھمانگونه به  -د یوبکد سنگ بیتوان می م!.. به دھان بندهیل دھین به مردم تحوید
 .د داد؟!یولی جواب خدا را چه خواھ -اند!  دهیوبکاری سنگ یدھان بس

ا به ھنگام حضور در یم!.. آیمعتقد» آخرت«به  -ھر دو  -خوشبختانه من و شما 
ا یم، یق علی و حسن و فاطمه و... نخواندیه خدا را از طرکنیبرای الھی، از اکمه کمح

ر و عمر و عثمان کا لعن أبوبیم، یارت قبورشان نرفتیا به زیم، یختینر کمه اشبرای فاط
م و... از یردکت نکشان شریا در عزاداری برایم، یردکن صر صحابه رسول خدا یو سا

ت حّق و انصاف ید: چرا رعایا خواھند پرسیشود؟! و  ل امور، بازخواستی میین قبیا
فتگی نسبت به یھا و شیه وابستگیقرآن، برپا افی درکق و بررسی ید و بدون تحقیردکن

شان را به عنوان یاز ا -» مجعول«و چه بسا  -» منقول«د و نظرات یتھا، عقایشخص
 .د؟!یمقاصد قرآنی به مردم عرضه داد
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ا خدا ما را یتر شد؟! آ ت از اطاعت امر خدا بر ما واجبیب چرا مھر و عالقه به اھل
م و به ھدف یت شویتش تربیست خود در پرتو ھداخوا ا مییخواست  فته بزرگان مییش

د و صحنه آخرت را در نظر ینکن مطالب توّجه یم؟!.. خوب به اییل آیش نایخلقت خو
 .د داشت؟!ید چه پاسخی برای خدا خواھینید و ببیاوریب

ست؟ یای اجتماعی ما در چیالت و بالکن مشیشه تمامی ایه رکد یو اگر از من بپرس
شدن به  با قائل ص  امبر خدایر خداست!! به پیدر عبادت غه: کن است یجواب ا

ازده یو  س ینی علیدند و سپس با افسانه جانشیت بخشیالوھ» عصمت ذاتی«
الدشان، عزاداری در یشان تسّری دادند و شادی در م ت را به ھمهیفرزندش، آن الوھ

ھا  ارت آن بارگاهیا شھادتشان، گنبد و بارگاه ساختن بر مقابرشان، به زیسالروز وفات 
ردن و ک شان آوردن، سفره به نامشان پھنیرفتن و ضّجه و زاری بر آنھا زدن، نذورات برا

چ یه به ھکدھد  ل میکین مردم را تشیدادن، محتوای مذھب ا بیروضه پشت روضه ترت
 .ست!یپرور ن تیوجه شخص

و خود را  ن بساط بوده و ھستند،یدار ا هکه معرکانی ھم یطبعًا آخوندھا و روحان
» دیتقل«شوند و فلسفه  ت را صاحب میین الوھیدانند، قسمتی از ا بان آن ائّمه میینا

فه یگر با القاء وظید آورده و از سوی دیشان پدیری مردم را نسبت به اکنظام چا
ه به نام حّق که یو وجوھات شرع -اسب کخمس أرباح م -الّله  دادن به خلق» خمس«

دگاه قرآن و سّنت یه ھمه از دک -نند ک آوری می ر اوھام، جمعیامام و رّد مظالم و سا
آنچه در طول » کمل«رسد به  ابند و میی نوعی استقالل اقتصادی می -وم است کمح
است، و  کمردم را مال» مال«و » رکف«ه کای به وجود آمده  ده است!.. طبقهیخ رسیتار

شان یومت را براکاه حری ریگذارند و با باجگ ن مییگاھی ھم دست در دست سالط
رند و با یگ ز قرار مییدر رأس ھمه چ -چون امروز  -ز یسازند و زمانی ن ھموار می

زار یزده و ب» نیاسالم راست«ن مردم را از ین چنیتصرفات و اعمال گوناگون خود، ا
 .نند!!ک می

و » زور«و » زر«با اّطالعات محدودش از قرآن، مثّلث شوم » عتییتر علی شرکد«
عی او اجازه نداد تا یھای شید و دلبستگیرا اساس بدبختی مردِم تحت ستم نام» ریتزو«

، »عصمت«ه از نظر بنده: ک، کن ملین مثّلث را در ایربنای ایبه عمق فاجعه بنگرد و ز
ل داده کیتش س ینی علیبوده و مثّلثی حول باور غلط جانش» خمس«، و »دیتقل«

ن یه در انحراف از دکن اساس بدبختی ماست یص دھد.. آری برادر! ایاست، تشخ
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ل و یاسالم اص«انت به یه در ازای خکم و خسارتی است یا دهین خدا به آن رسیراست
م و ید به جای لجاجتھا خود را در برابر خدا خالص سازییایم!.. بیپرداز می» نیراست

و انحرافات ھا یه امانت الھی نزد ماست، از مظلمه آلودگکدست در دست ھم، اسالم را 
د روشن نبود، ولی خداوند یه باکد تا به حال بعضی مسائل برای ما چنانیم، شایساز کپا

ه کم یا طی واقع شدهیآورد.. در شرا ش مییپ» حوادث«ت بندگانش یت و تربیبرای ھدا
مان تحت سؤال است.. ینون اساس اعتقادات و باورھاکم و ایردک رش را ھم نمیکقبًال ف

ه در کد یخواند و ام می» ارزشھا«ه ما را به بازنگری در کگ الھی است ش بزرین آزمایا
ن یم و خود و اجتماعمان را از ایوند ببندیم و با حق پین بازنگری به حق برسیا

 .م آمد؟!یش بزرگ الھی برخواھیا به راستی از عھده آزمایم.. آیھا برھانیدیانحرافات و پل

الم    بركاتهورمحة اهللاّ و عليكموالسّ





 
 

 مصادر و مآخذ

 مصادر و مآخذ شیعه:
 جانی سماوی،چاپ قم.یت شدم، محّمد تیآنگاه ھدا -۱
 طبرسی، چاپ قم. خیاإلحتجاج، ش -۲
  ران.یشوشتری، چاپ ا إحقاق الحق، -۳
 روت.یب عی، چاپ بغداد.ینوری شیأخبار الطوال، د -۴
 د، چاپ نجف.یخ مفیاإلختصاص، ش -۵
 ز.یچاپ تبر ه، چاپ تھران.یبابو الخصال، إبن -۶
 ران.ید، چاپ ایخ مفیاإلرشاد، ش -۷
گاھ -۸  روت.یب جانی سماوی،ید، محّمد تیان بپرساز آ
 چاپ قم. خ طوسی، چاپ تھران.یاإلستبصار، ش -۹

 محّمد، چاپ قم. اسرار آل -۱۰
 چاپ تھران. عتی،یشناسی، علی شر اسالم -۱۱

 ران.یچاپ ا ،اشف الغطاءک ، آلأصل الشيعة وأصوهلا -۱۲
 ران.ید ایه، چاپ تھران. و جدیبابو اإلعتقادات، إبن -۱۳
  ران.یإعالم الوری، طبرسی، چاپ ا -۱۴

 روت.ین، چاپ بی، محسن أمالشيعةان یأع -۱۵
 روت.یاألغانی، اصفھانی، چاپ ب -۱۶
 األمالی، طوسی، چاپ قم. -۱۷

 ، چاپةمغنين، محّمدجواد یرالمؤمنیأم -۱۸

 ،د نعمةالّله جزائرییس، األنوار النعامنية -۱۹
  چاپ قم. د، چاپیخ مفیأوائل المقاالت، ش -۲۰
 جانی سماوی، یسّنت واقعی، محّمد ت اھل -۲۱
 قان، حّلی، چاپ نجف.یاإل -۲۲
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  روت.یوب،چاپ بک نیتر زرکبامداد اسالم، د -۲۳
 مپانی کخ مجلسی، چاپ یبحار األنوار، ش -۲۴
 روت.یچاپ ب عی،یخ مروج الذھب، مسعودی شیتار -۲۵
  روت.یعقوبی، چاپ بیخ یتار -۲۶
 ران.یخ عّباس قمی، چاپ ایتتمة المنتھی، ش -۲۷

 ران.ینی، چاپ ای، خمالوسيلةر یتحر -۲۸
 ران. یتحفة األحباب، عّباس قمی، چاپ ا -۲۹
 الّلھی، تیدمحّمد آیخ، سیر تاریع در مسیتش -۳۰
 ر البرھان، بحرانی، چاپ تھران.یتفس -۳۱
 قم. ران.یی، چاپ ایان، خویر البیتفس -۳۲
  خ طوسی، چاپ سنگی.یان، شیر التبیتفس -۳۳
  ر روح الجنان، أبوالفتوح رازی، چاپیتفس -۳۴
  ران.یاشانی، چاپ اکض یر الصافی، مّالفیتفس -۳۵
  م ھند.یقد ران و چاپیری، چاپ اکر حسن العسیتفس -۳۶
  ران.یاشی، چاپ ایر العیتفس -۳۷
  ر القمی، أبوالحسن قمی، چاپ نجف.یتفس -۳۸
  روت.ی، چاپ بخ طبرسییان، شیر مجمع البیتفس -۳۹
 اشانی، چاپ تھران.کالّله  ن، فتحیر منھج الصادقیتفس -۴۰
  روت.یی، چاپ بیزان، طباطبایر المیتفس -۴۱
 ، چاپ قم.زیی، عروسی حونیر نورالثقلیتفس-۴۲ -۴۲
 ران.یص الشافی، طوسی، چاپ ایتلخ -۴۳
 ران.یه و اإلشراف، مسعودی، چاپ ایالتنب -۴۴
 تھران.ح المقال فی علم الرجال، ممقانی، چاپ یتنق -۴۵
  ران.یام، طوسی، چاپ اکب االحیتھذ -۴۶
 ران.یه، چاپ ایبابو جامع األخبار، إبن -۴۷

  لی حائری، چاپ چاپ تھران.ی، اردبةجامع الروا -۴۸
 خ مجلسی، چاپ تھران.یون، شیجالء الع -۴۹



 ٥٩٣  مصادر و مآخذ

 

 

 لی، تھران.ی، مقّدسی اردبحديقة الشيعة -۵۰
 ران.ین، مجلسی، چاپ ایقیحق ال -۵۱

 ران.ینی، چاپ ای، خماحلكومة اإلسالمية -۵۲
 ن، مجلسی، چاپ تھران.یة المتقیحل -۵۳
 نی، مرتضی مطھری، چاپ تھران.یحماسه حس -۵۴

 القلوب، مجلسی، چاپ تھران. ةایح -۵۵

 ران.ی، حّلی، چاپ ااخلالصة -۵۶
  ی، چاپ تھران.ینی طباطبایخ، مصطفی حسیانت در گزارش تاریخ -۵۷

 روت.ین، چاپ بی، محسن أمالشيعةالمعارف  ةدائر -۵۸
 ی، چاپ تھران.ینی طباطبایمصطفی حسراھی به سوی وحدت اسالمی،  -۵۹
  داود، چاپ نجف. رجال أبی -۶۰
 خ طوسی، چاپ نجف.یرجال ش -۶۱
 ربالء.کشی، چاپ کز الیرجال عبدالعز -۶۲
 رجال النجاشی، چاپ قم. -۶۳
  نی، چاپ قم.یلکخ یالرسائل، ش -۶۴

 ران.یا رزا حسن حائری إحقاقی، ، چاپیمان، میاإلرسالة  -۶۵
 روضات الجنات، خوانساری، چاپ قم. -۶۶

  ران.یرخواند، چاپ ایالصفا فارسی، مروضة  -۶۷

  شابوری، چاپ قم.ین، فتال نیالواعظروضة  -۶۸
  ران.یچاپ ا ن، محّمدصادق نجمی،یحیری در صحیس -۶۹

  ران.یالھدی، چاپ ا ، مرتضی علماإلمامةالشافی فی  -۷۰
 روت.یب ات، محّمد جعفر اسالمی،یشأن نزول آ -۷۱
  شرائع اإلسالم، جعفربن حسن، چاپ نجف. -۷۲
  م، حّلی، چاپ تھران.شرائع اإلسال -۷۳

 نجف. د، چاپیالحد ، إبن أبیالبالغة شرح نھج -۷۴
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 ران.یچاپ ا ثم بحرانی،یم ، إبنالبالغة شرح نھج -۷۵

 ز.یچاپ تبر )، دنبلی،الدرة النجفية(البالغة  شرح نھج -۷۶

 روت.ی، صبحی صالح، چاپ بالبالغة شرح نھج -۷۷

  ت.یوکض اإلسالم چاپ ی، فالبالغة شرح نھج -۷۸

 محّمد عبده، چاپ مصر.، البالغة شرح نھج -۷۹
 تر موسی موسوی، چاپ نجف.کح، دیعة و التصحیالش -۸۰
 افی، محّمد باقر بھبودی، چاپ تھران.کح الیصح -۸۱
 ته ھند.کلکه، چاپ یفه سجادیصح -۸۲

  ران.ین، چاپ ایالعابد نی، زالصحيفة الكاملة -۸۳

 طاووس، چاپ قم. مذاھب الطوائف، إبنمعرفة الطرائف فی  -۸۴

 روت.یالمظفر، چاپ ب، محّمدرضا اإلماميةعقائد  -۸۵
 روت. یه، چاپ بیبابو علل الشرائع، إبن -۸۶

  ران.ی، چاپ نجف. اعنبة طالب، إبن أبی الطالب فی أنساب آل ةعمد -۸۷

 چاپ تھران. ران.یخ مجلسی، چاپ ای، شةاین الحیع -۸۸
 ران.یه، چاپ ایبابو ون أخبار الرضا، إبنیع -۸۹
 قم. ران.یوفی، چاپ اکالغارات، ثقفی  -۹۰
 ران.ینی، چاپ ایأمن یر، عبدالحسیالغد -۹۱

 ن موسوی، چاپ نجف.یحس ، نوبختیالشيعةفرق  -۹۲
 ران.یتاب، نوری طبرسی، چاپ اکف الیفصل الخطاب فی إثبات تحر -۹۳

 ، حّر عاملی، چاپ قم.مهمةـالالفصول  -۹۴

  صباغ، چاپ تھران. ، إبنمعرفة األئمةفی مهمة ـالالفصول  -۹۵
  الفھرست، نجاشی، چاپ نجف. -۹۶
 تھران. شی، چاپیقربر کا د علییقاموس قرآن، س -۹۷
 ری قمی، چاپ تھران.یقرب األسناد، حم -۹۸
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  نی، چاپ تھران.یلکخ یافی، شکال -۹۹
  ه، چاپ تھران.یبابو تاب الخصال، إبنک -۱۰۰
  تاب الخالف، طوسی، چاپ قم.ک -۱۰۱
 تاب الرجال، حّلی، چاپ نجف.ک -۱۰۲
  روت.یس العامری الھاللی، چاپ بیبن ق میتاب سلک -۱۰۳

 ران.ی، طوسی، چاپ االغيبةتاب ک -۱۰۴
 ه،یبابو ن و النعمة، إبنیمال الدکب تاک -۱۰۵
 شف األسرار، نوری طبرسی، چاپک -۱۰۶

 ربالء.ک،، چاپ تربئة األئمة األطهارشف األسرار و ک -۱۰۷

 روت.ی، اربلی، چاپ بمعرفة األئمةفی الغمة شف ک -۱۰۸

 ران. یدبن طاووس، چاپ ای، ساملحجةشف ک -۱۰۹
 نی و األلقاب، عّباس قمی، چاپ قم.کال -۱۱۰
 ن، شوشتری، چاپ تھران. یمجالس المؤمن -۱۱۱
 ران.یخ مجلسی، چاپ ایمجمع البحار، ش -۱۱۲

 األسرار، أبوالحسن فتونی، چاپ تھران.مشكاة األنوار و  ةمرآ -۱۱۳

 ران.یم ایالعقول، مجلسی، چاپ قد ةمرآ -۱۱۴
  ن موسوی، چاپ قم.یالد المراجعات، شرف -۱۱۵
 األفھام، عاملی، چاپ نجف. کمسال -۱۱۶
 الوسائل، نوری طبرسی، چاپ سنگی. کمستدر -۱۱۷
 روت.یرجب البرسی،چاپ ب ن، إبنیقیمشارق أنوار ال -۱۱۸

 ، عدنان بحرانی، چاپ نجف.الدريةمشارق الشموس  -۱۱۹
 رازی، چاپ تھران.یآزار ش تر بیکمشعل اّتحاد، د -۱۲۰
  ران.یه، چاپ ایبابو معانی األخبار، إبن -۱۲۱

 ران.ی، نراقی، چاپ اةمعراج السعاد -۱۲۲
 روت.ین، أبوالفرج اصفھانی، چاپ بیمقاتل الطالب -۱۲۳
 المقاالت و الفرق، سعد أشعری قمی،چاپ تھران. -۱۲۴



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٥٩٦

 

 ران.یمنار الھدی، علی بحرانی، چاپ ا -۱۲۵
 قم و ھند.  شھر آشوب مازندرانی، چاپ المناقب، إبن -۱۲۶
 المناقب، خوارزمی، چاپ نجف. -۱۲۷
 عّباس قمی، چاپ تھران. خیمنتھی اآلمال، ش -۱۲۸
 ه، چاپ تھران.یبابو ه، إبنیالفق حضرهیمن ال -۱۲۹
 انی، چاپ نجف.اشکض یمنھاج النجاة، ف -۱۳۰
 ران.یمنھج المقال، استرآبادی، چاپ ا -۱۳۱
 ران.یم ایخان سپھر، چاپ قد رزا تقییخ، میناسخ التوار -۱۳۲
 نصوص امامت (شاھراه اّتحاد)، علی قلمداران، چاپ تھران. -۱۳۳
 ران.ینقد الرجال، تفرشی، چاپ ا -۱۳۴
 ران.یاشانی، چاپ اکض یالوافی، ف -۱۳۵

 روت.ی، حّر عاملی، چاپ بالشيعةوسائل  -۱۳۶
 نی، چاپ تھران.یه، خمیفقت یوال -۱۳۷
 جانی سماوی، چاپ قم.یان، محّمد تیھمراه با راستگو -۱۳۸

 سّنت:  مصادر و مآخذ اهل
 ران. یعی، چاپ اینه اسالم، محّمد ربییآ -۱۳۹
 ل، چاپ زاھدان.یکن ھیق، حسنیر الصدکأبوب -۱۴۰
 ران.یروت و ایب ر الجصاص، چاپکام القرآن، أبوبکأح -۱۴۱
 روت.یب روت.یعبدالبر، چاپ ب عاب، إبنیاإلست -۱۴۲
 روز، فردا، محّمد أرغون، چاپیاسالم د -۱۴۳
 اسالم و توّھمات، مؤّلف، چاپ تھران.  -۱۴۴
 سالمة، چاپ سعودی.  املکة، یة علی المقدسات اإلسالمیاإلعتداءات الباطن -۱۴۵

  رسته، چاپ تھران. ، بنالنفيسةاألعناق  -۱۴۶
 روت. یأنساب األشراف، بالذری، چاپ ب -۱۴۷

 ، چاپ بغداد.وسف القرضاوییتر ک، دةایمان و الحیاإل -۱۴۸
 روت.یر، چاپ بیثک ث)، إبنیالحد ث (شرح إختصار علوم چاپیالباعث الحث -۱۴۹
 ات قم، عبدالّله غفاری، چاپ سعودی. یوالت آکبروتو -۱۵۰
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 ث الرسول، چاپ قاھره.یالتاج الجامع لألصول فی أحاد -۱۵۱
 روت.یخلدون، چاپ ب خ إبنیتار -۱۵۲
  روت.یر، چاپ بکعسا خ إبنیتار -۱۵۳
 روت.یطبری، چاپ ب، کخ األمم و الملویتار -۱۵۴
 روت.یر، چاپ بیثک ة، إبنیة و النھایخ البدایتار -۱۵۵
  ب بغدادی، چاپ تھران.یخ بغداد، خطیتار -۱۵۶

 روت.ینوری، چاپ بیدقتيبة  )، إبناإلمامة و السياسةخ الخلفاء (یتار -۱۵۷
 خ العرب و اإلسالم، محّمد دروزة، چاپ قاھره.یتار -۱۵۸
 روت.یر، چاپ بیاألث امل، إبنکخ الیتار -۱۵۹
 نی، چاپ تھران.یین، أبومظّفر أسفرایفی الد ریالتبص -۱۶۰
 ران.یر، امام فخر رازی، ایبکر یتفس -۱۶۱
 روت.یشاف، محمودبن عمر الزمخشری، چاپ بکر الیتفس -۱۶۲
  ر، چاپ قاھره.یثک م، إبنیر القرآن العظیتفس -۱۶۳
 تر مصطفی خّرمدل، چاپ تھران.کر نور، دیتفس -۱۶۴
 درآباد ھند.یحجر عسقالنی، چاپ ح ب، إبنیب التھذیتھذ -۱۶۵
 توّسل، مؤّلف، چاپ تھران. -۱۶۶
 روت.یحزم، چاپ ب جمھرة أنساب العرب، إبن -۱۶۷
 تر علی أحمد السالوس، چاپ عمان.کن، دیث الثقلیحد -۱۶۸

 وسف القرضاوی، چاپ قاھره.یتر کد، دیالتوححقيقة  -۱۶۹

 عمر، شبلی، چاپ قاھره. ةایح -۱۷۰

  ران.یل، چاپ ایکن ھیمحّمد، حسن ةایح -۱۷۱

 ستان. کالمودودی، چاپ پا، أبواألعلی ملوكيّةـالو اخلالفة  -۱۷۲
  وطی، چاپ قم.ین سیالّدر المنثور، جالل الّد  -۱۷۳
 عت، محّمدمنظور نعمانی، چاپ زاھدان. ین و شرید -۱۷۴

 تیوکبن ھادی الوادعی، چاپ  ، مقبلالسنةفی الرد علی أعداء اجلنة اض یر -۱۷۵
 ن، امام نووی، چاپ تھران.یاض الصالحیر -۱۷۶
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 روت.یچاپ ب ثمی،یھ حجر بائر، إبنکالزواجر عن اقترف ال -۱۷۷
 سبل السالم، صنعانی، چاپ دمشق. -۱۷۸
 ماجه، چاپ سعودی. سنن إبن -۱۷۹
 سنن أبوداود، چاپ استانبول. -۱۸۰
 روت.یدبن منصور، چاپ بیسنن سع -۱۸۱
 روت.یھقی، چاپ بیبری، بکالسنن ال -۱۸۲
 روت.یسنن نسائی، چاپ ب -۱۸۳
 روت.یاپ بة، چیرة الحلبیس -۱۸۴

 جوزی، چاپ قاھره. خطاب، إبن عمربن ةریس -۱۸۵

 ھشام، چاپ دمشق. إبن، سرية النبوية -۱۸۶
 ران.یان، چاپ ایمای عمربن خّطاب، عبدالّله أحمدیس -۱۸۷
 روت.یح بخاری، إرشاد الساری، قسطالنی، چاپ بیشرح صح -۱۸۸
 روت.یح مسلم، ھامش إرشاد الساری، امام نووی، چاپ بیشرح صح -۱۸۹
 روت.ید باجی، چاپ بیشرح الموّطأ، أبوالول -۱۹۰
 روت.یح البخاری، چاپ بیصح -۱۹۱
 روت.یح ترمذی، چاپ بیصح -۱۹۲
 روت. یح مسلم، چاپ بیصح -۱۹۳

  روت.یجوزی، چاپ ب ، إبنصفة الصفوة -۱۹۴
 روت. ین، چاپ بیضحی اإلسالم، أحمد أم -۱۹۵
 اض.یف الجامع، محّمدناصر البانی، چاپ ریضع -۱۹۶
 روت. یسعد، چاپ ب الطبقات، إبن -۱۹۷
  روت.ین، چاپ بیظھر اإلسالم، أحمد أم -۱۹۸

 القرضاوی، چاپ تھران. وسفیتر کفی اإلسالم، د ةالعباد -۱۹۹
 ة عمر، عّباس محمود عّقاد، چاپ قاھره.یعبقر -۲۰۰

 روت.ید قطب، چاپ بید سیفی اإلسالم، شھالعدالة اإلجتامعية  -۲۰۱

  ران.یالمسلم، محّمد غزالی مصری، چاپ ا ةدیعق -۲۰۲
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  اض.یبن عمر الدارقطنی، چاپ ر ث الرسول، علییالعلل الواردة فی أحاد -۲۰۳

 اض. یالنی، چاپ ریعبدالقادر گ خی، شالغنية -۲۰۴
 ل، چاپ قاھره.یکن ھی، حسنالفاروق -۲۰۵
 حجر عسقالنی، چاپ قاھره.  ح بخاری، إبنیفتح الباری، شرح صح -۲۰۶
 انی، چاپ قاھره.کر، شویفتح القد -۲۰۷
 روت.یة، أحمد دحالن، چاپ بیفتوحات اإلسالم -۲۰۸
 روت.یفتوح البلدان، بالذری، چاپ ب -۲۰۹
  النی، چاپ دمشق.یب، عبدالقادر گیفتوح الغ -۲۱۰
 روت.یبن، چاپ یفجر اإلسالم، أحمد أم -۲۱۱
 روت.ین الفرق، عبدالقاھر بغدادی، چاپ بیالفرق ب -۲۱۲
 روت.یحزم، چاپ ب ن الملل و النحل، إبنیالفصل ب -۲۱۳
 روت.ید قطب، چاپ بید سیفی ظالل القرآن، شھ -۲۱۴
 ن، نسائی، چاپ دمشق.کیتاب الضعفاء و المتروک -۲۱۵
 شف الشبھات، محّمدبن عبدالوھاب، چاپ سعودی.ک -۲۱۶
 روت.یچاپ بحجر عسقالنی،  زان، إبنیلسان الم -۲۱۷
 ه.کن، محّمدبن حّبان، چاپ میالمجروح -۲۱۸
 روت. یثمی، چاپ بیمجمع الزوائد، ھ -۲۱۹

 روت.ی، چاپ بتيمية مجموع الفتاوی، إبن -۲۲۰
 المحبر، بغدادی، چاپ بغداد. -۲۲۱
 روت.یم، چاپ بک، حاکالمستدر -۲۲۲
 روت. دمشق. یمسند، امام أحمد، چاپ ب -۲۲۳
 روت.یالمصّنف، عبدالرزاق، چاپ ب -۲۲۴
 اھره.المنتقی، ذھبی، چاپ ق -۲۲۵
 روت.ی، چاپ بکالموّطأ، امام مال -۲۲۶

 دمشق.  ، چاپتيمية ، إبنالسنة النبويةمنھاج  -۲۲۷
 روت.یزان اإلعتدال، محّمدبن أحمد ذھبی، چاپ بیم -۲۲۸

  روت.ینوری، چاپ بیدقتيبة  المعارف، إبن -۲۲۹



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٦٠٠

 

 روت.یر، امام طبرانی، چاپ بیبکمعجم ال -۲۳۰
 روت.یری چاپ بیش، مصعب الزبینسب قر -۲۳۱
  روت.یتصحح، محّمد قطب، چاپ بنبغی أن یم یمفاھ -۲۳۲
 وفاء الوفاء، سمھودی، چاپ دمشق. -۲۳۳

 روت.ی، سخاوی، چاپ باحلسنةالمقاصد  -۲۳۴
 ن، أشعری، چاپ قاھره.ییمقاالت اإلسالم -۲۳۵

 خلدون، چاپ تھران. إبنمقدمة  -۲۳۶
 روت.یالملل و النحل، شھرستانی، چاپ ب -۲۳۷
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