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 اهداء 

ه ک یسانکھمان . منک یمران اھداء یبه شھداء اھل سنت ا: تاب را اوالَ کن یا ی هترجم
انه یوحش شدند وه ربوده یکآنان، ز شدندیل سنت بودن حلق آوستم به جرم اھیدر قرن ب

ھا را پاره  ران جسد آنیانت در خارج از ایغدر وخ یھا گلولهه کو آنانیقطعه قطعه شدند 
 . ردکپاره 

ھای  سال هیکدالور مردان. منک یمنجه شدگان اھل سنت اھداء کان و شیبه زندان: اً یثان
 . ھا گذراندند گاه نجهکش و ھا در زندان را  شاناز عمر یدیمد

انون گرم ک بدور از، ار ھجرتیھاست در د ه سالک یسانک، ن اھل سنتیمھاجربه : ثالثاً 
 . کنند می ین شرائط زندگیانات و بدترکام نیتر مکدوستان با خانواده و

ن یترو بھند شنو یمھا را  حرف و سخنانه ک یآنان، قتیندگان حقیوپ هھمان به یپا و در
 . منک یمتاب را اھداء کن یا، کنند می را انتخاب





 
 

 

 مقدمه مترجم 

من ، لناسيئات أعامرشور أنفسنا و نعوذ باهللا منإن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره و

، رشيك لهوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ، من يضلل فال هادي لههيده اهللا فال مضل له و

 . رسولهوأشهد أن حممداً عبده و

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا سۡ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
آل [ ﴾١٠٢لُِمونَ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 . ]۱۰۲عمران: 

د و جز در یا بترسسته است از خدیه شاکچنان  آن، دیا آورده ایمانه ک یسانک یا«
 . »دیرینم یمسلمان

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا  َجَهاَزوۡ  َهاِمنۡ  وََخلَقَ  َ�ِٰحَدةٖ  ٖس َخلََقُ�م ّمِن �َّفۡ  �َّ

ٓ  �َكثِ�ٗ  رَِجاٗ�  ُهَماِمنۡ  َوَ�ثَّ  ۚ َو�َِسا ْ َوٱ ٗء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبِهِ  َءلُونَ �ََسا
َ
ۚ رۡ ۡ� َ ٱإِنَّ  َحاَم َ�َن  �َّ

  ].۱[النساء:  ﴾١ا�ِيبٗ رَ  ُ�مۡ َعلَيۡ 
 د ویآفر انسان یکه شما را از ک یھمان پروردگار، دیاز پروردگارتان بترس، مردم یا« 

د یبترس ییخدا و از. منتشر ساخت یادیزنان زومردان ، دو آن و از ردکاو خلق  ازھمسرش را 
اقب خداوند مر ھمانا، دیشاوندان بترسیخو درباره د ویدھ یمگر را به او سوگند یه ھمدک

 . »ر نظر داردیرا زشما  شماست و

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ قَوۡ  �َّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم  ٧٠اَسِديدٗ  ٗ� َوقُولُوا

َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

َ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع  -۷۰األحزاب: [ ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

۷۱.[  
، جهیدر نت، دییدرست بگو سخن حق و د ویاز خدا بترس، دیا هآورد ایمانه ک یسانک یا« 

رسولش  س از خدا وکھر  بخشد و یم را  ناگناھانت وکند  می خداوند اعمال شما را اصالح

 . »افته استیدست  یبزرگ یروزید بطور قطع به پینما یرویپ
 : اما بعد 

تحقق  رایه اسالم بکاست  یاھداف نیتر بزرگاز  یکی مسلمانان یپارچگیک و وحدت



 بلکه گمراه شدی     ٤

ْ ٱوَ ﴿: دیفرما یمنباره یخداوند در ا. ار تالش نموده استیآن بس ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َ�ِيٗعا  �َّ
ْۚ وَ  قُوا ْ ٱَوَ� َ�َفرَّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم  �َّ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ

ۡص 
َ
ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن  ۦٓ َبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ فَأ نَقَذُ�م  �َّارِ ٱإِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ

َ
ۗ فَأ ُ  ّمِۡنَها َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ

ُ ٱ ) قرآنسمان خدا (یبه ر یھمگ«. ]١٠٣آل عمران: [ ﴾١٠٣لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ
گر یدیکه دشمن کد آن ھنگام یاد آوریخدا را بر خود بنعمت  د وینده نشوکپرا د ویچنگ بزن

جه شما به سبب نعمت ینت رد درکبر قرار  یدوست تان الفت ویھا دلان یپس خداوند م دیبود
خداوند شما  د ویگودال آتش بود ی نارهکبر ن ـ شما ید و ـ ھمچنیگر برادر شدیدیک اخداوند ب

ه شما کنیاتا کند  می انیش را بیات خویشما آ راین بین چنیخداوند ا. را از آن نجات داد

 . »دیشو ییت و راھنمایھدا
دعوت  یپارچگیک و وحدتد خداوند به ینک یمه مشاھده یکباال ھمانطور ی هیدر آ

را به عنوان  یاخوت اسالم وکند  می منع و اختالفنفاق  ھر گونه شقاق و و ازد ینما یم
 اند وگرد یمبه عقب بر  یآن روز را مقدار ی جامعه وکند  می یاد آورینعمت  یک

 و دیگر دشمن بودیدیکه چگونه با کد یاوریش را به خاطر بیخو ی گذشته: دیگو یم
 یزیخونر ھا در جنگ و ه سالکخزرج  واوس   ژهیود بیبود یطوالنھای  جنگ مشغول

بر  یدوست الفت و شانیھا دلان یم قرآن ند اما خداوند با نعمت اسالم وبرد  یم به سر
 . نجات داد یبت پرستفر وک و کرا از شرھا  آن وقرار 

 یبرادر بر اخوت و ین دعوت اسالمینخست یاھم از ھمان روزھ ج رمکرسول ا
ان یاختالف را از م ن بود تا عوامل تفرقه ویا جحضرت  آن تالش  ھمه رده وک تاکید

ژه یبو مسلمانانان یم، یومت اسالمکن حیل اولکیمنوره بعد از تش  نهیمددر ، بردارد
الت فائق کتوانست بر مش یچگپاریک و وحدترد و با کاخوت برقرار  انصار ون یمھاجر

 رد وکبروز  یاختالف یانصار یک مھاجر و یکان یاز غزوات م یکیدر ه ک یھنگام د ویآ
 یا: اد زدیمھاجر فر د ویبه داد من برس، انصار یا: ردک صدا یانصارمرد  دنبال آنب

ن دعوت یا: فرمود، دیشن را  سخنانن یا ج رمکا و رسولد یاد من برسیبه فر، نیمھاجر
 ج رسول الله. را زده است یانصار یکن یاز مھاجر یمرد: ست؟ گفتندیت چیبه جاھل

 . »بو ھستندرا بدید زیبگذار را  سخنانن یا«: فرمود
تا راسن یدر ا د ویگرد تاکید یامت اسالم وحدتر ب ج نگونه در زمان رسول اللهیا

ھا  آن رکنشود از ذ یه مطلب طوالنکنیوجود دارد اما بخاطر ا یادیث زیاحاد ات ویآ
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 و وحدتش با یاران با وفای و ج رمکا له رسوکنیم خالصه انک یم یدار خود
 د ویه فتح گردکم، ست خوردکش شیقرقدرت بزرگ ، دشمنان فائق آمدندبر یپارچگیک

 ج رمکن زمان چون شخص رسول ایدر ا گروه گروه مشرف به اسالم شدند و مردم
ند در نطفه کبروز  خواست یماگر ھم  رد وکبروز ن یچگونه اختالفیحضور داشت ھ

را  یدار فان ج ه رسول اللهکنیبعد از ا. میر شدکمورد را متذ یکچه  چنان شد یمخفه 
ات شدند اما حضرت کر زکھم من یتعداد مرتد شدند و یادیار زیبس ی عده، وداع گفت

أينقص «: فرمود رد وکمبارزه  جھاد وھا  آن با ستاد ویا جریانن یدر برابر ا سرکابوب

ه نگذاشت کنیگونه نه تنھا انیو بدد؟ شو یمن ناقص ید و ام ها من زندیآ »الدين وأنا حي
ران یا یبه مرزھا افزود و یفتوحات اسالم ی به دامنه هکجاد شود بلین ایدر د یاختالف

از  یادیه تعداد زممایه در جنگ یکرد و ھنگامک یشکرکدو ابر قدرت آنزمان لش، روم و
 یجمع آور را  قرآن سشنھاد عمر بن خطابیدند به پیبه شھادت رس قرآنحافظان 

بعد  ج فه راشد رسول اللهین خلیه اکنیبعد از ا. جاد شودیا قرآندر  ینمود تا مبادا نقص
به  سحضرت عمر بن خطاب، دار پروردگار شتافتیخالفت به د اندیواز دو سال 

ره یرا از شبه جز یو نصار ھودی ج رمکت رسول ایطبق وص یو، ده شدیخالفت بر گز
در قلب ، ست دادکش را  ناایرروم و  یعنیروز دو ابر قدرت بزرگ آن، رون راندیبعربستان 

ت یب، افزود یرا به قلمرو اسالم و فلسطین، عراق، شام، مصر، ردک یشرویران پیا
انتشار ، برق آساھای  شرفتیپ ن فتوحات بزرگیھمه و ھمه ا. ردک المقدس را آزاد

 یپارچگیک و وحدت و آنان خسرا  ناایم هیاگسترش قلمرو اسالم در س و یدعوت اسالم
ه از کن یو منافق ینصار، مجوس، ھودی، نکیدشمنان اسالم اعم از مشر. ردکدا یتحقق پ

گر ید خورده بودند و ستکش یمنظا ینبردھا ی ھمهنون در کتا ج رمکزمان رسول ا
 یکدر  ش گرفتند ویترور را در پ و و حیلهر کنباره راه میا. نداشتند یروزیبه پ یدیام

حضرت عمر بن ، فه دوم رسول خدایخل ینصار مجوس و، یھودیتوطئه مثلث 
، ار آمدک یرو سبن عفان عثمانحضرت  یبعد از و. را به شھادت رساندند سخطاب

 در واقع دوران امتداد فتح و سبن عفان عثمانن خالفت حضرت یدوران نخست
رد کبروز  یفاتن اختالیفه دوم بود اما در اواخر دوران خالفت ذوالنوریخل یھا یروزیپ
 . ردکرا فراھم  یامت اسالم یندگکپرا نه اختالف ویه زمک

ه به ظاھر مسلمان شده بود در ک یھودین اختالفات ھم توسط عبدالله بن سبأ یا
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ده بودند یه ھنوز اسالم را خوب نفھمکھا  مسلمان ژه تازهیبو مسلماناناز  یان بعضیم
ه خالفت شوراند یمردم را عل عراق رفت و عبدالله بن سبأ ابتدا به شام و. ردکدا یرواج پ

نست مردم را اطراف خود جمع جا تواآن ومصر رفت  رد بهکسب نک یتیاما چون موفق
آغاز  را  آنه عبدالله بن سبأ ک یشورش سرانجام فه بشوراند ویه خلیرا علھا  آن وند ک
ن مطلب یل ایتفص راید بیبن عفان گرد عثمانرده بود باعث شھادت حضرت ک

 مسلمانانان یم یر رسماختالف بطو، د بعد از آنینکخ مراجعه یتب تارکد به یتوان می
ه از آن کد یگرد یمختلفھای  بدعتو  ھا هفرقن اختالفات باعث ظھور یا ظاھر شد و

دشمنان . ردکره اشاره یغ ه ویقدر، مرجئه، خوارج معتزله، ضرواف به توان میجمله 
م یتقس را  آنامت واحده بود ، ن امتیه اکنیھود در واقع توانستند بعد از ایژه یاسالم بو

نه اختالف را یزم نند وکجاد یا را  رواننھ ن ویصف، جمل یداخل یھا وجنگ نندک
 . کند می ن اختالفات را احساسیوز ھنوز امت طعم تلخ اامره تا کنند کفراھم 

 ن بزند ویمسلم ن ضربه را به اسالم ویشتریانست به توکگمراه  یھا فرقهن یاز ا یکی
ست ت توانینام محبت اھل ببه  و ندک یباز یاحساسات جوامع اسالم با عواطف و

تاب کچون . است یعه اثنا عشریا ھمان شیروافض  ی فرقه، اوردیبدست ب یطرفداران
محترم وارد   خوانندهه کنیقبل از ا، رود یمن فرقه بشمار یاھای  اوهیبه  یحاضر پاسخ
 شیدایط پرایش و یچگونگ، ن گروهیا  خچهیتاراز  یتاب شود مختصرک یمطالب اصل

 . منک یم یگرام خوانندهم یتقدرا ھا  آن

 ش روافضیدایپ
از اھل  یھودیبنام عبدالله بن سبأ  یھودی یشه توسط فرداندین ین بار ایاول رایب

بظاھر مسلمان  سبن عفان عثماندر زمان خالفت حضرت  یو. دیمن مطرح گردی
اما  ردکشام سفر  وفه وک، بصره، اختن مردم به حجازبه قصد منحرف س و، شد

 وبه مصر رفت ، بعد از آن. راج شدسرانجام از شام اخ. ردکسب نک یتیگونه موفقچیھ
ر ن بایاول رایه بک یلیساد از جمله میا دیار خود مھکنشر اف رایب یط مناسبیجا محآن

س یحضرت عل رایب ج ت محمدیوص یگرید مسئله رجعت بود و یکیرد کمطرح 
به  ج ه محمدکد؟ بلگرد یممحمد بر ن یولگردد  می بر یسیچگونه ع: گفت یماو . بود
 اند داشته یوص یه ھمگکشته است خ گذیامبر در تاریھزار پ و. گردد می بر یق اولیطر

 . است سیحضرت عل ج محمد یوص و
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را نشده است خالفت غضب شده اج ج ت رسول اللهیه وصکشد  یبعد از آن مدع
گونه و اینرد کر کاز من و نھیعروف به م امرد یبا. از آن غاصبان است یکی عثماناست و

 . )١(ردکن را آغاز یاجمعس عثمانطعن در صحابه و حضرت 
ه زمان خالفت کنیرد تا اکرافضه اظھار وجود  شهاندین بار یاول رایب سخنانن یبا ا

 یحضرت عل رایب ند وگفت یمراه یرا بد و ب و عمرر کابوبھا  آن دیرس فراس یحضرت عل
سبأ را سوزاند  جمله ابناز آنھا  آن از یاریبسس یحضرت عل. ردندکت یالوھ یادعا

 . )٢(ردکد یابن سبأ را به مدائن تبع: ندیگو یم مورخیناز  یالبته بعض
جاد یاس یه در زمان حضرت علک یعیش یھا بدعت: دیگو یم /هیمیعالمه ابن ت

 : بودند یدر واقع سه گروھھا  آن، ردکمبارزه ھا  آن باس یحضرت عل، دیگرد

 : را با آتش سوزاند و فرمودھا  آن یه حضرت علکبودند  یافراط یگروھ -1

ــــــراً  ــــــراً منك ــــــر أم ــــــت األم ــــــا رأي  مل
 

ــــــرباً   ــــــوت قن ــــــاري ودع ــــــت ن  أجج
 

 . ردم)کقنبر را صدا  آتشم را بر افروختم و، دمیر دکمن یامره یک(ھنگام 

ه خبر به حضرت یکوقتکردند  می و شتمرا سب  و عمرر کحضرت ابوب یگروھ -2
 . ردندکزستان فرار یبه قرقھا  آن یرد ولکب یرا تعقھا  آن دیرسس یعل

عمر بھتر  ر وکرا از ابوبس یحضرت عل یعنیگروه سوم مفضله بودند  -3
بسته  افتراد یبگو ین سخنینس چکھر : فرمودس یحضرت عل. نددانست یم

ت شده یق روایشتر از ھشتاد طریاز بچه  چنان. د شالق زده شودیبا است و

 »... عمروبعد نبيها أبو بكر  خري هذه األمة«: گفت یمس یه حضرت علکاست 
 . )٣(»... عمر ھستند ر وکامبر ابوبین امت بعد از پیا نی(بھتر

د اما در یار گردکآش یبه نحوس یر روافض در زمان حضرت علکبھر حال ھر چند ف
ه یکتا زمانار نشد کآش یا فرقه جماعت و ل گروه وکبه ش یمحدود ماند ول یرچند نف

خص اسم رافضه مطرح نشد مگر بطور مش د ویبه شھادت رسس نیحضرت حس

                                           
 ی. ھجر ۳۵حوادث سال  یخ طبریتار -١
)) و ((الفصل)) ابن حزم و ((ملل و نحل)) تاب استتابة المرتد والمرتدةکـ  یبه فتح البار -٢

 . دینکمراجعه  یشھرستان
 . )۱۸۵-۳۵/۱۸۴ة ( یمید به مجموع الفتاوی ابن تینکنگاه  -٣
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ش سخنانان یدر م یروز یو. ردکام یق که ھشام ابن عبدالملیعل ید بن علیه زیکزمان
را  ید بن علیزرفتند وین مطلب را نپذیا یگروھ، ان آوردیعمر را به م ر وکر ابوبیر خکذ

 . )١(دیبنام رافضه معروف گردن گروه یردند از آنجا اکرھا 
رد تا بصورت ک یرا ط یاساس  مرحلهش روافض چھار یدایگفت پ توانیم یلکبطور 

 . دیار گردکان امت آشیفرقه م یک
 سب و و یامبر به علیت پیوص، ده رجعتیقدعوت عبدالله بن سبأ به ع: مرحله اول

 . سیقبل از حضرت عل خلفاشتم 
ارش را کاف یه وکنیا یکی: ردک کمکارش کدر پخش افدو عامل در واقع ابن سبأ را 

مطرح ، رده بودکن دایرسوخ پھا  آن در یز اسالم بخوبه ھنوک یاسالم یپادر جوامع نو
ده انجام یبطور پوش و یه دعوت او سرکنیدوم ا. عراق مصر و رد مثل شام وک
ه ککرد  می را دعوت یسانکه کبلکرد  نمی ارش دعوتکس را به افکھر  یو. گرفت یم

فقط به ظاھر  گرفته شده بودھا  آن یپادشاھ است ویر از اسالم ضربه خورده بودند و
 . مسلمان شده بودند

 یو. دیبه شھادت رسس عثمانه حضرت کنیبعد از ا. ن اعتقادیاظھار ا: مرحله دوم
 . ردکپخش  مسلمانانان یسموم خود را مرد وکش آمده استفاده یت پیوضع طرایاز ش

 یادت و رھبریق یکتحت  سنیبعد از شھادت حضرت حسھا  آن: سوم مرحله
ن را دعوت یحس شانخودچند ھر . رندین را بگیاجتماع نمودند تا انتقام خود حس

 . دیه به شھادت رسکنین را تنھا گذاشتند تا ایحس ردند وک ینکمان شیبعد پ ردند وک
 ینامگذار ت ویاھل بطرفدار ھای  گروه ریجدا شدن روافض از سا: مرحله چھارم

ه ھشام بن یعل ید بن علیام زیم در زمان قیر شدکمتذچه  چنان ن مرحلهیا. ھا آن
رھا ، کرد می دفاع بعمر ر وکه از ابوبکنید را بخاطر ایزھا  آن شد یعمل کعبدالمل

 . )٢(ردندک
از اعتقادات  ینون به بعضکھم ا. عه بودیش شیدایخ پیاز تار ید مختصراندیآنچه خو

 : مینک یماست بطور مجمل اشاره  و سنت قرآنه مخالف با کھا  آن کخطرنا اریبس

                                           
 . )۲۸/۴۹۰مأخذ سابق ( -١
 . دینکه مراجعه یه و نھایو بدا یخ طبرید به تارییتوان ین مطالب میل ایتفص یبرا -٢
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 عه آمده است ویات شیت از روایروان مطلب در صدھا یا: میرک قرآنف یتحر -1
ن یه شرح آن در ھمک اند دهرکح ین مطلب تصریعه به ایش یعلمان نفر از یچند

 . تاب خواھد آمدک

 یوح یبه بعض یحت معصوم ھستند و ج ده امام بعد از رسول اللهو ازد -2
 ج رمکامبر ایه پکدارند ھمانطور  یقانونگذار ع ویھم حق تشرھا  آن وشود  می

 . ن حق را داردیا

 . نددان یمون را یکما ان وکما ب برخوردار ویائمه از علم غ -3

طالب را  یبن اب یحق عل، افر ھستندک یا ھفت تن ھمگیصحابه بجز سه  -4
 . ردندکت ظلم یببه اھل  ردند وکب غص

ب دادن جزو یفر دروغ گفتن و یعنیست ھا  آن یاز اعتقادات اساس یکیه یتق -5
 . استھا  آن اصول

ه کنیدر آخر زمان بعد از ا مجرماناز ائمه و یاریه بسکنیا یعنیجعت ده ریعق -6
 مجازات را  نامجرمو شوند  می ائمه ھم زندهند وگرد یما بر یبه دن اند دهمر

 . کنند می

 یاریه بسکگر ید اعتقاد فاسدھا  ده بزرگان و یمزارھا بر قبور و کشر وبدعت  -7
ن یاز ا یاریتاب با بسکن یشما در ا. دشانک یمفر کبه  را  انسان ن اعتقاداتیاز ا

 . د شدیمطالب آشنا خواھ

 یخطر روافض بر امت اسالم
ر کمتذما ، ردکجاد یا مسلمانان رایب یادیالت زکمش، نشاتروافض از ھمان آغاز 

فه سوم یه خلیشه چگونه مردم را علاندین یگذار اانیبن یھودیه عبدالله بن سبأ کم یشد
ه ک یداخلھای  جنگآنچه  بعد از د ویفه سوم به شھادت رسیال آن خلشوراند و بدنب

 یطالب خود را جا یبن اب یدر صفوف حضرت علھا  آن. جاد نشدیا مسلمانانان یم
دار  ھم وفاس ینسبت به حضرت عل به راه انداختند ون را یصف جنگ جمل و اند ود

من حاضرم : گفت یمت داشت و یاکشھا  آن شه ازیھمس یه حضرت علیکنماندند بطور
ن طرفداران یا. رمیه را بگینفر از طرفداران معاو یک ه بدھم وینفر از شما را به معاو ده

ه حضرت یکھنگامردند کانت یز خین بیت به حضرت حسن بن علین اھل بیدروغ
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ردند کحمله  یوسط راه به و رد درکه آماده یجنگ با معاو رایخود را بس حسن
بعد از  ردند وکرا مجروح س حضرت حسن یپا ش را ھم ربودند ویر پایم زیه گلیکبطور

ه کنیردند اما قبل از اکوفه دعوت کرا به  ین نامه نوشتند و ویبه حضرت حس، آن
ه سرانجام کردند ک ینکمان شیشتند و پکرا اش  ندهینماوفه برسد کن به یحضرت حس

ھا  آن خ مختصرین تاریا. دیربال انجامکدان یدر مس نیبه شھادت حضرت حس، جریان
 ن گروهیت از دست ایه ھمه اھل بکاست  یاد آوریت است البته قابل یبا اھل ب

 . خواھد آمدتاب کن یدر ھم یخیل و وثائق تارین مطلب با دالیا دند وینال یم
 مسلمانانردن کبود نا رایب اند ردهکدا یپ یخ فرصتیھرگاه در تارھا  آن، نیعالوه بر ا

بعنوان نمونه به فاجعه سقوط بغداد بدست . ردندکن فرو گذار یوششک چ تالش ویاز ھ
 یھجر ۶۵۶در سال : منک یمعه در آن اشاره ینقش ش انش ویرکلش وخان وکھوال
ته ستوان میعه مذھب بنام ابن العلقیش یفرد بالله بود و فه وقت مستعصمیلخ یقمر

بعد از . دیفه را جلب نمایاعتماد خل به وزارت برسد و ند وکبود در دارالخالفه نفوذ 
نسبت به  ینه ابن علقمکیش آمده حقد و یاھل سنت پ عه ویان شیم یلکه مشکنیا

و به کورود ھوال رایب نه رایم گرفت زمیه تصمکنجا بود یا افت ویش یاھل سنت افزا
ھر  یابن علقم، وجود داشت یه در بغداد صد ھزار نظامکنیبعد از ا. ندکبغداد فراھم 

داد سپس اھش کرا به ده ھزار نفر ھا  آن ه تعدادکنیتا اکرد  می مکرا ھا  آن روز تعداد
ابن  یارکوخان با ھمکنگونه ھوالیا چراغ سبز داد وھا  آن به به تاتار نوشت و یا هنام

 یعیش ین طوسیرالدیه نصه خواجک یرد در حالکعه مذھب به بغداد حمله یش یعلقم
ر یپ، انکودک، به زنانھا  آن، وارد بغداد شد کوسپاه ھوال. مستشار او بودر ویھم وز
غ یرا از دم ت یافتند ھمگیدست ھرکه  ه بهکردند بلکس رحم نکچ یبر ھ افو ضعمردان 

درھا را ھا  آن ند امابست یمند و درھا را رفت یم ھا خانهمردم داخل ، گذراندند
از مردم به  یاریبس. کردند می ھمه را قتل عام دند ویشک یما به آتش ی ند وستکش یم

 ھود وینست جان سالم بدر برد مگر س نتواکچ یقبرھا پناه آوردند اما ھ وھا  هچا
 و یعیش یابن علقم، آنان ارکھم ی ه به خانهک یسانک و یاه اھل ذمه بودند ک یراینصا

 یا ل به خرابهیه عروس شھرھا بود تبدکنیبغداد بعد از ا، از تجار پناه برده بودند یتعداد
خواست  شاندلھرچه  ن چھل روزیدر ا چھل روز بغداد را مباح شمردند وھا  آن، شد

از  ید طبق بعضیمستعصم بالله به قتل رس، فهیه خلکن حال یدر ع انجام دادند و

 . »إنا هللا وإنا إليه راجعون«. شته شدکون مسلمان یلیحدود دو م یخیات تاریروا
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 ه داخل قبور وک یردند مردمکعالم ا یه عفو عمومک یبعد از چھل روز ھنگام
رده بود کر ییتغ شانیھا چھرهه ک یرون آمدند در حالیب، چاھھا پنھان شده بودند

ه کاد بود یز یشته شدگان به حدکند تعداد یگو یم. شناختند ینم گر رایدیکو
بر  یاریه بسک یرد بطورکدا یمانده مردم رواج پیان باقیم یر مختلفیواگ یھا یماریب

ر د دیورز یمن اجساد یه بر اک یین بر اثر بادھایھمچن ردند وکفوت  ھا یماریبن یاثر ا
 . )١(شدند یماریببا  از مردم دچار و یاریشام بس

اھل سنت  یعلما یاار آمدند از سرھک یرو یه شاھان صفوک یھنگامران یدر ا و
 یزکمر یاز شھرھا یاریدر بس ت بودند ویثرکه اھل سنت اکنیاز ابعد  مناره ساختند و

ومت کن بودند تحت فشار حکره سایغ رمان وک، اصفھان، رازیش، یر، رانمثل طھ
به  ینون اگر نگاھکھم اختند ویگر یا به مناطق مرزی عه شدند ویا شی یصفو

 . ران اھل سنت ھستندیا یمرز یم چھار طرف نوارھایاندازیران بیا یایجغراف

 ن مذاهبیب بیا تقری وحدت
برق  و قار با زریبس یه به ظاھر شعارکھب ن مذایب بیه شعار تقرکاز مدتھا است 

، میباش یکی یدر برابر دشمنان خارج، مینار بگذارکاختالفات را : شود می مطرح، است
 یکھمانطور یگرام خواننده .. ..ستاد ووویا یسم جھانیالیامپر ا ویکامرد در برابر یبا

، ا در عملیار خوب است اما آیبس ییشعارھا، ن شعارھایه اید در نگاه اولینک یممشاھده 
ل سنت ان انبوه اھیدر م ینید ید از انزواخواھ یما صرفًا ید خواھ یمز را ین چیعه ایش

 و اینرا بزند اش  ضربه، افتیجا فرصت کن حال ھر یدر ع د ویایرون بیبو سواد اعظم 
 . شوند نمی یعه شدن راضیمتر از شکبه ھا  آن هکبل. ه استیتقنفاق و یشعارھا ھمگ

ران یمان در ا به برادران اھل سنت یم و نگاھین بزنرایبه ا یم با ھم سرییایب
چه چه گذشت وھا  آن ران بریدر اقالب ان یروزیه بعد از پکم ینیبب م ویاندازیب
 و سنی عهیان شی!! موحدتروزھا پرچمدار  نیران ایه اکد؟ البته ناگفته نماند گذر یم

 . است
ھفتاد  یشرح دھم مثنو را  ناایراھل سنت  و آالمالت کاگر خواسته باشم ھمه مش

 : میگو یماما بطور مختصر . ندارد را  آنش یمختصر گنجا و ایند خواھ یماغذ کمن 

                                           
 . دینکمراجعه  یھجر ۶۵۶ر ـ حوادث سال یثکه ابن یه و نھایبه بدا -١
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ل کیتش را  ناایرملت  ین طبقات اقتصادیتر محروم، رانیاھل سنت در ا: اوالً 
اھل  عه ویان شیم یاقتصاد یھا تیفعال رایب یمساو یھا فرصته کنیل ایند بدلدھ یم

 و بدبختین فقر یاھل سنت نش یروستاھا صورت شھرھا و از سر و. سنت وجود ندارد
گر یدیکنار کن ینش و شیعه یسن یه روستاھاک یض را شما در مناطقین تبعیبارد ا یم

گر یاز مناطق د و بسیاریردستان ک، انراسرند مثل استان خبه ھم قرار دا و نزدیک
 . دینک یملمس  یبخوب

 یه طکندارند بل یت بھتریھم اھل سنت وضع یالت دانشگاھیاز نظر تحص
ل محروم یادامه تحص و از نش شدهیاھل سنت گز جوانانر از گذشته صدھا نفھای  سال

و نش بگذرند یصعب العبور گز یاخھااز سور اند هھم توانست یسانک و اگر اند دهش
 ه ووچکد در یل شدن بایاند بعد از فارغ التحص نشدهھا  آن بودن یمتوجه سن نانانگھب

شوند  می محروم یومتکح یارھاکت از رفتن به یجرم وھابرا بیپرسه بزنند زھا  خیابان
و ند دنبال علم دھ یمح یاھل سنت از ھمان اول ترج جواناناز  یاریبسجه یدر نت

 . نروند تحصیل
چ یران از ھیاھل سنت در ا. تر است و آشکارواضح  یلیمسئله خ یاسیاز نظر س

ل کیتش را  آنت یدرصد جمع یتا س و پنجست یه بک یشورکدر  یدیلک و منصبپست 
 . ستندیبرخوردار ن، نددھ یم

ھمه شود  می به اھل سنت ینیه از نظر دک و ستمیظلم ، ھا این از ھمه و باالتر
 لیساو، و نشرانات چاپ کران ھمه امیرا در اید زدھ یمرا تحت پوشش قرار  ھا ظلم

روزنامه در  مجله و، نمایس، ونیزیتلو، ویراد اعم از یگروھ یھا رسانه و و تبلیغدعوت 
ش یخو ھای اندیشه ونشر اعتقادات  رایبھا  بونین تریھمه ا و از است آنانار یاخت

. را ندارند ھا فرصتن یاز ا یکچیه اھل سنت ھکاست  ین در حالیاکنند  می استفاده
و  یفحاش، و شتمه سب کد بلپرداز  یمخود  یھا شهاندیه به نشر کنیع نه تنھا ایتش

ن یگواه ا نیتر بزرگقرار دارد ھا  آن یھا نامهبر راسبه مقدسات اھل سنت در  اھانت
 . مینک یمم یتقد یبه خوانندگان گرام را  آننون پاسخ که ھم اکاست  یتابک، مطلب

د به ید به اھل سنت فحش ندھیاز اھل سنت خواسته باشد بگو یکیاما اگر 
 ید به زندان انفرادیخص باش و آنده شود ید برید آن زبان باینکن اھانتھا  آن مقدسات

 و یاود اعدام ش، دشک یمخجالت  انسانھا  آن زبان آوردنه از ک ییھا تھمت و بابرود 
سربازان گمنام امام زمان ، بله. ده شودید یابانیاش در خ ه جسد قطعه قطعه شدهکنیا
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 و بهجان سالم بدر برد ، د شدنیز تھدتوانست بعد ا یسک و اگراند  دهیحسابش رس به
ھم از دست  یو، دیھجرت نما و افغانستانستان که مثل پایھمسا یشورھاکاز  یکی

!!! او و تقریب!!! وحدته طرفداران کرد بلکاھد دا نخویسربازان گمنام امام زمان نجات پ
 . ردکرا گلوله باران خواھند 

ه در کست ا ییھا تیواقعھا  این د اماینکد شما باور نی! شایگرام خواننده، بله
 یاز شھدا یچند نفر کاین ود افت یماست اتفاق  و تقریب وحدته طرفدار ک یشورک

 : باشد و برھانل یما با دل سخنانم تا ینک یمر کاھل سنت را بعنوان نمونه ذ
و  ینیه صحبت از حقوق دک یل انقالب ھنگامیزاده در اوا یعالمه احمد مفت

ل یمه جانش را تحویاز چند سال جنازه ن و بعداھل سنت نمود به زندان افتاد  سیاسی
 . در گذشت یھو تاکھم بعد از مدت  آن هکدادند  یوارثان و

نه یمد یل دانشگاه اسالمیفارغ التحص، ادیتر سکن معروف به دیریتر احمد مکد
و  کوچک ینیباب مدرسه د یکوچستان ار محروم بلیاز مناطق بس یکیه در کمنوره 

بعد از بازگشت از امارات متحده ، رده بودکآموزش فرزندان منطقه باز  رایب متواضع
ناب یه مکاش در فل جنازه یوزاز چند ر و بعدر شد یدر فرودگاه بندرعباس دستگ یعرب

 و سنت قرآنه به جز از ک یشخص مظلوم، دیآمپول مشاھده گرد و تزریق یبا آثار خفگ
پنج سال را به جرم ، نیقبل از ا یه وکالبته ناگفته نماند . دیشاندی یمگر نید یزیبه چ

 . دین مظلومانه به شھادت رسیچننیا و سرانجامت در زندان به سر برده بود یھابو
جمعه اھل سنت  و امامرده بود کدا یش پرایه اھل سنت گه بکان یتر مظفرکد

از آن با  و بعداند گذر یمرا در زندان  و مدتیر شده یدستگ آمد یمراز به حساب یش
 . دیاعدام گرد، شرم دارمھا  آن ه بنده از به قلم آوردنک ییھا جرماعالن 
 یفارس یھا زبانبه  و ترجمهف یلن تایچند و صاحببنام  یاز علما یعیمحمد رب مال

ه در آن به اھل سنت اھانت ک یلم امام علیاز ف ییھا قسمته از کنیبعد از ا و کردی
ھا  خیابان از یکیدر  اش جنازهاز چند روز  و بعدربوده شده ، کند می انتقاد، شده بود

 . شود می دهید
بلوچستان در  ینیز رھبر دیعبدالعز یزاده فرزند مرحوم مولو مال کعبدالمل یمولو

فشار  و تحتکند  می اھل سنت دفاع و سیاسی ینیه از حقوق دیکت خودش ھنگاموق
ستان توسط کدر پا یاما بعد از مدتکند  می ستان ھجرتکد به پاریگ یمومت قرار کح

گر از ید یکیرگبار گلوله ھمراه با یراچکھای  خیابان ران دریعات امزدوران اطال
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ل دانشگاه دمشق به شھادت یفارغ التحص ید زھیعبدالناصر جمش یمولو، دوستانش
 . رسد یم

، نه منورهیمد یالن دانشگاه اسالمین فارغ التحصیاز اول یائیخ محمد صالح ضیش
 یدر پ ین بار بطور پیه چندکنیجمعه بندرعباس بعد از ا و امام ینیر مدرسه دیمد

چند روز در  یخانواده و، گردد نمی بر یین بازجویاز آخرشود  می برده ییباز جو رایب
ھا  هاز جاد یکیاما بعد از چند روز با جنازه قطعه قطعه شده او در  مانند یمانتظار 
با چاقو قطعه قطعه ، ده بودش نجهکه بشدت شکنیخ بعد از ایش، بله. شوند می مواجه
 . ت محو گرددیده شده بود تا آثار جناید بر جسدش پاشیاس یان ھم مقداریدر پا شده و

سال را  یکه حدود کنیبعد از ا، ردستانکبر جسته  یاز علما یعالمه ناصر سبحان
 اش جنازهاز  یحت اش و خانوادهشود  می در ھمان زندان اعدام، برد یمدر زندان به سر 

 . اند ردهکچه  اش جنازهه با کد دان یمن یسکوز امر و تاشوند  می ھم محروم
ستان و اتمام کان بعد از برگشتن از پاراسخ یاز علما یقدرت الله جعفر یمولو

سال در یک و حدودشود  می ریدستگ دیآ یمران یه به اکنیل به محض ایدوران تحص
 رود یمقاتش مالرمردش به یبار پدر پن یآخر رایه بیکو ھنگام برد یمزندان به سر 

 . نددھ یمل یرا به او تحو اش جنازه
ث مفصل یست اما تو خودت حدین یوان تمام شدنین دیا، گرین نفر دیو چند

 . بخوان
به  شان و عقیدهن ید، نجات جان رایاھل سنت ب یتن از علماھا  ده، نیعالوه بر ا

ن یبدتر و در اند دهرکج ھجرت یاز دول خل و بعضیافغانستان ، ستانکپا یشورھاک

 . إنا هللا وإنا إليه راجعون. کنند می یزندگ، طرایش
 ییمساجد تنھا جا، بله. بگو یخواھ یمھرچه  و ازار و اذیتنجه کش، زندان و از 

نند اما ک ییند مردم را راھنماتوان میار محدود یبس یه اھل سنت در چھارچوبکاست 
الت کمش، ساختن مسجد رایه اوًال بکبل. اند سالم نمانده تجاوزو  یھم از تعد مساجد

ه در یکند به طوردھ یممساجد ن یبنا رایار بکه روانپ و براحتیکنند  می جادیا یادیز
ساخته شود به عنوان نمونه  یند تا مسجددھ یماصًال اجازه ن و مرکزیبزرگ  یشھرھا

نون کنقالب تا مسجد در تھران از اول ا یکساختن  رایاھل سنت ب یھا ھمه تالش
و ب شد یتخر مشھدض در شھر یخ فیش یخیمسجد تار، نیاز ا و باالترام مانده است کنا

تجمع  کیمردم اھل سنت در زاھدان در مسجد م و ھنگامیکهد یگرد کبه پار تبدیل
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ل داخ، ن نظام برسانندیومت و مسئولکبه گوش ح را  شانخودنمودند تا اعتراض 
نفر مجروح  و صدھاد ین نفر به شھادت رسیه چندیکمسجد گلوله باران شدند به طور

و  وحدتخواھان ھا  آن ا باز ھمیآ. شدند ھا زندانه روانھم  یادیز و تعدادد یگرد
 ند؟! نک یمه است عمل یه تقک شانا واقعًا به مذھبین مذاھب ھستند ی!!! بتقریب

 رایب و مراکزیشود  می اداره یمردم یھا کمکه با کاھل سنت  ینیمدارس د
در ، ه نمانده استیبه مردم اھل سنت است ھم بدون گال یام اسالمکه احیآموزش اول

ن یچندھا  آن و و ھستنداند  مختلف تحت فشار بوده یھا لکانقالب به شھای  سال طول
 . شودت ی!!! رعاوحدتد یبا، بله. اند ردهکل یبلوچستان تعط ان وراسمدرسه را در خ

انت در گزارش یخشود  می ه انجامک یارکن یتر کم خطرناید بگویان بایپا و در
، نددھ یمخ را وارونه جلوه یه در دست دارند تارک یاناتکبا تمام امھا  آن، خ استیتار

 سوالر یھمه اعتقادات اھل سنت را ز، نددھ یمطل را حق جلوه و با، حق را باطل
ه به اتفاق کرا  ج صحابه رسول الله، کنند می جادیشبھه او کشھا  آن رامونیپ، برند یم

 و مرتدغاصب ، خائن یا عده، بران ھستندامیبعد از پ ھا انسانن یبھتر یامت اسالم
گرفته تا  یینمایس یھا لمیاز ف، زنند یم شهین را به تیشه دیگونه رو اینکنند  می یمعرف

و دانش آموزان  یدرس یھا نامهبر، مجالت و ھا نامهصفحات روز، یونیزیتلوھای  الیسر
ن اھداف یھمه در خدمت ھمھمه و، و نشرچاپ ، واریددر و یشعارھا، دانشجویان

انات محروم است کن امیه از ھمه اکنیاھل سنت نه تنھا ا ءچارهیاما ب. کنند می تکحر
 و یاد دھ او پاسخ  ده شود ویاعتقادات اھل سنت پرس دربارهاز اھل سنت  یکیاگر از 

، ندک ییمردم اھل سنت را راھنما، زیغات اھانت آمین موج تبلیخواسته باشد در برابر ا
 . مواجه گردد و تروراعدام ، مرگ، د با زندانیو با!!! گام برداشته است وحدتخالف 

ھا  آن ه درکنوشته شده است  یادیزھای  کتاب !!!و تقریب وحدت یتاراسن یدر ھم
ھمان ، اھانت شده است جحضرت  آن رانو یاژه صحابه یبه مقدسات اھل سنت بو

 و دررد کت یرا تربھا  آن، دیشکزحمت  سه سال تمامست ویب ج رمکه رسول اک یسانک
 . بود یراضھا  آن ه ازکا رفت یاز دن یحال

 ورده است ک یو زبان دراز یادب یب اریدر آن بس مولفشه ک ھا تابکن یاز ا یکی
 یجانیمحمد ت »تیثم اھتد«تاب کگرفته است  انتقاداھل سنت را به باد  ھای اندیشه

ق یتحق و بااھل سنت بوده  یو: دیگو یم یجانیت یآقا، تابکن یا مولف. است یسماو
ر در آورده یرشته تحرتاب بکن یت!! شده است وخاطراتش را در ایھدا، قیعم و بررسی
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ت!!! را به او یش ھدایشاپیبنده ھم پ. گردندمند  بھره یت!! وین ھدایگران از ایا داست ت
 . میگو یم یکتبر

توسط  مولفن یگر از ھمیتاب دک و چندین »ت شدمیآنگاه ھدا«تاب با نام کن یو ا
راه یب ترجمه شده است تا با بد و یفارس به زبان ید محمد جواد مھریبنام س یشخص

 یمبشره البته به استثناء علعشره سه گانه و خلفایژه یبو، ج گفتن صحابه رسول الله
حضرت  ینمومنال منسبت به ا یدراز و زبانن اھانت یو ھمچنس طالب یبن اب

ران وجھان ادا یزبان ا یھا اھل سنت فارس    ونیلین خود را نسبت به مید لشهیعا
اد یبن. ام بخشدکش استحیش از پین مذاھب!!! را بیب و تقریب وحدت ھای و پایهند ک

رده ک یادیز یه گذاریسرما، مولفگر ید یھا تابکتاب وکن یا رایقم ب یمعارف اسالم
ر کاد فوق الذیبندر  ھا تابک ین سریه اک رسد یمن به نظر یالبته اگر چه چن. است

در  یمھر یآقاچه  چنان. است افته!!! منتشر شدهیت ین ھدایبنام انوشته شده است و
از  یادیبا تعداد ز یالممعارف اساد ینون بنکا«: دیگو یمور کتاب مذک ی مقدمه
طرح مھم  رایب یساز  و آمادهمختلف  یھا نهیزممشغول خدمت در ، او علمن یمحقق

 ».. . دهیبه اتمام رس یریتقد و شایانارزشمند  یارھاکنون کتا. باشد می یخ نگاریتار
، ستیار مھم نیطلب بسن میبھر حال ا. ارزشمند باشد یارھاکاز آن  یکی، ارکن ید ایشا

 . تاب استک و محتویاتمھم مطالب 
ش یانات خوکتاب از ھمه امکن یا و نشرپخش  رایبھا  آن هکاست  یورادآیقابل 
نه ، نیشف نوک یکداستان : یجانیت یتاب به گفته آقاکن یرا ایردند زکاستفاده 

 و دره در جھان عقائد کبل، یولوژیزیوف یکینکارات تکابت وھا  اختراع تشاف در جھانکا
 . رود یمبه شمار  )١(».. . ینید یھا فلسفه و یمذھب یھا تبکماز  یلیان سیم

و ن اختراع یردند تا اکج ین را بسیمسئولاقشار مختلف ملت ون خاطر یھم و به
لمات در مقدمه چاپ ھشتم کن یبا ا یمھر و اقاینند کت عرضه ین را به بشرینو کشف

چه از  یادیتان زنه دوسین زمیبھر حال در ا«: کند می یدانقدر ر وکتشھا  آن تاب ازک
ارمندان و ک، سبهک، انیرھنگف، ونیچه از روحان چه از ائمه جمعه و ن محترم ویمسئول
 و با اند دادهنجام را ا فعالیت بیشترین و .. .ت نمودهیه احساس مسئولک مردم عامه
ما را  یاد معارف اسالمیبن و بهنجانب یبه ا یادیمشوقانه ز یھا تلفن و ھا غامیپ و ھا نامه

                                           
 . )۱۳ت شدم ص (یآنگاه ھدا -١
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 . »... اند دهسرافراز نمو
و نم کع اشاره یتاب نزد تشکن یت ایت خواستم به اھممالن جیبا نقل ا یلکبه طور 

ران یه داخل اک یسانکد البته یا برده یت آن پیت فوق به اھممالل جم با نقنک یم فکر
 . نددان یم یتاب را به خوبکن یت ایاھم شانخودکنند  می یزندگ

 زه ترجمهیانگ
ھا  آن هک و اھمیتیرد کجاد یان عموم مردم ایتاب مکن یه اک و غوغایی و صداسر 

 سخنانستم به توان میاش کای  هکر واداشت کن فیبنده را به ا، ندداد یمتاب کن یبه ا
ن یل نتوانستم ایتاب مفصل پاسخ دھم اما به دو دلک یکتاب در کن یبانه ایعوام فر

تب مراجع که بنده کن داشت یاز به این یارکن یه چنکنیا یکی: نمک یم را عملیآرزو
 . در دسترس نبودند ھا تابکن یا متاسفانهه کار داشته باشم یرا در اخت و سنیعه یش

ھای  تیل مشغولیه باز ھم بدلک خواست یم یادیوقت ز ین عملیه چنکنیدوم ا
 یکی یه روزکنیتا ا. داد یمن یا ن اجازهیوقتم به من چن، یزندگ یبالت جنکمشاد ویز

د و یب به دستم رستاکه کنیبعد از ا، تاب حاضر را به من اھدا نمودکاز دوستان 
 یجانیت یھا اوهیه بًا بطور مفصل بیه تقرک ممتوجه شد، از نظر گذراندم را  آن سرعتب

ه تاوک اریراه را بسخود را بر آورده و یاده است آرزوپاسخ د »تیثم اھتد«تاب کدر 
 یرید. میتاب را ترجمه نماکم گرفتم یلحظه تصم و ھمانافتم خدا را سپاس گفتم ی

از ین کتاب دم البته ھر چندیم حاضر دیش رویامل پکتاب را بطور که ترجمه کنگذشت 
 یافکبه اندازه  و منابعاز مراجع  متاسفانهداشت اما  یحیقات توضیاز تعل یبه بعض

، تابکن یم انک یمر کاما بھر حال ف. میفزایتاب بکبر  قات الزم رایم تا تعلبرخوردار نبود
 . کند می براوردهرا  خوانندهاز ین

نام  و ھمینردم کترجمه  یبود به فارس »للتضبل « یه به عربکتاب را کاسم 
 . دمیمناسب د، تابک رایرا ب »یه گمراه شدکبل«

مان است ھ ج ران رسول خداو یاتاب دفاع از صحابه کن یا ی ترجمه ھدفم ھم از
ه ک یسانکھمان ، مدان یم و نفاقفر کرا ھا  آن و بغض ایمانرا ھا  آن ه حبک یسانک

 و سنت قرآنرا یاست ز ج الله لرسو و دین ج در واقع دفاع از رسول اللهھا  آن دفاع از
 یاذ بالله) تعدادی(العھا  آن ده است اگریرس مسلمانانواسطه صحابه به  و بهق یاز طر

، ماند یمن یباق ینیگر دید، دیگو یم یجانیتاب تکچه  چنان بودند و فاجرمرتد و فاسق 
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است  لهقیشه صدئحضرت عا، تاب دفاع از مادرمکن ین ھدفم از ترجمه ایھمچن
 قرآنرا یشده است ز یادیز یدراز  و زبان یادب یب ینسبت به و یجانیتاب تکه در ک

 �َِّ�ُّ ٱ﴿: دیفرما یمچه  چنان رده استک یمعرف مومنانرا مادران  ج امبریھمسران پ
 ِ ۡوَ�ٰ ب

َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهمۡ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
 از خود ج غمبر خدایپ«. ]٦األحزاب: [ ﴾أ

به حساب  مومنانمادران  جحضرت  آن و ھمسرانتر است  یاول آنانبه  نسبت مومنان

مورد ھجوم  مومنر یغ و خبر یباز خدا  یه توسط فردک یردفاع از ماد و. »ندیآ یم
 . واجب است و فرض، قرار گرفته است یادب یبو

تابش با اشاره به کھشتم  چاپ ان مقدمهیدر پا یمھر یه آقایکھمانطوردوارم یام
ه کان مردم را در انتخاب راه آزاد بگذارند ین آقایپس بھتر است ا«: دیگو یماھل سنت 

َ  ّ�ِيِن� ٱَ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ﴿ را آزاد گذارده استھا  آن خداوند ۚ ٱمَِن  لرُّۡشدُ ٱقَد تَّبَ�َّ ِ َ�َمن  ۡلَ�ّ
 ِ ُٰغوتِ ٱيَۡ�ُفۡر ب ِ  ل�َّ ِ ٱَوُ�ۡؤمِۢن ب ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد  �َّ ِ ٱب ۗ وَ  نفَِصامَ ٱَ�  لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوة ُ ٱلََها َّ� 

به راستی که راه راست ، (قبول) دین ھیچ اجباری نیستدر «. ]٢٥٦البقرة: [ ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيمٌ 
پس ھر کس به طاغوت (شیطان و . (و ھدایت) از راه انحراف (و گمراھی) روشن شده است

پس به راستی که به ، ایمان آورد خداھای گمراه و طغیانگر) کفر ورزد و به  بت و انسان

 . »شنوای داناست خداو ، که آن را گسستن نیست، دستگیره محکمی چنگ زده است
را ترجمه  یجانیتھای  کتاب هک ینیمسئول و سایر یمھر یه آقاک دوارمیمن ھم ام 

ب یمساجد اھل سنت را تخر، ردند مردم را در انتخاب راه آزاد بگذارندک و نشرچاپ  و
 ییھا تابکن یه چنکبگذارند زندان نفرستند و و بهشند کاھل سنت را ن یعلما، نندکن

پس . گردد می رود مطمئنًا خوشحال بر یتنھا به قاض یرا اگر مھریرا مردم بخوانند ز
 و نشرتاب اجازه چاپ کن یدوارم به ایما، را ھم بخوانند ھا تابکن ید مردم ایبگذار

 . ندیآزادانه انتخاب نما را  شانراھ، شانخودبگذارند مردم  بدھند و
له اول از ھمه خوانندگان ه در وھکنست یا، است یآور ادیان قابل یه در پاک ای تهکن
 تاب وک روانو نه چندان خوب  سته وکطر ترجمه شز به خایعز نانازب یفارس و یگرام

ت شتر از پانزده سال اسیرا بیز. منک یم یمعذرت خواھ یمیار قدیبس ید ھم فارسیشا
 یبزرگوارشتباھاتم به ا خطاھا وه از کدوارم یام فاصله دارم و یط فارسیه با محک

بل «تاب که ھنگام ترجمه کاست  یآور ادیقابل  یدر ثان. دییگذشت نما ش عفو ویخو
تاب کرا از  یدر دسترس نبود تا عبارات فارس یجانیتاب تک یترجمه فارس »ضللت
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ردم اما کرا ترجمه  ین خاطر بنده ھمان متن عربینم به ھمکنقل  یجانیت یفارس
: دیچاپ گرد ی بًا آمادهیشد و تقر ینیحروف چ »یه گمراه شدکبل«تاب که ک یھنگام

 ترجمه شده و یھا ن عبارتیر ھمه اییو تغ. دیبه دستم رس »ت شدمیآنگاه ھدا«تاب ک
ح ین خاطر ترجیآور بود به ھم  نهیزھ ر ویگ وقت یارک یمھر یاز ترجمه آقاھا  آن نقل

 حواله و یبگذارم ولن ترجمه خودم را با ھما یجانیت یتاب عربک یھا ه عبارتکدادم 
ھنگام ضرورت بدان  بتواندزبان  یفارس خوانندهنم تا کر کرا ذ یصفحات ترجمه مھر

را در  یفارس و یتاب عربکصفحات چاپ ، یر پاورقن خاطر شما دیند به ھمکمراجعه 
 یر ترجمه بنده با ترجمه آقایه ھر چند الفاظ و تعبکد گفت یبا. دینیب یار ھم منک

، ه مطالبکرد کد یحظه خواھمالشما ، در صورت مراجعه یمتفاوت است ول یمھر
 . گر نداردیدیکبا  یتفاوت چندان

م یه از خداوند مسئلت نماکنیا آن ومانده است  یز مھم و اساسیچ یکان ھم یدر پا
 یعنیه دوست دارم ک یسانکامت مرا با یرد و روز قیز را از من بپذین خدمت ناچیه اک

 یھم تقاضا یشما خوانندگان گرام و از دیحشر نما جت رسول الله یب صحابه واھل
 . شما ھستم یازمند دعایرا نیر دارم زیخ یدعا

  یاسد الله موسو
 ستان ـ پشاور کپا

 





 
 

 

 گفتار شیپ

آله  عىلاهللا و رسوله األمني حممد بن عبد والسالم عىل ةاحلمد هللا رب العاملني والصال

 ... دوبع، مجعنيأوصحبه 

س یده واجب بودن امامت حضرت علیعق یھودیه عبدالله بن سبأ ک یر زمانیاز د
 را موارد طعن و اجمعین شعثمانحضرت عمر و حضرت ، رکحضرت ابوب، ج دادیرا ترو

 کده انیه با سرماکھمان مجوس ، مجوس و ازا پیروانسپس . وھش قرار داده استکن
 یسع، است ط گرداندهاز درجه اعتبار ساق را  آنگذشت زمان  که سرمایهخود ، و ناچیز

با  یھودیسبأ  عبدالله بن پیروان. نندک و فسادرا دچار تفرقه  یه امت اسالمکد دارن
 شر صحابهیاز سا یبودن و تر ستهیشا وس یحضرت عل رایل بصخالفت بال ف یادعا

 یم سوگوارراسدر مس ین بن علیشھادت حضرت امام حس جریانرار کت و با اجمعین
 آور  شگفت. ن ببرندیرا از ب یامت اسالم یپارچگیک و وحدتند خواھ یم، در عاشورا

اند اما  دهیان رسیخود به پا، خیرو تابا گذشت زمان  یخیتار یدادھایرون گونه یه اکنیا
 آناناما . نندکرا زنده ھا  آن گریزنند تا بار د یدامن ما ین قضایھمواره به ا ھا یرافض

د پوچ یم عقایتسل یلین دالیشمندان با چناندیوه اھل خرد کدند ید ی) وقتھا یرافض(
 هکنجا بود ینند اکار کت پنھان خود را آشیماھ، جیناچار شدند به تدر، شوند نمی آنان
اند  ده امام معصومو ازد و افراندک ۷ا ی ۳ سه یتمام صحابه سو: هکن نمودند اعالھا  آن

رفت و  آنانل نزد یائیکمل ویر مانند جبرئیفرشتگان خ، شود می نازل یوح آنانو بر 
ده خبر دارند و اینحال  از گذشته و آنانامبران خدا بھتر و برتراند یز پائمه ا، آمد دارند

ن یبزرگ ا آفتو ل کمش، یآر. افر استکنباشد  آنانه معتقد به امامت کس ک و ھر
 و سمھایبه الحاد سوق داده زھرھا  را  مسلماناناز  یھمواره گروھ آنانه کاست 

را در دل نه کی و بذر عداوت وکنند  می پخش آنانان یآور خود را م و خفقانشنده ک
ه از باطل کنیا یبا وجود آنان روانپی و کت کت بین ترتیو بدارند ک یم فرزندان امت

فر ک ار دور بایاز صداقت بس آنان. نددان یمخود را حق به جانب کنند  می تیتبع
در  آنان متاسفانه، شد یمن حد متوقف یدر ھم یگمراھ ن ضاللت ویاش اک. اند یکنزد



 بلکه گمراه شدی     ٢٢

ھا و  یھودی؟ یسکنسبت به چه ، ارندک یم و عنادخود تخم بغض  روانپی ودل 
ن یاران بھترینسبت به ، یاسالمامت ھای  نسبت به زبدگان و فرزانه ...ریھا؟ خ ینصران

 . ج محمد بن عبدالله یعنی، نیزم یرو انسان
. ف شده استیرتاب خداوند دستخوش تحکه کن است یا آناند باطله یاز جمله عقا

ه حفاظتش را کتاب خداوند کھمان ، قرآنه کبل. ریل؟ خیانج تاب؟ تورات وکدام ک

�ِيهِ ﴿ ن آمده استیدرباره آن چنه ک یتابک یآر. خود او بر عھده گرفته است
ۡ
�َّ يَأ

دا یه پرا  آندر  یا چ گوشهیباطل از ھ«. ]٤٢فصلت: [ ﴾ۦِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ

ۡ�َا ﴿: ه خداوند درباره آن فرموده استک یتابکـ ھمان  »دنک یمن �نَّا  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ز بر عھده ما یم و حفاظت آن نیردکما نازل  را  قرآن: یعنی. ]٩الحجر: [ ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥَ�ُ 

د باطل خود سرگردان بوده است باالخره یگروه روافض ھمواره در عقا، یآر. است
 یتوز و کینه یت از گمراھیاکه حک یئتابلو تمام نما یکبه عنوان  »تیثم اھتد«تاب ک

را  یسانکه یلکتاب کن یا، یآر. قرار گرفت مسلمانانچاپ شده در دسترس ، دارد آنان
 و سنیعه یشان یم وحدتمعتقد به  یار زمانکن آدمان پست نابیه اکه باور داشتند ک

. بینه تقراند  بینان دعوتگر تخریه اکرد کخ ثابت یتار، یآر. ردکمبھوت مات و، بودند
د یله عقایبه وس را  آنه کنیند مگر اسینو یمن یتابکچ یھھا  آن، رایز. ن نباشدیچرا چن

 »تیثم اھتد«تاب کوکنند  می تهراسن آیدروغ یباورھا و بان ساخته یباطل خود مز
سنده یاستوار است و نو و تضاددروغ ، یعنی و پایهه بر دو اصل ک یجانیوشته محمد تن

و نموده است  یزیه ریور پاکاصل مذن دو یتاب بر اکن یخود را در اھای  تمام قضاوت
را  و تضاداز دروغ  یروشن یھا هشاننگردد  می ه ارائهک یمطالب جریاندر  خواننده ھر

و ه دروغ کد دان یم و عاقلخردمند  انسان و ھرد یاھد دخو »تیثم اھتد«تاب کدر 
ه حانث ھم ک و مطمئنمم نک یماد یل بطالن است نه حق ـ من سوگند یدل تضاد

در مورد مذھب  یجانیمحمد ت یعنی »تیثم اھتد«سنده ینوه کنیا  بارهدر، مشو یمن
 یاطالع ترین کوچک، تملق را ادا نموده است و حقت شده یه او بدان ھداک »هیامام«

گاھ کدنا وا نیھمچنو ندارد ن یعالوه بر ا. ز نداردیه نیتب مرجع فرقه امامکدرباره  یآ
 »یافراطھای  یصوف«مذھب  از وه اکرو مذھب اھل سنت نبوده است بلیاو ھرگز پ

ه مانند روز روشن است یصوف ةل سنت وغالان مذھب اھیم و تفاوترده است ک یرویپ
رو روش یپ یه وککند  می سنده اعترافینو. ددان یمرا ھا  آن فرق یعاقل انسان و ھر



 ٢٣  پیشگفتار 

(احمد  انگذارشیه به طرف بنکاست  ینسبت و تیجانیهه بوده است یجانیومنش ت
گاھ کیاند یآر. است) منسوب یجانیت ، به آن و مراجعهفه ین طایده ایرامون عقیپ یآ

ن باور یلذا ا. کند می ارکآش یمنصف ھر فرد عامل و رایب را  آن و زندقه یت گمراھینھا
 یه اثنا عشرینون به مذھب امامکا منتسب به اھل سنت بوده و یجانیت ه جنابک

 یضاللت به سو و یگمراھ از وا، یآر. است یارک بیفر و یباز دجل، ت شده استیھدا
ه لباس تعصب را از ک یسکالبته . د منتقل شده استدان یمحق  را  آن یه وکآنچه 

قت یرامون حقیبه خود اجازه دھد تا به بحث پ یشرایچگونه گیبدون ھ، تنش زدوده
ه طالب حق کرا  یسانکه یلکتاب کن یا. دیبه حق خواھد رس یسکن یچن، بپردازد
ه کژه یبوکند  می تیحق ھدا یبه سو، قت برسندیو حقه به حق کداند صد و درھستند 

. استناد نموده است، ھر دو یه اثنا عشریو امامتب اھل سنت کل یتاب از دالکن یا
ه در ک یسانکه یلکم از دان یمالزم ، ان برسانمیش گفتار را به پاین پیه اکنیقبل از ا

 ر وکمال تشک، اند ردهکفاء یرا ا ینقش، نموده یمساع یکن مطالب تشریا که و تداریتھ
 رایرا بت کن مشاریه اکم ینما یموم مسئلت یقو یخداوند ح از و نمک یارذسپاسگ

مرا  کاند یسع و اینا وسبب ورود بھشت در آخرت بگرداند یموجب اجر در دن آنان
بر بزرگوار خودش محشور امیاران پیھمراه  و مراخود قرار داده  یموجب خشنود

پناھگاه من قرار بدھد بار وا وام، را  نابھشت جاود، ین بھشتنار حوراک و دربگرداند 
 . نکن یچن، نکن یا چنیخدا





 
 

 

 د یتمه

اول در بخش . م نموده استیتابش را به دو بخش تقسک »تیثم اھتد«سنده ینو
ان یبه م یو اسالم یعرب یشورھاک یخود در بعض زیآم تیموفق یھا مسافرتاز  یصحبت

 یھا تیشخصاز  یدار خود با بعضیرامون دین بخش به بحث پیدر ا مولف. آورده است
 یه) نقش موثری(مذھب امام ینور و روشن یت او به سویه در ھداکمذھب  یعیش

ص بدھد یف تشخیرا از ضع یو قوحق را از باطل  بتوانده او کند موجب شدوداشته 
 . پرداخته است

ت یانو حقه او را به حق کار آموزنده خود یرامون مسافرت بسیدر بخش دوم پ
تابش عمدتًا در مورد اصحاب رسول کن بخش از یا. سخن گفته است، ده استیرسان

ن مطالب موجب یت مجموعه اینھا و دروسته یبوقوع پ آنانان یه مک یو حوادث ج رمکا
او . نگاشته شده است، ببرد یپ و جماعتسنده به گمراه بودن اھل سنت ینوشده تا 

ت راسراه مذھب اھل سنت از حق شده و پیروانن حوادث عامل انحراف یا: دیگو یم
ه بخش کجھت  آن از. کند می تیاز آن تبع یه اثنا عشریه مذھب امامکھمان است 

تاب را در بر گرفته کاعظم  و قسمتنگاشته شده  شصحابه یرامون زندگیتاب پکدوم 
ن یه اکگفت  توان می یحت، باشد می تر کخطرنا، تمام مطالب موجود در آن و از است

لذا بر خود الزم ، دیآ یمتاب به حساب کن ین در ساختار ایادیبخش به منزله سنگ بن
 و اشتباھاتر اغالط یسا و سپسن بخش پرداخته یا و تفسیره نخست به نقد کم دان یم
 . قرار بدھم و بررسیافته!!! را مورد نقد یت یھدا ینجایت





 
 

 

 : باب اول
 و روافضه نزد اهل سنت مفهوم یا تقسیم صحاب معنی و

 امامی دهازود

حوش موضوع ق را حول ودن به حیرس رایسخن خود ب !افته)ی تی(ھدا یجانیت
 و خطباشد  می و روافضان اھل سنت یاختالف م یھسته اصل ھماناه ک یمھمار یبس
 یرامون زندگیگفتگو پ و آنآغاز نموده است ، دیآ یمن دو گروه به حساب یان ایاز میامت

م یه را درباره تقسیامام و شیعهدگاه اھل سنت ید، یجانیت. است ج رمکاصحاب رسول ا

وقد استنتجت من «: دیگو یمآن سر فصل سخن خود قرار داده  و معنیھوم مف، صحابه

از  یعنی »قسامأ ةثالث هم ينقسمون إىلنّ الصحابة يف نظرأ ةالشيع ءعلامخالل احلديث مع 
عه به سه دسته یدگاه شیه صحابه از دکدم یجه رسین نتیعه به ایش یگفتگو با علما

 . شوند می میتقس
لمه ک یواقع یمعنرا ب و رسولشه خدا ک یسانک یعنی، آنانن یبھتر: دسته اول

و صدق  و باردند کعت یدادن در راه اسالم ب جان رایب ج رمکامبر ایشناختند و با پ
ه کردند بلکر نییتغ ج رمکامبر ایاز پ و بعدردند ک یاو را ھمراھ و عملدر قول  اخالص
مورد آنان را  قرآنمتعدد در  یخداوند در جاھا، خود ثابت قدم ماندند و قراربر قول 

د یتمج آناناز  یدر موارد متعدد ج رمکرسول ا نیھمچن ش قرار داده است ویستا
ده احترام یبا د، ردهکاد ی و نیکی کیبه پا آنانمانند اھل سنت از ز یعه نیش. رده استک

 . دنگر یم آنانبه 
 ن اسالم رایف دیا تخویع یل تطمیدله بکآن عده از صحابه ھستند : دسته دوم

بر  شان خاطر مسلمان شدنن گروه بیا. ردندکت یتبع ج رسول الله و ازرفتند یپذ
او  و نھی امر و بهرسانده  و ازارت یوارد به او اذم یبرخ و درند گذاشت یممنت  جامبریپ

 قرآنه کند تا آنجا داد یمدخالت  قرآنح یخود را در برابر نص صر رایکردند  نمی عمل
 قرآنن یھمچن. رده استکد یتھدآنان را  یگاھقرار داده و مورد سرزنشآنان را  یگاھ
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ھشدار داده آنان را  بارھا ج رمکا و رسولسخن گفته  آنان ییاز رسوا یتعددات میدر آ
 ادی و تقدیرل یچ گونه تجلیبدون ھ و و رفتارر اعمال کن گروه را با ذیعه ایش. است

 . کند می
او  ،ج امبریه پیسه علیر و دسکخاطر مب. بودنده منافق کاند  آناناز صحابه : دسته سوم

 حیلهو ر کبه م آنانه یشدند تا عل یکزدن نیمومنبا اسالم و ، کردند می یرا ھمراھ
 و دراختصاص داده است  آنانشرح حال  امل را بهکسوره  یکخداوند . بپردازند

آنان را  ن طبقه دوزخیتر پایینله یوس و به. رده استکاد ی آناناز  یمتعدد یجاھا
بر حذر  آنانز را ا و مسلمینسخن گفته  آنانز درباره ین ج امبریپ. رده استکد یتھد

اھل . نموده است یاران معرفیاز  یبعض رایبآنان را  و مشخصاتت یھو. داشته است
 . )١(اتفاق نظر دارند آناناز  و تبری و نفرینبر لعن  و شیعهسنت 

ت ی(ھدا یجانیه تکم صحابه بر اساس آنچه یرامون تقسیعه پیدگاه شین بود دیا
ه کاز صحابه را  یگروه خاص یجانین تیعالوه بر ا. رده استکر کتاب خود ذکشده) در 

گران ممتاز یاز د یروان و روحی یاخالق و خصوصیات ج رمکبه خاطر قرابت با رسول ا
 . )٢(ھستند ج ت رسول اللهیھمان اھل ب آنان وآور شده است  ادیز یھستند ن

رامون صحابه یده اھل سنت پیان عقیبحث به ب این ) در ادامههت شدی(ھدا یجانیت
 فو اعترا )٣(تینسبت به اھل ب و اکراماما اھل سنت با وجود احترام : دیگو یمپرداخته 

بر  آنان. نددان یمصحابه ن جزن را یور را باور نداشته منافقکم مذیتقس، آنانلت یبه فض
ان یم ین خلق خدا ھستند ـ اگر تفاوتیبھتر ج بعد از رسول اللهه صحابه کن باورند یا

 یشیماو از حسن امتحان و آنانت مسلمان شدن یبر سابق ین تفاوت مبتنیھست ا آنان
از آن  یب در درجه اول برترین ترتیبد. گرفته شده است آنانه در راه اسالم از کاست 

دھه  یعنیعشره مبشره (ه در زمره کاست  ین سپس از آن شش نفریراشد خلفای
. )٤(داده است) قرار دارند آناند بھشت را به ینو و وعدها یدر دن ج رمکه رسول اک ینفر

                                           
 . )۱۲۶-۱۲۵ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۷۹-۷۸ت ص (یثم اھتد -١
 . )۱۲۶ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۷۹تاب ص (کھمان  -٢
ه کد ید دیخواھکند  می دفاعت یه او از اھل بک یینده جایرا در مباحث آ یجانیجناب ت ییتضادگو -٣

 . ستندیت قائل نیاھل ب یبرا یچ گونه احترامیاھل سنت ھ: دیگو یم
 . افتمین یتاب فارسکن عبارت را در ی) متاسفانه ا۷۹تاب ص (کھمان  -٤
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 . یجانیرامون صحابه بر اساس اظھارات جناب تیده اھل سنت پین است عقیا
 را  آنم صحابه رد نموده بطالن یعه را در مورد تقسیدگاه شیه دکنیقبل از ا کنیا

 و اصطالحدر لغت  و منافق یه صحابکن بحث بپردازم یم به ادان یمالزم . ار سازمکآش
ه یعه امامیمات شیه مقصود از تقسکد روشن شود ید؟ سپس باشو یمگفته  یسکبه چه 

قت یاز صحابه ھستند ـ تا حق یسانکر شده چه کذ آنانتب مرجع کدر که  چنان آن
 و بررسیان ھم به نقد یدر پا و. دروشن گرد یا سنیعه باشد یخواه ش خواننده رایب

 . مپرداز یم، اند ردهکه از صحابه یعه امامیه شک یمیتقس

 یصحاب یو اصطالح یف لغویتعر
 »صحبه صحابه وصحبه«. »سمعه«مانند  »صحبه«است از  ماخوذصحابه در لغت 

 آنانه با ھم باشند به کنفر  و چندرد ک و زندگیمعاشرت  یبا و یعنی، عاشره یمعنبه 
 ینعیاستصحبه «. شود می صحب گفته صحابه و صحاب و صحبان و، بیاصاح، اصحاب

 و مناسبتمت یماله با ھم کز یدو چ )١(»ردکھم بودن دعوت  و با یاو را به ھمراھ
 معاشر یدر لغت به معن و صاحب. )٢(ندیآ یمگر به حساب یدیکداشته باشند مصاحبت 

ستن یھم ز و بامعاشرت  یدر لغت به معنه کمصاحبت گرفته شده است  و ازباشد  می
 . دیآ یم

 . کذل یًا به ومات علمومن ج یھو من اجتمع بالنب: در اصطالح یصحاب
 و درده یاو را د آورده و ایمانامبر یبه پ یر زندگه دکاست  یسک یصحاب: یعنی

را در  ج امبریه پک یسکروشن است  مالاکف ین تعریاز ا. در گذشته است ایمانحالت 
 ست ویف صحابه نیگذشته است در رد در ایمانر یحالت غ و درده ید ایمانر یالت غح

 . کند نمی دایق پیدر حق او تحق یواژه صحاب

 منافق یو اصطالح یف لغویتعر
برگرفته از نفقاء است  و اینًا و نفاقنافق منافقًه یاست از نافق  ماخوذمنافق در لغت 

ھرگاه موش . کنند می یدر آن زندگ یجنگلھای  موش هک ییسوراخ ھا یعنینفقاء  و
ن باورند رایب ھا یبعضـ  برد یمگر پناه ید یب شود به سوراخیسوراخ تعق یکاز  یجنگل

سرب است  یه به معنکنفق . ه استگرفته شد، سرداب یه منافق از ماده نفق به معنک
                                           

 . )۱۳۴ص ( یروز آبادیط للفیالقاموس المح -١
 . )۱۵۰ص ( یمختار الصحاح لمحمد الراز -٢
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ه نفاق به کنیخالصه سخن ا. )١(دشو یمرده کدر آن پنھان  یزیه چک ییسرب جا و
 . ا پنھان شده استیردن کپنھان  ردن وکرنگ عوض ، دگرگون شدن یمعن

يظهر اإلسالم ومتابعة الرسول ويبطن الكفر «ه کاست  یسک: منافق در اصطالح

جلوه  ج رو رسول اللهیپ در ظاھر خود را مسلمان و یعنی. »هرسولوومعادات اهللا 
 . را در دل دارد رسولشو با الله  یو دشمنفر کباطن  و درد دھ یم

و  یصحاب« یعنین دو واژه یا یو اصطالح یف لغویبعد از روشن شدن مفھوم وتعر
، با ھم ندارند یت و تشابھیگونه ھمسانچیھ، ن دویه اکم یرس یجه مین نتیبه ا »منافق

 ایمان ج امبریه بر پک یسک یعنی یه اصطالح ـ صحابینه از ناحه لغت وینه از ناح
ه در ظاھر خود را کاست  یسکافق ا رفته است و منیاز دن ایمانآورده و در حالت 

شود  نمی ھرگز منافق یلذا صحاب. ده داردیفر عقکاما در باطن بر کند  می یمعرف مومن
مطرح شود  یبعض رایب سوالن ین است اکنون ممکا. شود نمی یھرگز صحاب و منافق

ه کاست ن یا سوالن یص داد؟ پاسخ ایق تشخرا از مناف یصحاب توان میه چگونه ک
 یبه خوبھا  آن لهیه به وسکدارد  یات بارزیخصوص و سنتتاب کمنافق طبق اظھارات 

بارز ھای  ویژگی از یر بعضکنده به ذیما در صفحات آ. ردکجدا  یاو را از صحاب توان می
 . م پرداختین خواھیمنافق

 یامام دوازدهدگاه روافض یصحابه از د یم واقعیتقس
 یتاب خود صحابه رضوان الله تعالکدر  یجانیجناب ت، »تیثم اھتد«تاب کسنده ینو

ن مطلب است یت گواه این واقعکل. )٢(م نموده بودین را به سه دسته تقسیھم أجمعیعل
ن یا. وجود ندارد یگروه سوم. شوند می میه صحابه نزد روافض به دو دسته تقسک

 . اند دهح نمویبدان تصرعه یتب شکو  علماه کاست  یسخن
 : دسته اول

ت دارند یرضا آنانه روافض از ک ھستند یسانکدسته اول از صحابه نزد روافض 
ھفت  و از مترکن گروه از سه تن یتعداد ا. گروه اول قرار داده است جزآنان را  یجانیتو

محمد ح از امام ین ثقه است به سند صحیاوه نزد روافض از راک یسک. ستیشتر نیتن ب
، شدند بجز سه نفر) ھمه مرتد ج امبریمردم (بعد از پ: کند می تین روایباقر چن

                                           
 . )۳۵۹ص ( ۱۰) و لسان العرب ج ۹۸ص ( ۵ر جلد یث واألثر نوشته ابن اثیب الحدیغر یة فیالنھا -١
 . )۱۲۵ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۷۸ت ص (یثم اھتد -٢
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 : ردک سوال باقر از امام محمد یروا شمقداد ابوذر و، سلمان
 . )١(ثم رجع حیصهحاص : ؟ گفتییفرما یمچه ، درباره عمار

مردم بعد از  یعنی، ثم أناب الناس بعد: ن آمده استین باره چنیگر در اید یتیدر روا
ه به اسالم برگشتند عبارت ک یسانک و نخستیناسالم برگشتند  یره به سوو بان دمرتد شد
. ان ھفت تن بودین آقایا و تعدادره ـ یشت وره یعم ابو، عمار، یانصارساسان  ابو: بودند از

تاب خود کدر  ینیلک. )٢(شناخت ینم را یگرید، ن ھفت تنیجز ا ینمومنالریام یحت
عن : کند می تین روایچن، )٣(است یمرجع اثنا عشر تب معتبر وکه از ک »یافکاصول «

 ةشا عىلجعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا : قلت أليب جعفر الصادق«: ن قالیحمران بن اع

: فقال«. میم بخوریتوان میز نیگوسفند را ن یک یاست حت کتعداد ما چنان اند »ما أفنيناها؟

. »الخ ...)٤(ةبيده ـ ثالث ذهبوا إال ـ وأشار نصاراألمهاجرون وـال، من ذلكأحدثك بأعجب  أال
و  انصاره کنیا و آننم کان نیبت راین را بیتر از اآور  شگفت: امام جعفر صادق فرمودند یعنی

 : اشاره دست فرمود بجز سه تن و با. ھمه مرتد شدند مھاجرین

إن : قلت أليب جعفر«: استت شده ین روایر در روضه چنیصم قیاز عبدالرح

 ج رمکمردم بعد از رسول ا یعنیـ » هليةهل جاأ ج الناس عادوا بعد ما قبض رسول اهللا
ناره کن یا یسو شدند ول یک ردند وک یریگ نارهک و انصارتند ـ برگش و کفرت یبه جاھل

مزمه دوران ز ردند وکعت یبدست سعد ب آنان. اردند آنان رایب یچ سودیھ یریگ

مرجل ـمرجاء وشعرك الـنت الأ !يا سعد«: سرودند و چنینت را سر دادند یجاھل

 . )٥(»مرجمـفحلك الو

                                           
 . )۱۷ص ( یشک) رجال ۳۷۱-۳۷۰ص ( ۱عبدالله شبر ج ، نیمعرفة أصول الد ین فیقیحق ال -١
 . تابکھمان  -٢
تب مرجع و کن یبھتر: دیگو یمراجعات م، تاب خودک ۳۳۱در صفحه  ین موسویامام عبدالحس -٣

حضره یومن ال، االستبصار، بیالتھذی، افکه چھار تا ھستند الین نزد امامیمادر در اصول و فروع د
 . استھا  آن نین و بھتریمعتبرتر، نیاول یافکده است و اصول ین سخن به حد تواتر رسیه ـ ایالفق

رجال ، نیفر (باب) قله عدد المومنکمان و الیب اإلتاک) ۱۹۱ص ( ۲ج  ینیلکلل یافکاألصول من ال -٤
 )۳۵۹ص ( ۱ج  یر الصافیتفس، )۱۳ص ( یشکال

 . )۳۴۶ص ( ۸ج  یافکالروضة من ال -٥
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 . ن قسم اول از صحابه مورد اعتماد نزد روافض ھستندیا
ه در دسته اول بدان کن ھفت تن یر صحابه به جز ایدگاه روافض سایاز د: دسته دوم

ن ید و از مرتد، منافق آنانه ھمه کھستند  دهین عقیروافض بر ا. باشند می، اشاره شد
ھم سائر صحابه  و بعدعشره مبشره ، سوم دوم و فه اول ویخل آنان راس و دربرگشتند 

ران رسول و یادرباره صحابه  یده امامو ازافض دده روین سنت عقیقرار دارندـ ا
 . جرمکا

گرفته شده از  ج روافض درباره اصحاب رسول الله و عقیده یم بندین تقسیا، یآر
 . ع استیتب مرجع اھل تشک

تاب کت شده) در ی(ھدا یجانیه چرا جناب تکشود  می مطرح سوالن ینون اکا ... .
است  نیا سوالن یپاسخ ا. م نموده استیرا به سه دسته تقس ج خود صحابه رسول الله

را  یخوانندگانژه یدارد به و را  خوانندگانگمراه نمودن  قصد اغفال و یجانیت یه آقاک
ه صحابه مرتد کند کجاد وھم یا خوانندهد در ذھن خواھ یماو . ه اھل سنت ھستندک

ش به رایگ ل ویخاطر م لذا به. اورندیا را بدست بیند مال دنخواست یم آناننبودند اما 
 یرویپ ج رمکاز سر نفاق از رسول ا، ایبه خاطر ترس از دست دادن دن و یا و ثروتمال 

 راینه را بین بود تا زمیبه خاطر ا یجانیت یم آقایتقس و شیوهن رفتار یردند ـ اک
دام از کھر ، بتواند یآسان و بهفراھم ساخته  خوانندهھش در ذھن دگایرفتن دیپذ

. ن قرار بدھدیف مرتدان و برگشتگان از دیل باشد در ردی) مایجانیه او (تکصحابه را 
اد یرا  یآن گروه سوم یپ و درده یرا تراش یگروه دوم یجانیت یه آقاکنجا است یا یآر

او به جعل  و اند منافق !ت شده)ی(ھدا یجانیت دگاهیاز د ین گروه سومیا. آور شده است
 یجانیت یبعد آقا. آورد یم گروه سوم را در عداد و شمار صحابه به شمار و تزویر

ف یرد یکخلط مبحث نموده ھر دو گروه را در  و سومان دسته دوم یت شده) می(ھدا
 و پسندیده، عنه یه مرضک یا (دسته، و دستهجه صحابه به دیه در نتککند  می داخل

به  خوانندهب ین ترتیـ بدشوند  می میتقس )، ھستند و مرتدبرگشته  یا و دستهھستند 
 . دریپذ یمعه را یدگاه شیاز د یم واقعیشده تقس و اغفالدچار استدراج  یآسان

، نیافقت شده) از منی(ھدا یجانیه منظور جناب تکنند کگمان  یسانکد یشا
در  یجانیت یه آقاکد ید دیاما شما خواھ. ھستند شروانو پیبن سلول  یعبدالله بن اب

 یاز عبدالله بن اب، ن بارهیصحابه در ا یدگاه بعضید و یت بر ابن ابیاقامه نماز م جریان
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 . )١(دنک یمبن سلول دفاع 

 هیامام یبند طبقه ینف
ن یند) حاصل اپندار یمه یه امامیکن از صحابه باشند (آنطوریگروه منافقاگر  -1

 محسوب یصحاب، ده باشدیرا د ج امبریه پکس کھر : هکن است یچن آنانپندار 
ت ینه در موقع رو ایمان، هیدگاه امامیبودن از د یصحاب رایه بکرا یزشود  می

فار ھستند کن از جمله یه منافقکنیل ایدل و بهشرط است ونه در موقع مردن 
لذا منافق را در ند ودان یمبودن شرط الزم ن یصحاب رایب را  ایمانروافض  یول

، انیھودیه یلکه کاست  ین معنین پندار به ایمسلمًا ا. ندپندار یم یف صحابیرد
را یباشند زصحابه  جزد یردند باکت یرا روا ج امبریه پک یانکان و مشریحیمس

د چه ریپذ یمرا از صحابه ن یفین تعریچن یچ نادانیھ و. ستیشرط ن ایمانه ک
 یسک یه صحابکرند یروافض بپذ و اگر! و خردمندعاقل  یھا انسانبرسد به 

در گذشته  ایمانحالت  و دره ردکت یرو ایمانرا در حالت  ج امبریه پکاست 
، »است یمنافق صحاب«ه کن ادعا را یا آنانه کن است ین سخن ایا یمعن، است

 . ستین ایمانتفاق امت از اھل اه منافق بکرا یز اند دادهباطل قرار 

پسند روافض ت ویه مورد رضاکصحابه  و سایرس ید حضرت علیبدون ترد -2
دو طرف باز  در را از آنانرا ین قرار خواھند گرفت زیف منافقیدر رد، ھستند

 و درردند کن نییف صحابه با منافق تعیدر تعر یمرز حد و چیھ یعنیردند ک
ش رایب یمانع، را منافق بداند ج امبریدام از اصحاب پکس ھر کجه ھر ینت

، ملحدان، نیچنھم )٢(ان صحابه بودندیاز م منافقانه کرا یوجود ندارد ز
اسالم  آنانه کنیل ایبه دل. بودخواھند  منافقان جزز ین و مستشرقانقان یزند

 . اند دادهاھل اسالم را مورد طعن قرار و

از لحاظ  منافقانه ک رسد یمجه ین نتیت شده) به ای(ھدا یجانیتاب تک خواننده -3
 یکاز  یندگیبه عنوان نما آنان، شتر بودندیارقام به مراتب از صحابه ب آمار و

                                           
 . )۱۴۶ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۹۰ت ص (یثم اھتد -١
از  یبخش، ان صحابه و در زمان آنان بودندیه منافقان در مکنی) ا۱۶۰۴ص ( ۴ج  یح بخاریصح -٢

 . باشد یمک، عب بن مالکان یه متعلق به جرکاست  یث بزرگ و طوالنیحد
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داشتند ار یرا در اخت یز حساس رھبرکرا گرفته و مرا ج امبریدور پ، تیاقل
 جریانت شده) در ی(ھدا یجانین تیھم ین است) آرینًا اعتقاد روافض ھمی(ع

در ظاھر خود را  منافقان ھمانا: دیگو یمرامون دسته سوم از صحابه یبحث پ
 و امبریپ و بادند یورز یمفر اصرار کباطن بر  و درکردند  می یمسلمان معرف

ن یا سوالنون کا. نندکتوطئه  مسلمانانو ه اسالم یشدند تا عل یکسالم نزدا
از  شانه تعدادکن حال یدر ع. کردند می را دنبال ین اھدافیه چنک آنان. است

به آنان را  وند شد یمره یو اصحابش چ ج امبرید بر پیشتر بود بایصحابه ب
خ یه تارکم ینیب یمس کع یآوردند؟ ول یاسالم نوپا را از پا در م، دهشانک ینابود

 یتیگ یپھنا و درد یرس یینھا یروزیه اسالم به پکت است ین واقعیا ییاوگ
 و پرچم به اھتزاز درآمد یتین نقاط گیرپرچمش در دورت، ردکدا یگسترش پ

و  ھا گفته، دییخوانندگان محترم دقت بفرما یآر. انداختفر در برابر آن سپرک
چقدر در  یخیتار ھای و واقعیت یعقل یھا قتیحقروافض با  کگروھ یورھابا

 . تضاد است

ار یبس کگروھ آنان. نبودند و ناشناختهنه منوره مجھول یمردم مد رایب منافقان -4
و ، میله عالیگر بوسیو برخی دھا شخصًا شناخته شده بودند  یبعض. بودند یبد نام

 و ایند دنیگرد یمعرف، ر شده استکذ قرآنه در ک یو خصوصیات ھا یشانن
ان سه یاز م یکی کعب ابن مالک. دا استیھو کعب بن مالکث یت از حدیواقع
ت خود را کاو عدم شر. رده بودندکت نکشر کغزوه تبو جریانه در کبود  ینفر
رون یاز خانه ب ج رمکف بردن رسول ایبعد از تشر یوقت. کند می فین تعریچن

من  یآنچه موجب نگران، اوضاع پرداختم ینه به بررسیان مردم مدیم و دررفتم 
 یه نفاق بر وک یسکه من جز کن بود یاکرد  می از حد مرا مضطربش یشد و ب
او را معذور قرار  یجسم و ناتوانیل ضعف یه خداوند به دلکنیا اید رده باشکغلبه 

ط ھمراه با رسول رایمردان واجد ش یھمگ یعنی(. دمینه ندیدر مد، داده باشد
 : عبارتند از آنانبارز ھای  ویژگی م ویه عالید) و بقبه جھاد رفته بودن ج رمکا

 یح دادن گمراھیترج، بندگان اللهن ویقرار دادن د استھزامورد ، )رضفساد يف األ(
د یو ترد کش، در عبادت یسست یسرگردان الل بودن و، یورک، یرک، تیبر ھدادر برا

، نینش دینداشتن ب، نیسوگند دروغ، فارکا با یوندند یبه پ مسلمانانه به کنیدرباره ا
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ه ک یناراحت شدن موقع، ت پروردگاریربوب و بهامت یروز ق، نبودن به الله مومن، یبزدل
 یخوشحال شدن ھنگام. آوردند  یبدست م و پیروزیا فتح یمت یاموال غن مسلمانان

. مسلمانانب بر یمنتظر بودن مصا. ندشد یممواجه  یا مالی یه مسلمان با ضرر جانک
 و نفرتت یراھک، ج امبریم پکھنگام تخلف از حخوشحال شدن ، عدم انفاق در راه الله

له نجات خود قرار دھند ین سوگند را وسیسوگند خوردن بنام الله تا ا. از رفتن به جھاد
ر برابر د یاخالق و شئونالم کت عفت یعدم رعا، مسلمانان انیجاد تفرقه میـ ا
ن یگسنار یبس آنان رایب عشا ه نماز صبح وکو اینجماعت  کتر نماز و تاخیراران ـ کبدھ
ر کذ ج امبریپ و سنت قرآنه در ک آنانبارز ھای  ویژگی واز صفات  ین بود بعضیا. بود

ه به سعادت صحبت ک یسانک، ده ـ خوانندگان محترم شما را به خدا سوگندیگرد
ه ک یسانکا یحاشا) آال وکد؟ (شو یمده ید آناندر  ین صفاتیچن، ل آمدندینا ج امبریپ

ز صحابه ا یه گروھکرا دارند  یستگین شاینامطلوب ھستند اھای  خصلتن یمتصف به ا
ن گونه صفات فاصله دارند یھا از ا فرسخ ج رمکران رسول او یاباشند؟! مطمئنًا اصحاب 

ُكنُتۡم ﴿: ن فرموده استیچن آنانخداوند درباره . ت الله ھستندیمورد رضا آنانرا یز
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ َخۡ�َ أ ُمُروَن ب

ۡ
 یا«. ]١١٠آل عمران: [ ﴾لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ

ر کاز من و نھیبه معروف  امررا) ی(ز. دیان ھستن افراد امت مسلمیگروه صحابه) شما از بھتر

َها ﴿: یو قال تعال. »دینک یم ُّ�
َ
ُ ٱَحۡسبَُك  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ� َبَعَك ٱَوَمِن  �َّ  ﴾٦٤لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱِمَن  �َّ

 رایب«، کنند می تیه از تو تبعک مسلماناناز   عده و آنخداوند ، امبریپ: یا«. ]٦٤األنفال: [

ٞد رَُّسوُل ﴿: یقال تعال. »ھستند یافک »رساندن تو یاری َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
أ

ارِ ٱ ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ ِ ٱرَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ . ]٢٩الفتح: [ ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا �َّ

ھم  و باار خشن یفار بسکدر برابر ، کنند می یرا ھمراھ یه وک آنان. محمد رسول خدا است«
درصدد به دست اوردن  آنانـ  ینیب یمدر عبادت آنان را  فوق العاده مھربان ھستند ـ ھمواره

ِينَ ٱوَ ﴿: قال سبحانهو، »الله ھستند یخشنود فضل و َّ�  �ِ ْ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا َءاَمُنوا
ِ ٱَسبِيِل  ِينَ ٱوَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ٓواْ أ نََ�ُ ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَءاَوواْ وَّ َُّهم مَّ اۚ ل  ﴾٧٤َحّقٗ

و ، و در راه الله جھاد کردند، و ھجرت نمودند، آوردند مانیا که یو کسان«. ]٧٤األنفال: [
ھا  آن یبرا، ھستند یقیمؤمنان حق نانیا، نمودند یاریرا) پناه دادند و  شانی(ا که یکسان

 . »خواھد بود یا ستهیشا یآمرزش و روز
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 ون صحابه ھستند یمھاجر، ردندک و جھادردند ک ھجرت، آوردند ایمانه ک آنان، یآر
آنان  غه جمعیص و باخداوند . از صحابه ھستند انصار ردندک یرو یاه پناه دادند ک آنان
م با کن حیا، »ھستند حقب مومنانه کاند  آنان«: ش قرار داده و فرمودندیمورد ستارا 
ن نابخردان (روافض) یا یاز جانب خداوند صادر شده است ول و حصر تاکیدلمه ک
 . ھستند یشتک یکن مسافر یو منافقه صحابه کند یگو یم

از  یبعض راین را بیمنافق یاسام ج رمکه رسول اکھمه اتفاق دارند  امرن یبر ا  -5
ن یا. رفته استین را پذیت شده) ای(ھدا مولفخود  یردند حتکان یصحابه ب
، ت داشتهیاران خود رضایاز  ج رمکه رسول اکده است یز به اثبات رسیمطلب ن

 و کرامتم عزت یحر و از. واجب گردانده استآنان را  شیاو ست آنانمحبت با 
 : فرمود، ردهکت یحما آنان

فواذلي نفيس بيده لو أن أحد�م أنفق مثل ، ال �سبوا أصحايب، )١(ال �سبوا أصحايب«
 ییاصحاب مرا بدگواران ویمردم! ، یا. »وال نصيفه، ما أدرك مد أحدهم، أحد ذهبا

وه که جان من در قبضه قدرت او است شما اگر به اندازه ک یبه آن ذات سوگند. دینکن
در . )٢(دینک یبرابر آنانن مقدار صدقه یتر کد با اندیتوان مید نینکاحد طال صدقه 

من  و نفرینمورد لعن ، ندک و نفرینران مرا لعن و یاصحابه ھرکه : گر فرمودندید ییاج
گر ید یتیدر روا نیھمچن. )٣(مردم قرار خواھد گرفت و تمامفرشتگان ، خداوند

ْصَحايِب «: فرمودند
َ
يَن يَلُوَ�ُهمْ ، اْحَفُظوِ� يِف أ ِ

َّ
ينَ ، ُ�مَّ اذل ِ

َّ
 یعنی. الخ )٤(»... .. يَلُوَ�ُهمْ  ُ�مَّ اذل

گر شانت نایات و رواین آیا. دینک یاز حرمت من پاسدار، ران منو یادرباره اصحاب 
و ث ین احادین مشمول ایه منافقکت سین نکاصًال مماست وعدالت تمام صحابه 

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ ﴿: دیفرما یمن یه خداوند درباره منافقکباشند و حال آن روایات َّ� 
ۡسَفلِ ٱ

َ
طبقه (= درکات) آتش  نیتر نییھمانا منافقان در پا« .]١٤٥: [النساء ﴾�َّارِ ٱِمَن  ۡ�

                                           
 ست؟!یدر حق آنان ن یین سب و بدگوین گفتن صحابه بدتریا منافقیآ -١
ص  ۴صحیح مسلم ج ی. د خدریسع یتاب فضائل الصحابة از أبک ۱۳۴۳ص  ۳ج  یح بخاریصح -٢

۱۹۶۷ . 
 . ۱۰۳ص  ۷م ج ینع یاء ألبیة األولی) حل۱۲۷۰۹رقم ( ۱۲ر ج یبکدر  یطبران -٣
 . مکام والحاکتاب األحک ۳) ج ۲۳۴۳ابن ماجه برقم ( -٤
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ن یدر اول منافق »الف و الم«. »افتی ینخواھھا  آن یبرا یاوریو ھرگز ، (جھنم) ھستند
 . ن را شامل استیتمام منافق یعنی. استغراق است رایب

سوم از  و دستهدسته دوم  اگر. شود می دهیت شده) پرسین (ھداینون از اکا -6
 و بهاند  و ضعیفار سست یبس ینیه از نظر دکستند ھ یسانکصحابه از جمله 

ه ک یتوجه به نفاق و باردند کت یتبع ج ف از رسول اللهیتخوا یع یخاطر تطم
 و اکثریتمرتد شدند ، ن برگشتهیاز د آنانرده بود ھمه کدا یه پرا  آنانان یم

 ۷ یال ۳ یعنیاز صحابه  کیار اندین دو دسته بودند فقط تعداد بسیاصحاب از ا
ن یآنگاه منظور اد) یان گردیب ه قبالً کبودند (ھمانگونه  و عادلعنھم  ینفر مرض

ت صحابه یثرکست؟! اگر ایچ صحابه و تقسیمه ین تجزیت شده) از ای(ھدا مولف
 ج رمکرسول ا: هکم ییه بگوکن است یر از ایا غیآ، باشند و منافقمرتد 

رو یپعادل وآنان را  ت نمودهیح تربیصحخود را  و شاگرداناران یستند نتوان
ن یار بود؟! (معاذ الله از چنکو مرشد ناب یمرب یکاورند؟! و او یحق بار ب

ھفت نفر  یال ۳فقط  ج رمکسال) رسول ا ۲۳ا در تمام زمان بعثت (ی) آیپندار
ن یاز چن ج رمکھرگز رسول ا، د؟! ھرگزیت نمایرا توانست درست ترب

خود قت یو حقحق  و پیویندگانندگان یار دور بودند ـ جویبس یگستیناشا
ست؟ شما را ین ج امبریار در حق پکآش و طعننقص  یکن یا اینند آکقضاوت 

ن در یا حاضرید؟ آرکار کن مدت چه یدر طول ا ج رمکرسول ا، به خدا سوگند
ه ک ج امبر با عظمتین پیآموختند؟! سبحان الله! ا یرا از و و ارتدادمحضر او نفاق 

به د ه خداونک یرد ـ نسلکت یترب ھا انسانان ینسل منحصر به فرد را از م یک
ردن بندگان به کاز عبادت  را  بندگانله آن یوس و بهرد کا را فتح یله آن دنیوس

عدالت  یان به سویستم اد د از جور ویبخش ییردن رب بندگان رھاکعبادت 
ه کیتا جا. سوق داد یگو ازادت یحر یروشن یجھالت به سو یکیتار و ازاسالم 
 یھا ن گوشهیدورتر و ازار بزرگ یبسھای  تیدر قالب جمع یادیز یھا انسان

ه کبود  آور  شگفت یبرومندانه به حد یروزین پیا. ا به آغوش اسالم آمدندیدن
 ج رمکت شده توسط رسول این نسل تربیبه عظمت ا و مسیحی یھودیعالمان 
، ن ھمه عظمت و اعجازیه با وجود اکار رنج آور است یبس یآر. ردندکاعتراف 

ند ین بگویقرن چن ۱۵بعد از گذشت  یھودیفرزندان نابخرد عبدالله بن سبا 
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خود را ، نیبرگشتن از د و بامنافق بودند  ج رمکران رسول او یاه اصحاب ک
  .مستحق دوزخ قرار دادند؟!

ه کاست  و آشکارروشن  مالاک ج رمکرت رسول ایخوانندگان س رایته بکن نیا -7
 مسلمانانه ک ییھا بتیرمه با توجه به مصکه مکدر م یدر آغاز دعوت اسالم

نه یالبته در مد. از نفاق وجود نداشت یشانو ناثر  ترین کوچکدچار آن بودند 
 یکبه عنوان  و اسالمد یرا به قدرت رسان ج امبریه خداوند پکنیمنوره بعد از ا

ه کن اتفاق دارند یھمه بر ا و. نفاق ظاھر شد، ار آمدک یر رویناپذ ارکت انیواقع
تب کگر از شاگردان مید یا وعده عثمانحضرت ، حضرت عمر، رکابوب حضرت

ه ک یدر دوران، ین دعوت اسالمیآغاز یرمه در روزھاکه مکدر م ج رسول الله
ت ین واقعیگر اشانخود ن و اینآمدند به آغوش اسالم در، ل بودکاسالم دچار مش

 . ار به دور بودندینفاق بسن بزرگواران از یه اکاست 

) بهوت در دو سوره (منافقون وآنان را  نپنھات ین سوو  منافقان ییخداوند رسوا -8
ه کنجا است یا. رده استکر کارا ذکآش آنان و دسایست ین وضعییتب جریاندر 

ن یاچون . ده استیگرد سوموننده) مکبنام سوره فاضحه (رسوا توبهسوره 
ن یمومنر احوال کظاھر نموده سپس به ذ را  منافقانت یاومنات ویسوره خصوص

و  یعبدالله بن اب، نیسوره منافق بر اساس اظھارات. پرداخته استاز صحابه 
ر سوره یدر تفس /یامام بخار. ن قرار داشتندیمنافق راسدر  ھمراھانش

د بن ارقم یز: رده استکن نقل یرا چن یتید بن ارقم رواین از حضرت زیمنافق
عبدالله بن از . ردمکت کشر ج رمکزمان رسول اھای  جنگ از یکیدر : دیگو یم
د تا از ینکفاق ننا. ھستند ج رمکه نزد رسول اک آنانبر : ه گفتکدم یشن یاب
رون ینه بینه را از مدیان مدینوا یب، مینه بر گردیاگر به مد. نندکنار او فرار ک

گفتم س ا به عمریم یبه عمو را  جریانن یا: دیگو یمد بن ارقم یز. م راندیخواھ
من . دیمرا به محضر خود طلب ج امبریپ. دیرسان ج امبریبه اطالع پ را  آن وا و

را  و ھمراھانش یعبدالله بن اب ج امبریپ. او باز گو نمودم رایاصل ماجرا را ب
د بن ارقم یز. اند گفتهن یزین چیه چنکردند کاد یسوگند  آنان. ردکاحضار 

من چنان . ردکب یذکمرا ت رفته ویرا پذ یسوگند ابن اب ج رمکرسول ا: دیگو یم
 ین ناراحتیدر اثر ا. نشده بودم ین ناراحتیه ھرگز دچار چنکناراحت شدم 
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خطاب به من م یعمو. مردک یم یشتر اوقاتم را در خانه سپریشده ب یمنزو
ب یذکتو را ت ج رمکه رسول اکنینداشت جز ا یه سودک یردک یارکتو : گفت

إِذَا َجآَءَك ﴿ شده نازل ین آیآنگاه ا. خشم خود قرار داد و موردنموده 
من  رایور را بکه مذیآ هدینزد خود طلب مرا ج امبریپ .]١: [المنافقون ﴾لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱ

ن ین است اکمم. )١(دیز یا، ردک تاییدخداوند حرف تو را : رد فرمودکقرائت 
ر ین است به تفسیاگر چن. د داشته باشدین مورد تردیت شده) در ای(ھدا مولف

. ندکان مراجعه یبه مجمع الب یعنی، عه استیبزرگان شه از ک یامام طبرس
ن یا: دیگو یمن یان در خصوص سوره منافقیر مجمع البیدر تفس یجناب طبرس

ر کبه ذ یسپس طبرس. )٢(نازل شدند و ھمراھانش یات درباره عبدالله بن ابیآ
ح خود یرا در صحھا  آن یه امام بخارکن خصوص پرداخته است یدر ا یاتیروا

 یاران عبدالله بن ابیه کد ینک یممشاھده . مطلب فوق ھستند موید و آورده
اق ین مطلب از سیاچه  چنان هکنزد صحابه شناخته شده و مشخص بودند 

به  یمتعدد یدر جاھا »بهوت«اما سوره . روشن است مالاکز یث فوق نیحد
 . پرداخته استھا  آن ر صفاتکاشاره نموده و به ذ منافقان

َما �َسۡ ﴿ ِينَ ٱ ِذنَُك  ٔۡ َ� إِ�َّ َّ�  ِ ِ ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب قُلُوُ�ُهۡم َ�ُهۡم ِ�  ۡرتَابَۡت ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ� ِ�  ... .اىل ...٤٥َرۡ�بِِهۡم َ�َ�َدَُّدونَ 

َ
ِ  ۡلفِۡتَنةِ ٱ� ْۗ �نَّ َجَهنََّم لَُمِحيَط� ب  ﴾لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَسَقُطوا

 . ]۴۹و  ۴۵التوبة: [

در ابتدا . رون رفته بودندیبھا  هخاناز  و جھادد تمام صحابه به قصد جنگ یترد یب
 نیھمچنملحق شدند ـ  ج رمکبعد به رسول ا یت نداشتند ولکثمه شریابوذر و ابوخ

عب بن کاز  عبارت بودند آنان ورده بودند کت نکشر کدر غزوه تبوتن از صحابه  ۳سه 
آنان  توبهخداوند . بود انصارتن از  ۳ن ھر سه یا، عیبن رب و مرارهه یھالل بن ام، کمال
ا یه منافق بودند ک یسانکنه فقط یدر مد. مورد مغفرت قرار دادندآنان را  ورفته یپذرا 

ن یرا در ا کلعب بن ماکقول . مانده بودند یباق، داشتند یاز رفتن به جھاد عذر شرع
ه عذر ک یآناننمانده بود مگر  یسکنه یدر مد: شدم ـ او گفته بود اد آوریخصوص قبًال 

ت از آن یاکن مطالب حیھمه ا. رده بودکغلبه  آنانه نفاق بر کنیا ایداشتند  یشرع

                                           
 . )۴۶۱۷ر برقم (یتاب التفسک ۴جلد  یح بخاریصح -١
 . ۸۵ص  یر القرآن للطبرسیتفس یان فیمجمع الب -٢
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آنان را  میه آن عاللیوسب ج رمکاران رسول ایه کداشتند  یم بارزیعال منافقانه کدارند 
 . ناشناخته نبودند آنان راین بیو منافقشناختند  یم

َل َعلَۡيِهۡم ُسوَرةٞ تُنَّبُِئُهم بَِما ِ�  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱَ�َۡذُر ﴿ هیآن یر ایر در تفسیثکابن  ن ُ�َ�َّ
َ
أ

ْ ٱقُلُو�ِِهۡمۚ قُِل  َ ٱإِنَّ  ۡسَتۡهزُِءٓوا ا َ�َۡذُرونَ  �َّ مجاھد گفته : دیگو یم. ]٦٤: [التوبة ﴾٦٤ُ�ۡرِٞج مَّ
   ن سرّ یاست خداوند ان کمم: ندیگو یمسپس با خود  خواندهه را ین آین ایمنافق: است

�َذا َجآُءوَك َحيَّۡوَك بَِما لَۡم ُ�َّيَِك بِهِ ﴿. ن استیور مشابه اکه مذیآ، یند آرکار نکرا آشما
ُ ٱ نُفِسِهۡم لَوۡ  �َّ

َ
ُ�َنا  َ� َو�َُقولُوَن ِ�ٓ أ ُ ٱُ�َعّذِ ن است کمم: یعنی .]٨: [المجادلة ﴾بَِما َ�ُقوُل  �َّ

را  شما و ماھیتشما است  ییه موجب رسواکنچه را امبرش آیند بر پکخداوند نازل 

ۡم َحِسَب ﴿: دیفرما یمگر ید ییخداوند در جاکه  چنان ھم. ندکشما روشن بر
َ
ِينَ ٱأ َّ�  �ِ

ن لَّن ُ�ۡرَِج 
َ
َرٌض أ ُ ٱقُلُو�ِِهم مَّ ۡضَ�َٰنُهمۡ  �َّ

َ
 ه قتادهکنجا بود یا یآر .]٢٩: [محمد ﴾٢٩أ

خداوند در  یعنی. ننده) نام داردکل فاضحه (رسوا ین دلیھمن سوره به یا. فرمود می
مردم روشن  رایبآنان را  و ماھیترسوا نموده  یعمومن را در انظار ین سوره منافقیا
 آنانسه یدسر وکه مکن صورت گرفته است یاز ا ار بعدکآش یین رسوایا. رده استک

 ف ویط یکن را یو منافقس صحابه کچ یل ھین ھمه دالیاز ابعد ، یآر. پنھان شده بود
 . بھره باشند یب ه از خردک یسانکد مگر دان یمگروه ن یک

ِ ﴿: قوله تعالی ِ ٱَسَيۡحلُِفوَن ب ْ َ�ۡنُهۡمۖ  نَقلَۡبُتمۡ ٱلَُ�ۡم إِذَا  �َّ َعِن  . .. ...إَِ�ِۡهۡم ِ�ُۡعرُِضوا
را ھا  آن تا خورند می دسوگن، گشتیدھنگامیکه شما بر «. ]٩٦-٩٥التوبة: [ ﴾ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱ

 »... .. .. توبیخ نکنید
ن یا. نازل شده است، رده بودندکت نکشر که در غزوه تبوک ینیه درباره منافقین آیا

خود آمده عذر گناه  ج رمکنزد رسول ا، اشاره شده است آنانه به ین آیه در اک منافقان
 آنان جز ج رمکاران رسول اینفر از  یک. بود اندی وھشتاد  شانتعداد. ردندکان یرا ب

مراجعه ، ورکه مذیدرباره سبب نزول آ، عبکت عبدالله بن یروا یح بخاریبه صح. نبود
 . شود

ِينَ ٱوَ ﴿: قوله تعالی ْ ٱ �َّ َُذوا اٗر� َوُ�ۡفٗر� َوَ�ۡفرِ�َقۢ� َ�ۡ�َ  �َّ �رَۡصاٗدا  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَمۡسِجٗدا ِ�َ
َ ٱلَِّمۡن َحاَرَب  ٓ إِ�َّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َرۡدنَا

َ
ۚ َوَ�َۡحلُِفنَّ إِۡن أ � ٱمِن َ�ۡبُل ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ �َۡشَهُد إِ�َُّهۡم  �َّ
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َس َ�َ  ١٠٧لََ�ِٰذبُونَ  ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ بَٗد�ۚ ل

َ
ن َ�ُقوَم �ِيهِ�  �َّۡقَوىٰ ٱَ� َ�ُقۡم �ِيهِ �

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
مِۡن أ

ْۚ وَ �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّو ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  ـ یآنان«. ]١٠٨-١٠٧التوبة: [ ﴾١٠٨لُۡمطَّ

 مومنانان یجاد اختالف میا دن ویرز فر وک، رساندن و زیانضرر  رایب یه مسجدکـ  یمنافقان
و قرار دادند ، ده بودیجنگ و رسولشه قبًال با خدا ک یسک رایب ینگرس را  آن وساختند 

د دھ  یم یگواھ و خداوندایم  نداشته و نیکیر یبه جز خ یچ ھدفیه ما ھکردند خو یم سوگند
 یه از روز اول بر تقوک یمسجد، ھرگز در مسجد ضرار نماز نخوان. ندیگو یمدروغ ھا  آن هک
ه دوست کھستند  یسانکدر آنجا  یه در آن نماز بگذارکشده است سزاوارتر است  یه گذاریپا

 را  منافقان ییز رسوایه نین آیا. »دوست دارد را  پاگیزگان و خداوندنند ک کرا پادارند خود 
ه را ب یمسجد آنانه کصورت گرفته  ین زمانیمنافق یین رسوایا. ار ساخته استکآش

 یبنام اب یصپناه دادن شخ رایب، مومنانجنگ با ق ویجاد تفریا، قصد ضرر رساندن
 خواستند تا ج رمکرسول ا و ازکردند  می یه گذاریپا، بود و راھبفاسق  یه مردک امرع

 . ف برده نماز گذارندیدر آن مسجد تشر
گاه  جریانرا از اصل  ج رمکرسول ا، لیئاما جبر ستور داد تا د ج رمکرسول ا. ردکآ

 یزیه ریپا یه بر تقوک یرد تا در مسجدک امررا  جامبریل پیئجبر. مسجد منھدم شود
صحابه ناشناخته  رایه مسجد ضرار را ساختند بک آنانمطمئنًا . نماز گذارد، شده بود

است  یھیثر صحابه منافق بودند ـ بدکت شده!) عقل گرا ای(ھدا مولفنبودند اما نزد 
ه به کمسجد صحابه بود و مسجدی ، نماز خواندند در آن ج رمکه رسول اک یمسجد

ثر صحابه منافق بودند کاگر ا. دن بویمسجد منافق، ن بردن آن دستور دادندیب و از ھدم
اش  یا معنیآ، خواند یمه منافق بودند نماز ک(صحابه)  یارانیدر مسجد  ج رمکا و رسول

ن یرد تا در مسجد منافقک امر مومنانبه انھدام مسجد  ج رمکه رسول اکن است یجز ا
د؟! در د صحت داشته باشتوان می ج رمکاز رسول ا یزین چیا چنی؟! آ، نماز خواند

صحابه اعالم  و انصارن یباره مھاجر خود را در و خشنودیت ین سوره خداوند رضایھم

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿: دیفرما یمخداوند . نموده است لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َّ� 

َبُعوُهمٱ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
�ۡ 

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
 ون یمھاجر از نیشگامان نخستیپ«. ]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

از خدا ھا  آن وخشنود است ھا  آن ردند خداوند ازک یرویپھا  آن از یه بخوبک و کسانی، انصار
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ر ـ درختان ـ آن رود یه در زکآماده ساخته است  آنان رایبھشت را ب و خداوندخشنودند 

 . »است یبس بزرگ یرستگار این و مانند   یمجاودانه در آنجا ھا  آن است یجار ھا خانه
 و خشنودیت یه چگونه رضاین آیخداوند در ا، دیئخوانندگان محترم دقت بفرما

ه ک یسکبر  و حسرت یوا یرده است! واکصحابه اعالم  انصار ون یخودش را از مھاجر
 یسکژه از یبو. ندک ییبدگوآنان را  ومبغوض پنداشته آنان را  از یبعضا یتمام صحابه 

رفته ین پذیتر و افضلن صحابه یبھتر، د الصحابهیوان سبه عن ج ه بعد از رسول اللهک
 . سرکحضرت ابوب، فه اعظمیخل، برکق ایصد یعنی. شده بود
 یسر دشمن ج رمکاران رسول این یبا بھتر، شده روافض و رسواگروه ناموفق  ھمانا

 ھمه ما یزین چیند ـ خداوند از چنیگو یمراه یب بد و ند ودان یممبغوض آنان را ، داشته
دال بر وارونه  ج رمکبا اصحاب رسول ا آنان و رفتاروه برخورد ین شیا. را نجات دھد
 بدور ایمانچقدر از  آنان، دیئشما بفرما. استھا  آن یھا دلبودن  واژگون بودن عقل و

اعالم  آنانه خداوند از کند یگو یم و بیراه و بد و شتمسب  یسانکبه  آنانرا یز. ھستند
 آناناز ه خداوند ک یسانکاما اھل سنت خشنودند از . رده استک و خشنودیت یرضا

. بد ھستند و رسولشه نزد خدا کرا  یسانکند دان یم و بد. رده استکت یاعالم رضا
 یسانکز دارند با یسر ست ه دوست خداوند ھستند وک یسانکبا دارند  و محبت یدوست

ن یبه ھم، اھل سنت متبع ھستند نه مبتدع یآر. ز داشته باشندیه با خدا سر ستک
 مومنن موفق) وعبادات گذاران یاو خدا ج یعنی(، مفلحونل اھل سنت حزب الله الیدل

 . ھستند

ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ ن آمده استیچن توبهسوره  ۱۱۷ه یآ در  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
نَصارِ ٱوَ 

َ
ِينَ ٱ ۡ� َبُعوهُ ٱ �َّ ِ ٱِ� َساَعةِ  �َّ ة ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب  ۡلُعۡ�َ

 ون یمھاجر و توبهغمبر یپ توبهخداوند «. ]١١٧التوبة: [ ﴾١١٧بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ۥَعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ 
ه کردند بعد از آنک یرویغمبر پیاز پ یه در زمان سختک انصار ون یمھاجر، رفتیرا پذ انصار

ار یه او بسکرفته چرا یرا پذھا  آن توبهباز ھم خداوند ، منحرف شود شانیھا دلبود  یکنزد

 . »است و مھربانوف ؤر
 توان میلذا . دیگو یمبه صراحت سخن  آنانصفاء باطن ز در مدح صحابه ویه نین آیا

. حضرت حق ناطق به عدالت صحابه ھستند و گواھیور به شھادت که مذیه دو آکگفت 
ن غزوه یا و دره صحابه بودند ک یمود از سه نفرت فریخداوند متعال اعالم رضابعد 
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و ن بودند یه از منافقکن خلفاه بازماندگان ومتیدر حق بق یول. ندرده بودکت نکشر
 یآر. نشده بود یتین اعالم رضایچن، رفته بودیپذآنان را  به ظاھر عذر ج رمکا رسول

ه عادل بودند و با کان صحابه یبر وجود فرق م ل استین دلیرزترو با نیتر بزرگن یا
ه خداوند ک ینیمنافق و میانورد مغفرت حضرت حق قرار گرفتند و اشتباه م خطاوجود 

 . سخن گفته است آنان ییتاب خود درباره رسواکدر 

ه کرا  یه اثنا عشریبزرگ روافض امام یدگاه علمایه دکم دان یم یضرور  -9
خداوند . مینما یمم خوانندگان گرایآورده است تقدبه سخن در آنان را  خداوند
ه در آن ک یھمان حق، ه به حقکق داده یه توفیامام یعلمااز  یبه بعض

محمد بن ، ابوالنصر. ندیسخن گو، وجود ندارد و تردیدی کچگونه شیھ

َ ٱإِنَّ ﴿ هین آیرامون ایرش پیدر تفس یاشیمعروف به ع، مسعود ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ َّ�َّ� 
رده کر کرا ذ یتیروا یعنی. ن آورده استیچن. ]٢٢٢البقرة: [ ﴾لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَوُ�ِحبُّ 

، ت از امام محمد باقرین روایا. کند می یه ھر گونه نفاق را از اصحاب نفکاست 
. ودمد نزد ابوجعفر بیگو یمسالم «. ه نقل شده استین امام اثنا عشریپنجم

 یوقت. ردکرا در محضر او مطرح  سوال و چندآمد  ین نزد ویحمران بن اع
خداوند طول : فتخطاب به ابوجعفر گ، از آنجا بلند شود خواست یمحمران 

ما به . ن استیبفرما چرا چن. سازد مند بھره توما را از وجود  عمر به تو بدھد و
ا یما از دن روانو  و روحما نرم نشده  یھا دله کنیا و تام ییآ یم محضر شما

بر ، ه در دست مردم است از دل ما نرفتهک یثروت مال و و اھمیتنجسته  یدور
و  و تجارمردم  و میانم یشو یماز محضر شما مرخص  یاما وقت. میگرد یمن

: دیگو یمد؟ سالم شو یمار محبوب یما بس رایا بیم دنیریگ یمقرار  کسبه
امور  ارھا وکگاھًا  ھا دلن یا ھمانا: تن گفیابوجعفر در پاسخ حمران بن اع

: فرمود ÷بعد ابوجعفر. و راحتآسان  و گاھاً شود  می و دشوارسخت  شانرایب
ا شما یآ: ردندک سوال ج از حضرت رسول ج رمکد اصحاب رسول ایمتوجه باش
چرا : فرمود آنانخطاب به  ج رمکم؟ رسول ایشو یمه ما منافق کد ینگران ھست

ه در ک یزمان«: ردندکد؟ صحابه عرض ینک یمن باره احساس خطر یشما در ا
 ا را فراموش نمودهیدن، شما اندرز وم در اثر صحبت یشما ھست و محفلمحضر 

به آخرت چنان  و گرایشا یاز دن یرغبت یب نیا و درم یشو یمرغبت  یب آن و از
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ن احساس یا. منیب یمم یرا دار و دوزخبھشت ، ه آخرتکم ینک یماحساس 
رون یھرگاه از محضر شما ب. ه در محضر شما ھستمکاست  یمحدود به لحظات

 فرزندان خود زن و ال ویع اھل و و بام یشو یمخودمان  یھا خانهوارد  رفته و
ه به ک رسد یمزمان آن فرا ، مینک یمخود صحبت  و زندگیمال  از و مینینش یم

چنان  م ویبرگرد، میه در محضر شما داشتک یقبل از آن حالت یعنیحالت اول 
ر کا شما فیآ. میر آخرت نبودکھرگز در ف ییه گوکشود  می مکبر ما حا یتیفکی
ھرگز! : فرمود ج رمکآثار نفاق ما است؟ رسول ا ن تحول از عالئم وید اینک یم
 سوگند به خدا. ندکا راغب یدن یطان است تا شما را به سوین از اقدامات شیا

شه بماند یھم راید بیمن داشت و محفله شما در محضر ک یتیفکیاگر آن 
خداوند  از و ب گناه نشدهکمرتاگر شما . ردکه خواھند فحفرشتگان با شما مصا

استغفار ، ب گناه شدهکه مرتکند یآفر یم را یسانکخداوند ، دینکزش طلب نامر
و ار کخطا ، مومن ھمانا. د دادھمورد مغفرت قرار خواآنان را  و خداوند )١(نندک

َ ٱإِنَّ ﴿ دیتوجه ندار قرآنه یآ نیا به ایآ. ننده استک توبه ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ َّ�َّ�﴾ 

ْ ٱوَ ﴿ قالو. ]٢٢٢البقرة: [ ْ إَِ�ۡهِ  ۡسَتۡغفُِروا ر ی(تفس ]٩٠هود: [ ﴾َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�ٓوا
 . )۱۲۸ص  ۱ج  ۲۲۲ه یسوره بقره آ یاشیالع

ح یتوضر خود در مقام یتفسدر  یرکامام حسن عس، هیازدھم فرقه اثنا عشریامام 
 از یکیو، از خداوند داشت ÷یه موسک یتسواال جریانصحابه در  و جایگاهمنزلت 

 یسک امبرانیران پو یاا از اصحاب یآ«: دیاز خداوند پرس یموس: دیگو یم، ن بودیدھا  آن
ه ک یدان یممگر ن، یموس یا: ھست؟ خداوند فرموداران من نزد تویاز  تر محبوب

است  ج لت اوالد محمدیامبران مانند فضیبر اصحاب تمام پ ج لت اصحاب محمدیفض
ام حسن ام. )٢(نیبر تمام مرسل ج لت خود محمدیفض و مانند انبیابر اوالد تمام 

به  ج درباره اصحاب رسول اللهس یحضرت عل و دیدگاه سخنانسخنش را با  یرکعس
 روانپی و رایب ج امبریاران پیف از یدر مقام تعرس یحضرت عل. ان رسانده استیپا

 آنانبا  یھمدرد و اظھار ج امبریرساندن به اصحاب پ یرو یا کمک جریان و درخود 

                                           
در  یبیعشود،  می ب آنکمرت یه صحابک یه گناھکن مطلب یاست بر ا یلین دلیث بارزترین حدیا -١

 . گردد نمی ق او محسوبح
 . ر سورة البقرةیعند تفس ۱۱ص  یرکر حسن العسیتفس -٢



 ٤٥ ض...باب اول: معنی و مفهوم یا تقسیم صحابه نزد اهل سنت و رواف

 آنان. ندک ید برابرتوان مین آناندام از شما با کو ھیچدم یدرا  ج امبریاران پی: دیگو یم
را در حال عبادت ھا  شب نده مو بودندکپرا زحمت ھمواره غبار آلود و ار وکدر اثر 

ه مانند گرفتن آتش در دست بود انجام کرا  ییارھاکامت یاز خوف ق. ردندک یسپر
 و خشن و سفتبزھا سخت  یثرت سجده مانند زانوکبه خاطر  آنان یشانیپ. ندداد یم

 شاننه یه سکر بود یسراز یبه حدھایشان  اشک، ادندافت یماد خدا یھرگاه به . بود
 ه در تند بادک یرختثواب مانند د و توقعخاطر ترس از عذاب  و به شد یمس یخ

مرجع ، یم ثقفیابراھ نیھمچن. ندشد یم تراسو خم ، شود می تراسو خم ھا  طوفان
را س یه است قول حضرت علیتب معتبر امامکه از ک »الغارات«تابش کع در یاھل تش

ن درباره یمومنرالیام یا«: رده استکن نقل یچن، ردندک سوال یارانش از ویه ک یوقت
شما سخن  رایدام اصحابم بکاز : حضرت فرمود. نکف یما تعر رایاصحاب خود ب

تمام اصحاب : فرمودس یحضرت عل. ج از اصحاب حضرت محمد: م؟ گفتندیبگو
 . )١(اصحاب من ھستند ج حضرت محمد

درباره . است آنانامام  نیتر بزرگ آنانه به زعم کس ن است قول حضرتیا یآر
ت یثرکت شده) ای(ھدا یجانیده تیه بنابر عقک یھمان اصحاب ج اصحاب حضرت محمد

ن یمورد توھ و درکند  می ده پوچ خود را ابطالین عقین گروه ایا ایآ. منافق بودند آنان
رده کدگاه ائمه خود را تخطئه یدا یند گذار یمخود  یھا زبانلجام بر ، صحابه و تنقیص

 ند؟! دان یمغلط و
قرار  یابیارز ن ادله را مورد دقت ویان محترم اخوانندگ هک رود یمدر خاتمه انتظار 

. ردکتاب مشاھده خواھند کن یمباحث ا یرا در البه ال یلین دالیچن آنان وبدھند 
ه در خصوص که خوانندگان صحت آنچه را کنیل از جھت این دالیبه ا و مراجعهتوجه 

ثالثه  خلفای انآنن یه اولک شت صحابهیثرکده روافض نسبت به منافق بودن ایعق
 . واجب است، خوب بشناسند، دیھستند نقل گرد

                                           
 . ۱۷۷ص  ۱ج  یالغارات ثقف -١
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است  یمدع، صحابه به سه طبقه یبعد از طبقه بند !ت شده)ی(ھدا یجانیجناب ت
 و منطقبر اساس عقل  یمبتن و و گرایشتابش را بدور از ھر گونه عواطف که مباحث ک

ن یواداشت تا مطلبم را با ان عامل مرا یا«: دیگو یمن خصوص یاو در ا. کند می آغاز
ه ک) یإن ھدانردم (کپروردگارم تعھد  و بانم کرامون صحابه آغاز یق پیعم و فھم کدر

 نیموده از بھترن توجه نیقیفر یھا گفته بهو ر باشم بدو و گرایشاز ھر گونه عواطف 
و معتبر (عقل  از دو مرجع »تیثم اھتد«تاب کن ینگارش ا و درنم کت یتبعھا  آن

 . »نمک) استفاده منطق
 و سنتر یه در خصوص تفسکن است یا ینطقمنظور از قواعد م، یقواعد منطق -۱

 . ه ھستندیعلن متفق یقیه نزد فرکه شود کیت یو روایاتر یتنھا به تفاس ینبو
را خداوند به یز. است انسانحضرت حق بر  یھا نعمت نیتر بزرگعقل  )١(العقل -۲

. )٢(ده استیبخش و کرامتر مخلوقاتش عزت یدر برابر سا را  انسانله آن یوس
تابم به ک و مطالبمباحث  جریاناد شده در یل یدال به: دیگو یم یجانیب تاجن

 . مدھ یمخود قرار  کرا مستمسھا  آن ولت داده عقل اصا ح ویسنت صح، قرآن
ز ین یددگاه ھر طالب العلم مبتیه از دکبزرگ بل یت نه تنھا نزد علماین واقعیا یآر

 د ازیبا، ریاز اصول علم تفس ییعالوه بر آشنا قرآن و فھم ه علمکرفته شده است یپذ
. شود ن است گرفتهیمفسر یعلما ھای و دیدگاهاقوال  ھماناه کاش  یمصادر اصل

ن یاز به این ج از سنت رسول الله یره گرفتن علمو بھح یدر استفاده صح نیھمچن
ث را یسقم احاد ه صحت وکل یتعد جرح و و کارشناسانث یحد یعلماه به آراء کدارد 

 انسانه کاست  یضرور یآر. مراجعت شود، نددھ یمص یسند تشخ به اعتبار متن و
ص یح تشخیح را از ناصحیصح بتواندر وادارد تا کبه تف را  آنعقلش را استخدام نموده 

ر خود از مواضع کتف در انسانه کنیح از عقل مشروط است به ایاما استفاده صح. دھد
اما . ندکست تجاوز نیده نیان خرد پسندو صاحب عقال رایه بکآنچه  از و یر عقالنیغ

                                           
 . ت آن نزد معتزله و روافض معتبر استیه حجکست بلین یالبته عقل نزد اھل سنت مصدر شرع -١
 . )۱۲۷ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۸۰ت (ص یثم اھتد -٢
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د؟ ریپذ یمرا  ھا تیواقعن یخودش ا یدر ادعا یجانیا جناب تیه آکن است یا سوال
 . نده روش خواھد شدیمباحث آ اثنادر  سوالن یپاسخ ا

کند  می ت شده) نسبت به صحابه ابرازی(ھدا یجانیه تکرا  و معایبین نقص ینخست
 . ه استیبیصلح حد جریانمربوط به 

 »هیبیصحابه در صلح حد«رامون یپ یجانیدگاه تیرد د
 یدر سال ششم ھجر ج رمکاه رسول کن است یخالصه سخن ا: دیگو یم یجانیت

بمنظور انجام  ه وکنه را به قصد میرانش مدو یاصد تن از اصحاب  چھار به اتفاق ھزار و
فه یالحل در محله ذو. گذاشته شوندھا  رھا در غالفیرد تا شمشک امرو رد ک کعمره تر

ل یقالده در گردن انداختند تا به قبا را  جانوران رانش احرام بستند وو یا ج امبریپ
اما مردم . جنگه آمدند نه به قصد و عمرارت یبه قصد ز آنانه کنند کالم ش اعیقر
 ج ه محمدکن تصور شود ین است چنکممکردند  می رکبر فکت ش از سر غرور ویقر

ل یاست سھیرا به ر یئتیلذا ھ. ن برده استیاز بآنان را  و شوکته شده کقھرًا وارد م
به  ن دفعهیه اکخواستند  یو از و فرستاده ج نزد محمد یامربن عمرو بن عبد ود ع

 ت دادهروز به او اجاز ۳نده به مدت سه یسال آ و دره آمده بر گردد ک ییھمان جا
ان گذاشتند یرا در م یار سختیبسط رایش، نیبر ا و عالوهتا عمره را انجام دھد شود  می

رده بود ک یوح ه خداوند به اوک ینفع ر ویخ ت جوانبیبه خاطر رعا ج رمکا و رسول
 و درمطمئن نشدند  ج امبرین اقدام پیاز صحابه از ا یاما بعض. رفتیرا پذھا  آن طرایش
 . گو پرداختندو گفتبه بحث  ینه با وین زمیا

؟ یستیبر حق خداوند ن یا تو نبیآ »نبي اهللا حقاً  ألستَ «: و گفتآمد س حضرت عمر

و م؟ یستیا ما حق به جانب نیآ: فتحضرت عمر گ. چرا: گفت ج امبریپ »بىل«: قال

ما : گفتس چرا؟ آنگاه حضرت عمر: گفت ج رمکست؟ رسول ایما بر باطل ن دشمن
او را  امبر خدا ھستم ویمن پ: فرمود جامبریپ. میریپذ یمن خود ھرگز ذلت را نیدرباره د

: یمگر خود شما نفرمود: حضرت عمر گفت. کند می یاریم و او مرا نک یمن ینافرمان
ه کا من گفتم یآ: فرمود ج رمکرسول ا ؟»مینک یمطواف  را  آن ت الله رفته ویبما به «

: فرمود ج رسول الله. ریخ: گفتس م؟ حضرت عمرینک یمت را طواف یامسال ب
نزد  سسپس حضرت عمر. ردک یطواف خواھ را  آن ت الله شده ویمطمئنًا تو وارد ب
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ست؟ بعد یامبر بر حق خداوند نیپ ج ا محمدیر! آکابوب یا: و گفتآمد س رکحضرت ابوب
از حضرت ، ده بودیپرس ج ه از رسول اللهکرا  یتسواالنًا ھمان یحضرت عمر ع

: گفت، ردهکرار کداده بود ت ج رمکه رسول اکرا  ییھا او ھمان پاسخ د ویپرسس رکابوب
و کند  نمی یپروردگارش نافرمان و ازسر م یک مرد (خوب) او رسول خدا است و یا

بعد از نوشتن قرار داد صلح به اصحابش  ج رمکرسول ا. دھنده او است یاری پروردگار
چ یاما ھ. ندیایرون بیاحرام ب از و سر را بتراشند یموھا، نندکذبح رد بلند شده ک امر

 یوقت. ردکرار کسه بار فرمان خود را ت ج رمکه رسول اکنیدام از اصحاب بلند نشد تا اک
مه شده سپس یوارد خ، کند نمی س از فرمانش اطاعتکچ یه ھکرد کحس  ج امبریپ
ده یرا طلب یسلمان شترش را ذبح نموده و، حرف بزند یسکه با کنیون او بدرون آمد یب

رون آمده یه از احرام بکدند یرا د ج امبریصحابه پ یوقت. ردکسرش را اصالح  یمو
د در حرم ذبح شوند) بو قرارو ه ھمراه داشته کرا  یواناتیا (حیبلند شده ھدا، حالل شد

را به قتل  یبعض یبعض، بود یکنزد یردند حتکگر را اصالح یدیک یموھا و. ردندکذبح 
 . برسانند

آن مورد  و جزئیاته یبیصلح حد. هیبیداستان صلح حداز  یھتاوکن بود شرح یا
 وسعد  و ابنر یابن اث، یمانند طبر، نگاران رهیسو مورخاناست  و سنیعه یاتفاق ش

ت شده) ی(ھدا یجانیت. اند ردهکتب خود نقل کدر  را  آن و مسلم یگران مانند بخارید
ست ین نکم ممرایرا بیز. است تامل یمن جا رایب«: دیگو یمپس از نقل داستان صلح 

ان صحابه در برابر یمعارضه آقا س العمل وکرده از عکرا قرائت  ینن داستایه چنک
: گوید و مید دھ یمادامه  !ت شده)ی(ھدا یجانیت. نشوم متاثرو شگفت زده  ج امبریپ
 یاطاعت نموده فرمان و ج امبریپ و نھی امرصحابه از «: ندیگو یمه ک یسانکا سخن یآ

آنان  ب نموده منظوریذکتآنان را  د؟ داستان صلح سخنشو یمرفته یپذ، ردندکرا نافذ 
س کن عیه اکند کد تصور توان می یو خردمندعاقل  انسانچ یا ھیآ. کند می ینفرا 

 و یااست  یا دهیدپسن امرا یاست؟  کیوچک جریان، ج امبریدگاه پیالعمل در برابر د

فََ� َوَرّ�َِك َ� ﴿. )١(: اند؟ مگر خداوند نفرموده گناه ینزد خداوند ب یسانکن یه چنکنیا
ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ�  ا قََضۡيَت يُۡؤِمُنوَن َح�َّ نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ َ�ُِدوا

                                           
 . )۱۲۸-۱۳۱ت شدم ص (یآنگاه ھدا) و ۸۰-۸۲ت (صیثم اھتد -١
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ْ �َۡسلِيٗما مگر ، آورند ینم مانیاھا  آن سوگند به پروردگارت که، نه«. ]٦٥النساء: [ ﴾٦٥َو�َُسّلُِموا
در دل خود احساس ، تو یو سپس از داور، تو را داور قرار دھند شیدر اختالفات خو نکهیا

 . »باشند مینکنند و کامًال تسل یناراحت

 یجانیدگاه تیبر د ینقد
ار مجمل یه را به صورت بسیبیحد ث صلحیحد یجانیت ین آقایه اکروشن است  -۱

و ت پنھان ین سوه داللت بر ک را  آن و مھمر نموده بخش عمده کذ و گنگ
در  یدر قسمت. حذف نموده است، دارد ج امبریه اصحاب پیاو عل جنایت

عروه بن  سخناناست  یجانیت یآقا که مستمسکه یبیداستان صلح حد
 : ن آمده استیمسعود خطاب به قومش چن

 و بهد یریبپذ را  آن. ارائه داده استرا به شما  یدرست ی ) برنامهج امبریاو (پ ھمانا«
عروه نزد . دید اجازه داریبرو: به عروه گفتند آنان. ش او برومید تا پیمن اجازت دھ

ل یه به بدکرا  یھمان پاسخ ج امبریپ. به صحبت پرداخت یوو باآمد  ج رمکرسول ا
قوم  ی اگر معامله: گفت ج عروه خطاب به رسول الله. ردکرار کعروه ت رایگفته بود ب

ھا  این ھمه. ستدیه در برابر من باکم نیب  ینم را یقیشخص ال، نمکسره  یکرا تو
. تنھا بگذارند و تورانند کفرار ھا  این یم ھمگنک  یمر کف. ھستند یقیناالھای  آدم

یعنی تو الت را خایه ، )امصص بظر الالت(: خطاب به عروه گفتس حضرت ابوبکر
ست؟ کین شخص یا: عروه گفت !م؟یگذار یماو را تنھا ، ردهکا ما فرار یآ. مالی کن

 ینیبه خدا سوگند اگر احسان تو بر گردن من سنگ: عروه گفت، رکابوب: گفتند
ھرگاه . ادامه داد ج امبریپ رایش را بسخنانسپس عروه . مداد یمپاسخت را ، کرد نمی
ره بن شعبه یمغ. گرفت یمرا  ج رسول الله کش مباریر، گفت یمامبر یپ رایب یسخن

. ستاده بودیا، زره پوش بودر در دست داشت ویه شمشک یحال در ج نار رسول اللهکدر 
 دراز ج رمکرسول ا کش مباریر یھرگاه عروه قصد سخن نموده دستش را به سو

ش یر یدستت را از رو: گفت یماو  و به زد یمر دستش را یره با قبضه شمشیمغ، کرد می
ست؟ کین شخص یا: دیرده پرسکعروه سرش را بلند . بردار ج رمکرسول ا کمبار

 یاریتو را  و حیلهر کدر م، گر و حیلهار کم یا: عروه گفت، ره بن شعبهیمغ: گفت
 یزندگ یان قومیقبل از مسلمان شدن در م یعنیت یزمان جاھلره در یردم؟ مغکن
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و آمد  ج امبرینزد پ و بعدبه غارت برد آنان را  شته اموالکآنان را  از یو تعدادکرد  می
ه به غارت کرا  یم اما اموالریپذ یماسالم تو را : فرمود ج رمکرسول ا. ان شدمسلم

بعد عروه با گوشه چشم (رفتار اصحاب . ندارم یتیچ گونه مسئولیھھا  آن درباره یبرد
سوگند به خدا اگر آب «: ردکاظھار نظر  و چنینکرد  می ) را به دقت نگاهج امبریپ

 بر تمام بدن چھره و یور را  آن، ادافت یم آناناز  یکیدر دست  ج الله دھان رسول
!) (!کردند  می م او مبادرتکاز ح یرویبه پ، کرد می مکح ج امبریھرگاه پ، دیمال یم

 یدعو گر جدال ویدیکبا  یو وضوگرفتن آب  رایب، گرفت یم وضو ج ھرگاه رسول الله
و ، ندزد یمآرام حرف  آھسته و، ندزد یمھرگاه اصحاب او در محضر او حرف . کردند می

بعد عروه نزد . کردند نمی او نگاه یبا چشم پر به سو یم از ویرکت ل ویتجل بخاطر
گاه باش یا: گفتو قومش برگشته  در . من نزد پادشاھان رفتم، دیانو بدد یمردم! آ

دم یرا ند یچ پادشاھیسوگند به خدا ھ. ردمکدا یحضور پ یو نجاش یسرک، صریمحضر ق
، یآر )١(دنک یمم یمحمد را تعظ، ه اصحاب محمدکند کم یتش او را چنان تعظیه رعک
را  ج امبریپ، انکاز مشر یفرد گواھیو ه به شھادت ک ج اران رسول اللهینان بودند یا

ن یا، یردکھده مشا یگرام ی خوانندهو برادر محترم  یا .. .. .کردند می مین تعظیچن
پنھان  را داستانن یمھم ا و بسیاره چگونه بخش عمده کرا  و امین انصافبا  یجانیت
بخش از ن یرا او اگر ایز. مدان یمانت او را معذور ین خیالبته من در ا. رده استک

 و از از اول تا آخر باطل شده و دیدگاھش سخنانتمام ، کرد می رکداستان صلح را ذ
 . او توافق ندارد یھا یئگو اوهیث آمده ھرگز با یه در حدکچون آنچه . رفت یمن یب

ه کآن طور  و نامناسبتند  و مناظرهمعارضه  ج رمکصحابه ھرگز با رسول ا -۲
ه کشود  نمی ن استنباطیصلح ھرگز چن ثیاز حد. نداشتند، گفته یجانیت

ه از جانب کالبته آنچه . را داشتند ج رمکصحابه قصد مخالفت با رسول ا
 و عقیدهن یآن محبت با د منشات مطمئنًا ه صورت گرفیبیحد جریانصحابه در 

. شوند می یه دچار عوارض بشرک ییھا انسانتمام  و مانندفار بود کعداوت با  و
ه در قطعنامه صلح گنجانده شده است منجر به ک یطرایبردند شز گمان ین آنان

 آنان. بود و آشکارروشن  امر یکن یا. خواھد شد مسلماناناجحاف در حق 
 ج ه صحابه با رسول اللهکن است کچگونه مم. معصوم نبودند ج امبریمانند پ

                                           
 . )۲۵۸۱تاب الشروط رقم (ک ۲ـ ج ـ  یح بخاریصح -١
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د یف و تمجین حال در تعرینند و در عکدستور او عمل ن به ورده کمخالفت 

ُ ٱلََّقۡد رَِ�َ ﴿ ندکنازل  آیهن یخداوند چن آنان إِۡذ ُ�َبايُِعونََك  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ
َجَرةِ ٱَ�َۡت  نَزَل  لشَّ

َ
ِكيَنةَ ٱَ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا  لسَّ

َ
َعلَۡيِهۡم َوأ

 عتیبدست تو بر درخت یز مومنانه کآنگاه «: ترجمه. ]١٨الفتح: [ ﴾١٨قَرِ�ٗبا
ه در ک آنچه دانست یمرا یز. ردکاعالم  آنانخود را از  یخداوند خشنود. کردند می
ب یرا نص و پیروزیفرستاد  آنان یخاطر را به سو و آرامشون کلذا س. بود شانیھا دل

 . »ردک آنان
چگونه  و پنھاندا یپ یخداوند دانا. زل شده استه نایبیور درباره صلح حدکه مذیآ
 و وفااخالص ، صدق از ورا ایز. کند می اعالم ج را از اصحاب رسول الله تشیرضا
گاه بود  آنانسمع و طاعت  و از خبر داشت، ه در قلوب صحابه بودک یا یدار آنان را  وآ
 و نیتقصد ، دیآ یمت شده) ی(ھدا یعه نماین شیسپس ا. بشارت داد یکنزد یروزیبه پ

 د؟! دھ یمجلوه  و مشتبه کوکمش ج صحابه را در برابر رسول الله
بر به عروه بن مسعود کق ایه صدکم دان یمش مناسب رایلذا تنھا ھمان پاسخ را ب

 . )امصص بظر الالت(: ن استیا، آن گفته و
درباره صلح  یگریت دیروا، خوانندگان محترم رایه بیشدن قض تر روشنجھت  -۳

در  یجانیت خودو رده کنقل  را  آنح خود یلم در صحه امام مسکه یبیحد
ر از یث غین حدیا. گردد می میتقد، تابش بدان اشاره نموده استکه یحاش
م کاز صحابه با ح یسکه چه کد دھ یم شانوضوح ن به واست  یث بخاریحد

 ج امبرینسبت به دستور پ و اذعانرده فاقد اعتقاد کمخالفت  ج رمکرسول ا
بعد از : رده استکن نقل یامام مسلم از حضرت براء بن عازب چن. بوده است

به صلح  یه با وکسران م، رمهکه مکبه م ج رمکممنوع الورود شدن رسول ا
روز  سهفقط  مسلمانانه کنیشدند مشروط بر ا یآشت ی و آمادهنشستند 

غالف با خود  ر دریجز شمش یگونه سالح و ھیچه بمانند کند در متوان می
نه یه به مدکاز م و رفتنه اجازه خروج کم یاز اھال یسکبه  ج امبریپ اورند وین

، ندک یه زندگکدام خواسته باشد در مکھر  ج امبریھمراھان پ از ورا ندھد 
خطاب به حضرت  ج رمکبعد رسول ا. او را ندارد یریحق جلوگ ج امبریپ

شود  می ه به تو گفتهک یتیبط قرار داد صلح را به تررایش: فرمودس یعل
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عليه حممد رسول  هذا ما قىض. يمبسم اهللا الرمحن الرح«: ن بودیآن چن و، سیبنو

لمه رسول الله اعتراض داشتند ـ رسول الله به حضرت کن بر کیمشر »اهللا

: گفتس یحضرت عل. ندک کرا پا »رسول الله«لمه کرد تا ک امرس یعل
س یاز حضرت عل ج امبریآنگاه پ. منک یمن کپا را  آنسوگند به خدا من 

  آنس یحضرت عل. دھد شانن ج امبریرا به پ »رسول الله«لمه که کخواست 
ابن «آن  و بجایرد ک کپا را  آن جحضرت  آن وداد  شانن ج به رسول الله را

ه اقامت کروز در م سهن قرار داد یبر اساس ا ج رمکرسول ا. نوشت »عبدالله
 . )١(ردک

را  یبذاک یجانین تیر اکتف و شیوه یرایگ عقل، انصاف، اگر من خواسته باشم، یآر
ه کست ین نکمممن  رایا بیاست آ یباق تاملو ال کاش یز جایت نین روایدر ا. میازمایب

 متاثر ج در مقابل فرمان رسول الله ین صحابیس العمل اکع از و خوانمب یزین چیچن
را اطاعت  ج امبریدستور پ ین صحابیه اکد یبگو یسکا اگر یآ. نمکتعجب ن نشده و

ن ید؟ مطمئنًا اریپذ یم را  آن یچ شخص عاقلینموده است ھ اجرا را  آن رده است وک
رده است از کنده اراده یه گوکرا  جهآن وکند  می بیذکرا ت ین سخنینده چنیگو، جریان

را  ج امبریپ ید؟ حتنک یمگمان  ج امبریتر از پ صیا او خودش را حریآ. برد یمن یب
، آن بجای وند ک ک(رسول الله) را پالمه کش خود که با دست مبارککند  می مجبور

س کن عیه اکرد یبپذ یعاقل انسانچ یم ھنک یمگمان ن. سدیمحمد بن عبدالله بنو
 یآر. باشد یو منطقده یپسند، یت معمولکحر یک ج العمل در برابر فرمان رسول الله

نه را یه زمتابش قرار دادکمحور مباحث  را  آن یجانیت یه آقاک یراین است عقل گیا
امبر یپ یبر نافرمان را یتا ھر عمل صحابکند  می فراھم و نادانجاھل  انسانھر  رایب

ما به  متاسفانه. ندکر یتصرف تعب سوو  ج امبریبه عدم اطاعت از پ را  آن حمل نموده و
 . مینکث به اقوال علما مراجعه یح حدیصح یم تا در مورد فھم معنیدھ یمخود اجازه ن

ر (مخالف با یتعب ر وین تفسیا تو ایآ: مپرس یمت شده) ی(ھدا یجانین تیـ از ا کنیا
را در س یحضرت عل و حرکتتصرف در برابر دستور او) فعل  سوو  ج امبریم پکح

ه درباره کآنگاه بر تو الزم است  یریپذ یم؟ اگر یریپذ یم ج برابر فرمان رسول الله

                                           
 . ریتاب الجھاد والسک ۱۹۱ـ  ۱۹۰ـ ص  ۱۲ج ـ . ح مسلم مع الشرحیصح -١
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، یردکصادر  ج امبریر اصحاب پیه درباره ساکرا  و فتویم کھمان حس یحضرت عل
ن یاگر ا. یگران داریه درباره دک یدگاه را داشته باشیباره او ھمان دو در ینکصادر ب

ش یخو و فتویم که تو خودت بر حکن است یااش  یمعن، ستیه مورد پسند تو نیتوج
 یصله عقل خودت را نفیجه تو خودت فیدر نت. یدیشکخط بطالن  ش درباره صحابه

 . یردک
قرار  جریانا عمر بن خطاب در یآ: دیگو یمتابش کدر ادامه بحث در  یجانیجناب ت

 ؟»الرسول قىضما ولم �د يف نفسه حرجاً «امبر شد ٍیم دستور پیه تسلیبیداد صلح حد

 ج امبریه درباره دستور پکنیا ایرد؟ کن یاحساس ناراحت ج رمکاز قضاوت رسول ا یعنی
ا تو یآ: گفت ج رمکه به رسول اکن قول خودش یژه در ایبود؟ بو و تردید کدچار ش

م یطواف خواھ را  آنله شده ت الیه ما وارد بک یا تو نگفتی؟ آیستیبر حق خداوند ن ینب
 یجانیم شد؟ تیاو تسل، ننده به او دادکپاسخ قانع  ج ه رسول اللهکنیا بعد از ایآ رد؟ وک
ھمان  ج امبریاز جواب پنًا بعد یه عکم نشد بلیعمر بن خطاب ھرگز تسل: دیگو یم

 ج امبریه قضاوت پک و نصیحتشر کا بعد از پاسخ دادن ابوبیآ. دیر پرسکرا از ابوبھا  سوال
مطرح است  سوالن ینون اکا. م شده استیه تسلکم یریم شد؟ اگر بپذیتسل، ردیرا بپذ

 یاز و یی) اگر خطا!(!س رکا از پاسخ ابوبیقانع شده است  ج امبریپاسخ پ و ازا ایه آک

) تنھا .. . انجام دادم ییارھاک( ... عملت لذلك أعامالً : گفت یمچرا ، انجام نگرفته بود
ل یدل: دیگو یم یجانیشده بود؟ ت یب چه اعمالکه عمر مرتکند دان یماو  و رسولالله 

رد تا بلند شده کم کح آنانبه  ج امبریه پک یوقت، ان حاضر از صحابهیگر آقایتخلف د
امبر یه پکنیرد تا اکامبر گوش نیبه حرف پ و کسینند کرا اصالح  سرھاو نند کذبح 

 پس از یجانیجناب ت. ستیمشخص ن، ندکرار کده تیم را بدون فاکبار ح سهناچار شد 
من : دیگو یم، د اظھار تعجب نمودهیان گردیه بک یا نهوه به گیبینقل داستان صلح حد

 ج ه صحابه با رسول اللهکن است کم چگونه ممریپذ یمن، خوانم یم ن بارهیه در اکآنچه را 
و تھمت  را  آنمن ، شد یمعه مطرح ین داستان تنھا از طرف شیاگر ا. نندکن رفتار یچن

حد شھرت  و درن داستان صحت دارد یاما ا. اشتمپند یم، یدر حق اصحاب گرام افترا
ه من کنیااز جھت . اند ردهکنقل  را  آنن اھل سنت یچون تمام محدث. ده استیرس

ن یم ایاستعجاب تسل رت ویه با حکناچار ، رمیه بپذیعلات مجمع یه رواک ام ردهکالتزام 
از ف ین طیچگونه ا: ن استیا، مین است بگوکمن مم رایه بکآنچه . شوم جریان
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سال را از زمان بعثت تا زمان صلح  ۲۰ یکه نزدک ی ا صحابه، صحابه را معذور بدانم
 قرآن انوار نبوت بودند؟ و شاھد معجزه و آنان وند گذراند ج امبریه ھمراه پیبیحد

وه با یدام شکت یرعا و بال نموده یامبر تجلیه چگونه از پکآموخت  یم آنانھمواره به 
ردن صدا کبلند  ردن احترام الزم وکت نیصورت رعا خداوند در یحت. ندیسخن گو یو

 . )١(رده استکد یتھد شانبه ھدر رفتن اعمالآنان را ، در محضر او
 : میگو یممن 

مورد  ج رمکصله رسول ایرا در برابر فس حضرت عمر و تسلیمه اطاعت کآنچه  -۱
ط قرار داد رایدرباره شس ه حضرت عمرکن است یا، ددھ یمقرار  و تردید کش

نبود  ین معنیبه ا ط صلح ھرگزرایاعتراض او درباره ش یصلح اعتراض داشت ول
در واقع . ستینگر یم و تردید کده شید را با ج امبریپ و قضاوتصله یه او فک

روشن نبود س حضرت عمر رایط صلح براید شیه فواکن بود یا، اعتراض منشا
 سوالس رکاز حضرت ابوب و سپس ج امبرین خاطر او نخست از پیھم و به
ار یط بسراین شکیه مشرکند شد یممطرح  یز زمانین ھا سوالن یا. کرد می

ان) کس از ما (مشرکھر : ن بودیا یکیھا  آن از جمله. را قبوالنده بودند یسخت
. ان برگردانده شودکمشر یوندد حتمًا بسوی) بپمسلمانانمسلمان شده با شما (

تيك منا رجل وإن أأنه ال ي عىلو«: ن گفتیل چنیه سھکث آمده است یدر حد

باشد مسلمان ه از ما کرا  یسک، دیندار حق مسلمانانشما  یعنی »دينك عىلكان 
: گفتند مسلمانان. ه مسلمان شده باشدکنیلو ا د ویاو را پناه دھ شما آمده و نزد

فار برگردانده شود حال ک یچگونه بسو. تعجب است یجا و آور  شگفتار یبس
، بود یره صلح جارکه مذاک یه او به عنوان مسلمان آمده است؟ در زمانکآن

 و دره مسلمان شده بود کفرزند عمرو  لیبه نام ابوجندل فرزند سھ یشخص
 افتان و، رون آمدهیه بکشھر م ینییخش پاب از و بود ریش در زنجیه پاھاک یحال
ابوجندل  ه نگاھش بهکنیل به مجرد ایسھ. وستیپ مسلمانانبه صفوف  زانیخ

م او را به من خواھ یمه من کاست  یسکن ین نخستیمحمد! ا: گفت، افتاد
ه مسلمان شدم به کنیبرادر مسلمان! من بعد از ا: گفت ابوجندل. یبرگردان

گرفتار  یالتکه من با چه مشکد یدان  ینم م؟ مگرشو یمان برگردانده کمشر یسو
                                           

 . )۱۳۲ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۸۲ت ص (یثم اھتد -١
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. -متحمل شده بودرا  یار سختیبس یھا نجهکابوجندل در راه الله ش -بودم؟
 ج امبریسخت مرا واداشت تا نزد پ و اوضاعن حاالت یا: دیگو یمس حضرت عمر

ه کبلس حضرت عمر رایب جریانه کنجا بود یا یآر. نمکھا را مطرح  سوالآمده 
خود  یوقت، نیسخت گذشت عالوه بر ا فوق العاده دشوار و شثر صحابهکا رایب
م یطواف خواھ یبه زود را  آن ت شده ویه ما وارد بکر داده بود خب ج امبریپ
ه کده بود یدر خواب د ج رمکه رسول اکن بود یا ییش گوین پیل ایدل و. ردک

و اما وقت تحقق خواب . کنند می ت را طوافیارانش بیوھمراه با ت شده یوارد ب
فوق العاده سخت  آنان رایب امرن یا، افتاد تاخیربه  جگویی رسول اکرم  پیش

 منشالذا . ندک سوالس موجب شد تا حضرت عمر ین ناراحتیا. گذشت
 و کمک یرو یان کیمشر ذلتو ست کش یآرزو ھماناس ت حضرت عمرسواال

س ت مطرح شده از جانب حضرت عمرسواال و ھمینن بوده یرساندن به د
درباره  و تردید کش، تسواال منشاطبعًا . ن مدعا استیل بر این دلیخود بارزتر

 یوقت«ن آمده است یاز ابن اسحاق چن یتیدر روا. نبود ج امبریقضاوت پ
را او یر زیرا بپذ ج م رسول اللهیتصم: ) گفتس به او (عمرس رکحضرت ابوب

من  یعنی »أنا أشهد أنه رسول اهللا«: گفتس حضرت عمر. امبر خدا استیپ
ه امام ابن حجر کنجا است یا، یـ آر. ه او رسول الله استکم دھ یم یگواھ

ط صلح رایرفتن شیدر پذ تاملرا به س ه حضرت عمرکآنچه : دیگو یم یعسقالن
 کط صلح را بھتر دررایش و فوائدمصلحت ، متکح شانین بود تا ایا، واداشت
ت بر یاو درباره نماز م تاملمانند  تاملن یا. دفع گردداش  هو شبھنموده 

ه) مطابق یبیحده اول (صلح یه اجتھاد او در قضکھر چند . بود یعبدالله بن اب
. ) موافق بودیاب بنت بر عبدالله یه دوم (نماز میقض و درنبود  یم وحکبا ح

نبود  یم وحکاجتھادش موافق با ح اینکه را به خاطر )١(ورکاعمال مذ مطمئناً 
جور بوده أه مکقطعا او در تمام اعمال و رفتارش معذور بل. انجام داده است

در  تر روشنل یدل. رده استکن اعمال به اجتھاد خود عمل یچون او در ا. است
ن بود یا ھمانا، ط صلحرایرفتن شیدر پذس حضرت عمر تامله علت کن باره یا

                                           
 . ((فعملت لذلك أعامالً)) ساشاره است به قول حضرت عمر -١
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، دیرا از خود برطرف نما و تردید و شکنموده  کصلح را در و منافعتا او فوائد 
در . رده استکنقل  را  آنه یبیه امام مسلم در خصوص صلح حدکاست  یتیروا

 ج رسول اهللا ىلع قرآنف�ل ال ...«: آمده است ج از پیامبر سسوال عمر آن

حضرت  سوالفاصله بعد از      بال: یعنی. »ـ قرأه إياهأعمر ف إىلفأرسل بالفتح ـ 
آنگاه رسول ، نازل شده ج بر رسول الله )١(ه فتحیآ ،ج از رسول الله سعمر
رد ـ کاو قرائت  رایور را بکمذ و آیهده یرا نزد خود طلب سحضرت عمر جالله

: فرمود ج ن فتح است؟ رسول اللهیا، رسول خدا یا: گفتس حضرت عمر
سوره فتح قول  و در )٢(خوشحال شده برگشتس عمرآنگاه حضرت ، یآر

 . ن آمده استیخداوند چن

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱَعِن  �َّ ِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َجَرة نَزَل  َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ  لشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ ٱ َ�َٰبُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ
َ
 . ]۱۸الفتح: [ ﴾١٨اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َوأ

ر درخت بدست تو یز آنانه ک یھنگام، مومنانت فرمود از یاعالم رضا خداوند«: ترجمه
لذا آرامش . بود شانیھا دله در ک) و اخالصوند خبر داشت از آنچه (از وفاء خدا. ردندکعت یب

 . »نمود آنانب ینص یزود رس و پیروزیفرستاد  آنان رایب
ه رسول کرده است کت یعبدالله رواامام احمد در مسند خود از حضرت جابر ابن 

 «: فرمود ج رمکا
ْ
کسي که در «: ترجمه. »ُحَديِْبيَةَ ـلَْن يَْدُخَل انلَّاَر رَُجٌل َشِهَد بَْدراً َوال

 . )٣(»شرکت کرده است ھرگز به دوزخ نخواھد رفت و حدیبیهغزوه بدر 
، ردندک عتیب ج امبریر درخت بدست پیه زک یمومنانت خود را از یخداوند رضا

 کیه خداوند از پاکنیا رایچرا؟ ب. بھشت داده است وعدهآنان را  و اعالم نموده است
گاه بود ـ بدون ترد آنانطن و با ظاھر  آنانگامان  شیاز پس د حضرت عمر بن خطابیآ

طن صحابه و باظاھر  و پاکیاز صفا ، و پنھاندا یپ یطرف خداوند دانا یکاز ، یبود ـ آر
ت شده) ی(ھدا یرافض ی ن جوجهیا یطرف از ود دھ یمخبر  ج رمکرسول ا یگرام

                                           
بِيٗنا َ�ۡتٗحا لََك  َناَ�َتحۡ إِنَّا ﴿ -1  . ]١: [الفتح ﴾١مُّ
 . ریتاب الجھاد و السکـ  ۱۹۴ص  ۱۲مسلم مع الشرح ـ ج ـ  -٢
 . ح قرار داده استیث را صحین حدیا یـ آلبان ۱۵۲۴۲رقم ـ  ۵مسند احمد ـ ج -٣
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به  و عیبن طعن یا ایآ. ددھ یمقرار  و معیوبرا مطعون  یصحابه گرام یھا دل دیآ یم
 د؟!گرد یمن بر نید

فعملت لذلك «: گفته بودس ه خود حضرت عمرک یجانین طعن جناب تیا -۲

واهللا « یجانیت یقول آقا نیھمچن ن انجام دادم) ویبخاطر ا ییارھاک( »عامالً أ

 ید اعمالدان یم(خدا بھتر  »ه يعلم ما هي األعامل التي عملها عمررسولووحده 
االت خود را نسبت کاش رادات ویا یجانیت یند) ـ آقاه عمر انجام داد چه بودک

ه خود حضرت کز نموده است کمتمر و محورن نقطه یبر اس به حضرت عمر
ا ر یجبران آن اعمال رایاو ب انجام گرفته و یه خطا از وکاست  اعتراف نموده

جبران  رایه او بکد دان یمگر نید یسک و رسولشالله  جز یانجام داده است ول
ن گفته یرا انجام داده است؟ ا یچه اعمال ج از دستور رسول الله یگناه نافرمان

 یو یو نادانبر جھل . ه صد در صد اشتباه استکنیعالوه بر ا یجانیجناب ت
: گفت یمس حضرت عمر«ت ابن اسحاق آمده است یرا در روایداللت دارد ز

 جریاندر  ج رمکه در محضر رسول اک یسخنان یجبران گناه احتمال رایب
و م خواند یمنماز ، مگرفت یمروزه ، مردک یمھمواره صدقه ، ه گفتمیبیصلح حد

: رده استکن نقل یث ابن عباس چنیاز حد یم ـ واقدردک یمآزاد  و کنیز غالم

بخاطر : یعنی. )١(»لك رقاباً وصمت دهراً لقد اعتقت بسبب ذ«: سقال عمر

و آزاد نموده را  یادیز ھای برده، گفتم ج ه در محضر رسول اللهک یسخنان
ھا  گردن ردنک و ازاد ینفل ھای و روزه، ن نمازیا، یزه گرفتم ـ آررو یزمان مدت

انجام ، صادر شد امر یدر ابتدا یه از وک و توقف تاخیرجبران آنچه از  رایب
اطاعت  و ازه توقف اکرفته شده است یپذ ز مسلم وین امر و این. گرفته است

ن ھمه یجه اجتھاد او بوده است لذا اینت جریاندر ابتدا  ج دستور رسول الله
، یاست بر تقو یروشنر ایل بسیدل، یاجتھاد یجبران خطا رایب و تالش یسع

جز  یقصد )سه او (حضرت عمرکو اینخداوند  یاو بسو و روجوع یخدا ترس
. ان نداشته استکمشر و خواری و ذلت مسلمانانت قدرو ت کاظھار شو

 . دیآ یمث بر یاق حدیه از سک نیھمچن

                                           
 . ۴۰۸ص  ۵الفتح ج ـ  -١
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من احلارض�ن  ةابلاقي يةسبب ختلف ابلق وال أدري«: یجانین سخن تیدرباره ا -۳
ل تخلف یدل: یعنی. »فا�روا ثم احلقواقوموا ، بعد ذلك إذ قال هلم رسول اهللا

رون یه از حالت احرام بکدستور داد  ج رمکه رسول اک یوقت، نیر حاضریسا
 : میگو یمست ـ یم روشن نرایب، ندیایب

اعتراف  و روشنبطور واضح ، ت مسلمیخودت در روات شده) تو ی(ھدا یجانیت یا
و ه حاضر بود یبیحد ه در صلحکبود  یسانکز از جمله ینس یه حضرت علک یردک

ث آمده است یھمان حد و در. کرد می دفاعس دگاه عمریباره شروط مورد توافق از ددر
سر را حلق  یموھا، نندکرد تا بلند شده ذبح ک امرن یبه حاضر ج رسول الله یه وقتک

صد در صد . ش بلند نشدین از سر جایدام از حاضرکچ یھ، ندیایرون بینموده از احرام ب
ز ین او نیر حاضریھمزمان با سا ز در آن جمع حضور داشت وھمراه وینس یحضرت عل

ف ین طیل ایمن بنابر چه دل ییگو یمرد ـ تو خودت کرا اطاعت ن ج رمکدستور رسول ا
 و چنینامبر گذراندند یال را در صحبت پست سیه حدود بکنیه با وجود اکاز صحابه را 

ه ک یردکه تو فراموش ک دیآ یمن بر یچن یمعذور بدانم ـ آر، ردندک ینافرمان یاز و
حضرت  یـ اگر تو توانستشود  می سوالنون از تو کا. است آنان جزز ینس یحضرت عل

ه کن کور و باپس بدان  یر قرار دھیتقص یب ن حادثه معذور ویا جریانرا در س یعل
 یگناھ یب لیدل و اگر، ز ھستیر صحابه نیسا یگناھ یب عذر، یھمان عذر حضرت عل

آنگاه ھمان گناه . یمعذور بدان را یو توانی و نمیست یتو روشن ن رایبس یحضرت عل
ز منسوب ینس یقطعًا به حضرت عل یدھ یم ر صحابه نسبتیه به ساکرا  و نقصی

 از وه تکن است یبھتر ا: میه به تو بگوکنیست جز این یا چاره ین حالتیچن و در، ستا
 . ینک یخودت عذر خواھ و خردعقل 

ر بر یدا ج رمکدر مرحله نخست از دستور رسول ا چرار صحابه یه ساکنیاما ا -۴
 ه ابن حجرکدارد  یل متعددیدال، ردندکرون آمدن از حالت احرام اطاعت نیب

 : رده استکان ین گونه بیرا بدھا  آن
 امررا  امرن یا آنانه کن بوده است یصحابه بخاطر ا یدار ن است خودکمم«

ر بر یدا ینون وحکه ھم اککردند  می رکف آنانه کنیبا ا یجابیپنداشتند نه ا یاستحباب
ه او بطور که است ردک یمر کدام فکه ھر کنیا ایشود  می مان صلح نازلیابطال پ
ن یھمه ا. شود می عمره که مجاز به انجام مناسکبه م آناندن یوقت رس ییاستثنا
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ن کتا آن ھنگام مم یوح و نزولان نسخ که امکرا یوجود داشت ز آنان رایاحتماالت ب
پس از  آنانه کنیل ایبدل، ن است اوضاعکه ممکز از جمله احتماالت است ین نیا. بود

ه در کدند یناگھان د، کردند می احساس قدرت بودند وده یبه قدرت رس یه تا حدکنیا
ظاھر ن اوضاع به یا، اند دهش ین حالتیعمره دچار چن کانجام مناس باب اعتقاد و

 رام  هدر مرحله نخست متوج آنانه کرده بود کچنان مشغول به خود آنان را  نابسامان
انداختند به  تاخیررا به  ج رمکاطاعت از دستور رسول ا آنانه کنیا اینشدند  ج امبریپ
ست ـ ھمه صحابه در صلح یفاصله ن بال اطاعت مع الفور و یمطلق مقتض رام  هکنیر اکف

ه ک آنان رایب جریانن یدر ا، یلیچ دلیھ. ل را در نظر داشتندیدال نیه مجموعه ایبیحد
کنند  می یرا نف یه وجوب فورک یسانک رایا بی، است یوجوب فور رایب امر: ندیگو یم
، اباحت ندب و رایوجوب است نه ب رایب امرند یگو یمه ک یسانک رایب نیھمچن و

ر ینظ. )١(دیان گردیه بکاست  یشامل ھمه احتماالت جریانن یه اکرا یز. وجود ندارد
 ج رمکا و رسول. ه ماه رمضان بودکنیآن ا داد غزوه فتح است ویرو حادثه و، ن حادثهیا

 یدار روزه خود نردکطار وسته از افیه صحابه پک یاما وقتکرد  می به افطار امرآنان را 
ه کدند یصحابه د ید وقتیدر دست گرفته نوش را  وانیلآنگاه خود حضرت کردند  می

 و دالیلعذرھا ھا  این یآر. )٢(ردندکز افطار ین آنان، ردک و افطارد ینوش ج امبریپ
قرار  و معذورت موجه جلوه دادن امتناع صحابه رام جھک یعلماه کبودند  یموجھ
گاھان  اما نا. اند رفتهنظر گدر  آناندادن  ن قرائت ینخست، و معرفتاز علم  و بیگانگانآ

 و رکیکترینن احتماالت یت صحابه را به بدتره اقداماکن است یا آنان یعقل و برداشت
گاھان  ه ناکن است یز این و دلیلشنند کن در ھر زمان حمل کفھوم ممم  و بیگانگانآ

 شانیھا دلرا در حق صحابه در  یتوز و کینهن حسد یتر سخت، و معرفتاز علم 
 آناندن را از ید توان شنخداونه ک یسانکم از شر ییآ یم به پناه تو، خداوندا. دارند

 . سلب نموده استآنان را  و بصیرتگرفته 
من «: دیگو یمخود  یھا ییگو  وهو یاان یت شده) در ادامه ھذی(ھدا ینجایجناب ت

ر صحابه را به یه عمر بن خطاب ساکم دھ یمان قرار نکاز ام و دورد ین احتمال را بعیا
ن یسوق داده باشد ـ ا و تردید کبه شآنان را  وواداشته  ج رسول الله امرتخلف از 

                                           
 . )۴۰۹-۴۱۰(ص  ۵الفتح ـ ج ـ  -١
 . ھمان مرجع سابق -٢
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 تیتقو »ذكرها أعماًال لم �شأعمل ذللك «ه گفته بود ک یخود وھای   گفتهان از کام
ھا  گردن م وخواند یمنماز ، مگرفت یمھمواره روزه : دیگو یمگر ید یاو در جا. شود می

: گوید و مید دھ یمالخ او ادامه  .. .گفته بودم یسخنانه کنیاز ترس ا، مردک یمرا آزاد 
) منقول است سه) از خود او (عمر بن خطابیبین قصه (صلح حدیه در اکآنچه 

ه موضعش در آن روز کرده بود ک که خود عمر بن خطاب درکت از آن دارد یاکح
 . )١(بوده است یآور شگفت و زا  رتیحار یموضع بس

 یه به صحابکاست  یتافتراو  ھا تھمتن یتر ارزش  و بین ین از پوچ تریا، یآر -۱
 یلیبنابر چه دل جا وک) از یجانیرا او (تیز. است ل القدر نسبت داده شدهیجل
واداشته  ج امبریر صحابه را به تخلف از دستور پیساس ه حضرت عمرکد دان  یم

در دل خود داشت؟ س ه حضرت عمرکد آنچه را دان یم یجانیا جناب تیاست؟ آ
 سواو جز بر  ین ادعایشده است؟ مسلم است ا یاو وح راین مطلب بیا ایآ
 ین مدعیا. داللت ندارد یگریبر مطلب دس ت او نسبت به حضرت عمرین

ا در یرده است؟ آکاستناد  یخود به چه مستند ین نسبت ناروایدروغگو در ا
ش وجود دارد؟ اگر او در مجموعه ین مدعایبر ا یلیدل، ثیمجموعه احاد

ھای  حرف نیگفتن ا یبجا، اردپوچ خودش د ین مدعایبر ا یلیدل، ثیاحاد
 . به ما ارائه دھد را  آند یبا، ھا انسانن یوغش در حق بھترو درپوچ 

؟ جواب دیآ یمر صحابه به حساب نیدر حق سا و نقصین سخن او طعن یا ایآ -۲
و  رایبنابر  ج رمکرا به گمان او ھمه صحابه از دستور رسول ایز. مثبت است

. استھا  آن از جملهس یردند! طبعًا حضرت علکتخلف س حضرت عمر نظر
نه یافته) زمیت ی(ھدا ین رافضیه چگونه اک یردک! مشاھده خوانندهبرادر  یا

ه اصًال گمان ک ینحو و بهج ید تا به تدرساز یمخوانندگانش فراھم  رایرا ب
م یرده تسلکبودن صحابه معتقد  و معیوبآرام آرام به مطعون آنان را ، نندکن

، نفر است ھفتا ی سهمرتد شدن تمام صحابه بجز  ھماناه کده باطلش یعق
نشده  امر نیت شده) چگونه متوجه ای(ھدا ین رافضیه اکم دان  ینم ند؟! منکب

 یبن اب یحضرت عل، امام اول خود، شیبایناز و حرکتن اقدام یه با اکاست 
آن عده از اصحاب  جزز ین را اویز. ساخته است و معیوبز مطعون یرا نس طالب

                                           
 . )۱۳۲-۱۳۳ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۸۳ت ص (یاھتدثم  -١
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) اطاعت یجانی(به قول ت را ج رسول الله رام  هکه بود یبین در صلح حدیحاضرو
 . د داشتندین باره تردیا و درردند کن

 ییارھاکه ککند  می ن خودش (عمر) اعترافیعالوه بر ا«: یجانین گفته تیا -۳
ن یسپس ا »آوردان یبه م یسخنھا  آن ه نخواسته است ازکانجام داده است 

م گرفت یمھمچنان روزه : دیگو یمگر عمر ید ی(در جاھا: هک یجانیگفته ت
ش دارد چه سخنانن ین شخص در ایه اکست یدا نیاصًال پ .. .مداد یمصدقه و
 ستیل نیاه مکد دھ یمرا انجام  ی) اعمالسد؟ چگونه او (حضرت عمریگو یم

نه فعل كذا و إ«: دیگو یمگر ید ییدر جا یجانیخود ت و بعدند کان یرا بھا  آن

ن تضاد یبا ا یجانیت. ار را انجام دادکفالن فالن وس حضرت عمر یعنیـ  »كذا
ه کنیر بر ایند داکتزلزل  را دچار وھم و خوانندهه کدد است ص خود در ییگو
ز ین یگریاعمال دھا)  گردن یو ازاد مازن، ر شدند (روزهکه ذکن اعمال یر از ایغ

 یه آقاک دیآ یمن بر یچن یآر. رده استکھا را پنھان  آنس ه عمرکبوده است 
افته یدست  یله آن به مطالبیه به وسکز دارد ین یحس ھشتم یک یجانیت

عاجز  ین مطالبیدن به چنیث از رسیشراح حد ر محققان ویه ساکاست 
ا یست؟ آیچ »یموارد اخر«ه کن سخنت یا از ومنظور ت یجانیت یآقا. ماندند

 یلیست؟ چه دلیث نین حدیاز ھم یگریات دیروا، »یموارد اخر«منظور از 
: دیگو یمدر آن س ه عمر بن خطابکرا  یت بخارین روایه تو اکموجب شده 

ح یه آن اعمال در آن توضکرا  یگرید و روایات یریرا بپذ »عامالً ألك عملت لذ«
خود  اتین روایدر ھمه ا و گویندهلم که متک؟ حال آنینکرد را  اند دهداده ش

ه ک، ندکه خود اعتراف ی) علسعمر بن خطاب است! چرا او (عمر بن خطاب
 . ندکان یرا بھا  آن دخواھ یمه نکرا انجام داده است  یاعمال

 بت روز پنج شنبهینسبت به صحابه در مورد مص یجانیدگاه تیرد د
 ج رمکروز قبل از رحلت رسول ا سه: دیگو یماو ، ن استیا یجانیدگاه تیخالصه د

اغذ ک رد تا قلم وک امر ج امبریھم آمده بودند پگردحضرت  آن از صحابه در خانه یعجم
. ت دھدنجا یاز گمراھآنان را  وسد یبنو آنان رایرا ب یتا مطالبنند کش آماده رایرا ب

نموده او را  یچیسرپحضرت  آن از فرمان آناناز  و بعضیردند کصحابه اختالف  یول
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رون راند یاز خانه خود بآنان را  ردهکخشم  ج رسول الله. ردندک ییھوده گویمتھم به ب
از حضرت ابن  را داستانن یشرح مفصل ا کنیا. سدیبنو آنان رایب یزیه چکنیبدون ا
. چقدر سخت بود روز پنج شنبه، روز پنج شنبه: دیگو یمابن عباس . دیبشنوس عباس
شما  رایب یتوبکد میایب: فرمود. در آن روز شدت گرفت ج امبریپ یماریب و یناراحت

رسول  یناراحت: گفتس عمر بن خطاب. دینشو یسم تا بعد از آن دچار گمراھیبنو
ت یاھل ب. ستا یافکما  رایتاب الله بک، نزد شما است قرآن، شدت گرفته است جالله

د تا یشو یکگفتند نزد ھا یبعض. باال گرفت آنانان یم و خصومتردند کخانه اختالف 
گر ید یبعض. دیسد تا شما بعد از آن گمراه نشویبنو یا ت نامهیشما وص رایب ج امبریپ

و رده کاد سر صدا یز ج نزد رسول الله یوقت. ح دادندیدگاه عمر بن خطاب را ترجید
حضرت ابن . دیرون رویاز نزد من بلند شده ب: فرمود ج رسول الله، نمودند اختالف
مانع نوشتن  جهآن و. بود یار بزرگیبت بسیمص، بتیمصن یا ھمانا: گفت یمعباس 

ن داستان قطعًا یا. بود آنان یو صدا و سرد اختالف یگرد ج رمکت نامه رسول ایوص
ر کخود ذ و منابعتب کدر  را  آن و سنیعه یش مورخانو  و محدثین علما. صحت دارد

و رم یبپذ راداستانن یمجبورم ا. ردمکه بر خودم الزم ک یطرایاساس ش و بر. اند دهرک
ه کرتم یح و دررده بود شگفت زده کار یاخت را  آنه عمر بن خطاب ک یه موضعیتوج در

ن یه نجات دھنده اک یمکم؟ حکدام حک. ردک یچیسرپ ج امبریم پکح و ازچگونه ا
را  یا همطالب تاز، سدیبنو خواست یم ج امبرید آنچه را پیترد یب. بود یامت از گمراھ

م از یبگذر: دیگو یمش سخناندر ادامه  یجانیت یآقا. در بر داشت مسلمانان رایب
 ن ویرا به عنوان جانش سیقصد داشت عل ج رسول الله: دیگو یمه کعه یدگاه شید

مخالفت با آن برخاست  و بهنموده  کمطلب را در و عمرد ینیخود بر گز رایفه بیخل
ن یا ایه آکن است یا سوالاما ، رندیه را نپذین توجی(اھل سنت) ا آنانن است کرا ممیز

از آنان را  ج امبریه پک ید به حدیگرد ج امبریه موجب خشم پکز یت درد انگکحر
  آن د ویگرد کس اشیش خیه رخسارھاکرد که یعباس چنان گر و ابنرد کرون یخانه ب

چون عمر بن خطاب : ندیگو یمدارد؟ اھل سنت  یھیتوج، بت بزرگ خواندیمص را
صدد و درترحم نمود  ج امبریرده به حال پک کرا در ج رمکرسول ا یشدت ناراحت

کسی که : گوید اھل سنت می هین توجیپس از نقل ا یجانیت. استراحت او بود آرامش و
و  د چه برسد به علماریپذ ینم را این توجیه، ای برده باشد عقل و خرد بھره از اندک
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 رایب یلیبر آمدم تا دلبارھا درصدد : دیگو یمش سخناندر ادامه  یجانیت. منداندانش
ل یچ دلیھ یجا ج نحوه برخورد عمر با فرمان رسول الله یم ولیاقدام عمر جستجو نما

اذ بالله) را به غلبه الوجع ی(الع »ھجری«اگر من قول او  یحت. را نگذاشته بود و توجیھی

 قرآنعندكم ال«: ه گفتکت عمر را کن حریه اک یم باز ھم عذر موجھردک یمل یتبد

از  را  قرآنا او یآ. شود نمی دهیند دکرا تبرئه اش  و گویندهه نموده یتوج »حسبنا كتاب اهللا

خوب  گفت یم قرآنه که رسول الله آنچه را کنیا ای؟ دانست  یم بھتر ج رمکرسول ا
ان صحابه یم خواست یم یمکن حیبا صدور چن ج ه رسول اللهکنیا ای، رده بودکحفظ ن

 . )١(ند (استغفرالله)کجاد یا یدستگدو اختالف و

 یجانیدگاه تیبر د ینقد
. ث خلط مبحث نموده استیث را با چند حدین حدیت شده) ای(ھدا یجانیت -۱

. اند دهرکمتھم  ییھوده گویب »ھجر«را به  ج امبریپ شصحابه: دیگو یم یجانیت
در آن  »ھجری«لمه کن یا، تابش آورده استکدر  یجانیه تکرا  یثیحد یول

يَْوُم «رده است کن نقل یث ابن عباس را چنیحد یجانیت نیھمچن. وجود ندارد
 
ْ
 ـال

ْ
 »ُه َعلَيِْه وََسلََّم وََجُعهُ ـِه َص�َّ اللَّ ـاْشتَدَّ بِرَُسوِل اللَّ ، َخِميِس ـَخِميِس َوَما يَْوُم ال

، داده است نسبت یام بخارام  هب را  آن وه اکور کث مذیحد جزن جمله یا
ه قصد ب یجانیه تکاند  گرید یتیروا جز »ھجری«لمه کن جمله ویه اکست بلین

ار یت مطالب بسیرا آن روایز. قرار داده است خبر یب ت غافل ویخود را از آن روا
 : ت استین شرح روایر به اید بن جبیحضرت سع و از ددھ یمح یرا توض یمھم

َِميِس : قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس : قال«
ْ
َِميِس يَْوُم اخل

ْ
ُ َعلَيِْه ، َوَما يَْوُم اخل ِ َص�َّ ا�َّ اْشتَدَّ بَِرُسوِل ا�َّ

بًَدا َ�تَنَازَُعوا: وََسلََّم وََجُعُه َ�َقاَل 
َ
ْ�تُْب لَُ�ْم ِكتَابًا لَْن تَِضلُّوا َ�ْعَدُه أ

َ
 يَنْبيَِغ ِعنَْد ، اْ�تُوِ� أ

َ
َوال

َهجَ  ؟هُ شانَما : َ�َقالُوا، نيَِبٍّ َ�نَاُزعٌ 
َ
نَا ، َدُعوِ� : فََذَهبُوا يَُردُّوَن َعلَيِْه َ�َقاَل ، اْستَْفِهُموهُ ، رأ

َ
ي أ ِ

َّ
فَاذل

ا تَْدُعوِ� إيَِلْهِ  َعَرِب : َصاُهْم بِثََالٍث قَاَل و او، ِ�يِه َخْ�ٌ ِممَّ
ْ
ِ�َ� ِمْن َجِز�َرِة ال ْخرُِجوا الُْمرْشِ

َ
أ

ِج�ُهُ 
ُ
ِجُ�وا الَْوفَْد بِنَْحِو َما ُكنُْت أ

َ
ْو قَاَل فَنَِسيتَُهاَوأ

َ
ابن «: ترجمه. ٢»ْم وََسَكَت َ�ْن اثلَّاثِلَِة أ

                                           
 . )۱۳۳-۱۳۵ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۸۴ت ص (یثم اھتد -١
 . )۴۱۶۸رقم ( ۴ج  یتاب المغازک یح البخاریصح. ۲
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شدت گرفت  ج بیماري رسول الله. مصیبت روز پنج شنبه بسیار بزرگ بود: عباس گفت
ھمیشه  رایشما بنویسم تا ب رایاي ب و قلم به من بدھید ـ نامهکاغذ : فرمود ج حضرت آن

که اختالف در حالی. این باره اختالف کردند (حاضرین) در. رفتن نجات دھد راه بي شما را از
را چه شده؟ آیا از  ج رسول الله: از ھمدیگر پرسیدند. در محضر ھیچ پیامبري مناسب نیست

شوید ـ (حقیقت حال را) حاضرین  یاود؟ از وي جگوی ميربط  بي سخنان و ناراحتی شدت تب
مرا به حال خودم بگذارید! آنچه را که من : فرمود ج پیامبر. به پاسخ منفي خود ادامه دادند

 سهخوانید ـ سپس به  مي بھتر است از آنچه که شما مرا بسوي آن، درصدد ھستم

 . »چیزحاضرین را وصیت فرمود
 . دینک کن پاکیمشر دجوره العرب را از لوث ویه جزکنیا -۱
ابن . دینکاعزام  را  آن، نمکم اعزام خواست یمه من ک) را یوفد (دسته نظام -۲

ه او فرمود کنیا اینفرمود  یزیچ ج رسول الله یدرباره سوم: دیگو یمعباس 
  .ام هردکفراموش  را  آنمن  یول

ر یرا تفس ج ث رسول اللهید احادخواھ یمت شده) ی(ھدا یجانیھرگاه جناب ت -۱
ه کاست  یسنده (عاقل) مدعیون نیا، یآر. کند می ریرا وارونه تفسھا  آن، ندک

يعصمهم من «ه کن بود یتوب اکن میاز نوشتن ا ج امبریپ و منظورقصد 
، ه ضاللتکمسلم است . امت را از ضاللت مطلقه نجات دھد یعنی »لةالضال

ضاللت  »ضلوا بعدهیلن «ن سخنش یبا ا ج رمکدارد و رسول ا یمتعدد یمعان
ه درباره کنیمثًال ا. ندک و محدودمنحصر  خواست یمخاص آن  یمعنا یکرا در 

ند تا کاظھار نظر  خواست یم یخاص مسالها درباره یند کح ین تصریجانش نییتع
ن بود کنه چگونه مموگر. م مرتفع شودکدر خصوص آن ح ان امتیاختالف از م

ضاللت به  یعنیه امت را از مطلق ضاللت (کرا  یزینوشتن چ ج امبریه پک
اگر موجب  ج رسول الله امرن ید؟! اینما کتر، مفھوم گسترده اش) نجات دھد

 . ردک کتر را  آن ج امبریلذا پ وجوب و رایه بکن بود یشته تنھا ادا یمفھوم و
در  ج رمکه رسول اکرا داشته باشد  و عقیدهن باور یا مومنواجب است ھر  -۲

ه کآنچه ردن کان نیب، امکر احییتغ، از دروغ یماریحال ب و درحال صحت 
، به ابالغ آن است ماموره کردن آنچه کغ نیتبل و از، ان آن استیبه ب مامور
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ه کھر شخص روشن است  رایبا توجه به مطلب فوق ب، یآر )١(معصوم است
 یزیبه ابالغ چ ماموراگر  یماریا در حالت بیچه در حال صحت  ج امبریپ

را  یمطلب مھم خواست یم ج امبریاگر پ. کند می ابالغ را  آنصد در صد ، شود
 کتر را  آنگر ید یلیا ھر دلیل اختالف یھرگز بدل، سدیاز امت بود بنویه نک

نزَِل إَِ�َۡك ﴿ را خداوند به او دستور دادهیزکرد  نمی
ُ
ھمان  .]٦٧المائدة: [ ﴾بَّلِۡغ َمآ أ

و را بخاطر مخالفت مخالفان  یشرع امکاح ب ور مطالیسا و ابالغغ یه تبلکگونه 
ن یاست بر ا یروشنل یدل ج امبریپ کتر. نموده است کدشمنان تر یدشمن

 و واجببود نه مھم  یاستحباب امر، سدیوبن خواست یمه که آنچه را کمطلب 
در  جریانن یچھار روز بعد از ا ج ه رسول اللهکآن حال. از امت باشدیه مورد نک
قول  و این. ردکم نکح یزین چیبه نوشتن چنآنان را  ات بود اما مجدداً ید حیق

مْ وأو«س ابن عباس اهُ ثٍ صَ   آن یجانیت و جنابگر آمده ید یتیه در رواک »بِثَالَ

 خواست یم ج امبریه پکآنچه را ، رده است به صراحت داللت داردکپنھان  را
واجب  ج امبریغ آن بر پیه تبلک یرا اگر از مطالبیز. نبود یمطلب مھم، سدیبنو

و کرد  نمی کتر را  آنبخاطر وجود اختالف  ج امبریقطعًا پ، بود یم، است
، غ آن مانع شدندیه از تبلکرا  یسانکرساند  یم نًا به مجازاتیقیخداوند  ھمچنین
ه کھمانطور ، کرد می ابالغ را  آنشفاھًا  ج امبریپ، بود یم نین اگر چنیعالوه بر ا

 . )٢(ردک و تبلیغه یھًا توصالعرب شفا هرین را از جزکیاخراج مشر
 ج مرکرسول ا و ناراحتیقرطاس موجب خشم  جریان«: هک یجانین گفته تیا -۳

 یھیچ توجیھ، ندکرون یاز خانه بآنان را  ناچار شد ج الله و رسولد یگرد
 . »ندارد

نسبت به صحابه از چھره  و ناراحتیچ گونه آثار خشم یھ«: نمکد عرض یدر جواب با
 یجانیت هک طوررد (آنکرون نیاز خانه بآنان را  ج امبریپ نبود وظاھر  ج رمکرسول ا

 ح خودیدر صح یه امام بخارک یاتیاز ھفت روا یکچ یمطلب در ھ و ایند) یگو  یم
از  یارمیبخاطر شدت ب ج البته رسول الله. ر نشده استکذ، را درج نموده استھا  آن

                                           
 . ةیتاب الوصک) ۱۳۱ص ( ۱۱مسلم مع الشرح ج  -١
 . )۷۴۱ص ( ۷ج  یفتح البار -٢
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ه در آن صحابه ک یثیمطلب از حد و ایننند کن و صدا و سرن خواست تا اختالف یحاضر
ه کوجود ندارد  یلیچ دلیلذا ھ. ار استکامل آشکبطور ، فرموده یتوص مساله سهرا به 

 جبالفرض اگر رسول الله. رده باشدکرون یاز خانه ب را  آنانا یرده کخشم  ج رسول الله
و . ستندیمعصوم ن آنانرا یزشود  نمی متوجه صحابه یو عیبرده باشد باز نقص کخشم 
 ودو خشنکند  می خشم ج الله و رسولمتحمل است  آناندر حق  یزیچ چنین

. است آنان و سعادتر یبر صحابه موجب خ ج رسول الله و غضبه خشم کبلشود  می

َما «: رده استکت یره روایو ھرح خود از حضرت ابیدر صح یامام بخار ُّ�
َ
َسبَبْتُُه  منؤمفَ�

ِقيَاَمةِ 
ْ
ُ قُْرَ�ًة إيَِلَْك يَْوَم ال

َ
م ه من بر او خشکرا  یمومنا! ھر یخدا: ترجمه )١(»فَاْجَعْل َذلَِك هل

در  یطبران. خودت به گردان یاو بسو و تقریبن خشم مرا موجب سعادت یردم اک
ن نقل یرا چن ج امبریث پیحد یکاز  یبخش »مسند«احمد در  و »ریبکالمعجم ال«

يِت َسبَبْتُُه َسبَّةً «: اند دهرک مَّ
ُ
َما رَُجٍل ِمْن أ ُّ�

َ
ِ آَدَم ، َغَضيِب لََعنْتُُه لَْعنًَة ِمْن ، �

َ
نَا ِمْن َودل

َ
فَإِ�ََّما أ

ْغَضُب َكَما
َ
ْجَعلَُها َعلَيِْه َصالًة يَْوَم ، ُه رمَْحًَة لِلَْعالَِم�َ ـَو�ِ�ََّما َ�َعثَِ� اللَّ ، َ�ْغَضبُونَ  أ

َ
فَأ

ِقيَاَمةِ 
ْ
و لعن ، ا او را در حال خشمیم یگوه بد بکس از افراد امتم را کھر : ترجمه. )٢(»ال

و ا تیاما خدا، منک یمخشم  آنانمانند ، ز از فرزندان آدم ھستمیمن ن ھمانا، نمک نفرین
ه یامت مایخشم مرا بر امتم روز ق، پروردگارا یا. یا ان فرستادهیعالم رایمرا رحمت ب

 یه معقولیاگر تو توج: مپرس یمت شده) ی(ھدا یجانین تیاز ا یرحمت به گردان ـ آر
پس ، یھست یه مدعکھمانطور ، ینیب ینم بر اصحابش را ج خشم رسول الله رایب

نَّ عن يلع «: رده استکنقل س یاز خود حضرت عل یه بخارکن آنچه را کگوش 
َ
أ

 ِ َال تَُصلِّيَانِ «يَلْلًَة َ�َقاَل  ÷َطَرقَُه َوفَاِطَمَة بِنَْت انلَّىِبِّ  جرَُسوَل ا�َّ
َ
ِ  .»أ ، َ�ُقلُْت يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِ ْ�ُفُسنَا �ِيَِد ا�َّ
َ
ْن َ�بَْعثَنَا َ�َعثَنَافَإَِذا شَ ، أ

َ
َّ َشيْئًافَانرَْصََف ِحَ� قُلْنَا َذلَِك َولَْم . اَء أ ُ�مَّ . يَرِْجْع إىِلَ

�َ�ٰنُ ٱَوَ�َن ﴿. )٣(: َسِمْعتُُه وَْهَو ُمَولٍّ يرَْضُِب فَِخَذُه وَْهَو َ�ُقوُل  ءٖ َجَدٗ�  ۡ�ِ ۡ�َ َ�َ�ۡ
َ
 ﴾أ

بدون  ج رمکرسول ا یه شبکاست  یمروس یاز حضرت عل: ترجمه. »]٥٤الکهف: [
د؟ من یخوان ینم ا نمازیآ، ردک سوالاز ما ، شد فاطمه زھرا وارد منزل من و یاطالع قبل

                                           
 . تاب الدعواتک ۵ج  یح البخاریصح -١
 . )۵۱۵۷-۶۱۵۷برقم ( ۶ر ج یبکال یف یطبران -٢
 . )۱۱۲۷( ی) فتح البار۱۰۷۵تاب التھجد شماره (ک ۱ج  یح البخاریصح -٣
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دار یب، ندکدار یھرگاه او بخواھد ما را از خواب ب. میار الله ھستیما در اخت: گفتم
 یه جوابکنیبدون ا ج رسول الله. گفتم ج رسول اللهن پاسخ را به یا یوقت. میشو یم

�َ�ٰنُ ٱَوَ�َن ﴿ گفت  یمو زد  یم با دستش به رانش، ھنگام رفتن و. تشداده باشد برگ ِ�ۡ 
ءٖ َجَدٗ�  ۡ�َ َ�َ�ۡ

َ
 . ]٥٤الکهف: [ ﴾أ

 ج گر خشم رسول اللهشانن یت به روشنین روایا، است یار جنجالیبس انسان ھمانا
 و توجیهر یت شده) تفسی(ھدا یجانیا تیآ، ھمسرش حضرت زھرا است و یبر حضرت عل

قضا  و ازا و استدالل ج با دستور رسول اللهس یمخالفت حضرت عل رایدارد ب یمعقول
را ھا  دست هک ن شدیچنان خشمگس یاز مخالفت حضرت عل ج امبریپ، یآر. قدرو 
: ش فرمودامربا س یعنوان اعتراض به مخالفت حضرت عل و بهزد  کران مبار یرو
مجادله  رایب یمعقول و توجیهر یتفس یجانیت یگر آقاا »ھستند یجنجال ھا انسان«

در برابر جدال  ج امبریپس عمل خشم پ، دنیب یم ج امبریبا پس یحضرت عل
 . معقول است و تردید کبدون ش شصحابه

س یخھایش  اشک ازھا  ریگ هک یردن حضرت بن عباس به حدکه یاما گر -۴
ردن ابن که یدر گر هکم دان ینم الله منو. بت خواندیعباس را مص و ابنشدند 

ن جمله را ابن عباس یه اھل سنت وجود دارد؟ ایعل و دلیلیعباس چه حجت 

ردن ک و نقلردن کت یبتاه را ھنگام روایا مصو یعنی »إن الزريه كل الزريه«
ن یا. کنند می تاییدن را یات ایھمه روا ث گفته است نه وقت وقوع حادثه ویحد

افتاده بر  ج رمکاد وفات رسول ایه ابن عباس به کز وجود دارد یاحتمال ن
تنامه در یوص توب وکننوشتن م، نیعالوه بر ا. تافزوده شده اساش  یناراحت
س رکه درباره خالفت حضرت ابوبک شد یمه محسوب یرز بت ویمص یسانکحق 

 و از شد یمزائل  آنان کش شد یمنوشته  توبکاگر م. داشتند و تردید کش
را س رکحضرت ابوب یداتوراندیکه کبود  یسانکه ابن عباس از جمله کنیجھت ا

 را  آنتنامه نوشته نشد ابن عباس یوص یاما وقتکرد  می تاییدخالفت  رایب
 . بت خواندیمص

س ه عمرکن باورند یاھل سنت بر ا«: دیگو یمه ک یجانیت ین سخن آقایاما ا -۵
ن یا و بارده است کترحم  یشده بر حال و ج رسول الله یماریمتوجه شدت ب
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 یچ عاقلیھ. را داشته است جحضرت  آن یصد بر طرف ساختن ناراحتاقدام ق
 . »ید چه رسد به عالمریپذ  ینم ه راین توجیا

و ر یاگر تفس. ختیخون ر کد اشیبا یجانیت یبودن آقا یبر عقالن: د عرض شودیبا
را  ج رسول الله یروح و راحتش یقصد آساس ه حضرت عمرکنیر بر ایدا علما توجیه

س ه حضرت عمرکن قول یا ایست؟ آین و عالمانه نزد عاقالن کاست  یھیتوج، شتدا
 و ازارت ین صحابه است) قصد اذیبھترس رکاز حضرت ابوب و بعده فاروق است کنی(با ا

ه کاست  یھیتوج، ه استردکمتھم  ییاوه گویرا نموده است و او را به  ج امبریپ
ن یس چنکچ یھ، ند؟! به خدا سوگندریپذ  یم را  آنان عقل بزرگ و صاحبخردمندان 

ما . منش خود قرار داده باشندرا روش و یو نادانه جھل ک یآنانمگر کند  نمی تصور
او)  یناراحتردن کبر طرف  و قصد ج امبرین (ترحم بر پیه اکم یندار یدیچ تردیھ

ه در کم یدان یمما  یالخصوص وقت یعل، است یو منطق یعقل رفته شده ویپذ هیتوج
اقدام حضرت  رایل بیالبته تنھا دل »شدت گرفت ج رسول الله یماریب«: ث آمدهیحد

 یتوب جدکنوشتن م رایب ج ه رسول اللهکاو روشن بود  رایه بکن نبود بلیاس عمر
 نشاتاجتھاد او  و ازگفته ا و اینه گفت کگفت آنچه را س ست لذا حضرت عمرین
ه رسول ک یروشن بود وقتس یحضرت عل رایه بکدرست ھمان گونه . گرفت یم
 رایرا بیز. استدالل نمود یالھ قدرو او به قضا  رد وکاو را به نماز دعوت  جرمکا

به  را  آن ست وین یدر استفھامش جد ج ه رسول اللهکروشن بود  مالاک یحضرت عل
ن یل سنت اقدام عمر را چنه اھکاست  ی) مدعیجانیسنده (تینو. دیگو یمن یم وحکح

راه  و از داشته است ج امبریپ یقصد زدودن ناراحتس ه عمرککنند  می لیتعل ه ویتوج
الم اھل کاز  یسنده بخشیه نوکنیجھت ا و بهه است زد  یمن اقدایترحم دست به چن

ل اھ یاز علما یاقوال بعضه کلذا ناچارم ، رده استکسنت را به صورت ناقص نقل 
س ل اھل سنت درباره موضع حضرت عمریت دالقدرو ت قوت ینم تا نھاکسنت را نقل 

خوانندگان  رایه بیعالم بلند پا یک و یجاھل افراط یکه یان توجیاوت متف و نھایت
با وجود  ھمانا: دیگو یمن یداد چنین رویرامون ایپ زریعالمه ما: محترم روشن گردد

را یز. ز بودیجا نامهتیرامون نوشتن وصیصحابه پ رایف باختال ج امبریح پیم صرکح
 یوجوب را نف یه معنکشود  می و قرائنیبا شواھد  توامشارع  و نھی امره کچه بسا 

 رایب امر نیه اکنیوجود داشت دال بر ا یم شواھدکن حیدر متن ا گویا. کنند می
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و متفاوت بود  آنانلذا اجتھاد . تاس یاریآن اخت یمقتضا ه موجب وکست بلیوجوب ن
او روشن  رایرا بیم گرفت زیتوب تصمکر بر ننوشتن میداس عمر بن خطاب حضرت

 تحقق یله وحیا بوسی ج امبریعزم پ. ستین یم خود جدکدر ح ج رمکه رسول اکبود 

: دیگو یم »ةل النبوئدال«، تاب خودکآخر در  یھقیامام ب. )١(له اجتھادیوسا بیابد ی یم

 ج امبریاگر منظور پ. بود ج رسول الله یزدودن ناراحتس قصد حضرت عمر قطعاً «
بود ھرگز بخاطر اختالف  یم است مسلماناناز یه مورد نک یار مھمینوشتن مطلب بس

 لف به ابالغ نموده استکرا خداوند او را میز. کرد نمی کتر را  آنگر ید یلیا ھر دلی

نزَِل إَِ�َۡك ِمن ﴿
ُ
ّ�َِك بَّلِۡغ َمآ أ ر مطالب مھم را یسا غیه تبلک ھمانطور، یآر ]٦٧المائدة: [ ﴾رَّ

بودن  و یاه در حالت نزاع ک ھمانطورو رده است کن کا عداوت تریختالف ابخاطر 
ر شدند را کث ذیه در حدک یمطالب و سایرره العرب ین از جزکیف اخراج مشراختال

 . )٢(ردکغ یتبل
فاصله  ه بالکن است یا مامور و حقاست  امرغه یص »یتونیإ«: دیگو یم یامام قرطب

ن روشن یگر از حاضرید ای وعدهس حضرت عمر رایاما ب. ندکامتثال آن مبادرت  رایب
. است یئراھنما ت ویل اصالح بخاطر ھدایقبه از کست بلیوجوب ن رایب امرن یه اکبود 

ا فَرَّۡطَنا ِ� ﴿ )٣( قرآنه یبا توجه به آ و ھمراھانش) سلذا او (عمر ءٖ  لِۡكَ�ٰبِ ٱمَّ  ﴾ِمن َ�ۡ
 ج امبریه پکـ دوست نداشتند  »میردکن کتاب ترکرا در  یزیچ چیھ«. ]٣٨األنعام: [

ه حضرت کنجا بود یا. او گردد رایشتر بیب یه موجب ناراحتکشود  یمشغول عمل

 و ینید یازھایخداوند ضامن تمام نتاب ک یعنی »حسبنا كتاب اهللا«: فرمود سعمر

شتر بود نه یح بیتوض، ندکان یب خواست یم ج ه رسول اللهکقطعًا آنچه . ما است یشرع
ن یبلند شدن حاضر تن ور بر رفیدا ج امبریپ امرو . ان نشده بودیه ھنوز بکن آنچه ییتب

اباحت بوده است نه  رایو ب یاریاخت امر (إيتوين)اول او  امره کن مطلب است یگر اشانن

ات ید حیچند روز بعد از آن حادثه در ق ج رمکل رسول این دلیبه ھم. وجوب رایب
. کرد نمی کتر را  آنبه خاطر اختالف ھرگز ، بود یم یجابیا »یتونیإ« امراگر آن ، بود

                                           
 ی. تاب المغازک) ۷۴۰ص ( ۷الفتح ج  -١
 . ةیتاب الوصک ۱۳۲ص  ۱۱مسلم مع الشرح ج  -٢
 . ءیل شکانا لیوتب -٣



 ٧١   باب دوم

در  شصحابه یننموده است حت کن را بخاطر مخالفت مخالفان ھرگز تریغ دیرا او تبلیز
 آنان رایو ھرگاه بکردند  می نبود بارھا مراجعه یقطع ج م رسول اللهیه تصمک یموارد

 یخطاب. )١(ندردک یمفاصله اطاعت  بال، است یم او قطعیه تصمک شد یمروشن 
، سدید بنوخواھ یم ج ه رسول اللهکه آنچه را کنیتصور ا سحضرت عمر: دیگو یم

، کرد می رکه فکن بود یا امراز اطاعت اش  یدار ل خودیه دلکرده بود بلکن، اشتباه است
 یقو احتمالب، سدیاحتضار موت بنو و ین حالت ناراحتیدر ا ج رمکه رسول اکآنچه را 

نه . ردکآن توقف  یلذا در اطاعت فور. ندنگر یم و تردید کده شیبا د را  آنن یمنافق
 ج امبریاراده پ م ویه تصمکنیا ایرده بود ک ج م رسول اللهکه او قصد مخالفت با حکنیا

: دیگو یمدر شرح مسلم  یوامام نو. ال)ک(حاشا و. )٢(پنداشت یم درست نا و یارا غلط 
گر شانن قرطاس جریاندر س ه موضع حضرت عمرکلمان اتفاق نظر دارند کمت و علما«
ه کنیاز اکرد  می را او احساس خطریز. نظر اوست و دقتلت ی(فقه) فض ینینش دیب

را نداشته ھا  آن ردن برکان عمل تو آنانه کند کرا عنوان  یمطالب ج رمکمبادا رسول ا
شده  یقطع  مسئله، نند چون در صورت نوشتنکب خود را مستوجب عذاب ین ترتیو بد

حسبنا الله «: ن خاطر گفتیبه ھم. نخواھد ماند یباق یاجتھاد در آن مجال رایب

ا ﴿ :را خود خداوند فرموده استیاست ز یافکما  یازھاین نیتام رایخداوند ب »تابک مَّ
ۡطَنا ِ�  �  لِۡكَ�ٰبِ ٱفَرَّ ءٖ ۡ�َمۡمُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ و. ]٣٨األنعام: [﴾ مِن َ�ۡ

َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ن را یه خداوند دک دانست یم یبخوبس لذا حضرت عمر. ]٣المائدة: [ ﴾َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� 
 و درکند  نمی دیامت را تھد یچ گونه خطر گمراھیده است و ھیمال و تمام رسانکبه 

از س لذا حضرت عمر. ز مورد نظر او بودین ج استراحت رسول الله ش وین حال آسایع
، ه دال بر تفقهک یلیه دالاز جمل. )٣(برخوردار بود تا ابن عباس یشتریب و تفقهنش یب
 لهقیشه صدیاست از عا یتیروا، حضرت عمر بن خطاب است یعلم و کمالنش یب
ةَ «: رده استکح خود نقل یدر صح را  آن یه امام بخارک رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ الَ  سعَ أن : قَ

ثُونَ «: قال جالنبي َمِم ُ�َدَّ
ُ
َحٌد فَإِنَُّه ُ�َمرُ ، لََقْد اَكَن ِ�يَما َ�بْلَُ�ْم ِمَن األ

َ
ىِت أ مَّ

ُ
 »فَإِْن يَُك ىِف أ

                                           
 . )۳۵۲تاب العلم ص (ک ۱الفتح ج  -١
 ی. تاب المغازک) ۷۴۰ص ( ۷الفتح ج  -٢
 . ةیتاب الوصک) ۱۳۲ص ( ۱۱مسلم مع الشرح ج  -٣
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 و در شد یمالھام ھا  آن ه از طرف خداوند بهک یسانکگذشته بودند  یھا در امت: یعنی
س ید خدریسع یحضرت اب و از. )١(استس ھست آن عمر یسکن یامت من اگر چن

از افراد به من  یتعداد و رؤیادر عالم خواب «: فرمود جروایت است که رسول اکرم 
گر ید و بعضینه یتا س یجامه بعض. تن داشتند به ییجامه ھا آنان، داده شدند شانن

گذشت  یم نار منکه از کدم یرا دحضرت عمر بن خطاب . نه بودینتر از سییپا
ا رسول ی: دندیصحابه پرس. خورد یم شکن یزم یه روکدراز بود  یبه حداش  جامهو

س کجامه ھر  یعنی »نیالد«: ؟ فرمودیردکر یتعب و تاویلجامه را چگونه  ج الله
را دارد)  یم وحکح ج امبریه خواب پکشود  می یاد آوری( )٢(ن اویعبارت بود از د

ه خواب ک یدر حالت«رده است کنقل س ح خود از عبدالله بن عمریدر صح یبخار
ر یمن از آن تا س. ر بودیآن ش و دره نزد من آورده شد کدم یرا د یگبودم فنجان بزر

را به  ام هسپس پس ماند، مردک یمرا با تمام وجود لمس  یریه آثار سک یدم حتینوش
ر ینه تفسن خواب را چگویا ا رسول اللهی: ردندکصحابه عرض . دادمس عمر بن خطاب

 یبن اب یعل، دیئمشاھده بفرما یآر. )٣(علم است، آن و تفسیرمنظور : ؟ فرمودیفرمود
چگونه حضرت  »نھج البالغه«عه یتاب مستند شکدر  رضی فیت شریطالب به روا

از خطبه خود  یدر بخشس یحضرت عل. ددھ  یمش قرار یرا مورد ستاس عمر

: دیگو یمد یابن حد )٤(»رضب الدين بجرانه یم واستقام حتاووليهم وال فأق«: دیفرما یم

رد تا که با عدالت رفتار ک بودس حضرت عمر بن خطاب ین والیاز ا یمنظور حضرت عل
 . دین منتشر گردیه دکنیا

 : منک یم) را به سخن شاعر جلب !ت شدهی(ھدا یجانیتوجه ت

ـــــب  ـــــن عات ـــــم م ـــــحيحاً وك ـــــوالً ص  ق
 

ـــــــــن الفهـــــــــم الســـــــــقيم  ـــــــــه م  وآفت
 

ج کل از کن مشیا یآر. کنند می ح را سرزنشیصحھای  دگاهیه دک یسانکارند یبس
 . گرفته است نشاتھا  یشاندی

                                           
 . )۲۳۹۸برقم ( ۱۵و مسلم مع الشرح ج  ۳) ج ۳۴۸۶تاب فضائل الصحابة برقم (ک یبخار -١
 . )۳۴۷۸تاب فضائل الصحابة برقم (ک ۱۵مسلم مع الشرح ج  -٢
 . )۳۴۷۸تاب فضائل الصحابة برقم (ی، کالبخار -٣
 . )۵۱۹ص ( ۴ج  دیالحد یالبالغة البن أبشرح نھج  -٤
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اذ بالله) را به ید (العیگو یمھوده یب »ھجری«    لمهکاگر  یحت« یجانین گفته تیا -۶
عمر را ، متوان مینم باز ھم نکل یاو شدت گرفت) تبد یماریلفظ غلبه الوجع (ب

 . »نمکـ تبرئه  »ـ حسبنا كتاب اهللا قرآنعندكم ال«ن سخنش یدر برابر ا
نده یه گوکامده است یث نیات حدیاز روا یکچ یدر ھ: د عرض شودین باره بایدر ا

لمه کاگر «ه ک یجانین سخن تیپس ا. استس عمر بن خطاب »ھجری«لمه کن یا
 یبد آقا و برداشتتفاھم  سواز  یناش، »نمکل یتبد »الوجعغلبه «او را به  »ھجری«
در س را حضرت عمر »ھجری«لمه که کنند کن تصور یاست تا خوانندگان چن یجانیت

رده کغلبه  یو بر یماری(ب »غلبه الوجع«ه ک ھمانطور. ار برده استکب ج امبریحق پ
س به حضرت عمره کاست  ئیافتراو ن دروغ محض یقطعًا ا. گفته است است) را او

 یسکاگر ، یآر. اد استیار زیلمه بسکن دو یان ایرا تفاوت میز. نسبت داده است
 رکاذ بالله) فیھجر (العیلمه کبدلت ألو «: دیگو یمن یه چنکند ی) را ببیجانیسنده (تینو

ن یبر ا یوا. ترس تر است و خداتر  یمتق ج رمک) از اصحاب رسول ایجانیاو (تکند  می
 »أھجر«: قالوا یعنی، غه جمع وارد شده استیبه ص »أھجر«لمه کحماقت جاھالنه!! اما 

ه مخالف نوشتن ک یسانکن در واقع در رد یا. »أھجر«: ن در جلسه گفتندیھمه حاضر
: ن بودیا »أھجر«ندگان یمنظور گو. گفته شده است، گفتند »تبواکوال ت«بودند و 

) مانند ج ه او (رسول اللهکد ینک یما گمان یآ. مینک یدار چگونه از نوشتن خود
. د)ینک سوال ی(از و »استفھموه«د؟! یگو یمربط  یب سخنان یماریگران در حالت بید

 رایه بیه قضکنیان است بخاطر کرا گفته باشد مم »أھجر«لمه کن یا یسکبالفرض اگر 
 و شکرا او معصوم نبوده یشده باشد ز و تردید کن باره دچار شیا و دراو روشن نبوده 

گران ید، بود یم نیرا اگر چنید است زیار بعین احتمال بسیاما ا. ز بوده استیش جارایب
ه کن گفته باشد یاز حاضر یسکرا  »أھجر«لمه کن ین است اکمم. کردند می ینف را  آن

ن یاز حاضر یسکه کست یان نکز دور از امین احتمال نیا. مسلمان شده است یبه تازگ
 یرت زدگیحدچار بھت و، مواجه با آن شده بود ج امبریه پک یاثر مشاھده حالت در

 . لمه را گفته باشدکن یا، شده
ه ک یخن است به نحوخته شدن سیم آمو بھاختالط  یدر لغت به معن »ھجر«

 : آن بر دو قسم است مفھوم نباشد و
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. اختالف ندارد یسکن باره یا و درشوند  می دچار آن انبیاه کآن است : قسم اول
از  یناش و یبوستنت در صوت کل وجود لین صدا بدلعبارت است از صاف نبودن ت وآن

ت یفکین یا، اد باشدیه درجه حرارت آن زک یبطه در حالت ک ھمانطورحرارت در زبان 
در مرض موت دچار  ج رمکه رسول اکرت نگاران اتفاق دارند یتمام س. شود می دار نمو
از  یناش یل غشیه سخن بدلکنیعبارت است از ا: نوع دوم. شده بود ین حالتیچن

ن نوع ھر چند یا. ا در جھت خالف مقصد گفته شودیربط باشد  یب ادیدرجه حرارت ز
 ین حالتیدچار چن انبیاه کنیدرباره ا علمااست اما  یاز عوارض جسمان یه ناشک

 انبیارده در حق کاس یخواب قن حالت را بر یا ھا یبعضاختالف نظر دارند ـ ، شوند می
ن است کند ـ ممدان یمز نیجا انبیادر حق  را  آنگر ید و برخیند دان  یم زیجا را  آن
ن یه اکن است یا و مفھومش و معنی، از نوع اول پنداشته است را  آن، »أھجر«نده یگو

نت در کحالت ل ل ضعف در نطق ویخالف عادت او است وما بدل ج امبریسخن پ
خالصه . ندارد یچ گونه مانعین باشد ھیاگر چن، ستمیمطلب او ن کقادر به در، زبانش

را متوجه  یو عیبه صحابه گفته شده است ھرگز نقص لیه به وسکه آنچه کنیسخن ا
 . شود نمی آنانباعث مخدوش شدن عدالت ، ردهکن ج رسول الله

حادثه قرطاس  جریاندر س حضرت عمر، به قصد طعن بر فاروق اعظم یجانیت -۷

و بھتر از آیا ا« »الخ. . . ج من رسول اهللا قرآنعلم بالأأو اكن هو «: دیگو یم

 . ؟»دانست مي را  قرآن ج رسول الله
ه او ککند  می اثبات است و یو یو نادان بر حماقت یا ن گفته او شاھد زندهیا، یآر

 یسانک و نفیدر رد  »حسبنا كتاب اهللا«: ن قول فاروق اعظمیرا ایز. ب استکمر یجاھل

ـ  ج رسول الله و نفینه در رد ، کردند می (فاروق اعظم) نزاع یه با وکگفته شده 
 مصمم به نوشتن ج ه رسول اللهکفاروق اعظم روشن شده بود  راین بیعالوه بر ا

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ به فرموده خداوند و اعتماده کیلذا حضرت فاروق با ت. ستین
َ
أ

ۡطَنا ِ� ﴿و . ]٣المائدة: [ ﴾دِيَنُ�مۡ  ا فَرَّ ءٖ  لِۡكَ�ٰبِ ٱمَّ حسبنا «: گفت. ]٣٨األنعام: [ ﴾ِمن َ�ۡ
او بود  و دانش ن گفته او دال بر تعمق فقهیا، ه قبًال عرض شدک ھمانطورو  »تاب اللهک

 گفت یمه عمر بن خطاب کرا  جهآن وه خودش گفت کآنچه را  ج رمکا و رسول
رد کدگاه حضرت فاروق را رد نین خاطر دیھم و بهمتوجه آن بود  مالو کاد یشن یم
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ر بر یداس دگاه عمر فاروقیه دک دانست یم ه او صائب است وک دانست یمچون 
و شود  نمی ان صحابهیم یدستگدو اختالف و هیما قرآنردن کت یفاک ننوشتن نامه و

او  و بهرده کد خالفت اندیکرا س قیر صدکحضرت ابوب مسلمانانن شد ـ یز چنین مالع
حب س رکدادند ـ اختالف بر طرف شد ـ خداوند در دوران خالفت حضرت ابوب رای

 . دیم گردانکحا شان صحابهیاختالف را م و بغضائتالف 
ر بر ترحم یه اھل سنت (دایاگر توج«: دیگو یمخود  سخناندر ادامه  یجانیت یآقا

 یستیبا، ) صحت داردیاز و یطرف ساختن ناراحت و بر ج الله عمر نسبت به رسول
را با  و اور کتش یاز و ج الله و رسول شد یمپنھان ن ج از رسول الله یت ویحسن ن

از نزد  یعنی »یاخرجوا عن«د یه خشم نموده به او بگوکنیا یبه جاکرد  می یکخود نزد
 . دیرون رویمن ب

 سوه کنید جز اریپذ  ینم را یزیچ چیھ یجانیت یم آقانک یمر کچه عرض شود؟ ف
 : سروده است شاعر یکچه ن. ار شودکآش و مدللاو بصورت مستند  و حماقتفھم 

ــــــــم ــــــــن فه ــــــــك حس ــــــــن ل  إذا مل يك
 

ــــــــ   وأســــــــأت فهــــــــامً  ةأســــــــأت إجاب
 

 . شود می ارھا ظاھرکات در تمام  یزشت، یھرگاه حسن فھم نداشته باش: یعنی 
ر یپس بپذ، تو صحت داشته باشند و منطقبر عقل  یل مبتنیاگر دال !یجانیت یآقا

نوشتن او  کتر و سپسدر برابر موضع حضرت فاروق اعظم  ج رمکوت رسول اکه سک
در استدالل خود  یجانیت یآقا. با حضرت فاروق است ج دال بر موافقت رسول الله

خرجوا أبدالً من أن يغضب عليه ويقول «: دیگو یم. شده است یدچار اشتباه بزرگ نحو

د) یرون روید از نزد من بیبگو آنان و بهرده بر عمر که خشم کنیا یبجا ینعی( »عني

 برس به حضرت عمر »هیعل«رھا در یضم. است آور  شگفتار یبس یجانیت یجھالت آقا
ور چگونه کن تفاوت جمله مذیبا ا. جمع است اوو، »اخرجوا«در  »اوو« و. گردد می

أن يغضب عليه ويقول «. بود یم نیجمله چن واصل. است؟ بله اگر یحیجمله صح

 یبجا، ثیاگر الفاظ حد یعنی، گفت یمن یچن ج اگر رسول الله. »خرج عنيأ
 یآر. کرد می جاد شبھهیا یجانیت راین است بکمم، بود یم »اخرج«، »اخرجوا«

غه جمع) فرمود نه ید (با صیرون برویب »اخرجوا« ج امبریه پک یجانیاعتراف خود ت
 ج ه رسول اللهکن مطلب ین شاھد است بر ایرزترو بال یدل نیتر بزرگ، رون برویب »اخرج«
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ن خصوص یدر ا یرادیا ترین کوچک وت فرمود وکسس در برابر موضع حضرت عمر
 »یدعون«فرمود  ج آنگاه رسول الله، شدت گرفت و صدا و سرشور  یالبته وقت. نداشت

ردن کرون یب راندن و یگونه معنچ ید) ھیبگذار (مرا به حال خود یلمه دعونکدر 
روز  جریانبعد از  ج رمکه رسول اکم یدان  یم ه ماکالخصوص  یعل. ستیمستفاد ن

 ند وکه یتوص، ست حرف بزندتوان می ات بود وید حیتا مدت سه روز در قپنجشنبه 
 ه فرمود وید توصیان گردیب یث قبلیه در حدکمورد  سهند اما فقط به کفرمان صادر 

 . بس
ه کنم ک سوالن است من کا ممیآ«: دیگو یمت خود ادامه داده یاوبه لغ یجانیت یآقا

به آنان را  ج رمکه رسول اک یردند وقتکاطاعت  ج رسول الله امرن از یچرا حاضر
 سخن د ویگو یمان یھذ ج ه رسول اللهکرد؟ و نگفتند ک امررون رفتن از خانه یب
در برنامه  آنانچون «: ددھ یمن پاسخ یچنش سوالبه  یجانیت یآقا »د؟یگو یمربط  یب

گونه  و ھیچاز نوشتن نامه موفق شده بودند  ج رسول الله یریر بر جلوگیخود دا
 . نمانده بود، ماندن در خانه یباق رایب یا زهیانگ

 یتا وکنند  می یزیبرنامه ر ج ه حضرت محمد بن عبداللهیا صحابه علیبر!؟ آکالله ا
 نند؟ کرا از نوشتن منع 

نسبت به ، یاحترام محبت و نیتر مکه کاست  یسانکدگاه ین دیا، به خدا سوگند
از ، رساندند کمکبه او ، ردندک یاریه او را ک یا ھمان صحابه، ج صحابه رسول الله

 رایخود را ب و مالجان  ردند وکت ینازل شده بود تبع ج امبریه بر پک یروش برنامه و
و ردند کخود را فدا  کملیه تمام ما کبودند  یسانکصحابه  یندارند ـ آر، ردندکاو فدا 

و رد کفتح  آنانا را بدست یدن، ندخداو ج به رسول الله آنان یرو یاخاطر نصرت  به
ن ینون اکا د ـ ویگردان آنان و محکوما تابع ر و کسریصر یمانند ق، نیزم یرو جباران

نامه و بر یه او طراحیصحابه عل: دیگو یمرده ک) قد علم یجانی(ت و بیخرد مرد نادان

ن یا »ربكال یفإهنا ألحد«ه رسول الله!!؟ سوگند به الله ی؟ علیسکه چه یردند! علک یزیر
ن ین است؟ ھمیح ھمیصح و منطقبودن  یا عقالنیآ. گناھان است نیتر بزرگاز  یکی

ه دست به مخالفت با معقول کاست ده یرسان ییرا به جا یجانیه تکاست  و منطقعقل 
و  قرآنف شده است تا نصوص ین تحریب اکمرت یجانیت یآقا یبزند؟! آر و منقول

ر صحابه ید روافض قرار بدھد او در صدد اثبات تحقیرا در خدمت اھداف پل حدیث
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 . شاعر چقدر خوب سروده است: است خواندهور کاما او ، است ج رسول الله
 ترسم کـه بـه کعبـه نرسـی ای اعرابـی

 

 روی به ترکستان اسـت میکه این ره که تو  
 

 ج عمر به رسول الله: دیگو یمرده کرار کخود را ت اساس  یب سپس قول یجانیت
الم به کبدون اطاله . دیگو یمھوده یسخن ب ج رسول الله یعنی »جرهيأنه «: دیگو یم

ار کت آشیه واقعکخدا را سپاس  »واحلمد هللا ةظاهر ةاحلقيق«: میگو یم یجانیجناب ت
 . است

 جریان«: دیگو یم، ردهکت خود استناد یافته) به عوامل ھدایت ین ھدای(اسپس 
 ج رمکرسول ا، بود یم نیاگر چن. ه تنھا مربوط به شخص عمر باشدکن ساده نبود یچن

د یگو یمھوده نی) سخن بج ه او (رسول اللهکداشت(!)  یمت واوکرده به سکاو را قانع 
شدت  یماریامت چنان ب یاز گمراھ یریجلوگ ت امت ویھدا امره در کست ین نکمم و
 یدھندگان یاری و عمرن بود یاز ا تر یقوار یمعامله بساما . ت شودیه مانع ھداکرد یگ

و ه سر کنجا بود یا. رده بودندکق ن شده با ھم توافییه طبق برنامه از قبل تعکداشت 

ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق ﴿ هکن فرمان خدا را یا. اختالف به وجود آمد، اد شدیز صدا
َ
ْ أ َ� تَۡرَ�ُعٓوا

ِ  ۥَوَ� َ�َۡهُرواْ َ�ُ ﴿و  ﴾�َِّ�ِّ ٱَصۡوِت   . ردندکرا فراموش . ]٢الحجرات: [ ﴾لِ لَۡقوۡ ٱب

بر  ج رمکرسول ا یا وقتیآ. است آور شگفت آنانقطعًا سخن  فإن تعجب فعجب قوهلم!

از نزد من  »یاخرجوا عن«: دیگو یمگران ید و بهبه او ، کند می خشمس حضرت عمر
ه رسول کد یان گردیث بیند؟ در حدکرا خاموش س د عمرتوان میا او نیآ، دیرون رویب
اموش را خس حضرت عمر ج ه رسول اللهکنیا. ردکه یتوص آنانز را به یسه چ ج رمکا
موافق با  ج ه رسول اللهکن مطلب یاست بر ا یقو ل روشن ویخود دل یبجا، ردکن

و  و سراد اختالف یه صحابه زکنیاما ا. ت داشتیموضع او رضا و از بود شانیدگاه اید

ۡص َ�ُعوٓ َ� تَرۡ ﴿ قرآنه یآ و بهبه راه انداختند  صدا
َ
به جناب . توجه ننمودند ﴾... َ�ٰتَُ�مۡ اْ أ

شما  راینه بگرو یقرار داد یمغرضانه مورد بررس را  جریانشما : مید بگویبا یجانیت

در برابر  شصحابه یعنی »مل يرفعوا أصواهتم فوق صوت النبي«ه صحابه ک شد یممحرز 

، نرایبناب. ز استیه جایگر به داللت آیدیکدر برابر  و صدارده سر کرفع صوت ن ج امبریپ
 و ضررش به خودت بر، گر جھالت تو استشانن ناصواب تو ومار ین استدالل بیا
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 . گردد می
ن یدر ا آنان«: دیگو یم، ختهیرون ریرا باش  و کینهحسد ، بغض یجانیت یبعد آقا

ھوده ی(ب و ھذیانرا به ھجر  ج امبریگذشته پ و جھررفع صوت  و مرزاز حد  جریان
نموده در حضور  و اختالف و غوغا(!!) سپس شور اذ باللهیردند والعک) متھم ییگو

موضع عمر  آنانت قاطع یثرکه اکن باورم یمن بر ا. به راه انداختند ینزاع لفظ ج امبریپ
ت یه نوشتن وصکد یجه رسین نتیبه ا ج رمکن خاطر رسول ایبه ھم. ردندکد یئرا تا

مورد  و درردند کت نیرا رعا یاحترام و آنانه ک دانست یمرا او یز. ندارد ینامه سود
 امر آنان یوقت دانست یم و. ردندکخدا را اطاعت ن امر یر وعدم رفع صوت در حضو

مت نبوت ک(!) حکنند  نمی ز اطاعتیرا ن ج رسول الله امر، ردندکخدا را اطاعت ن
ن یمن درباره ا، ردکر کچون ف. نوشته نشود آنان رایت نامه بین وصیه اکبود  یمقتض

طرف  و ازشود  می ام مطعون شدم پس چگونه بعد از وفاتم بر آن عمل ینامه در زندگ
 یمورد بعض و درھوده است یب یھا گفتهن از جمله یا: ن خواھند گفتیاوب جیگر عید

خواھند شد (!) چون  کوکچه بسا مش، ه در حال مرض موت صادر شده باشندکام کاح
 استغفروا، است یبه قوت خود باق ج امبریپ ییگو و بیھودهان یر بر ھذیدا آناناعتقاد 
م (!!) خواھ یمب شده معذرت یتا ج ) در محضر رسول اللهآنانن قول (یاز ا. الله (!)
 یه عمر بن خطاب بخشودنکنینم درباره اکر و وجدان آزاد خود را قانع یضم چگونه

 جریانن یبودند از اه در محضر او حاضر ک یسانک و کلیهاران او یه کاست حال آن
 و ایند یس گردیخ آنانھای  اشک ازھا  گیه رکردند که یگر یحد و بهناراحت شده 
ه کدم یجه رسین نتیان برایبناب. ردندک یتلق مسلمانان رایب یعظم یبتیحادثه را مص

نم ک کتر، ن حادثه ارائه شده استیه درباره موجه جلوه دادن اکرا  یھاتیه توجیلک
از آن  یناشھای  ین حادثه شوم تا از ناراحتیر اکمن یلکم گرفتم بطور یتصم یحت

به  را  آنصحت  ردند وکد یئتا، ردندکنقل  را  آنتب صحاح کاما . نمکاحساس آرامش 
 . )١((!) »نندک یه خوبیتوج را  آن و نتوانستندت شناختند یرسم

ه کخود را ھای  استفراغ رده تاکزان یدلوش را آو، است یجانیت ین آقایا، یآر
ن یه با اکد دان یمرون آورد او نیما ب رایب، اه نموده استیتابش را بدان سکصفحات 

شده  یحاال چگونه او مدع. استرون آورده یسمان اسالم را از گردنش بیش رسخنان

                                           
 . )۱۳۶-۱۳۷ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۸۵ت ص (یثم اھتد -١
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ز یمت نبوتش نکح نموده و یسود تلق یب ت نامه رایصنوشتن و ج رمکه رسول اکاست 
 یل نبوده از ویقا ی) احترامج امبریاو (پ رایه صحابه بکرا یزکرد  می ن اقتضایچن

ه نوشتن نامه کم یریگر بپذبالفرض ا. ردندکن او را متھم یبر ا و عالوهردند کاطاعت ن
غ آن شده است یبه تبل ماموره کچگونه از نوشتن آنچه  ج امبریپ، بود و ضروریالزم 
 و اوغ رسالت است یلاش تب فهیوظ ه فرستاده خدا است وکحال آنکند  می یدار خود

َها ﴿: دیفرما یمخداوند . ندارد یارین اختیچن ُّ�
َ
ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ� نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
بَّلِۡغ َمآ أ

ُ ٱوَ  ۥۚ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ   یا«: ترجمه. ]٦٧المائدة: [ ﴾�َّاِس ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ
، یردکن نیاگر چن. نکگران ابالغ یبه دشود  می پروردگار تو فرستاده یآنچه از سو! امبریپ

ئی دیگر در جا. »دنک یمخداوند تو را از گزند مردم حفاظت . نشده استفه یانجام وظ

و « .]٤-٣النجم: [ ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿: دیفرما یمخداوند 
 ی(و بجز وحشود  می یجز آنچه به او وح ستین نیا *. دیگو ینفس سخن نم یھوا یاز رو

 نوشتن و تابت وکچه از راه . مبر استایھر پ یف منصبیغ از وظایتبل. »)دیگو ینم یزیچ
به قوًال  ج رمکه رسول اک ھمانطوردرست ، ردنکنطق  چه از راه سخن گفتن و

 . نندکرون یالعرب ب ةریاز جز مشرکان راتا ، ردک امر شصحابه

و تھمت ، ختالف از نوشتن منصرف شدبخاطر ا ج امبریه پک یجانیجناب ت ادعا نیا
غ یچگونه از تبل و اختالفبه محض طعن  ج امبریه پکرا یز. است ج امبریبه پ طعن

 یجانیناب ته جکد دان یم، است خواندهتاب خدا را ک، قرآنس ک و ھرمنصرف شد؟ 
گاه و نبوت چقدر نا قت رسالت ویدرباره حق ز طرف امبران ایرا تمام پیز. جاھل است آ

ن یاما ا. اند رفتهقرار گ و روحی یگوناگون جسمھای  عذاب وھا  هنجکاقوام خود مورد ش
 یتیمامورو غ رسالت یا را از تبلیوانست انبھم نتبه اندازه سر موھای  عذاب وھا  هنجکش
ا مورد یالنبخاتم او ج امبریپ. ندکمنصرف ، ول شده بودکمو آنانه از جانب الله به ک

او را از  بتوانندان کقرار گرفت تا مشر زیادی ییھا یاده رویز وھا  هنجکش، داتیتھد
مورد آنان را ، ردندک یرانش تعدو یالذا در حق او . نندکمنصرف  یمانغ رسالت آسیتبل

القاب  و باردند ک یرا محاصره اقتصاد و خاندانشه او کمھای  در دره، قرار دادندعذاب 
ن ھمه فشارھا او را از یاما ا، ردندکاد یاو را  و دیوانهجادوگر ، مانند استھزاو ز یطنز آم

ھمچنان در راه الله جھاد  و صحابهحضرت  آن. باز نداشت یا هذر، ن خداوندیغ دیتبل
و بر ا و دیندند ین داد تا به قدرت رسکین تمیزم یروآنان را  ه خداوندکنیردند تا اک
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پیامبران  ویژگی مقام اولویت را در برابر تمامن یھم و بخاطرد یرس یان به برتریر ادیسا
 یبچه رافض یکه کد یردکباالخره مشاھده  و شھامتعظمت  با این ھمه. بدست آورد

 و ازل نبودند یقا ج رسول الله رایب یاحترام شه صحابهککند  می رده ادعاکقد علم 
ه کدا است ین پیچن، یساختند!!؟ آر و مطعونرا متھم  و اوردند کفرمان او اطاعت ن

 یالکچ اشیلذا او ھشوند  نمی دهیدر برابر مال خر سخنانو حرفھا ، یجانینزد جناب ت
بار  یک. ندکاه یھا س یوغ پردازو درھا  ییتابش را با گزافه گوکفحات ه صکد نیب  ینم
 یگاھ، س شدندیخھایش  اشک ازھا  ریگ هکرد که یگر یابن عباس به حد: دیگو یم
 و در. ردندکس یخود خھای  اشک را باھا  ریگ هکردند که یصحابه چنان گر، دیگو یم
از  آنان و اکثریتکردند  می یاز نوشتن طراح ج امبریپ یریجلوگ راین حال بیع

 . رهیو غ ... ند!!ردک یمت یحما سموضع عمر
ل ھستم یار مایبس«: دیگو یمجسته  یاریاش  یانون گمراھکاز  یجانیت یآقا و بعد

ه یتوج یک، عهیه شیرا توجیز. رمیعه را بپذیدگاه شیث قرطاس دیه در مورد حدک
د محمد باقر صدر را ھرگز یپاسخ س. است یمتعدد و شواھدبا قرائن  توامو  یمنطق

ان یاز مس دنا حضرت عمریس، به نظر شما: دمیاز او پرس یوقت. منک یمفراموش ن
مربوط به ، سدیبنو خواست یم ج ه رسول اللهکه آنچه را کد یصحابه چگونه فھم
د صدر یس. او است یز ھوشیگر تشانن نید ایون تردو بداست؟ س یخالفت حضرت عل

ن در یه اغلب حاضرکبرد بل یپ ج ه به مقصد رسول اللهکن تنھا عمر نبود یا: گفت
قبًال به  ج رمکرا رسول ایز. دندیفھم، ده بودیفھمس ه حضرت عمرکجلسه آنچه را 

إين خملف فيكم «: فرموده بوده در گذشته کنیمانند ا. رده بودک یاشارات ین مطالبیچن

هل أ ـ كتاب اهللا وعرتتشما خواھم گذاشت  رایار مھم را بیز بسیمن دو چ. »الثقلني

اھل  عترت و یدوم و قرآنتاب خدا ک یکیـ عدي أبداً ام لن تضلوا بما إن متسكتم هب، بيتي
 و در. دیشو یمھرگز بعد از من گمراه ن، دیچنگ بزن دوتان یه به اکمادام ، ت منیب

 یتابکد تا یئایب یعنی. بداً أكتب لكم كتاباً التضلوا بعدي أمل ه: موت گفته بود یماریب
ه کن یلذا تمام حاضر. دیشو یمن یه ھرگز بعد از من دچار گمراھکسم یشما بنو رایب

ه در کد آنچه را خواھ یم ج رمکه رسول اکده بودند یفھم، بود آنانز از جمله یعمر ن
تاب کجستن به  کبود از تمس عبارت آن وقرار دھد  تاکیدتبًا مورد ک. ودر گفته بیغد
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. است یدار عترت حضرت علو سرد یه سکوھمه دانستند  ج عترت رسول الله خدا و
، اند داشته ین اشاراتیچن یگریدر مناسبات متعدد د ج ن رسول اللهیعالوه بر ا

فه شدن یش درباره خلیـ اغلب قر اند دهن بدان اشاره نمویر محدثیه ساک ھمانطور
 را  آنانغرور  و و عظمتبود  آنان ترین کوچک یرا علیز، نبودند یراض یحضرت عل

 آناناما . شته بودک را  آنان قھرمانانو ده بود یشک کبه خا را  آنانپوزه  سته وکش
 جریانه در ک ین جسارتیب چنکھرگز مرت ج رمک) در برابر رسول او صحابهش ی(قر

نشده ، صورت گرفت، منافق یت بر عبدالله بن ابینماز م جریانه و در یبیصلح حد
ھا  آن خیرو تاش آمده بود یدر مقاطع مختلف پ یین جسارت ھایه چنیالبته شب. بودند

 یه ممانعت از نوشتن نامه در مرض وفات برخک یدان یمتو  و. ت رسانده استرا به ثب
در محضر  و غوغاجه آن شور یه در نتکداشت وا جراتع نموده به ین را تشجیاز حاضر
 . )١(»شدت گرفت ج رمکرسول ا

 و رشکن قوم (روافض) غبطه خورم یا کیریه در برابر زکم دان یممن در واقع ن، یآر
 یت شده) مدعی(ھدا یجانیجناب ت، مینما اندوه واظھار غم  آنانمار یبر عقل با در برایبرم 

صحت  رایه بیتوج و ایناست  یو منطق یعه روافض عقالنیش و تفسیره یه توجکاست 
ن یا ایتند؟ آن قرائن چه ھسیا: مپرس یممن . ھمراه دارد یمتعدد و شواھدقرائن ، خود

س کھستند؟ ھر  شرامون موضع صحابهیپ، جناب باقر صدر و تحلیله ین تجزیقرائن ھم
 یبر و ایب است یاو (باقر صدر) عالم غکند  می رکباقر صدر را بشنود ف و تحلیلسخن 

س ن تنھا عمریا«: ن سخن جناب باقر صدریمن از ا، به خدا سوگند. شود می نازل یوح
ه کآنچه را . متوجه شدند شه اغلب صحابهکد بلیرا فھم ج ه مقصد رسول اللهکنبود 
ن به یچن یآر. ھمواره در شگفت خواھم بود در شگفت ھستم و، »متوجه شده بودس عمر
ھا  آن ه درکرا  جهآن ورده کرا پاره  شصحابهھای  نهیس، صدره جناب باقر ک رسد یمنظر 

در : دیگو یمفرا گرفته است(!!؟) جناب باقر صدر در ادامه سخن خود ، پنھان بوده است
ش سخنان یاز فرازھا یکیمثًال در ، فرموده است ین اشاراتیچن ج رمکز رسول ایگذشته ن

َمْن ُكنُْت «ه در آن آمده کر را یث غدیحدالخ و  .. .إين خملف فيكم الثقلني«فرموده است 

هُ 
َ

هُ َ�َعِ�ٌّ َمْوال
َ

 . اد آور شده استیرا  »َمْوال

                                           
 . )۱۳۷-۱۳۸ت شدم ص (یو آنگاه ھدا. )۸۵-۸۶ت ص (یثم اھتد -١
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 : هکشود  می ش عرضیھاد افته ویت ین ھدایدر پاسخ ا
) سی(مربوط به خالفت حضرت عل ین مطالبیدر گذشته چن ج رمکاگر رسول ا

ن یه اک بود یازیچه ن، یھست یه تو (باقر صدر) مدعک ھمانطور، راد فرموده استیا
ه ک یاتیروا و درور کث مذین مطلب در دو حدیه اکنحال آرار شود وکره تو بامطلب د

 و کسیر شده است کبه صراحت لھجه ذ، اند دهرکر کرا در صحاح ذھا  آن اھل سنت
ت یفاکه موضع اھل سنت یاستدالل عل رایث بین دو حدیا ایست؟ آیر آن نکمن

ر زمان با یه از دیمامعه ایه شکنیه تعجب است ایار مایبس نصافو االند؟! الحق نک یمن
چه در ، ردندکنواختن  ینرده شروع به کما را پر  یھا گوش و دھلطبل  یصدا

و بدور از ھر گونه ابھام  ج رمکه رسول اکنیر بر ایدا علماله زبان یچه به وس و شانتبک
از  آنان. ه استسخن گفتس یفصل حضرت عل صراحت لھجه در مورد خالفت بال با

ه کنیمانند ا، خود» ید ادعایئگر در جھت تاید یو روایاتث یاحاد و از اد شدهیث یاحاد

، )١(»طيعواأخليفتي فيكم فاسمعوا له وخي وويص وأإن هذا «: رسول الله فرموده است
شده  یمدع )٢(»مراجعات«تاب خود بنام کدر  یموسو یآقا یحت، کنند می استدالل

تاب کدر . وارد شده استس یح درباره امامت حضرت علینص صر ۴۰چھله کاست 
و ث واضح یزده حدیه سکعا شده است ن ادیچن »نیقیحق ال«، عالمه عبدالله شبر

ن ھمه یبا بودن ا. آمده است یر بر خالفت حضرت علیدرباره اثبات نص دا روشن
دارند بر  تاکیدو کنند  می ر ثابت شده استنادیغ و یل واھیبه دال آناننون کچرا ا اتیروا

 یبن اب یآن امامت عل و درسد یبنو یتوبکم خواست یم ج رمکه رسول اکن مطلب یا
 ونت ھمه آن نصوص را قبول ندارند ه اھل سکند یبگو آنانند؟ اگر کح یطالب را تصر

و ح ین ھمه نصوص صریاھل سنت ا یقتو، د بدانندیبا آنانآنگاه . کنند می تاویلرا ھا  آن
 ارکان، اعالم شده بود آنان یطبق ادعا، عام ماله در کر را یث غدیحد یحت، را روشن

ار یجمع بس یکه قرار بود در کتوب مجھول کم یکردن کار نکمسلمًا آش، کنند می
د باقر در گزاف یس و جناب. است و منطقشتر مقارن با عقل یب، نوشته شود کاند

 یعنی »عيلو قرآنعليكم بال«، ن يقولأراد أ ج نهأفك«: دیگو یمرده کن یھو تاک ییگو

 . »دینکت یتبع و علی قرآنه از کبر شما الزم است «: دیقصد داشت بگو ج امبریپ
                                           

 . نده خواھد آمدیت در مباحث آین روایل بطالن ایدل -١
 . )۱۶۹-۱۸۱ص ( ۴۸المراجعه  -٢
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واجب  یت از علیتبع قرآنبعد از  یعنی، ن شودیاگر چن. ه شگفت استیار مایبس
ست؟ ین اسالم چیدر د ج سنت رسول الله و منزلتگاه یپس جا، ن استیا سوال، شود

ن اسالم یگاھش در دیه جاکتر است؟ و بربھتر  ج رمکاز رسول اس یا حضرت علیآ
ت از یه تبعک یاتیر در برابر آکن طرز تفیان ایاست؟ حام جحضرت  آن گاهیمقدم از جا
سوره  ۷ه یدر آ، ا خداوندیدارند؟ آ یچه پاسخ، نددھ یمرا واجب قرار  ج رسول الله

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿: دیگو یمحشر ن ْ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَما  ]٧الحشر: [ ﴾نَتُهوا
باز ، ندکه شما را منع کآنچه  و از دیریبپذ را  آن، ددھ یمبه شما  ج ه رسول اللهکرا  آنچه«

ُ ٱَوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إِذَا قََ� ﴿: دیفرما یماحزاب  ۳۶ه یدر آ. »دیئایب َّ� 
ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ 

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
َ ٱمِۡن أ َ�َقۡد َضلَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

بِيٗنا چ یھ و رسولشصله الله یدر برابر ف یمومنزن  چ مرد ویھ« ]٣٦األحزاب: [ ﴾٣٦َضَ�ٰٗ� مُّ
 کیار خطرنایدر پرتگاه بس، ندک ینافرمان و رسولشس از خدا کھر . دندارن یاریگونه اخت

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿: دیفرما یمعمران  ۳۱ - ۳۲ه یدر آ. »رده استکسقوط  َّ� 
ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  ُ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  �َّ ْ  ٣١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ ِطيُعوا

َ
َ ٱقُۡل أ َّ� 

ۖ ٱوَ  ْ فَإِنَّ  لرَُّسوَل َ ٱفَإِن تََولَّۡوا  یا«: ترجمه. ]٣٢-٣١آل عمران: [ ﴾٣٢لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ
در عوض خداوند با شما ، دینکآنگاه از من اطاعت ، دیاگر شما الله را دوست دار: بگو، امبریپ

 مھربانو خداوند بخشنده  ھمانا. واھد دادمحبت فرموده گناھان شما را مورد مغفرت قرار خ

م یکعل: دیگو یمه کاد است یده باقر صدر چقدر زیده با عقیات با عقین آیتفاوت ا. »است
طبعا او  ین حالتیچن و درند دان یم را معصومس ی!؟ روافض حضرت علو علی قرآنبال

جانب الله  و از را حق یوھای   گفته و تمامند دھ یمبرابر قرار  ج رمکرا با رسول ا
است!؟  ج رمکمطابق با منسوخ شدن سنت رسول ا یا دهین عقیا چنیآ. نددان یم
 یسکچه ، باقر صدر یم با توجه به قول آقاپرس یمت شده) ین مرد (ھداینون از اکا

ن یا اید؟ آدھ یمآن مردم را دعوت  کتر و بهشده  ج ر سنت رسول اللهکه منکاست 

 و پایهرا از اساس  ج سنت رسول الله، جناب باقر صدر »عيلو قرآنعليكم بال«: قول

حسبنا كتاب «: سر قول حضرت عمر بن خطابیرامون تفسید؟ پس تو پنک یممنھدم ن

ن یا. است ج رمکواال مقام رسول ا یصحاباش  و گویندهاست ، واضحاش  یه معنک »اهللا
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 یا عهیش ه اوکحال آن یردکناب باقر حمله نج و به یردک ییوه گوو یاان یھمه ھذ
ه مورد استفاده تو کح یصح و منطقت یا عقالنیگمراه است؟ آ عتقادشا و در یافراط
افسوس بر  تو وبر  یوا. ده استیرسان یا ن مرتبهیه تو را به چنکن است یھم، است

 ! یعقل یبضاعت یب نیچن
. ت نداشتیرضاس یش از حضرت علیاغلب قر«ه کباقر صدر  یدگاه آقاین دیاما ا

ده بود یمال کبه خاآنان را  ینیب، ن بردهیاز بآنان را  غرور، بود آنان ترین کوچکرا او یز
 یسانکچه  »شیاز قر«منظور جناب باقر صدر  ». به قتل رسانده بودآنان را  قھرمانانو 

ه کن مکی؟ اگر منظورش مشر ج رسول الله یا اصحاب گرامیه کان مکھستند؟ مشر
و د یمال کبه خاآنان را  ینیب، تهسکرا شھا  آن ه غرورکبود  ین تنھا علیا ایآ، ھستند

با  و غیرهن یاحد حن، ه در غزوات بدرکبود  یاز پا در آورد؟ تنھا علآنان را  قھرمانان
ا ینبودند؟ آ یکشرھا  هو معرکن غزوات یا تمام صحابه در ایآ د؟!یجنگ یم نکیمشر
ن تاوسکش ین) از پیھم اجمعیالله عل رضوانر (یطلحه و زب، عثمان، عمر، رکابوب

در برابر  یتیچ گونه مزیھ، نکیدر جھاد با مشرس یحضرت عل ...ن نبودند؟یمجاھد
 . ر صحابه نداردیسا

ل ین است به دلیز ھمیراجح ن و احتمالش صحابه ھستند یاگر منظورش از قر
ه حضرت کوجود ندارد  یدین تردیدر ا. سخنش بدان اشاره دارد الم وکاق یه سکنیا

ون و بدش بودند ین از قریثر مھاجرکوا سعثمانحضرت  سحضرت عمر سرکابوب
ا حضرت یه آکن است یا سوالنون کا. به آغوش اسالم در آمدند یش ھمگیقر کش
و را از پا در آورد؟؟!!  شصحابه قھرمانانو ست کرا ش شصحابه و شوکتغرور س یعل
رجاء) وارد اسالم شده بودند؟  م ویرھبت (ب رغبت و جان و با دل و آنانه کنیخاطر ا به
ت شده) را ین (ھدایدگاه اید، ل باشدیعقلش قا رایب یاحترام که اندکدام عاقل ک
ه حضرت ک یحال و درح باشد یصح تواند میاو چگونه  و دیدگاهه ینظر و ایند ریپذ یم

الَ ، ىِف قَُر�ٍْش  مرإِنَّ َهَذا اال«: دیفرما یم ،ج رمکا و رسولش است یز از قرینس یعل
ُ ىلَعَ وَْجِههِ  َحٌد إِالَّ َكبَُّه ا�َّ

َ
ينَ ، ُ�َعاِديِهْم أ قَاُموا ادلِّ

َ
 . )١(»َما أ

، ندک یدشمن آنانس با کھر . ش استیاز آن قر و خالفت یامارات اسالم: ترجمه
ام کاح ورده کن خدا عمل یش بر دیه قرکرد مادام کخداوند او را سرنگون خواھد 

                                           
 . )۱۸۲۱برقم ( ۱۲) و مسلم مع الشرح ج ۶۷۲۰م برقم (اکتاب األحک ۶۴ج  یح بخاریصح -١
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: فرمودند ج رمکه رسول اکاست  یعبدالله بن عمر مرو و از ـ عت را بر پا دارندیشر

ش یه دو نفر از قرکمادام : یعنی )١(»َما بىَِقَ ِمنُْهُم اْ�نَانِ ، ىِف قَُر�ٍْش  مرال يََزاُل َهَذا اال«
در س یبه نقل از خود حضرت عل یرض و شریف. است آنانحق خالفت با ، باشند زنده

ش ید از قریامامان با ھمانا )٢(»من قريش ةإن األئم«: دیگو یم »نھج البالغه«تاب ک
 یبن اب یعل و حضرتش بودند یفه از قریه ھر چھار خلکمسلم است ، یآر، باشند

ن یت ایدارد؟ واقع یھید باطل روافض چه توجین عقاینون اکا. بود آناناز  یکیطالب 
ه چماق به کاند  قتین حقیا یگویات یم و واقعیمنطق سل: ن گفته شودیه چنکاست 

برادرانش از اصحاب  و سایر یه حضرت علک یان چماق به دستانھم، دستان مجوس
و دند یمال کبه خاآنان را  پوزه، ستندکدرھم شآنان را  و شوکتغرور  ،ج رسول

ه یند علخواھ یم فشردند و را  مسلمانانو اسالم  یگلو، از پا در آوردندآنان را  قھرمانان
ت ین ھدف اھل بیدن به ایتحقق بخش رایو بنند ک یارکسه یدسن یسالم و مسلما

و زند یر یم تمساح کاش آنانت از یحما دفاع و و در اند دادهرا بھانه قرار  ج رسول الله
ن ید، ن بودندیه حامل دک یسانکردن کن را در قالب مطعون یان دکند ارخواھ یم بعد

صحابه  یعنیردند (کجان حفاظت  دندان و روح و رسول الله را با چنگ و و سنت
ه اصحاب عدول کرده بلکد قناعت نن حیتا ا، نندکن) درھم بشیھم اجمعیالله عل رضوان

ه یز علو تان قرار دادند تا تاخت یو منافقن یست مرتدیرا در ل ج جان نثار رسول الله و
امت ین تا قین دیا«: میگو یم آنانبه . خواندندور کھا  آن اما. آسان گردد آنان راین بید

 د!! یتلخ خود آب بنوش یاید از دریشما با و. »غالب خواھد ماند
 یسکه کن بود یتوب اکاز نوشتن م ج رمکاگر قصد رسول ا: شود می ان عرضیدر پا

حضرت  یبه نامزد و متعددروشن  و قراینل یبنابر دال، ندکنامزد  ینیانشج رایرا ب
از قاسم  یرا امام بخاریز. کرد می خالفت منسوب رایرا ب و اوکرد  می اشاره سرکابوب

. اهْ راسَوا لقَالَْت اَع�َِشةُ «: کند می تین روایچن لشهیحضرت عا و ازا بن محمد و
ِ َ�َقاَل رَُسوُل ا  وآنَذاِك لَْو اَكَن «ج  �َّ

َ
ْدُعو لَِك ا ىَحٌّ فَأ

َ
َ�َقالَْت اَع�َِشُة . »ْستَْغِفُر لَِك َوأ

ِبُّ َمْوِ� َولَْو اَكَن َذاَك لََظِللَْت آِخَر يَْوِمَك ُمَعرًِّسا بِبَْعِض 
ُ

ُظنَُّك حت
َ
ِ إِ�ِّ أل َواثُْ�ِليَاهْ َوا�َّ

                                           
 . )۶۷۲۱ام برقم (کتاب األحک ۶ج  یح بخاریصح -١
 . )۳۰۵نھج البالغة ص ( -٢
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ْزَواجِ 
َ
نَا َوا«ج  ىِبُّ َ�َقاَل انلَّ . َك أ

َ
رَْدُت  -اهْ لََقْد َهَمْمُت راسبَْل أ

َ
ْو أ

َ
  -أ

َ
 أ

َ
رِْسَل إىِل

ُ
ْن أ

َ
و ىِب بَْ�ٍر أ

َقائِلُوَن ابن
ْ
ْن َ�ُقوَل ال

َ
ْ�َهَد أ

َ
 ِه فَأ

ْ
ْو َ�تََم�َّ ال

َ
ىَب اللَّ . »ُمتََمنُّونَ ـأ

ْ
 ُه َو�َ ـُ�مَّ قُلُْت يَأ

ْ
، ونَ منؤمُ ـْدَ�ُع ال

ْو يَْدَ�ُع اللَّ 
َ
 . )١(»ونَ منؤىَب املْ أو�ُه ـأ

در  ج رمکرسول ا: ن آمده استیچن لشهیت امام مسلم از عروه از عایدر روا
را یز. سمیبنو یتوبکن تا مکادرت را طلب و برر کابوب، پدرت: موت به من گفت یماریب

خالفت) از  رایه من (بکد یبگو یسکد یشا ند وکآرزو  یسکه کن ھستم یگران امن ن
را قبول س رکبه جز حضرت ابوب مومنان ه خداوند وکھستم حال آن تر ستهیشاگران ید

ن یپدرش چن و ازو ار بن مطعم یمسلم از محمد بن جب امامو  یامام بخار. )٢(ندارند
و رد تا دک امربه آن زن  ج رمکرسول ا. آمد ج رمکدر محضر رسول ا یزن: ردندکنقل 

ه کن بود یافتم (منظورش این و تورااگر آمدم : آن زن گفت، دیایب ج ره نزد رسول اللهبا
. )٣(ر بروکآنگاه نزد ابوب، یدیند و مرا یاگر آمد: فرمود ج امبری) پیردکاگر تو فوت 

از : دیگو یمره یو ھره ابکردند کنقل س رهیو ھراز حضرت اب و مسلم یبخار نیھمچن
 یه دلوکدم ید یدر عالم خواب خود را بر سر چاه آب: فرمود، دمیشن ج رمکرسول ا

سپس آن دلو را . دمیشکه خواست خداوند بود از آن چاه آب ک یبه مقدار. آن بود یرو
رون یآن چاه آب ب دلو ازا دو یدلو  یکبه مقدار : قحافه بدست گرفت یر بن ابکابوب

او را مورد  یناون ناتیخداوند در برابر ا. ضعف بود کیدنا ودن ایشکدر آب . دیشک
بن خطاب  و عمرل شد یتبد یار بزرگیو به دلو بسسپس آن دل. مغفرت قرار خواھد داد

و (با قدرت س ه مانند حضرت عمرکده بودم یرا ند یچ قھرمانیھ. در دست گرفت را  آن
رسول  یه روزکاست  یمروس رکاز حضرت ابوب. )٤(اوردیرون بیعت) آب را از چاه بسر

ن یمن چن: ن گفتیاز حاضر یکیده است؟ یاز شما خواب د یسکچه : دیپرس ج رمکا
وزن س رکابوب و حضرتاز آسمان نازل شد نخست شما  ییه ترازوک، ام دهیددر خواب 

 . دیر چربکوزن شما از وزن حضرت ابوبد ـ ویرده شدک

                                           
 . )۶۷۹۱ام برقم (کتاب األحک ۶ج  یح بخاریصح -١
 . )۲۳۸۷برقم ( ۱۵مسلم مع الشرح ج  -٢
تاب فضائل ک ۱۵) و مسلم مع الشرح ج ۳۴۵۹تاب فضائل الصحابة برقم (ک ۳ج  یح البخاریصح -٣

 . )۲۳۸۶الصحابة برقم (
 . )۳۴۶۴تاب فضائل الصحابة برقم (ک ۳ج  یح بخاریصح -٤



 ٨٧   باب دوم

و سپس حضرت عمر ، دیر چربکابوب، درده شدنکوزن  بو عمرر کبعد ابوب
به آسمان برده شد  و ترازو، دیچربس حضرت عمر، رده شدندکوزن س عثمان حضرت

نبوت  ینین خواب به جانشیا: فرمودشد و و ناراحتنگران  کیاند ج رمکا و رسول

تِى اللَّ «بعد فرمود . اشاره داشت اءُ ـهُ الْ ـثُمَّ يُؤْ نْ يَشَ لْكَ مَ ت کبعد از آن خداوند ممل یعنی »مُ

در  ج رمکن رسول ایعالوه بر ا. )١(ددھ یم، ه خواسته باشدکس کومت را به ھر کحو
از  یرد ـ بخارکاقامه نماز جلو  رایاو را تا دم وفات خود ب، خود یماریدوران ب
شد گرفت  ج رسول الله یماریب: رده استکن نقل ین باره چنیدر ا سیابوموس

 بِانلَّاِس «: فرمودو
بَا بَْ�ٍر فَلْيَُصلِّ

َ
إَِذا قَاَم َمَقاَمَك لَْم ، ُجٌل َرِ�يٌق قَالَْت اَع�َِشُة إِنَُّه رَ . »ُمُروا أ

َ بِانلَّاِس �َْستَ  ْن يَُص�ِّ
َ
بَا «قَاَل . ِطْع أ

َ
 بِانلَّاِس  بَْ�رٍ ُمُروا أ

بَ «َ�َعاَدْت َ�َقاَل » فَلْيَُصلِّ
َ
ا ُمِرى أ

 بِانلَّاِس 
تَاُه الرَُّسوُل فََص�َّ بِانلَّاِس ىِف َحيَاةِ . »فَإِنَُّ�نَّ َصَواِحُب يُوُسَف ، بَْ�ٍر فَلْيَُصلِّ

َ
فَأ

 . )٢(» ج انلَّىِبِّ 
 وا ھمانا: گفت لشهیعا. خواندمردم نماز ب راید تا بینک امرس رکبه ابوب: ترجمه

 ج امبریپ. ندکاقامه نماز  تواند میستد نیتو با یدر جا یوقت. است یرحم دل انسان
 . ندکمردم اقامه نماز  راید تا بینک امرر کبه ابوب: بار دوم فرمود رایب

خطاب به حضرت  جامبریپ. ردکرار کدگاه خودش را تیبار دوم د رایب لشهیعا
شما زنان مانند  ھمانا، ندکمردم اقامه نماز  راین تا بک امربه پدرت : فرمود لشهیعا

و آمد س رکد ـ آنگاه قاصد نزد حضرت ابوبیله باز ھستیوسف حیزنان دوران حضرت 
 یاز امام زھر. ردکمردم اقامه نماز  رایب ج ات رسول اللهیدر حس رکابوب حضرت

در س رکابوبه حضرت کبه من خبر داد  کانس بن مال: دیگو یمه کت است یروا
، دیه روز دوشنبه فرا رسکنیتا ا. کرد می صحابه اقامه نماز رایب ج رمکرسول ا یماریب

پرده حجره را  ج رسول الله. مسجد منتظر بودند یھا نماز در صف رایب شصحابه
، اغذ زردکصورتش مانند  ستاده بود ویا ج رسول الله: کرد می ما نگاه یبرداشته بسو
ار خوشحال یبس ج دن رسول اللهیما با د. ردکتبسم  ج رسول اللهبعد . زرد شده بود

                                           
 . ای) ابواب الرؤ۲۴۰۳برقم ( یترمذ، ۵تاب السنة ج ک) ۴۶۳۵ابو داود برقم ( -١
 . )۶۴۶تاب الجماعة واإلمامة برقم (ک ۱ج  یح بخاریصح -٢
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وستن به صفوف نماز را یقصد پ ج ه رسول اللهکنیبه گمان اس رکحضرت ابوب. میشد
رده کبه طرف او اشاره  ج رمکرسول ا. گاه مخصوص امام عقب رفتیاز جا، دارد

ھمان  و درن انداخت ییرا پا بعد پرده حجره. دینماز را ادامه داده به اتمام برسان: فرمود
س رکات خود حضرت ابوبیدر ح ج رمکه رسول اکنیا، یآر. )١(وستیروز به لقاء الله پ

س رکامارت حضرت ابوب یاست به سو یا اشاره، ردندکجلو  مسلمانانامامت  رایرا ب
ن باور یاھل سنت بر ا، اتین روایبا توجه به ا. ج او بعد از وفات رسول الله ینیجانشو

 رایرا ب یسکه کتوب در صدد بود کنوشتن م جریاندر  ج رمکھستند اگر رسول ا
. گر نبودید یسکامارت  رایبس رکاز حضرت ابوب تر ستهیشابھتر و ، ندیامامت بر گز

ل ین دالیتر یقو ن ویتر روشناز ، ردکاستناد ھا  آن به توان میتا راسن یه در اک یلیدال
 کرا درھا  آن هک و کسینداشته  ین عقلیو ازبا م یه تضادگون و ھیچشوند  می محسوب

ھا  آن. کنند می استنادھا  آن ه روافض ازک یلیبر خالف دال. نخواھد شدھا  آن رکمن، ندک
 و واھیل پوچ یبدل، راھا  آن یعاقل و ھیچم نداشته کمستح و اساسه یچ گونه پایھ
اد آور یالم کز از اطاله ین خصوص جھت پرھیرا در ا یجانیت سخنانه یبق. دریپذ یمن
ث از ین حدیه در خصوص اک یاالتکم به تمام اشنک یمر کف، نیعالوه بر ا. مشو یمن

در ھر حال خدا را . ننده داده شده استکپاسخ قانع ، اند دهمطرح ش یجانیت یطرف آقا
 . سپاس گذارم

 س سپاه حضرت اسامه جریانو رد آن درباره صحابه در  یجانیدگاه تید
دو روز قبل از  ج رمکه رسول اکن است ین داستان چنیخالصه ا«: دیگو یم یجانیت

ه کرا س د بن حارثیبن ز و اسامه. ردکز یتجھھا  رومی جھاد با رایرا ب یرکلش، رحلت

يف هذه  ج وقد عبأ«. ردکر منسوب کن لشیا یش نداشت به فرماندھیھجده سال ب
 ةغ�هم من كبار الصحابو ةعبيديب أيب ب�ر وعمر وأك. وجوه املهاجر�ن ةرس�ال

 . »املشهور�ن فطعن قوم منهم

 یبزرگان، ردکج ین سپاه بسیرا در ا انصار ون یبزرگان مھاجر ج رمکرسول ا: ترجمه
از بزرگان  یگرید وعدهده یحضرت ابوعب سحضرت عمر، سرکمانند حضرت ابوب

                                           
 . )۶۴۸برقم ( یح البخاریصح -١
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 جوانیند چگونه و گفتردند ک ییجو و عیبشروع به طعن  آناناز  یگروھ. راصحابه 
قبًال در مورد . شود می ما گماردهده است به امارت بریسن بلوغ نرس ه ھنوز بهک

 و ھا صحبتن باره یا و در. مطرح شده بود یراداتین ایز چنیپدرش ن یفرماندھ
 اتانتقاد وھا  ییجو بیاز ع ج رمکه رسول اکنیبه عمل آمده بود تا ا یادیز اتانتقاد

ده یچیبه سر پ یا پارچه دًا تب بود ویه شدک یحال و درن شد یبه شدت خشمگھا  آن
ن یـ ا. رون آمدیب، خورد یم شکن یش بر زمیپاھا را گرفته بود و دو نفر یھا شانه بود و

 و بعدمنبر رفت  یجود آمده بود ـ بااله بوکبود  ییو صدا و سردر اثر اختالف  یناراحت
اسامه به  یرامون فرماندھیه پکاست  یسخنانن چه یمردم ا یا: ثنا فرمود از حمد و

ه از طرف من صورت کفرمانده  عنوان؟ اگر شما در انتساب اسامه به رسد یمگوش من 
 یول. دیز اعتراض داشتیپدرش ن یقبًال در مورد فرماندھ، دیگرفته است معترض ھست

. امارت را دارد یستگیز شاینس اسامه و پسرشسته امارت بود ید شایز، به اللهسوگند 
و کرد  می یکش اسامه تحریز جیتجھ رایمردم را ب ج رمکرسول ا: دیگو یمبعد 
سپاه ، نندکذ یرا تنفس برنامه سپاه اسامه، نندکرا مجھز س سپاه اسامه: فرمود می

آماده اطاعت  آنانرساند اما  یم آنانبه سمع  را  سخنانن یا. دینکرا اعزام س اسامه
 . )١(نندکن یه چنکل نبودند یردند اما ماک یشکرکلش »جرف«باالخره به . نشدند

ه خود را به تاوکاله ن مقیا یجانیت یآقا. گفته بود یجانیت یه آقاکن است آنچه یا
خ ابن یتار، طبقات ابن سعد: عبارتند ازھا  آن ومرجع نسبت داده است  چھار منبع و

 . یخ الطبریرو تاه یره الحلبیالس، ریاألث
اد یرا از منابع س ه داستان سپاه حضرت اسامهکنیندارم به جز ا یا چارهنون کمن ا

ا در یرده است کح نقل یصح را  جریان یجانیت یه آقاکنم تا روشن شود کشده نقل 
 دروغ گفته است؟! جریاننقل 

د بن یدرباره سپاه اسامه بن ز، جلد دوم »الطبقات«تابش ک ۱۸۹ابن سعد در صفحه 
 : دیگو یمه از توابع به لقاء است ک »یأبن«حارثه به اھل 

مردم را به جھاد  ج رمکرسول ا، یازدھم ھجریسال ، صفر ۲۶خ یروز دوشنبه تار
 یبه محل: او گفت و بهد را خواست یعد حضرت اسامه بن زروز ب. دستور داد میانوبا ر

 یفرماندھتو را به . نکله آنان را  یجنگھای  اسب با. ده است برویه پدرت به قتل رسک

                                           
 . )۱۴۰-۱۴۱ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۸۷-۸۸ت ص (یثم اھتد -١
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ق قرار بده یطعمه حرآنان را ، رورش ببی »یأبن« یصبح زود بر اھال. دمیر بر گزکن لشیا
روز یاگر خداوند تو را پ. ن خبر به سرعت خود را به آنجا برسانیقبل از پخش شدن ا و
گا ن وکن تاخیردر مراجعت ، ردک  و یاطالعات یروھاین و، ھان امور را با خود ھمراه ببرآ

صبح . د سر مواجه شدو دربا تب  ج رمکن_ روز چھارشنبه رسول اکبًال اعزام ق یتیامن
راه الله  و دربنام الله : فرمود در دست گرفت وس اسامه رایرا ب یروز پنجشنبه پرچم

 ورون آورد یپرچم را ب. زیرزه برخند به مباریپذ  ینم ن خدا رایه دک یسانک و بان کجھاد 
از بزرگان . ردکرف جمع ر را در جکلش سپرد و یاسلمب یده بن خصیبه بر را  آن

 آنانان یدر م. ندکت نکن غزوه شریه در اکنمانده بود  یباق یسک انصار ون یمھاجر
، دید بن زیسع، وقاص یسعد بن اب، ده بن جراحیابوعب، عمر بن خطاب، رکحضرت ابوب

زبان طعن  ھا یبعض. ندشد یمده یش دیسلمه بن األسلم بن جر، قتاده بن نعمان
ن را بر ین اولیمانند مھاجر یاست بزرگانید) ری(اسامه بن ز جوانن نویا: گفتند، گشوده

ه ک یرون آمد در حالیاز خانه ب. به شدت ناراحت شد ج رمکرسول ا. عھده گرفته است
از  و بعدمنبر رفت  یباال، ش انداخته بودبر سر و چادریبسته بود  اندیسرش را با ب

از س ه درباره امارت اسامهکھستند  یسخنانچه ، مردم یا: خداوند فرمود یثنا حمد و
اسامه اعتراض  یده است؟ اگر شما درباره فرماندھیبه من رس، از شما یطرف بعض

من . دیز معترض بودید نیحضرت ز، پدرش یشما قبًال در مورد فرماندھ ھمانا، دیدار
را  یفرماندھ یستگیدو شا ھر شو پدره اسامه کم یگو یمرده کاد یسوگند خدا را 

ھر دو در انجام ، و پدرن پسر یا. ار محبوب استید من بسنز ساسامه. دارند داشته و
. دینکسفارش  یکی) به نس مردم را درباره او (اسامه. اند ار آرزومندیر بسیخ یارھاک
. ف بردیخانه تشر و بهآمد  پاییناز منبر  ج بعد رسول الله. ن شما استیبھتر و ازرا ایز
ه قرار بود ھمراه حضرت ک یمسلمانان. ع االول بودیروز شنبه دھم ماه رب، ن روزیا

ر کلش و به. ردندک یحافظ خدا یآمده از و ج نزد رسول الله، به جھاد بروندس اسامه
سپاه : فرمود یمگرفت و او  یفزون ج رمکرسول ا یناراحت. ملحق شدند، در مقام جرف

شدت  ج رمکرسول ا یناراحت، شنبه بودیکه روز کروز بعد . دیرا اعزام دارس اسامه
 ج الله و رسولآمد  ج از مقر سپاه اسالم نزد رسول اللهس حضرت اسامه. گرفت

. دندشانرا در آن روز دارو نو ج رمکه رسول اکبود  ین ھمان روزیا. ھوش بودیب
 ج اللهرسول . را بوسه گرفت ج رمکا و رسولرد کن ییسر را پاس حضرت اسامه
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و رد ک یرده دعاکآسمان بلند  یبسوش را کمبار یھا دست. زد یمحرف ن. خاموش بود
 ج ه رسول اللهکدم یمن فھم: دیگو یمس اسامه. گذاشتس اسامه یرا روھا  آن بعد

و د یروز دوشنبه فرا رس، اه برگشتحضرت اسامه به قرارگاه سپ. ردکر یمن دعا خ رایب
ت کجھاد حر رایت نام الله بکبه بر: فرمودس اسامه و بهبه ھوش آمد  ج الله رسول

رد تا ک امررا  و مردمقرارگاه برگشت  یرا وداع گفته بسو ج رسول اللهس اسامه. نک
، قاصد مادرش. شود سوار خواست یمه ک یا در لحظه. به جھاد آماده شوندرفتن  رایب

 یو. ود شده استخ ین لحظات زندگیدر وارد واپس ج رسول الله: و گفتمن آمد یام ا
روز  ج رمکرسول ا. آمدند ج برگشته نزد رسول اللهس عمر و حضرتده یھمراه ابوعب

سپاه . ن سپردیع االول جان به جان آفریدھم ربازودوشنبه موقع طلوع شمس د
ه پرچم کب یده بن حصیو برنه برگشت یرده بود به مدکتجمع  ه در جرفک مسلمانان

 ج نه شده پرچم را تا درب منزل رسول اللهیوارد مددر دست او بود س حضرت اسامه
 . ردکنصب  را  آنآنجا  و درآورد 

حوادث سال  عنوانخ تحت یالتار یامل فکال، جلد دوم ۱۸۳ر در صفحه یابن اث
 : دسینو یم یازدھم ھجری

به س دیاسامه بن ز یرا به فرماندھ یا دسته ج رمکدر محرم ھمان سال رسول ا
: ندو گفتاو معترض شدند  یفرماندھ بارهدر منافقاناز  یا عده. طرف شام فرستاد

 ج رمکرسول ا. گمارده شده است یبه فرماندھ انصار وبر بزرگان مھاجر  جوانینو
ر گذشته درباره امارت پدرش د، دیشما معترض ھستس اگر درباره امارت اسامه: فرمود

ه کن روزھا بود یدر ھم. بودندسته امارت یھر دو شا و پدرشاو . دیز اعتراض داشتین
 . )١(مار شدیب ج رمکرسول ا

سپاه  عنوان) تحت ۳۰۷در جلد سوم در صفحه (، هیره حلبیدر س یحلب یعل
ازدھم یمحرم سال  ۲۶روز دوشنبه  ...«: دسینو یمس د بن حارثهیبن زس اسامه
روزی بعد  و. آمادگی برای جھاد با رومیان دوستور دادجھت  ج رمکرسول ا، یھجر

 و به. رت برودر محل قتل پد: و گفترد کرا طلب س دیزاسامه بن  جرسول اکرم 
. دمیر بر گزکن لشیا یرا به فرماندھتو. نکوب کسرآنان را  یجنگھای  اسب لهیوس

                                           
 . )۱۴۰۷ة (یتب العلمکر دارالیخ البن األثیالتار یامل فکال -١
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قبل از  گردان وق بیطعمه حرآنان را  ورا مورد ھجوم قرار بده  یابن یلصبح زود اھا
. زود برگرد، ردکتو  بینص یروزیاگر خداوند پ. برسان خود را به آنجا، پخش شدن خبر

گاھان امور را با خو ارشناسان وک را از قبل  یتیامن و یاطالعات یروھاین. د ھمراه ببرآ
 و سرتب  و دچارد یآغاز گرد ج رمکرسول ا یماریروز چھارشنبه ب. نکدر آنجا اعزام 

در راه ، بنام خدا: فرمود و سپردس صبح روز پنج شنبه پرچم را بدست اسامه. درد شد
ت گرفته به قصد پرچم را در دسس اسامه. زیفار به مبارزه برخک و بان کخدا جھاد 

تمام . ردکاه را مستقر محل جرف سپ و درده سپرد یبه بر را  آن ورون آمد یجھاد ب
سعد بن  ده بن جراح ویعب، س عمر، س رکمانند ابوب یبزرگان یحت، انصار ون یمھاجر

ن یا، ندو گفتمعترض شدند  یبعض. د آماده شدندرفتن به جھا رایب بوقاص یاب
گمارده شده  انصار ون یبر مھاجر، رده استکل تجاوز نسا ۱۹ و ازه ھنوز سن اک جوان
. رون آمدیاز خانه ب. ن شدیار خشمگیبس، دیرس ج رمکن خبر به رسول ایا یوقت. است

ف برده بعد از حمد یمنبر تشر یباال. بر تن انداخته بود و چادریبر سرش بسته  اندیب
 یاگر شما به فرماندھ. ده استیبه من رس سدرباره امارت اسامه یسخنان: و ثنا فرمود

 یدرباره فرماندھ، دیه بنابر دستور من انجام گرفته است معترض ھستکس اسامه
سته امارت بود ید شایپدرش زلله د ـ اما سوگند به ایا هز معترض بودیپدرش در گذشته ن

 ھا انسانن ینظر من از بھتر و بهاست  یسته فرماندھیز شاینس پسرش اسامه و بعد
 ھمانا. شود می ریه به خیدرباره او توص. سته ھستندیشا ییھا انسانھا  آن یاست ھر دو

حب ابن الحب (محبوب فرزند محبوب) ، سبه حضرت اسامه. ن شما استیبھتر و ازا
بعد رسول . کرد می زیبا پارچه تم کیوچکاو را در  ینیب ج رمکرسول ا. شد یمگفته 

ف یدر خانه خود تشر یقمر یازدھم ھجریع االول سال یروز دوشنبه دھم رب ج رمکا
آمده  ج رمکنزد رسول ا، به جھاد بروند سه قرار بود با حضرت اسامهک یمسلمانانبرده 

 ج رمکرسول ا. ندشد یمجرف به سپاه اسالم ملحق  و درکردند  می یحافظ خدا یاز و
و رد کرا استثنا س رکد و حضرت ابوبیرا اعزام دارس سپاه اسامه: فرمود دچار تب شد و

ه کنیان ایست مین یچ منافاتیلذا ھ. نماز بدھد را  مسلماناننه یاو دستور داد تا در مد به
. ت نداشتکر شرکدر لش هکنیا و میانبود س ر اسامهکاز جمله لشس رکحضرت ابوب

رد تا در ک امراو را  ج رمکرسول ا یوقت و بعدو نخست از جمله افراد سپاه بود را ایز
س ت در سپاه اسامهکشر آنگاه از رفتن و، ندکاقامه نماز مردم  رایو بنه مانده یمد
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ر یداس رکراد روافض بر حضرت ابوبیه اکح روشن شد ین توضیاز ا، یآر. منصرف شد
ه کشما معلوم شد  رایرا بیز. اد استیبن یبس ردن در سپاه اسامهکت نکشر و به نرفتن

ه ک یجانیت یآقا  هو گفت. ردکن تکدر سپاه اسامه شر ج رسول الله امراو به اطاعت از 
را واژه لعن یز. ذب محض استک، رده استکن از سپاه را لعنت یمتخلف ج رمکرسول ا

شدت  ج رمکرسول ا یشنبه ناراحتیک(!!!) روز . امده استیث نیاز احاد یکچ یدر ھ
ھوش یب ج ر وارد خانه رسول الله شده رسول اللهکاز لشس حضرت اسامه. گرفت

 ج رمکرسول ا. را بوسه گرفت ج رده رسول اللهکن ییسر را پاس حضرت اسامه. بود
س حضرت اسامه یرده روکآسمان بلند  یرا بسو کمبار یھا دست. زد یمحرف ن

من  یروزیپ رایب ج ه رسول اللهکمن دانستم : گفتس حضرت اسامه. گذاشت یم
ره نزد و بادس اسامه، روز دوشنبه. بعد به قرارگاه بازگشتس اسامه. ردکر یخ یدعا

ت کت حریمامورر نام الله به انجام کصبح با ذ: فرمود ج رسول الله، آمده ج رسول الله
را  و مردمر بازگشت کقرارگاه لش بهو رد ک یحافظ خدا ج رمکبا رسول اس اسامه. نک
سوار  خواست یمس ه اسامهک یدرست در لحظات. کرد می امررفتن به جھاد  رایب

در . در حالت نزاع است ج رسول الله: و گفتمن نزد او آمد یام ا، د مادرشقاص، شود
س به یآنگاه ھمسرش فاطمه بنت ق. دیه اسامه رفت تا به جرف رسکآمده بود  یتیروا

ھمراه با حضرت س اسامه. مار استیب ج رمکرا رسول ایز، ندکه شتاب نکاو اطالع داد 
رسول . رساندند ج رمکرا نزد رسول ا و خودبن جراح برگشته  و ابوعبیدهس عمر

ن ید زمیخورش، د آسمانیدر ھمان روز موقع طلوع خورش. در حالت نزع بود جرمکا
 . )١(ردکغروب 

ه اسامه بن یت را در خصوص سریدو روا »لوكمـاألمم وال تاريخ«تابش کدر  یطبر

: ن شرح استیا با ت اولیروا. رده استکازدھم نقل یحوادث سال  عنوانتحت  سدیز
حجه الوداع  بعد از ج رمکرسول ا: دیگو یمرده کت یھبه روایمو ین از ابید بن حنیعب

. ردک یسازماندھد یت اسامه بن زحضر یرا به فرماندھ یا نه برگشت دستهیبه مد
 منافقان. ندکاز توابع ارض شام در اردن عبور  »تیآبل الز«ه یه از ناحکدستور داد و

ه او کن مطلب یان ایبا ب ج رمکرسول ا. معترض شدندس درباره امارت حضرت اسامه

                                           
 ی. ن الحلبیبن برھان الد یلعل ةیرة الحلبیالس -١
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شما اگر : فرمود ن پاسخ گفت ویرادات منافقیبه ا، است یسته فرماندھی) شاس(اسامه
راد یز این، دیحضرت ز، در گذشته درباره پدرش، دیریگ یمراد یا سدرباره اسامه

 . است یسته فرماندھید او شایترد یب. ندگرفت یم
 یھمزمان با ناراحت: دیگو یم سابن عباس. رمه از ابن عباس استکت دوم از عیروا

را به  یا دسته ج رمکرسول ا، ذابکلمه یمس اسود و جریانرامون یپ ج رسول الله
ثرت کبه س اسامه ین درباره فرماندھیمنافق. ردکز یتجھس دیاسامه بن ز یفرماندھ

گاه شد منافقاناز شرارت  ج رمکرسول ا. معترض شدند ه ک یدر حال ج رمکرسول ا. آ
راد یاز ا یناش ج رسول الله یناراحت. نزد مردم آمد، ته بودسسرش را ب، درددر اثر سر

: فرمود. ت شده بودیه شب گذشته روکبود  یدر مورد خواباش  یشانیپر و منافقان
ن دو یاز ا .ام هم بستیدر بازوھا ییه دو بازوبند طالکنیر بر ایده بودم داید یشب خوابید

آن دو بازوبند از من جدا . ان دادمکم را تیھا دست. شدم و ناراحتامد ینبازوبند خوشم 

 »اليمن صاحبو مةيامصاحب ال«ردم ـ کر ین تفسیامبر دروغین دو پیرا به اھا  آن. شدند

معترض س اسامه یدرباره فرماندھ منافقاناز  یه تعدادکده بود یر رسببه من خ
 یدر مورد فرماندھ منافقاناگر ، ه جانم در دست اوستک یسوگند به ذات. ھستند
ز اعتراض یپدرش ن یدر گذشته در مورد فرماندھ آنان. معترض ھستندس اسامه

 د ویرا اعزام دارس دسته اسامه. بود یفرماندھسته یه پدرش شاکداشتند ھر چند 

ه کند کرا لعنت  یسانکخداوند  »لعن اهللا الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد«: فرمود

محل جرف  و دررون رفت یبس اسامه. امبران خود را سجده گاه قرار دادندیقبور پ
ھمه انتظار . دینگردل یمکبه ت امر و اینمار شد یب ج رمکرسول ا. ردکر را مستقر کلش
 . )١(ردکامبرش را قبض یپ یوتکه خداوند روح ملکنیگر بودند تا ایدیک

 عنوانتب خود تحت کدر  را  آن ینام مورخن چھار یه اک ین بود شرح داستانیا
نقل ، ه نقل شدکش از آنچه یب م وکحرف  یک ردند وکنقل س دیه اسامه بن زیسر

سه یمقا نه وازوم، ده استیتب نقل گردکن یه در اک یا ن داستان بگونهیاگر ا. ردندکن
رده کن داستان نقل یاز ا یخودش به صورت اجمال یطبق ادعا یجانیه تکشود با آنچه 

 : افتیم یر دست خواھیج زیبه نتا، است

                                           
 . ةیتب العلمک) چاپ دارال۲۲۴-۲۲۵( ۲ج ـ  یخ الطبریتار -١



 ٩٥   باب دوم

و س رکابوب آنانان یه مکشناسان از صحابه و سربزرگان : هکگفته بود  یجانیت -۱
. اند رفتهراد گیاس حضرت اسامه یدرباره فرماندھ، اند دهده شیز دینس عمر

 انصار ون یسرشناسان صحابه از مھاجر ج رمکرسول ا: ن گفته بودیچن یجانیت
بن جراح  و ابوعبیدهس عمر سرکب یمانند اب، رده بودکج ین دسته بسیرا در ا

 یاندھ(منھم) درباره فرم آناناز  یا عده ششناسان صحابهو سراز بزرگان 
ه ھنوز محاسنش سبز نشده ک جوانی: ندو گفتد معترض شدند یاسامه بن ز

گذشته درباره  و دربر ما منسوب شده است؟  یفرماندھاست چگونه ب
 واد گفته بودند ین مورد زیدر ا آنان. راد گرفته بودندیز ایپدرش ن یفرماندھ

 . ردندک یادیز اتانتقاد
، میمو. گردد می بر شهبه صحاب »ھا«ر یفطعن قوم (منھم) ضم یجانین گفته تیا

، سحضرت عمر سرکه حضرت ابوبکن است یا یجانیحاصل سخن ت. م جمع استیم
 یدرباره فرماندھ ششناسان صحابهو سرچند از بزرگان  یتن ده بن جراح ویابوعب

داشتند؟! اما  انتقاد وراد گرفته ید ایپدرش ز یفرماندھباره و درراد گرفتند یاس اسامه
ن یاز ا یشانن ترین کوچک، مینک یماد شده مراجعه ی چھارگانهمصادر  به منابع و یوقت

ه نقل یره حلبیس و صاحبه ابن سعد در طبقات کرا  یعبارت. مینیب یمن افتراو دروغ 
تلك إال انتدب يف  نصاراألفلم يبق أحد من وجوه املهاجرين و«: ن استیچن، اند ردهک

بن اجلراح وسعد بن أيب وقاص  ةوعمر بن اخلطاب وأبو عبيدالصديق فيهم أبوبكر  ةالغزو

 ». . . قالوافتكلم (قوم) و. بن أسلم بن حريش ةبن النعامن وسلم ةقتادد بن زيد وسعيو
ر شناخته یه غک منافقاناز  یسانکمنظور از آن . ه استرکن عبارت نیلفظ قوم در ا

 آنان یر را بسویضم، بودند یم صحابهن بزرگان یھم، اگر منظور از آن. باشد می، ھستند
چقدر . ر را نسبت داده استی) ضمیجانی(ت انصافن با یه اکھمان گونه . داد یمنسبت 

قت چگونه ی؟ حقانصافبا  یجانیت یعبارت آقا و میان جریانان اصل یتفاوت است م
. وجود نداردھا  آن اصًال در یزین چیگر چنیوارونه جلوه داده شده است؟ دو منبع د

 شن بزرگان صحابهیه اکروشن است  ید به خوبیه ارائه گردک یحاتیاز توض، یآر
را س فرزندش اسامه د ویه حضرت زکنیبن جراح وامثالھم از ا و ابوعبیدهعمر ، رکابوب

 . ار به دور ھستندیمورد طعن قرار بدھند بس
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به  ج رمکرا از رسول ایز. نبودس ر اسامهکلش اعضاءاز جمله س رکحضرت ابوب -۲
 عنواننه به یدر مد مسلماناناقامه نماز در  رایه او را بکتواتر ثابت شده است 

 و از دندیان گردینه قبًال بین زمیث وارده در ایاحاد. ن فرموده بودیین تعیجانش
روز س رکه حضرت ابوبکن مطلب است ین ایه مبکاست  یتیرواھا  آن جمله

از داخل  ج امبریپ. کرد می مردم را در نماز جماعت امامت ج وفات رسول الله
نماز  رایبس رکه پشت سر حضرت ابوبکد یحجره پرده را برداشته مردم را د

س رکه حضرت ابوبکن است کچگونه مم، ن مطالبیبا توجه به ا. اند هصف بست
 باشد؟ س ش اسامهیاز جمله افراد ج

ز خود یوه مبالغه آمیاز ش خوانندگاناحساسات  نختیبه قصد برانگ یجانیت یآقا -۳
ه ک یلدر حا، ج رسول الله: دیگو یمن یچن و نقلاستفاده نموده خالف عقل 

تب شده  یدچار ناراحت و صدا و سراثر اختالف  و دربود  یچیش باند پکسر مبار
 یش رویپاھا رده بود وکزان یدو نفر خود را آو یھا شانهان یه مک یدر حال

امانت  و کدام انصافدام کپناه به خدا! . »رون آمدیخوردند ب یم شکن یزم
اختراع  جریانن یا و درر داده شود ییخود تغ یموضع اصل ه سخن ازکنیاست ا

نه در مصادر  قل وع تاییدنه مورد  نقل است و تاییده نه مورد ک یزیشود چ
خانه  از« ج رمکه رسول اکور آمده است کتب مذکدر . ور درج شده باشدکمذ

ه کنیاما ا« .. .». منبر رفت یالو بابر سرش بسته بود  اندیو برون آمده یب
ش یه پاھاک رفت یمراه  یدو نفر طور یھا شانهان یم و دررون آمد یب ج امبریپ

. نقل نشده است، تبکز ا یکچ ین عبارت در ھیا »خورد یم شکن یزم یرو
از ، ده استیخود برگز رایروافض را ب یه خط مشک یسکجعل از  و ن دروغیا

را دروغ نزد روافض از محاسن است نه از یز. ستیدگاه من مستبعد نید
 یمبنا یجانیت یه آقاکد یمباحث خواھد د جریانمحترم در  خوانندهب!؟ یمعا

 . بنا نھاده است ییزا  رتیح و تضادذب کتابش را بر ک
مسامعھم وھم متثاقلون  یعل کرر ذلیک: دیگو یم شه صحابهیعل یجانیت -۴

 اعزام و رایبآنان را  ج رمکرسول ا یعنی. فعلونیادوا کروا بالجرف وما کعسو
 و دردادند  شانن یسست شو صحابهرد ک تاکیدس ش اسامهیت در جکشر

 . »نندکن یه چنکخواستند  یردند ولک جرف تجمع
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ن یا سوالن ینوشتند؟ پاسخ ا چه جریانن یدر خصوص ا مورخان سندگان ویاما نو
ش یروز شنبه پ، دادین رویا. دیش اسامه را اعزام داریج، ردک امر ج رمکرسول ا«: است

 خدا یخانه رسول الله رفت تا از و و درشنبه آمد یکروز س آمد ـ بعد حضرت اسامه
س اسامه یوقت. نکت کجھاد حر رایصبح ب: به او گفت ج رمکرسول ا. ندک یحافظ

 له رسوکد یبه او اطالع رس، ردک امرج شدن یبس رایرا ب و مردمرد کقصد رفتن 
 یزین چیش از این باره بیدر ا و نویسندگانن یمورخر یسا. در حال نزاع است جرمکا

 و براحتیش آسان است رایه ھر گونه دروغ بکت شده) ین مرد (ھدایاما ا اند هننوشت
م کح رایصحابه در اجه کشده است  یبه دروغ مدع. دیگو یمه صحابه دروغ یار علیبس

 و براحتیه بدون واھمه ک یسکد یبدون ترد. دادند شانتھاون ن و یسست ج رسول الله
ن یزم یرو یھا انسانن یه بھترک ج ن قباحت بر صحابه بزرگوار رسول اللهیا و باتمام 
پرتگاه  و درار دور یت بسیه از ھداکمان است ن مردیگمراه تر و ازا، دیدروغ بگو، بودند

 . قرار گرفته است والله المستعان یکیرو تاره یت
بودند؟ در پرتو  یسانکچه س اسامه ین در مورد فرماندھیه معترضکنیاما ا -۵

ن یاد در یترد یجا و ھیچشود  می روشن یما به خوب رایمباحث گذشته ب
ھرگز در مورد  شصحابه و بزرگان و انصارن یه سر شناسان مھاجرکست ین

راد ین خصوص ایه در اک و آنانیمعترض نبودند س حضرت اسامه یفرماندھ
 یه آقاکر (یاث و ابن یطبر. ر معروفیغ ند ناشناخته وبود یافراد. گرفتند

ه ک یآنانه ک اند دهرکح ید) ھر دو تصرنک یماستدالل  شانیا سخناناز  یجانیت
ن یمنافق، ردندک یدراز و زبانمعترض شده س حضرت اسامه یدر باره فرماندھ

و  مورخاناز  یکیاقل  بودند حد یم ج اگر معترضان از اصحاب رسول الله. بودند
آغاز سخنم به  و درتابم ک ابتدادر . کرد می تب خود نقلکن را در یا محدثان

از جمله اصحاب  یچ حالین در ھیه منافقکردم کن روشن یقی طور قطع و
ه کم یدان یمن یقینجا به یا و از سپاس ـ ر وکخدا را ش. نبودند ج رسول الله

 یزین چیبودند از چن یت الھیه مورد رضاک ج رسول الله و عادلاران با وفا ی
 حول و یجانیت یه آقاک یبوتکعن یان تمام تارھیا بنابر. ار بدور بودندیبس
بودنش  اساس یب از ھم گسسته و و پودشتار ، ده بودین داستان تنیوش اح

 . اظھر من الشمس است
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 یمصادر ش را به منابع وسخنان یجانیت یقاه آکست ین نیل عمده اکمش -۶
و ل عمده که مشکبل، کنند می یھوادارانش را نف ر او وکه از تفکد دھیمنسبت 

در  و تناقض ییاز تضاد گو شب صحابهیان معایه او در بکن است یبزرگ ا آفت
را او بر یز. است یبیار عجیبس یرده دچار سرگردانکاستفاده  و تجزیهل یتحل

نسبت به س رکحضرت ابوب آنان راس و در شه صحابهکن باور است یا
ده یبنابر عق. زبان طعن گشودند ج ه رسول اللهیعلس حضرت اسامه یفرماندھ

 یآر. نبرده است یته در گذشته پکن نیبه ا یسک یجانیت یور خود آقاو با
ن یدر ا یجانیت یھدف آقا و آخرینن یمام مقصد اوله تک رسد  یم ن به نظریچن
زبان طعن ھا  آن یالب در ال بتواندند تا کرا تالش  یه مواردکن است یا، هیقض

ا یقضا یایزوا ب وجوان و ازه اکنجا است یا. دیابگش ج ه صحابه رسولیرا عل
ه یرا عل یمورد بتواندتا کند  می یابیرا ارزھا  آن نییپا باال و و از دیگو یمسخن 

اگر موفق به . رداویخود بدست ب رایب یو فکر یغاتیتبل یرده غذاکدا یصحابه پ
 ر ویه دست به تزوکندارد  یالکاش چیش ھرایب، شود نمی یا ردن بھانهکدا یپ

ند تا به ک عنوانگر ید یمطلب یرا به جا یمطلب خ بزند ویتب تارکف یتحر
ن یدر ا یجانیت یه آقاکاست  یا وهین شین عیو ا. ابدیف شومش دست اھدا
افتگان) چه یت یاما اسالف گذشته او (از ھدا. بدان متوسل شده استه یقض

 ییتا بجا اند دادهخود قرار  و تفسیره را مورد نقد ین قضیز ابعاد این آنانردند؟! ک
 ین باره از آقایا و درند یزبان طعن بگشا ج ه صحابه رسول اللهیه علکبرسند 

به چه ھا  آن ردندکد یرو سف زیرا ن یجانیت م جلو رفتند وز چند قدین یجانیت
: دیگو یمن یچن »هیر الحلبیالس«سنده یبرسد؟ نو یجانیدند تا تیرس یا جهینت
ردن در کت کاز شرس رکه حضرت ابوبکنیر بر ایدگاه روافض دایله دین وسیبد
شما روشن شد  رایرا بیز. شود می مردود شمرده، ردکتخلف س ش اسامهیج
چون رسول . ردکت نکشر ج رمکخود رسول ابنابر دستور س رکه حضرت ابوبک

ن در یت مسلمو اماماقامه نماز جماعت  رایبود تا ب ردهک امربه او  ج الله
ش ین از جیمتخلف ج ه رسول اللهک یجانیت یقول آقا نیھمچن. نه بماندیمد

الفاظ لعنت  یتیچ روایرا در ھیز. ز مردود استین، رده استکرا لعنت س اسامه
ن گروه یات او تناقضتضاد  یمشاھده فرمود، خوانندهر براد یا. ر نشده استکذ
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ه او در مورد ککنند  می را متھمس رکحضرت ابوب یگاھ آنان. منحرف را
ش بوده یافراد ج و ازاه کنیا یعنی. ن بوده استیمعترض جزس اسامه یفرماندھ
تخلف نموده س ش اسامهیت در جکشر و ازه اککنند  می ادعا یگاه وقت است و

ه روافض کست یچ ج رمکرسول ا ین صحابیگناه ا: مپرس  یم نون منکا. است
ق را وارونه جلوه یحقا، کنند می خ را دگرگونیردن او تارکمطعون  رایب
نند؟ کاو را متھم  بتوانندند تا ریگ یم استھزاث را به باد یحد و روایاتند دھ  یم
ار کآش شانیھا  گفتهضعف ، اند ضینق ضد و شانیھا  گفتهه کند دان یمن آنانا یآ

تمام شود منجر به  شان ه به نفعکنیا یبجا آنانح یصح موضع نا است و
 و بررسیدر نقد  یجانیت یه آقاکم دان یمن یقیشده است؟ من به  شانضرر

 کیمسل ھای گرایشاز ، ندکستفاده ه از عقل خود اکنیا یخ بجایتارھای    دادیرو
 .رده است!!کخود استفاده  یمشرب و

 ج امبرین گونه برخورد با پیا: دیگو یمخود  یھا ییاوه گویدر ادامه  یجانیت یآقا
ن یست؟! ایچ ج خدا و رسولخدا  شانن جسارت در یا: نمک سوالتا کند  می مرا وادار

آرزومند  است و و مھربانوف ور مومنانه در حق ک یامبریاز پ ینافرمان ان ویعص
من  رایان بین عصیرامون ایپ یمقبول ه معقول ویچ توجیچرا؟ ھ، است آنان یسربلند

 ست؟ یس قابل تصور نکچ یھ رایه بکست ھمان گونه یقابل تصور ن
 : میگو یم
ق یه حقاکست یان نیعص ن جسارتیا، و عصیانن جسارت یتر از اآور شگفتا یآ

گشودن زبان طعن  راینه بیشود تا زم یه امت دروغ پردازیعل، وارونه جلوه داده شوند
فراھم شود؟ به ، ردندک یه او را ھمراھک یارانیھمان ، ج رسول الله یبه اصحاب گرام

و با بذل جان ، ردندکعت یب ج ه با رسول اللهکرا  یسانک توان میچگونه ، خدا سوگند
جھاد ھای  هکدر معر، ردندکدفاع  یرده از وکرا نصرت  ج رسول الله روانو  و روح مال

اد ی یرا از وز یھر چ، ردندک یبا او زندگ، ن عمر اویشتریدر ب، او بودندت یدر مع
به  و تھمتدر واقع طعن  و تھمتن طعن یا ایطعن گشود؟ آ و زبانرد کمتھم ، گرفتند
وادار به آنان را  هک یتیترب، آنانح یت صحیترب و ازه اکنیر بر ایدا، ستین گروه نیمعلم ا

 یو عصیانن یبزرگتر از ا یا جسارتی؟! آعاجز بوده است، ندک یاز مرب و اطاعتاحترام 
ردن ک و مطعونالله متصور است؟! بعد از متھم  و رسولن در حق الله یبدتر از ا
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گر ید یزیامت اسالم چه چ رایگر بید، حافظان سنت رسول الله تاب الله وکن یحامل
مانده گر نزد ما نید یزیپوچ روافض چ و عقیدهار کاف جزم نک یمر کمانده است؟! ف یباق

 .!!اھا استیآن اعماق در رایو و دراست 
ه از کدادھا را ین گونه رویه اکن است یعادتم بر ا«: دیگو یم یجانیت یدر ادامه آقا

ھا  آن و بهسپرده  یبدست فراموش، کند می را مخدوش شرامت صحابهک و نزدیکدور 
از  و محدثان مورخانه تمام ک یردن به حوادثکتوجه ن و یاب یذکاما ت، نمکتوجه ن

 . »ستین نکردند ممکاتفاق ھا  آن در مورد و سنیعه یش یعلما
ه یعل یجانیت یآقا. ه اندازدین آسمان من سایه بر اکدام آسمان است ک، یآر
د خود را خواھ یمسپس . ددھ یمادامه  دروغ ھایش و بهد یگو یمدروغ س یصحاب

در دروغ  و بعدنم کباور ندادھا را ین گونه رویه اکل ھستم یما: دیگو یمند؟! کب یذکت
اھل سنت بر  مورخانه ککند  می رده ادعاکد یرا سف یتین گگویاتمام دروغ یگفتن رو

ن یادر خصوص  را  مورخاندگاه ید، یگرام خوانندگاناو اتفاق دارند!!  یھا دروغصحت 
ه جناب ک یینارواھای   تھمتاز  شت صحابهاءو بر و عدالتم یردکان یشما ب رایا بیقضا

 . از آن خداوند است و احسانمنت  .. .دیظاھر گرد »رده بودک عنوان آنانه یعل یجانیت
 نم وکه منصفانه قضاوت ک ام هبست و پیمانبا پروردگارم عھد : دیگو یم یجانیت یآقا

ل یمخالف با حق قا باطل و رایب یارزش و ھیچندھم  شانن یتعصب مذھب نیتر مک

قل احلق «: فرمود ج الله و رسولتلخ است  حق: گفته شده استکه  چنان ھم، نباشم

ه به ضرر تو تمام ک(حق را بگو ھر چند  »ً◌ قل احلق ولو كان مرانفسك و ولو كان عىل
ه کن است یه این قضیحق در ا: دیگو یم یجانیه تلخ است) تکحق را بگو ھر چند ، شود

 امر د ازیترد یب معترض بودندس حضرت اسامه یه درباره فرماندھکآن دسته از صحابه 
 یتاویلو  کچ گونه شیه ھک یحیبا نصوص صر و ھمچنینردند کمخالفت  شانپروردگار

چ یھ و عصیانن تخلف ی(صحابه) در ا آنان. دندرکمخالفت ، شود نمی رفتهیپذھا  آن در
، صحابه بر آمدند و کرامت یبزرگه در صدد حفاظت ک یسانکه کنینداشتند مگر ا یعذر

ھا  هلین حیم چنیھرگز تسل و عاقلآزاده  انسان وشوند  یجھر مویغ یمتوسل به عذرھا
ا ینفھمد  را  آن وند کن کرا در یه سخنکباشد  یسانکه از کنیمگر ا، شود نمی و دسایس

حرام  ان فرض واجب االطاعه ویه مکباشد رده کور کور او را چنان که تعصب کنیا
و ن خلفان متیا رایب یموجھردم تا عذر کر کار فیبس. ل نباشدیقا یزییتم کواجب التر
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 . )١(نداشت یشه سوداندی ور کن فیا ینم ولکدا یگران پعصیان
منصفانه قضاوت  ه عادالنه وکبسته  و پیمانه با پروردگار عھد کش ین ادعایا، یآر

بودن آن  و بیھودهدرباره بطالن  آنانم تا خود یارسپ یم محترم خوانندگانند را به ک
 م پروردگار مخالفت نمودهکبا ح شاز صحابه یه (بعضکاو  ین ادعایاما ا. نندکقضاوت 

 و آنانوجود ندارد ھا  آن در یتاویلو  کش یچ جایه ھکردند ک یچیسرپ، صنصو و از
 ی) دال بر جھالت وب. نداشتند یه عذرچ گونیھ و عصیانن تخلف ی) در اش(صحابه

گاھ یعلم یبضاعت م پروردگار مخالفت کبا ح شصحابه و چگونه کیوگر نه . اوست یوآ
ا ی و تردیدی کش و ھیچمخالف شده ھا  آن یه با محتوک یصنصواند  و کدامنمودند؟! 

حضرا  ج رمکه رسول اکن است یز چنین جریانوجود ندارد؟ اصل ھا  آن در یتاویل
او معترض شدند  یدرباره فرماندھ یا وعدهرد کر منسوب کلش یرا به فرماندھس اسامه

معترضان از موضع خود منصرف شده  و ایناره سخن گفتند ن بیدر ا ج رمکا و رسول
از امور به  یاریثرت در بسک و بهبارھا  شصحابه. ردندکاطاعت  ج رسول الله و از

گاه شوند یم قطعیتا از تصمکردند  می مراجعت ج امبریپ رسول  میه تصمک یوقت. او آ
 امره تمام مردم از ین قضیو در ا. ردندکت یتبع یشد آنگاه بال درنگ از و یقطع ج الله

در صدد بر آمدند تا عذر  یاریه (بسک یجانین گفته تیردند ـ اما اکت یتبع ج امبریپ
در  یا عاقل آزاده و ھیچنند! کدا یسلف صالح پ و شرامت صحابهکحفظ  رایب یموجھ

ن از یا، به خدا سوگند ؟!د)ریپذ یمن باره نیرا در ا یعذرگونه چیھ، یطرایچ شیھ
ه ککند  می رکف، خوانداو را ب سخنانن یس اکاوست!؟ ھر  یھا گفتهن یترآور  شگفت
ن حال چه یبا ا. مردم بودند ین قشرھاینادان تر و از قیقطاع طر، ھزناناز ر شصحابه

ق) یقطاع الطر ھزنان و(ررامت کحفظ  راید تا بدھ یمبه خود اجازت  و چگونه یسک
ند؟! خداوند رفض که یتوجآنان را  ردارک یردن عذر لنگکدا یتا با پ در صدد براید

ز ین و آنانت حضرت حق بودند یه مورد رضاکم راکا صحابه یھا را نابود گرداند ـ آیرافض
 یھیاز چه توجین نیدارد؟! ا آنان یبزرگ رامت وکاز به دفاع از ین. بودند از حق خشنود

ت یاظھار رضا آناناز ، ردهکدفاع  آنانم یتر از حرو بره خداوند بزرگ کحال آن، دارد
ل یطف و به. داده است یگواھ آنان ایمان و عظمتو بودن یکباره نو درنموده است 

                                           
 . )۱۴۱-۱۴۲ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۸۸ت ص (یاھتدثم  -١
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 یاھال تمام مردم و. رده استک یم خشنوداعال آنانامبرش از یپ شصحبت صحابه
به  اند دهیفتح گرد آنانتوسط  در آنجا نھاده شده است و آنانون میه قدم مک ییشھرھا

ن احمق ینون اکا و کرامتن ھمه فضل یبا ا، یآر. اند داده یگواھ آنان ایمانعظمت 
 رایه بکد داده یتوح و فرزندانرا بخورد  و اکاذیبین سفسطه ید چنخواھ یمنابخرد 

 .ن آزاده؟!عاقالو ست چه برسد به خردمندان یقبول نقابل  آنانن یتر ودنک
 : دیگو یم یجانیجناب ت
ن یمعترض: ندیگو یم آنان. ردمکت ن قراخلفاه متیاھل سنت را درباره تبر یعذرھا

 یشاندر اسالم سابقه درخ، ش بودندیاز بزرگان قرس حضرت اسامه یدر مورد فرماندھ
 یبلندو سره موجب رشد کھایی  جنگ در یو. ودار بکتجربه  یب جوانی و اسامهداشتند 

بودنش موقع  جوانل یبه دل. نبود یکشر و حنیناحد ، بدر، مانند. اسالم بودند
وخ یه شکن است یچن انسانشت و سر. در اسالم نداشت یسابقه چنداناش  یفرماندھ

م شدن در برابر یطبعًا از تسل وکنند  می ھا اباتر کوچکردن از ک یرویاز پ و بزرگان
 و از معترض شدندس اسامه یدر مورد فرماندھ آنانلذا . ت دارندیراھک ناناوجفرمان 
 یجانیت. ندکش منسوب یگر از بزرگان صحابه را به جاید یسکخواستند  ج رمکرسول ا

ه ک یچ مسلمانیھ رایو بندارد  یشرع و یه عقلیچ گونه توجین عذر ھیا: دیگو یم
را  یھین توجیچنه کان ندارد کداشته باشد ام ییام آن آشناکحو با خوانده را  قرآن

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿: دیفرما یمرا خداوند یز. ردیبپذ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَما
ْ ٱفَ   ه او منعکآنچه  و از دیریبپذکند  می امره رسول به شما کآنچه را «. ]٧الحشر: [ ﴾نَتُهوا

ُ ٱَوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمنٍَة إَِذا قََ� ﴿. »دینک یدار خود، کند می ن  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
أ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ۡ�َِ�َةُ ٱيَُ�وَن لَُهُم 
َ
َ ٱِمۡن أ بِيٗنا ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

ه چ گونیھ و رسولشم واراده الله یدر برابر تصم یمومنا زن یچ مرد یھ«. ]٣٦األحزاب: [
قرار گرفته  یدر پرتگاه گمراھ ھمانا، ندکان یعص و رسولشس از خدا کھر . ندارد یاریاخت

 . »است
 یک، هکنیر بر ایطلبم دا یم تو را به مبارزه: میگو یمت شده) ین (ھدایبه ا، یآر

ر شده کدر آن ذه یتوج و اینن اعتذار یه اک یدھ شانسنت را نمنبع از اھل  مصدر و
را در یز. یرا از منابع اھل سنت ارائه دھ ین اعتذاریچن یتوان میتو ھرگز ن و، باشد

ش در مورد یان قریاع و شاز بزرگان صحابه یکچ یه ھکد یان گردیز بیمباحث گذشته ن
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 یزین چیتب خود چنکز در ین یا محدثی مورخچ یھ. معترض نبودس اسامه یفرماندھ
و دفاع نموده  آناننه اھل سنت از ن مطلب چگویبا توجه به ا، را نقل ننموده است

و ن اعتذار یچن: دیگو یمند؟! او نک یماظھار  آنانت را در مورد برا یھیتوج چنین
دام که را در ین توجیه اک بدھد شاند به ما نیاست با یه مدعکاو ، ام خواندهرا  توجیھی

گفتن  و از دیوت نماکد سیبا، صورتن یر ایغ و درمنبع ومصدر مطالعه نموده است؟ 
 . دینما یدار خود ینیدروغ سخنانن یچن

 : دیگو یمش یھا ییگو اوهی ی در ادامه یجانیت یآقا
فه دوم یه خلکم ینیب  یم، مینک یابیارز و یه را با دقت تمام بررسین قضیااگر «
از وفات رسول ه بعد کرا او بود یز. فا نموده استینه این زمینقش را در ا نیتر بزرگ

را معزول س خواست تا اسامه یو و از ) آمدسرکفه اول (حضرت ابوبینزد خل ج رمکا
 . ندکش منسوب یرا به جا یگریرده دک

 ینم در حالکچگونه من او را عزل . ندیت بنشیمادرت به عزا: به او گفتس رکابوب
جانب الله به  ه ازک یرده است؟ چرا عمرکمنسوب  یاو را به فرماندھ ج ه رسول اللهک

ه کدر آن نھفته است  یه سّر کنیا ایرد؟ کن کقت را درین حقیا، شود می او الھام
رامت عمر آن کن قصدًا بخاطر حفاظت از یمورخه کنیا ایاند  ن متوجه آن نشدهیمورخ

غلبه «را به  »ھجری«گونه عبارت  و ھماناست  آنانوه یه شکطور ھمان. اند ردهکپنھان 
 . ردندکل یتبد »الوجع
 یفیت ضعیروا، رده استکنقل  را  آن یجانیت یه آقاکت ین روایا: مید بگویبا، یآر
ضعفا  جزاو را  یلیعق. وجود دارد یف بن عمر الضبیچون در سلسله رجال آن س. است

. است یاو مانند واقد: دیگو یمزان االعتدال) درباره او یدر (م و ذھبی. قرار داده است
 تیگر از رجال مجھول رواید یجمعو یجابر الجعف، د بن عمریعب، روهاز ھشام بن ع

از  کینصر بن حماد العت، یعیابومعمر القط، جباره بن مفلس. است یاو اخبار. کند می
 ییحین از یعم: ف استیضع، در باره او گفته است ییحیعباس از . اند دهرکت یروا یو

. است کمترو: ابوحاتم گفته است. ستیثقه ن یعنیـ  یس بشیدرباره او گفته است ل
ر کاتش منیاغلب روا: گفته است یابن عد. متھم به زندقه است: ابن حبان گفته است

 توان میگز نو ھرف است یث ضعین حدیه اکم ید بگویلذا در درجه نخست با. )١(ھستند

                                           
 . )۲۵۵) ص (۳۴۳۷رقم ( ۲ج  یزان االعتدال للذھبیم -١
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 یجانیه جناب تکنیًا ایثان. رفتیحجت پذ ل ویدل عنوانبه س ه حضرت عمریعل را  آن
 را  آن یجانیت یه آقاکث ین قسمت حدیا. رده استکر نکث را ذیحد و مھمبخش عمده 

س به دستور خود اسامهس ه حضرت عمرککند  می را روشن امرن یرده است اکپنھان 
ن آمده یث چنیدر حد. ندکرا معزول س ه اسامهکخواسته بود س رکاز حضرت ابوب

َساَمُة بِانلَّاِس «: است
ُ
ِذنْهُ : ُ�مَّ قَاَل ِلُعَمرَ ، فََوَ�َف أ

ْ
ِ فَاْستَأ  َخِليَفِة رَُسوِل ا�َّ

َ
َذْن يِل ، ارِْجْع إىِل

ْ
يَأ

رِْجَع بِانلَّاِس 
َ
ْن أ

َ
ِ َوثَِقِل ، فَإِنَّ َميِع وُُجوَه انلَّاِس وَْحَدُهمْ ، أ َوال آَمُن ىلَعَ َخِليَفِة رَُسوِل ا�َّ

 
ْ
ْ�َقاِل ال

َ
ِ َوأ   ُمْسِلِم�َ ـرَُسوِل ا�َّ

ْ
َفُهُم ال ْن َ�تََخطَّ

َ
ُ�ونَ ـأ میان س اسامه«: ترجمه. )١(»ُمرْشِ

برو ) سحضرت ابوبکر( ج نزد خلیفه رسول الله: گفتس مردم بلند شد بعد به حضرت عمر
. اگر من بروم. اند هچون سران قوم با من ھمرا. وي بخواه که مرا اجازت بدھد تا برگردم و از

و  ج رسول الله و متاع و مال ج بر خلیفه رسول اللهاین احتمال وجود دارد که مشرکین 

 . »غارت ببرند مسلمانانسایر 
بر  یگریل دیده است تا دلرکتمان کث را ین بخش از حدیا، یجانیاما جناب ت

خود ھمواره  و انصافردن عدالت کمستند  راید! او بیافزیمنصف بودن خود ب و انصاف
را در صف س او حضرت عمر. زند یم یعلمھای  انتین خیدست به چن شه صحابهیعل

 یو نادانه بخاطر جھل ککند  می را نقل یاتیاو ھمواره روا. ددان یماران کمقدم خطا 
، گریات دیروا و از دش ھستندیمقاصد پل تاییدر جھت ات دین روایاکند  می رکخود ف

 یت حضرت عمر در طبریه رواکنون روشن شد کرا ایز. کند می یچشم پوش و ضاغما
ن یا یت طبریرا در روایز. رده استکر کذ یجانیه جناب تکاست  یتیر از آن روایغ
ه بخاطر مرتد شدن کبود بلس خواستار معزول شدن اسامهس ه حضرت عمرکست ین

 یجانیاما جناب ت. داشتند یا ن خواستهیه چنکبودند  مسلمانانب اغل، از مردم یا عده
چ یث ھین حدیرا در ایز. استرا بسته  ھا چشمث ین بخش از حدیا ایث ین حدیر اکاز ذ

 یرفتنیباز ھم پذ. شود نمی دهیدس عمر و حضرتس رکحضرت ابوب رایب یو عیبنقص 
س اسامه ین نقش را در اعتراض نسبت به فرماندھیشتریبس ه حضرت عمرکست ین

 و رسولن را رد نموده یعترضدگاه میه دکبود س ن حضرت عمریرا ایداشته باشد ز
 یجانیه جناب تکر است کسته ذیز شاین مطلب نیا. قرار داد امر جریانرا در  ج رمکا

                                           
 . ۱۱سنه  ۶۴۶ص  ۲ج  یالطبر -١



 ١٠٥   باب دوم

  آن وستوده رد نکذ یتنفس ش اسامهیه جکرا س رکن موضع حضرت ابوبیتابش اکدر 
 یجانیه جناب تکاما ھر زمان نجا رد شده است یخاموش از ا ر نشده است وکمتذ را

ل القدر یجل ین صحابیبه ضرر ا را  آن تواند میه کند یدادھا را ببیاز رو یا گوشه
، یآر. دساز یم یبزرگ جلوه داده مزعوماتش را بر آن مبتن را  آن، قرار دھد یمستند

ـ عليه من اهللا . است ینجایت یر منصف بودن آقایغ ر عادل ویر بر غیدا یگریل دین دلیا

 ـ ما يستحق 
ه روز پنجشنبه ک ین صحابیار در شگفت ھستم از ایبس: دیگو یم یجانیجناب ت
و . ردندک) ییاوه گوی( »و ھذیانھجر «را متھم به  یو را به خشم آورده و ج رسول الله

م خود به کات محیتاب الله در آکه کحال آن »است یافکما  رایتاب الله بک«: گفتند

َ ٱإِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿: دیگو یمن یچن آنان ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  .]٣١آل عمران: [ ﴾�َّ

نازل  یبر و قرآنه ک یسکند از دان  یم قرآنشتر عالم یخود را ب آنانه ک دیآ یمبر  نیچن
ست دو روز قبل و درز ین حادثه درد انگیوز بعد از اه فقط دو رکبودند  آنان، یآر. شده

حضرت  یمورد فرماندھ و درشتر به خشم آوردند یاو را ب ج رمکاز رحلت رسول ا
 و صاحبمار یب لبت اویدر ساعات مص ج رسول الله. ردندکاطاعت ن یاز وس اسامه

رده ک یچیه سرش را باند پک یبت دوم ناچار شد در حالیلحظات مص و درفراش بود 
زان یدو نفر خود را آو یھا شانهان یه مک یحال و درش انداخته بود یرو و چادریبود 

رون آمدن از خانه یبعد از ب. دیایرون بیب از خانه، خورد یم شکن یش بر زمیپاھا رده وک
رد تا به کد خداوند آغاز یتوح ثنا و ف برد ـ سخنش را با حمد ویبر تشرمن یباال

ه کس اسامه یفرماندھ جریانبعد در مورد . دیگو یمان نیه او ھذکن بفھماند یمخاطب
  ءبارز دریه در گذشته نکر شد کمتذ مطعون شده بود سخن گفت و آنانرف از ط

ا شما بعد از یدآور شد آو یابوده است  یین زمزمه ھایز چنین پدر اسامه، دیز یفرماندھ
ه کنیا اید یگو یم »انیھذ«امبر شما ید پینک یمر کنون فکا، رادات چھار سال گذشتهیا

  )١(د؟یگو یمد چه دان یمه نکرده است کغلبه  یچنان بر و یناراحت
 یه بجاکد یگو یم یسخنان، را او اغلبیدر شگفت ھستم ز یجانین تیمن مدام از ا

ن یدگاه معترضیرون آمد تا دیاز خانه ب ج رسول الله یوقت. انجامند یم انشیبه ز، سود
در  آنانه کادآور شد ین به صحابه یبر ا و عالوهند کرا رد س اسامه ینسبت به فرماندھ

                                           
 . )۱۴۵-۱۴۶ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۹۰ت ص (یثم اھتد -١



 بلکه گمراه شدی     ١٠٦

ن یا سوالز معترض بودند! ینس دیز یعنیس پدر اسامه یز نسبت به فرماندھیگذشته ن
 ھا یرافضه به قول ک( یا نوشتن نامه بارهن موقع دریدر ا ج رمکه چرا رسول اکاست 

آور  ادی داد یمنجات  یه امت را از گمراھکگرفت)  را  آننوشتن  یجلوس حضرت عمر
العاصم من الضالله)  مر(اال را  آنه روافض کطالب  یبن اب یت علیوال یعنینشد؟؟؟! 

ان یقرطاس در آن موقع م  مسالهند اگر ناوخ ی) میاز گمراھ نجات دھنده امت یعنی(
با توافق  و آنانش آمد یرده بودند پکتجمع  ج امبریه در خانه پک شآن عده از صحابه

در برابر  ج ن وقت رسول اللهیاما اکردند  می را از نوشتن آن منع ج خود رسول الله
ا چرا درباره یسد؟! یه آن نامه را بنوکرد کن امر آناناز  یکیبه  یچرا حت، ھمه مردم بود

ادآور نشدن رسول ینگفت؟  یزیشفاھًا چ یحتطالب به صراحت و یبن اب یت علیالو
ن ینه چن رده بود وکاو را منع  یسکه نه کنیاست بر ا یل روشنین باره دلیدر ا ج الله

ادآور نشد ی ج امبریپ«: دیبگو یجانیاگر جناب ت. نندکرا منع  یه وکشده بود  یتوافق
پس خروج : مید بگویدر جواب با. کنند می رد ج امبریقول پ آنانه ک دانست یمچون 

رجالن بني رجلني و يتهاو ةدثراً بقطيفم سأرمي) معصب الأيب وأفداه (« ج امبریپ

شده بود  یچیه سرش باند پک یحالدر  ج امبریرون آمدن پیب یعنی( »رضان يف األختطّ 
خورد) چه  یم شکن یزم یش رویه پاھاکدو نفر  یھا شانهان یده میپوش چادرو 

. راد خطبه پرداختیرون آمد و به ایب ین حالتیدر چن ج امبریپ یداشت؟ آر یسود
  بارهدرآنان را  گذشته اعتراض و دررد کرد س اسامه یفرماندھ   دربارهآنان را  اعتراض

ت یواقع )ةلضاللالعاصم من ا مر(األ، نوشتن نامه جریاناگر آن . ر شدکپدر اسامه متذ

را به  و مردم شد یمر کمتذ را  آن ج امبریقطعًا پ، بود یم تیاھم رایدا و یاداشت 
 یار روشنیل بسیدل جامبریار توسط پکن یانجام ندادن ا. نمود یشدت متوجه آن م

به  مامور ج ه رسول اللهکنبود  یتابت از جمله امورکه موضوع کنیر بر ایاست دا
مهتدي ـفأقول للتيجاين ال«. ار داشتیاخت بارهن یدر ا ج امبریه پکغ آن شده باشد بلیتبل

ن یا، یھواداران و و یجانیت یآقا، یآر. »هاهي بضاعتكم ردت إليكم: مهدينيـشيعته الو
 . ه به شما بر گردانده شدکه شما یبود سرما



 
 

 

 : باب سوم
صحابه را مورد مذمت  قرآنه ینکر بر ایدا یجانیبر گفته ت ینقد

 قرار داده است

م دان یمز الزم یقبل از ھر چ ...«: دیگو یمن بحث یا در آغاز !ت شدهیھدا یجانیت
ه کرا ستوده است  شآن عده از صحابه، یمتعدد یه خداوند سبحان در مواردکم یبگو

 و رسولالله  یصرفًا بخاطر خشنود بر وکت گونه غرور وور از ھرو بد ازو چ طمعیبدون ھ
ھر حال تابع فرمان  و درردند کاو اطاعت  امراز ، ردندکمحبت  ج امبریبا پ ج الله

رده ک یاظھار خشنود آنانه خداوند از کاست  یسانکن ستودن مربوط به یبودند ـ ا
ه از کاست  یسانکژه یو، ن مرتبهیحقًا ا. اند دهخود خشنود بو یخدا ز ازین آنان

از  شن دسته از صحابهیا. ده باشندیترس شانت پروردگاریاز معص یعنی شانپروردگار
، ج امبریبا پ شانخوردو برموضع ، با توجه به موقف مسلمانانه کبودند  یسانکجمله 

اعتراف  آنانبه عظمت ، ددنیمحبت ورز آنانبا . شناختندآنان را  یواقع و منزلتقدر 
ن دسته یسخن من مربوط به ا: دیگو یم یجانیت. ردندکاد ی آنانت از یرضا و با. ردندک

ھمانطور که . باشد نمی ھستند و سنیعه یل شیتجل ه مورد احترام وک شاز صحابه
 لعن و و موردم ارتباط ندارند با آن دسته از صحابه که بنفاق شھرت داشتند سخنان

البته موضوع سخن من آن عده از . سنی بودند اعم از شیعه و، مسلماناننفرین تمام 
 موارد یدر برخ قرآن(!!) واند دهرکاختالف  آناندرباره  مسلمانانه کصحابه ھستند 

از خود آنان را  یدر مناسبات متعدد ج الله و رسول. رده استکد یتھد ه ویتنبآنان را 
 و سنیعه یان شیاختالف م، یآر. ته استبر حذر داش آنانخود را از  و یاداشته بر حذر 

 . )١(»دباش یمن گروه از صحابه یدر مورد ھم
از صحابه اتفاق  یبعضدر مورد  و سنیعه یه شکند کمود ناوقصد دارد  یجانیت یآقا

ز ین آنانن بر منافق بودن یقیه فرکھستند  یان صحابه گروھیه از مکو ایننظر دارند 

                                           
 . )۱۶۱-۱۶۲ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۹۸ت ص (یثم اھتد -١



 بلکه گمراه شدی     ١٠٨

از  یاھل سنت مربوط به گروه سوم عه ویان شیالبته اختالف م. اند متفق القول
ا دست به تجاھل عارفانه زده است یرده کفراموش  یجانیت ید! آقاباش یم شصحابه

ه تمام کند بلریپذ ینم شرا درباره صحابه یمین تقسیه اھل سنت اصال چنکنیر بر ایدا
 . نددان یمرا عادل  ج ران رسول اللهو یااصحاب 
چ یھ یجا است و آنانن یاھل سنت از اصول د (عادل بودن صحابه) نزد امر و این

و عه یه شکنیر بر ایدا یجانیت یقاآ یلذا ادعا. در آن وجود ندارد و اختالفگونه بحث 
. ننده او استک و رسوان باطل یتخم وھم و، اقسام صحابه اختالف دارنددرباره  سنی

 یول. شوند نمی نزد اھل سنت از جمله صحابه محسوب یطرایچ شیدر ھ منافقاناما 
م یدسته تقس را به سه شه صحابهکنید جز اریپذ یمن یلیچ دلیاصال به ھ یجانیت یآقا
ن یمباحث خود بر ا اثنادر  یجانیت یه آقاکنیاست ا یشگفت تعجب و یبس یجا. ندک
م یاما او در تقسکند  می ن رجوعیقیمصادر فر ه به منابع وکرده است ک تاکیدته کن

 وخود قرار داده است  یگفتگوھا و محور کمالعه را یدگاه شیفقط د فقط و شصحابه
 یرا بسو یقرآنصوص رفته است تا جھت نیمباحث خود پذ یز اصلکمر عنوانبه  را  آن

سنت را در اھل  و دیدگاهند ک تاویلو ر یرا تفسھا  آن ل خودیطبق م خود گردانده و
 !؟انصافن ین بر ایآفر. سره پشت سر انداخته است یک و یلکمورد صحابه بطور 

 استدالل، نامد یه انقالب میآ را  آن وه اکه ین آیدر درجه اول از ا یجانیت یآقا

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿کند  می ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ۗ َوَسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱا ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ل�َّ
ز یامبران نیپ یقبل از و. ستیش نیب یامبریجز پ ج محمد«: ترجمه. ]١٤٤آل عمران: [

، س به عقب بر گرددکھر . دیگرد یمشته شود شما به عقب بر کا یرد یا اگر او بمیآ. اند گذشته

. »ر خود را پاداش خواھد دادکخداوند بندگان شا. برساند تواند مین خدا نیبه د یھرگز ضرر
ه صحابه بعد از وفات ککند  می داللت و روشنار واضح ین بسیا یجانیبه قول جناب ت

ھمانگونه که از . ثابت قدم خواھند ماند آناناز  و تعداد. ندگرد یمرسول الله به عقب بر 
چون . ر نموده استین تعبیرکرا به شا کرا خداوند آن تعداد اندیز. میایداین آیه بر 

َوقَلِيٞل ّمِۡن ﴿ ن مطلب اشاره داردیز به ھمین یگریه دیآ. اند دهبو کن ھمواره اندیرکشا
ُكورُ ٱِعَبادَِي  ز مورد یه بدان اشاره خواھد شد نک یثیمطلب در احاد نیا. ]١٣سبأ: [ ﴾لشَّ

 . قرار گرفته است تایید



 ١٠٩  باب سوم: نقدی بر گفته تیجانی دایر بر اینکه قرآن صحابه را مورد... 

  یجانیت یرامون استدالل آقایپ ینقد
ر یتفس ه با اصولکالزم است ، دیبر آ قرآن یھا هیر آیه در صدد تفسک یسک رایب -۱

 یی) آشناو معانی(بالغت  و عام و خاص و منسوخناسخ ، مانند اسباب نزول
عالمه ، ر باشدیرش مطابق وھم آھنگ با اصول تفسیداشته باشد تا تفس املک

: ت است ازر در اصطالح عباریتفس ...«: دیگو یم »برھان«تابش کدر  یشکزر
اشارات  و علممربوطه  یھا صهعلم ق، ھا علم سوره، ھا هیعلم به اسباب نزول آ

علم به  نیھمچن »ھا هیبودن آ و مدنیبودن  کیبعد علم به م. ھا آن در نھفته
و علم به مطلق ، و عامعلم به خاص ، و منسوخعلم به ناسخ ، و متشابهم کمح

: اند گفتهز ین نیپا را فراتر گذاشته چن یا عده. مفسر علم به مجمل و، مقید
 و نھی امرعلم ، دیوع و وعده. حرام ه علم حالل وکاست مفسر بودن الزم  رایب

تاب ک یھا هیر آیه ناقل تفسک یسکاما . باشدز داشته یامثال را ن عبر و و علم
ن یر ایدر غ. ندکن مراجعت یمفسر یه به اقوال علماکواجب است  یبر و، باشد

در  یانجیت یآقا. نخواھد داشت یحیمصداق صحاش  یریتفس یھا گفتهصورت 
لذا او نه شخصًا . استن دو مورد توجه ننموده یاز ا یکچ یھا به ھ هیر آیتفس

س کھر . توجه نموده است ال وکن اتیمفسر یه به اقوال علمان مفسر است و
 و چنینر سفسطه خواھد بود!؟ یتفس، ر اویداشته باشد قطعًا تفس ین حالتیچن

 . ھوس صاحبان ھوا و شاناست 
آن  و از نامد یه انقالب میآ را  آن یجانیت یه آقاک آیهاما در مورد سبب نزول  -۲

نازل  یور وقتکه مذیه آک اند دهین عقین بر ایتمام مفسر، استدالل نموده است
. شته شده استکه محمد کطان ندا سر داد یجنگ احد ش جریانه در کشد 

در  یا وهین شیند با چنخواست یم وکردند  می ن اعالم را پخشیز این نیمنافق
اگر محمد : گفتند شاز اصحاب یبعض. نندکجاد یتزلزل ا مسلمانانصفوف 

آنگاه . دید؟ تا به او ملحق شویدھ  یمشما خط او را ادامه نا یآ. شته شده استک

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿: ه را نازل فرمودین آین خصوص ایخداوند در ا  َخلَۡت  قَدۡ  َوَما ُ�َمَّ
عه یبزرگ ش یاز علما یکیخوشبختانه . ]١٤٤آل عمران: [ )١(﴾لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن

                                           
 . )۱۴۳ص ( ۲ج  یر قرطبی) تفس۲۵ص ( یأسباب النزول للواحد -١
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ن سبب یبا توجه به ا. )١(نموده استن سبب نزول اعتراف یت ایه به حقانیامام
 و یصبر یب را در برابر ج ه خداوند اصحاب محمدکن است یا  هیآ ینزول معن

دست داده  آنانبه  ج شته شدن حضرت محمدکه از اشاعه خبر ک یا یناراحت
 امرن یا، شته شودکا یرد یبم ج اگر محمد. )٢(مورد عتاب قرار داده است، بود
را یز. ندکآورده است منصرف  را  آن ج ه محمدکآنچه  و از نیاز دآنان را  دینبا

امبران مبعوث یپ و سایر ج محمد. د طعم موت را بچشدیبا، ھر موجود زنده
جان  و اسالمد یمبعوث شدند تا بر توح آنانه کتا ابد زنده بمانند بل اند دهنش

لذا . ردیا بمیزنده بماند  ج خواه محمد، یاست ضرور یامررا موت یز. بدھند

ۡو قُتَِل ﴿ قرآنه یآ
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ۡعَ�ٰبُِ�مۡ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ ن یا .]١٤٤آل عمران: [ ﴾َ�َ

او  ید وقتینک یم) را رھا ج او (محمد و دیند یگرد یمچگونه بر : را دارد یمعن
ر مردم یبران مانند ساامیه پکد یدان یمه شما کشته شود حال آنکا یدر بگذرد 

 تیتبع آنان و از ندیجو یم کتمس آنانن ییآ ن ویبه د آنان روانپی و رندیم یم
ان رفته یشته شدن از مکا ی یعیبه صورت موت طب آنانه کھر چند کنند  می

ٰ َعقَِبۡيهِ ﴿ هین بخش از آیا و معنی. )٣(باشند ه ھر کن است یا ﴾َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
چ یھ، شدن از اسالم بر گردده صورت مرتد یه به صورت فرار از جھاد با کس ک

. رساند یه به خود ضرر مکرساند بل ین اسالم نمیبه د یگزند ضرر و

ُ ٱوََسَيۡجزِي ﴿ ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ اه در ر، ردندکه صبر ک یسانکخداوند به : یعنی ﴾ل�َّ
ن عمل در برابر یبا ا آنانرا یز. پاداش خواھد داد، د شدندیشھ ردند وک الله قتال

 . )٤(خداوند را سپاس گفتندنعمت اسالم 
س رکحضرت ابوب و ثباتجاعت ش، ل بر عظمتیدل نیتر بزرگور که مذیآ -۳

 ج ه موقع وفات رسول اللهکبود س رکن حضرت ابوبیرا ایز. گردد می محسوب
موقع س حضرت ابوبکر استقامتآرامش و. کرد می ارا اعالمکور را آشکه مذیآ

                                           
 . )۳۱۵ص ( ۲ج  یان طبرسیمجمع الب -١
 . )۴۵۵ص ( ۳ج  یر طبرسیتفس -٢
 . ۵۸۱ص  ۱م ج یر البن قیع التفسیبدا -٣
 ی. انکر للشویفتح القد -٤
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ت از یاکح، ده ارتدادیاو در برابر پداستقامت  ھزیمت سپاه اسالم در احد و
فوت  ج رمکه رسول اک یروز: ن قرار استیاز ا جریاناصل . عظمت او دارد

 و قصدسخن گفتند ، دندیشور منافقان، دع شیخبر در گذشت او شا رد وک
س خداوند در دل حضرت عمر بن خطاب. ردندک یافشاگر اجتماع و یبرگزار

لذا خطبه . ترده اسکرحلت ن ج رمکاه رسول کرد کدا ین احساس را پیا
 رایب یدیه در واقع تھدک ج ر بر برگشتن رسول اللهیمشھورش دا معروف و

و مختل ساخت  را  منافقانواقع قوت ن خطبه در یا. ردکراد یرا ا، بود منافقان
ه کنیبعد از اس رکحضرت ابوب. ردندکار یاخت یمتفرق شده مواضع مختلف آنان

: او گفتاب بو خطد یرا شنس حضرت عمر سخنانآمد و ، بودده یرا د ج امبریپ
 یر گواھکحضرت ابوب. مه دادش اداسخنانبه س حضرت عمر. خاموش باش

س کمردم ھر  یا، و بعد«: گفت و اواو گوش فرا دادند  سخنانبه  و مردمداد 
س ک و ھررد یم ینم ه خداوند زنده است وکبداند ، کرد می خدا را عبادت

 . »ه محمد در گذشته استکبداند ، کرد می را عبادت جمحمد

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿: خوانده را ین آیسپس ا آل عمران: [ ﴾لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  َوَما ُ�َمَّ

ه کد یرس یچنان بنظر م. ردندکه یه تالوت آشروع به افتادند ویمردم ھمه به گر. ]١٤٤
حضرت از  یتیروا یامام بخار. ده بودندیرا اصًال نشنه ین آیا، مردم قبل از آن روز

و س له خطبه حضرت عمریخداوند نخست به وس«: دیفرما یمرده کنقل لشهیعا
. نفع رساند رد وک یاری و مسلمینبه اسالم س رکله خطبه حضرت ابوبیبه وس سپس

بودن ر کشا ر بودن او وکشا یعنیس رکر حضرت ابوبکه شکاز آن مورد بود  یکین یا
 . )١(دیمبرھن گرد روشن و شر صحابهیسا

 ین گفته آقایه اکروشن است  ی) بخوب۳، ۲، ۱با توجه به مطالب بند (، یآر -۴
بر مرتد شدن صحابه بعد  یاست مبن یو روشنح یل صریه دلین آیا«ه ک یجانیت

ر جھالت او نسبت به اصول جز دال ب یمفھوم مدلول و »ج رمکاز وفات رسول ا
 رایمفسر را ب یکا یر یتفس یکاقل  گر نه حد و. ن نداردیاقوال مفسر ر ویتفس

، رده استکر ی) تفسیجانیه او (تکه را ھمان گونه ین آیه اکند ک یما معرف

                                           
 . )۲۴۸-۲۴۹ص ( ۳ز ج یالمحرر الوج -١
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قطعًا ، ر شودی) تفسیجانیتت او (یور مطابق با عقلکه مذیاگر آ. ندکر یتفس
امبرش یاصحاب پ ه وتعالیه خداوند سبحانکشود  می نیچن و مفھومش یمعن

ن یو بدگشت!!؟ ن بر خواھند یاز د یکنده نزدیدر آ آنانه کد دھ یمرا بشارت 
قبل از  ج امبرید آمدن ارتداد اغلب اصحاب پینسبت به پد یجانیت یب آقایترت

 تاکیده کبلکند  نمی ن اذعان قناعتیاو تنھا بر ا. اذعان دارد ج امبریوفات پ
. ن بر خواھند گشتیمًا از دیستقم ج رمکرسول اه صحابه بعد از وفات کدارد 

را یز. مدان یمد نیمانند او بع یسانکته را از  و سر یب سخنان »ھراء«ن یمن ا و
 حماقت وھا  آن ه درکھستند  ییھا انر نزد روافض مملو از داستیتب تفسک

تب کرا از جمله ھا  آن استر بھتر یتفس یه بجاکوجود دارد  یبه حد کیسب
اذعان  یجانیت یآقا یوقت نیھمچن. نمود یاطفال تلق رایخنده آور ب و یاھکف

، ن بر خواھند گشتید و ازبعد از وفات ا ج رمکه اغلب اصحاب رسول اکدارد 
ن یاز د ج امبریبعد از پ شدام صحابهک: ندکه روشن کواجب است  یبر و

صورت  نیر ایغ و دراند؟  از صحابه ثابت قدم مانده یسانکچه  اند و برگشته
 و مرتداز منقلب  ج امبریپ و صحابهامت مشتبه خواھد بود  رایامله بمع

را به سه دسته  شعه صحابهیه شکنیژه بعد از ایبو. ص داده نخواھند شدیتشخ
گر ید و دستهت ھمه ھستند یه مورد رضاک یآناندسته  یککند  می میتقس
 یردنکھرگز باور  امرن یاختالف نظر دارند! ا آناندرباره  مسلمانانه ک یآنان

 یھا انسانار مھم را مبھم گذاشته باشد تا یبس  هین قضیا قرآنه کست ین
ورق  یرا رو ج اصحاب رسول الله ملعبه ساخته و را  آن و نادانخرد  یب

ه کدام را ک و ھرنند که خواسته باشند حذف کم را داکھر . شطرنج بگذارند
د یبگو بتواند یجانیت یه آقاکم نک یمنگمان . نندک ابقا خواسته باشند اثبات و

منقلب  رتد وم ج از رسول الله و بعده ثابت قدم ماندند ک یا ه صحابهک
اعتراف  آنانت یه به صحابعیه شکھستند  یا ھفت نفریھمان سه ، نشدند
ادم است با صمت دگاه متعارض وین دیرا ایز. ھستندخشنود  آنان و از دارند
س عمر و حضرتس رکه حضرت ابوبکقت ھستند ین حقین ایه مبک ینصوص

ه در ک ھمانطور. قدم ماندند و ثابتمنقلب نشدند  ج بعد از وفات رسول الله
 . به اثبات رساندم شن مطلب را درباره تمام صحابهیصفحات گذشته ا
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و قبل  یھا هیآبا کند  می ریه تفسکرا  آیه. است و ضروریمفسر الزم  رایب -۵
وف بر ارتباط جھت موق و روشنح یصح، املکر یرا تفسیز. د بدھدونیش پبعد

مربوط کند  می از آن استدالل یجانیه جناب تک آیه. است و سباق، اقیدار با س
 یلکمضمون . وستیه در آن غزوه به وقوع پکاست  یو اشتباھاتبه غزوه احد 

 ییھا یھتاوکاست بخاطر  مومنانزنش الله نسبت به و سررامون عتاب یسوره پ
گوشزد  مومنانته را به کن نید اخواھ یم و خداوند. در آن غزوه رخ داده بود هک
به  یارکفدا زحمت و و تحملبدون جھاد  ایمانبخاطر فقط  آنانه کند ک

ْ ﴿: دیفرما یمخداوند . ابندی یبھشت راه م ن تَۡدُخلُوا
َ
ۡم َحِسبۡتُۡم أ

َ
ا  ۡ�َنَّةَ ٱأ َولَمَّ

ُ ٱَ�ۡعلَِم  ِينَ ٱ �َّ ِٰ�ِ�نَ ٱَ�َٰهُدواْ ِمنُ�ۡم َوَ�ۡعلََم  �َّ ا گمان یآ«. ]١٤٢آل عمران: [ ﴾١٤٢ل�َّ
ان شما یاز م و مجاھدینن یصابر، ه خداوندکنید بدون ایشو یمه وارد بھشت کد یردک

 . »ندکرا مشخص 

ۡ ٱ نَ َ�َمنَّوۡ  ُكنُتمۡ  َولََقدۡ ﴿ ن لِ مِن َ�بۡ  َت َموۡ ل
َ
�ۡ  َ�َقدۡ  هُ َقوۡ تَلۡ  أ

َ
نُتمۡ  ُتُموهُ َر�

َ
آل [ ﴾١٤٣تَنُظُرونَ  َوأ

 . ]۱۴۳عمران: 

نون شما کا. دیداشت را  آن یآرزو، دیه با مرگ مواجه شوکنیر زمان قبل از ایشما از د«

 . »دیردکآن نگاه  یسو و به. دیدیرا د و مرگموت 

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت مِن ﴿ ر شده استکته را متذکن نیا، هین دو آیبعد از ا  َوَما ُ�َمَّ
ن غزوه یه در اکزنش است در برابر آنچه و سرتداوم عتاب . ]۱۴۴آل عمران: [ ﴾لرُُّسُل ٱَ�ۡبلِهِ 

ه ھستند خداوند به ین سه آیه بعد از اک ییھا هیآبعد در ضمن . گرفته بود صورت آناناز 
 آناناران صالح یه کبودند  یسانکامبران یاز پ یاریه بسکر شده است کن متذیمومن

ندادند  شاناز خود ن و ذلت یضعف سست، چ گونهیردند اما ھک ه دشمنان قتالیعل
 رایب را  ایمانخداوند  یبعد ء هیآ و در. دیداد شاناز شماھا ن یه بعضک یا بگونه

خداوند . فار بر حذر داشته استکاز اطاعت آنان را  وت نموده یثبامبرش تیاصحاب پ

َها ﴿: دیفرما یمن باره یدر ا ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ إِن تُِطيُعوا ِينَ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ٰٓ ْ يَُردُّوُ�ۡم َ�َ َ�َفُروا
ْ َ�ِٰ�ِ�نَ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡم َ�َتنَقلُِبوا

َ
فار اطاعت کاگر از ، ایماناھل  یا«. ]۱۴۹آل عمران: [ ﴾١٤٩أ
بعد از . »د بودیاران خواھک و زیان شما جز بر گردانده و یما را به حالت قبلش آنان، دیردک

ه روز قتال کآنان را  وه اکادآور شده است یته را کن نیخداوند ا، مورد عتاب قرار دادن
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ِينَ ٱإِنَّ ﴿: مورد عفو قرار داده است، اند  ردهکپشت داده فرار   ۡ�ََ� ٱتََولَّۡواْ ِمنُ�ۡم يَۡوَم  �َّ
َما  ۡ�َۡمَعانِ ٱ َُّهمُ ٱإِ�َّ ل ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡسَ�َ ْۖ َولََقۡد َ�َفا  لشَّ ُ ٱبَِبۡعِض َما َكَسُبوا َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ َ�ُفوٌر  �َّ

آنان را  طانیش ھمانا، اند  ردهکفرار ، رکه روز قتال دو لشک کآنان«. ]۱۵۵آل عمران: [ ﴾١٥٥َحلِيمٞ 
خداوند  ھمانا. گذر فرموده است و درعفو  آناناما خداوند از . امور یب داده است در بعضیفر

  .»دبار استو بربخشنده 
ردند بعد از کرا اجابت  ج فرمان رسول الله مومنان ھمانا: دیفرما یمبعد خداوند 

متضرر شده ، ان در حمراء األسدیل ملحق شدن ابوسفیاحد بدل  غزوهدر  آنانه کنیا

ِينَ ٱ﴿ .. .بودند ْ ٱ �َّ ِ وَ  ۡسَتَجابُوا َصاَ�ُهُم  لرَُّسولِ ٱِ�َّ
َ
ۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َمآ أ ۡحَسُنواْ ِمۡنُهۡم  ۡلَقۡرُح

َ
ِيَن أ لِ�َّ

ْ ٱوَ  َقۡوا ۡجٌر َعِظيمٌ  �َّ
َ
 ج امبریپ ه بعد از متضرر شدن حرف خدا وک یآنان«. ]١٧٢آل عمران: [ ﴾١٧٢أ

به  متصف، رگ دارندد پاداش بزیبدون ترد، آنان و پرھیزگاران و نیکوکاران، ردندکرا گوش 
به فضل الله . ھستند شور ھمان صحابهکمذ یھا هیآستوه شدگان در  وره وکصفات مذ

 آنانمرتد شدن  بارهدر قرآنه خداوند در کاست  یمدع یجانیت یچگونه آقا. نعمتهو
 یآقا. ر استیمترادف با مسخ نمودن تفس قرآناز  ین برداشتیسخن گفته است؟ چن

را یز. قرار داده یمصداق آ توان میرا ن یعنس اسودو ، سجاح، حهیطل«: دیگو یم یجانیت
 نبوت شدند و یمدع ج رمکات رسول ایح و دراسالم مرتد شدند  و از منقلب شده آنان

 . »رده بودکدا یغلبه پ آنان و برده یجنگ آنانه یعل ج امبریپ
ه کر شده است کن ذیچن کیجا وکاست؟!  ییگو و گزافهن چه دروغ یا، پناه به خدا

ه صحت دارد کرده است؟ آنچه کدا یغلبه پ آنان و برده یبا مرتدان جنگ ج رمکا رسول
 ج رمکگذشت رسول ا در یکنزد یدر روزھا یعنس و اسودمه یه مسلکن است یا

بعد از وفات رسول  و تردید کبدون ش و سجاححه یاما طل. اند  ردهکاظھار وجود 
حضرت خالد . ن اتفاق نظر دارندین بر ایو محدث مورخان و تماماند  مرتد شده جرمکا

را  و اوحه به نبرد پرداخت یبا طل »بزاخه«ه کر برھنه الله) در معرید (شمشیبن ول
ره و باه دکگذشت ن یریرد اما دکست به شام فرار کحه بعد از شیطل. ست دادکش

بنام سجاح بنت الحارث ، نبوت بود یه مدعک یبعد زن. ان شدو مسلماسالم آمد  یبسو
او را  روانپی و و قیادت یره سرپرستیبن نو کبنام مال و شخصیرد کوجود  اظھار

او را به  روانپی و و قیادتم به مخالفت یله بنو تمیمردم قباز  یانبوھ. بعھده داشت
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. (سجاح) برخاست یم به مخالفت با ویله بنو تمیاز مردم قب یانبوھ. عھده داشت
، له اوس بودیه از قبکمه یه بدست خزکنیسجاح بعد از ا. ن در گرفتیقیان فریجنگ م

و قات نمود ماللمه یآنجا با مس و دررد کمامه فرار یرش به کاه با لشست خورد ھمرکش
، ذابک لمهیاما مس. عراق برگشت یعنیبه موطن اول خود  و بعدرد کازدواج  یوبا

بن  و شرحبیلجھل  یرمه فرزند ابکع یعنی، نشیاومعا د ویبدست حضرت خالد بن ول
 ه از الفبا وک یجانین جناب تیا اام. ست مواجه شدکن شیمامه با بدتریه کحسنه در معر

ه با گروه مرتدان به کبود  ج امبرین پیه اکاست  یمدع، خ خبر نداردیات تاریابجد
ه کن است تا ثابت شود یبخاطر ا یجانیتھای  پردازی ن دروغیجنگ پرداخت! ھمه ا

 انیب آناننون شرح حال که اک ین گروھیصحابه بودند نه ا، ج امبرین بعد از پیمرتد
 م!! ردک یمذبح  را  آن، بود یم یگاو، یو ناداناگر جھل ، به خدا سوگند. دیگرد

ل مانع پرداخت ین دلیبه ا شروانو پیره یبن نو کمال«: هک یجانیت ین قول آقایاما ا
و عت یر بر بیح دایفرمان صر ج رمکه رسول اکن باور بودند یبر ا آنانه کات شدند کز

ر کخود حضرت ابوب یحت رده است وکر خم صادر یغد در محلس یحضرت عل خالفت
مطلع شدند  شروانو پیره یبن نو کمال یاما وقت. ه استردکعت یب یز از حضرت علین
 . »ردندک یدار ات خودکاز دادن ز آنان، یر است نه علکعت شده ابوبیفه بیه خلک

توسل  و با، روافض از مرتدان دفاعھای  ه با توسل به حماقتک یجانیدر جواب به ت
: میگو یم، کند می حمله ج عه به اصحاب رسول اللهیش یھا ییوه گوو یابه خزعبالت 

ر یغ رایخنده آور را ب ه وکمضح یھا ن افسانهیه اکن است ی) ایجانیاو (ت رایبھتر ب
ه در پاسخ گفتن کندارند  را  آنته ارزش  و سر یب یھا ن قصهیرا ایند زکان یاھل سنت ب

اقل  توقع دارم حد یجانیت یاز آقا نیھمچن و. ندکع ید را ضاوقت خو یسکھا  آن به
ه کھمانطور، نام ببرد، ان شده باشندیته در آن ب و سر یب یھا ن افسانهیه اکبع را من یک
  مفصل موض شرح. کند می جع استداللو مرامصادر  خودش) او ھمواره از گمان(به 

 . )١(د خواھد آمدیخالد بن ول عنوانره تحت یبن نو کوع متعلق به مال
 شر بر مذمت صحابهیه دوم دایاز آ یجانیت یبر استدالل آقا ینقد

ن یه چنیآ. کند می استدالل، دیگو یمه جھاد یآ را  آن یه وک آیهاز  یجانیت یآقا

َها ﴿: است ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َما لَُ�ۡم إِذَا �ِيَل لَُ�ُم  �َّ ْ ٱَءاَمُنوا ِ ٱِ� َسبِيِل  نفُِروا إَِ�  ثَّاقَۡلُتمۡ ٱ �َّ

                                           
 . تاب مراجعه شودک) ۲۷۹به صفحه ( -١
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�ِض� ٱ
َ
�ۡ  ِ رَِضيُتم ب

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱأ ِ� ٱِمَن  �ُّ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�َما َمَ�ُٰع  �ِخَرة  ٣٨إِ�َّ قَلِيٌل  �ِخَرةِ ٱِ�  �ُّ

بۡ�ُ  وهُ َشۡ� إِ�َّ تَنفُِرواْ ُ�َعّذِ ُ�ۡم َوَ� تَُ�ُّ ِ�ٗما َو�َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ
َ
ُ ٱاۗ وَ  ٔٗ ۡم َعَذابًا أ َّ�  ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
ءٖ قَِديرٌ   که یھنگام، ! شما را چه شدهدیا آورده مانیا که یکسان یا«. ]٣٩-٣٨التوبة: [ ﴾٣٩َ�ۡ

(و  دیچسپ یم نیبه زم، دیحرکت کن خداجھاد) در راه  ی(به سو: شود می به شما گفته
، ایدن ی! حال آنکه متاع زندگد؟یا شده یراض ایدن یآخرت به زندگ یبه جا ای) آدیکن یم یسست

) شما را به خدا(، دیجھاد) کوچ نکن برای( اگر *. ستی) نچی(ھ یجز اندک، در (برابر) آخرت
به او  یانیز چیو ھ، دھد یشما قرار م یرا بجا یگریو قوم د، کند می عذاب، یعذاب دردناک

 . »تواناست یزیبر ھر چ خداو ، دیرسان ینم
به از رفتن به ه صحاکند دھ یم شانه به وضوح نین دو آیا: دیگو یم یجانیت یآقا

ا را یدن یل به زندگیتما، ندارد یا ارزشیدن یه زندگکنیعلم به ا و باردند ک یجھاد سست
عتاب حضرت حق قرار  خ ویتوب ه ویه مستحق تنبکنیح دادند تا ایدر برابر آخرت ترج

ردن کن یگزیباره جاو درد نموده یتھد کبس دردنا یه عذاببآنان را  و خداوندگرفتند 
 . )١(سخن گفته است آنان یبجا نیسترا  نامومن
ت در غزوه کبه شر مومنانق یات درباره تشوین آیه اکن اتفاق دارند یتمام مفسر -1

از برگشتن رسول  و بعده کفتح مات بعد از ین آینزول ا. نازل شده است کتبو
ه در فصل کشده بود  امر مسلمانانبه . بوده است و حنین فیاز غزوه طا جالله

بر  ج رمکه رسول اکعادت مبار. تابستان موقع برداشت محصول به جھاد بروند
 یه به مقصدککرد  می مودوآنچنان ، رفت یم یا ه ھرگاه به غزوهکن بود یا

. ه ھوا فوق العاده گرم بودکش آمد یپ یطرایدر ش کغزوه تبو. رود یمگر ید
ار یز بسیدشمن نت یموقع. شتدر بردا یادیز یامدھایپ ار دور بود ویصد بسمق

 آنان رایرفتن به جھاد ب ین حالتیدر چن. اد بودیز یلیت آن خیجمعب و خو
آنان را  ورکات مذیردن آکله نازل یخداوند به وس. دیرس یل بنظر مکار مشیبس

 یآقا. تثاقل بر حذر داشت اسل وکھر گونه ت و از ب دادهیجھاد ترغ رایب
ن یبد. نموده است )٢(ت اعترافین واقعیبه ا »انیمجمع الب«ر یدر تفس یطبرس

اصحاب  رایب است از جانب الله بیترغ ق ویه تشویمفھوم آ و یب معنیترت

                                           
  . )۱۶۶ت شدم ص (یآنگاه ھدا) و ۱۰۱ت ص (یثم اھتد -١
 . )۳۷۲ص ( ۳ان ج یمجمع الب -٢
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ن یه اکست ین یدیترد. روم یدر جنگ با اھال آنانت کشر رایب ج رسول الله
د بنظر یبع یاریرا بسیز. صورت نگرفته بود شتثاقل از تمام صحابه اسل وکت
ل یقب ن ازیه اکبل. رده باشندکتوافق  یتنبل و یبر سست آنانه ھمه ک رسد یم

ن تثاقل یا یعنی. ل استک ینسبت دادن به سو صدور گرفته فعل عن البعض و
در  یطبرس ی(آقا. )١(دیمنسوب گرد آنانصورت گرفته اما به ھمه  یاز بعض

مختص  یسست و تاخیرن یا: دیگو یم«رده است کان نقل یر مجمع البیتفس
 ۳ندادند) ج شانن یاد سستاز رفتن به جھ آنانل کرا یبود ز مومناناز  یبعض
ار یوه سخن بسین شیا و باع است یار شایوه سخن گفتن بسیش و این. ۶۲ص 

 یسستھا  رومی جنگ بات در جھاد وکه از شرک یآنانن یا عالوه بر. وجود دارد
ن یه اکبل. ھاد نبوده استاز ج یرو گردانھرگز اعراض و شانمقصد، دادند شانن
مسافت در  یو دوردن فصل برداشت محصول یل فرا رسیبدل یتنبل اسل وکت
مورد آنان را  اور نازل شده تکه مذین اصل آیھم یرو. ن غزوه بوده استیا

ز بشر ین شمسلمًا صحابه. ندکق یتشو ب ویجھاد ترغ رایو بعتاب قرار داده 
ز ین آنان رایب و غیره یاز سست، دیآ یمش یپ ھا انسان رایه بک جهآن وند بود

، میتعل رایب یاتیآ قرآن متعدد ین اصل در جاھایھم یرو. ش خواھد آمدیپ
ه بھتر ک یسانکاز جمله آنان را  نازل شده است تا شصحابه و توجیهب یترغ

 رایب. قرار بدھد، اند دهده شیبه امت مسلمان آفر یرسان نفع رایو بھستند 
ه یآ ۸۹در مجموع . ستیپنھان ن امرن یا، مورد تدبر قرار بدھد را  قرآنه ک یسک

َهاَ�ٰٓ ﴿ ه باک ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن یھمه ا. است نازل شده قرآندر ، شود می شروع ﴾َءاَمُنوا

َها ﴿: یمانند قوله تعال. اند آمده توجیهو م یتعل رایات بیآ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنواْ  �َّ

َيامُ ٱُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  َها ﴿، ]١٨٣البقرة: [ ﴾لّصِ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمنُوا لۡمِ ٱِ�  ۡدُخلُوا  لّسِ

َها ﴿. ]٢٠٨البقرة: [ ﴾َكآفَّةٗ  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ا َرزَۡقَ�ُٰ�م �َّ نفُِقواْ ِممَّ

َ
. ]٢٥٤البقرة: [ ﴾َءاَمُنٓواْ أ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱَوَذُرواْ َما بَِ�َ ِمَن  �َّ ا َها ﴿ ]٢٧٨البقرة: [ ﴾لّرَِ�وٰٓ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ َها ﴿. ]١٠٢آل عمران: [ ﴾ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  �َ ْ َءاَمُنوا

 . ]١١٨آل عمران: [ ﴾َ�تَِّخُذواْ بَِطانَةٗ 

                                           
 . )۵۲۴ص ( ۲ر ج یفتح القد -١
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: إذا سمعت اهللا يقول«: دیگو یمه کت است یرواس از حضرت ابن مسعود، یآر

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ھرگاه از خداوند  »مر به أو رش ينهي عنهؤفأرعها سمعك فإنه خري ت ﴾َءاَمُنوا

َهاَ�ٰٓ ﴿: دیگو یمه ک یدیشن ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ را خداوند یز. »بشنو را  آن وگوش فرا بده « ﴾َءاَمُنوا

 . )١(دنک یمار بد منع ک ابکاز ارت و یاکند  می امرر یار خکا به انجام ین خطاب یبا ا
ن بوده یاق آن بخاطر ایس و یقرآنات یآ یله محور اصکواضح است  روشن و، یآر
ن یاما چن. ندکمنع  یزشت ھر شر و و از ر آشنایخ ھا و یکیرا با ن شه صحابهکاست 
آنان . اند دادهائمه خود الزم قرار  رایب را  آنه روافض کعصمت  مسالهه ک رسد یمبنظر 

ب یع، شود می صادر شه از اصحابک یاشتباھه ھر خطا وکن باور واداشته است یبر ارا 
عصمت به عصمت خدا پناه ت یعصب از. گردد می محسوب آناندر حق  و نقصی

 . میبر یم

ِ�ٗما﴿: هین آیدرباره ا یجانیت یاما اظھارات آقا
َ
بُۡ�ۡم َعَذابًا أ ْ ُ�َعّذِ در  ﴾إِ�َّ تَنفُِروا

. ردندک که جھاد را ترک یسانکد است از طرف خداوند به یه تھدین آیواقع در ا
. ردکجھاد دعوت  رایاز اعراب را ب یا لهیقب ج رمکرسول ا: دیگو یمبعباس ابن
بود  و اینگرفت  آنانباران رحمت را از  یوخداوند جل. ردندک یھتاوکاز اجابت  آنان

جھاد به  رایب ج امبریھمراه با پ شه صحابهکمسلم است  امرن یو ا. )٢(آنانعذاب 
ه کم یبگو یجانیدوست دارم به جناب ت. دینرس آنانبه  یگونه عذاب و ھیچرفتند  کتبو

و  ان جزین آقایدام از اکچ یھس عثمان و حضرتس حضرت عمر، سرکحضرت ابوب
 متھم یویدن یزندگ یرغبت بسو و یبه سستآنان را  یجانیه تکدند نبو کسانی

م رسول یخود را تقد یرایز سپاه اسالم تمام دایتجھ رایبس رکحضرت ابوب. کند می
. )٣(خود نگذاشت و فرزندانزن  رایبه خدا را ب ایمانبجز  یزیچ و ھیچرد ک جالله

صحبت او با ، باشد می ه مورد بحثیه بعد از آکای  آیهن خداوند سبحان در یعالوه بر ا

إِ�َّ ﴿: دیفرما یمخداوند . است بودن او را به اثبات رسانده یصحاب و ج رسول الله
هُ  وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱتَنُ�ُ ۡخرََجُه  �َّ

َ
ِينَ ٱإِۡذ أ ْ ثَاِ�َ  �َّ إِۡذ َ�ُقوُل  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُروا

                                           
 . )۹۲-۹۳ص ( ۱) جیوطیعلوم القرآن (س یاالتقان ف -١
 . )۱۸۴ص ( ۸ز جیمحرر الوج. ۴۸ص ۴ج ی) بغو۳۷۳ص ( ۶ج یطبرس -٢
 . )۲۹۰۲برقم ( یح ترمذی) و صح۳۶۷۵تاب المناقب برقم (ک یسنن ترمذ -٣
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َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦلَِ�ِٰحبِهِ  خداوند او را ، دینکن یاریاگر شما او را «. ]٤٠التوبة: [ ﴾َمَعَنا �َّ
ه او (حضرت ک یدر حال. ردندکرون یفار او را (از خانه) بکه کآن ھنگام ، رده استک یاری

خداوند  ھمانان مباش یگاندوھ: فرموداش  یبه صحاب ج امبریپ و، بود دوتااز  ی) دومجرکابوب

من قال إن «: دیگو یمن بن فضل یحس، ورکه مذیآ یبا توجه به محتوا. »ھمراه ما است

د یس بگوکھر . »قرآنباب�ر لم ي�ن صاحب رسول اهللا فهو اكفر الن�اره نص الأ

ح یر نص صرکرا او منیزشود  می یافر تلقک، ستیرسول الله ن یصحابس رکحضرت ابوب

 ةاألرض مجيعاً يف هذه اآلي هلأاعتب اهللا عزوجل «: دیگو یم یشعب. شده است قرآن
خداوند در این آیه تمام اھل ارض را مورد عتاب قرار داده «. »س يب ب�ر الصديقأغ� 

م رسول یخود را تقد یراینصف تمام داس حضرت عمر. )١(»س است بجز حضرت ابوبکر
 ج رمکرا در دامن رسول اھا  آن ونار آورد یھزار دس عثمانحضرت . ردک ج رمکا

رسول . ش العسره است مجھز ساختیه معروف به جکرا  کسپاه تبو پخش نمود و
عبدالرحمن . )٢(وز ھرگز متضرر نخواھد شدامربعد از عمل س عثمان: فرمود ج رمکا

ن غزوه پشت سر یدر ا ج رمکرسول اچه  چنان ت داشتکن غزوه شریز در ایبن عوف ن
ل یه ذیآ آنانه خداوند درباره ک یھمان ھفت تن یعنینندگان که یبعد گر. خوانداو نماز 

ِينَ ٱَوَ� َ�َ  ...﴿. آمدند، را نازل فرمود ِجُد َمآ  �َّ
َ
تَۡوَك ِ�َۡحِملَُهۡم قُۡلَت َ�ٓ أ

َ
� ٓ إِذَا َما

ۡ�ُيُنُهۡم تَفِيُض ِمَن 
َ
أ ۡ�ِلُُ�ۡم َعلَۡيهِ تََولَّواْ وَّ

َ
ۡمعِ ٱأ �َّ َ�ُِدواْ َما يُنفُِقونَ  �َّ

َ
التوبة: [ ﴾٩٢َحَزنًا �

خودت  و با. ینکه یتھ یبکمر آنان رایه نزد تو آمدند تا بک یسانکست بر ین یگناھ و ...« ]٩٢
 کبا چشمان اش آنان. نمکندارم تا شما را بر آن سوار  یبکمر: یـ اما تو گفت یبه جھاد ببر

 . »برگشتند، ندینداشتند صرف جھاد نما یزیه چکنیا اندوه وآلود از غم 
عب ک. ندت در جھاد باز مانده بودکاز شر مسلمانانچند تن از  و تردید کبدون ش

الذين ختلفوا  ةوهم الثالث(بودند  آنانع از جمله یمراره بن رب ه ویھالل بن ام، کبن مال

 شانه تعدادکسپس به سپاه اسالم  ز باز مانده بودند ویابوذر ن ثمه ویابوخ )ةعن الغزو
ه از غزوه باز مانده بودند مورد عفو کرا  یخداوند سه نفر. وستندیپ، ھزار تن بود یس

                                           
 . ۴۹ص ۴ج یر البغویتفس -١
 . )۲۹۲۰شماره ( یح ترمذی) و صح۳۷۰۱تاب فضائل الصحابة برقم (ک ۵ج یسنن ترمذ -٢
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ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿: ن فرمودهیچن آنانقرار داده درباره  نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
�ۡ 

ِينَ ٱ َبُعوهُ ٱ �َّ ِ ٱِ� َساَعةِ  �َّ ة ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ  ۡلُعۡ�َ
ھمان ، را و انصارن یمھاجر، رسول یا توبهوند خدا«. ]١١٧التوبة: [ ﴾١١٧بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ۥإِنَّهُ 

رفته یپذ. ردندک یاریرا  ج امبریسرنوشت ساز پ ه در لحظات سخت وک ینیمھاجر و یانصار
آنان را  توبهخداوند . منحرف شود آناناز  یگروھ یھا دله کبود  یکه نزدکنیبعد از ا. است

 . »را خداوند به بندگانش مھربان استیز. رفتیپذ
 و انصارن یمھاجر امبرش ویبا خداوند پیز ه چه خوب وکم ینک یمما مشاھده ، یآر
به قصد  آنانه کنیبعد از اآنان را  یه خطاھایلکخداوند . نموده است دیتمج ف ویرا تعر

ِمۢن ﴿. مورد مغفرت قرار داده است، رون رفتندیخود ب یھا خانهاز ھا  رومی جنگ با
ش رایگ یتنبل ن گروه به رفاه ویه اکبود  یکنزد ﴾فَرِ�ٖق ّمِۡنُهمۡ  َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب 

آنان را  توبهو . )١(ت نمودیثابت قدم نگاه داشت و تقوآنان را  نند اما خداوندکدا یپ
ھرگز ، ردیرا بپذاش  توبهه خداوند کھر «: دیگو یم بحضرت ابن عباس. رفتیپذ

ه ین آیا: دیگو یمه ین آیرامون ایپ قرآنام الکامام جصاص در اح. )٢(معذب نخواھد شد
ت از یاکت او به جھاد رفتند در بر داشته و حیه در معکرا  ج ف اصحاب رسول اللهیتعر

 آناناز  یرا خداوند متعال اعالم عفو و بخشودگیز. دارد آناناخالص و صفا باطن 
 یو واضح حین نص صریا. خشنود شده باشد آنانو اعمال  آنانه از کنیمگر اکند  نمی

 آنانو به کنند  می ه صحابه را متھمک شاناندیج کر بر رد قول آن عده از یاست دا
 یستگیظاھر و باطن و شا یزگکیل پایه خداوند از قبکند خالف آنچه را دھ یمنسبت 

 . )٣(نسبت داده است آنانو وجدان به  ایمان
ت کارانش در آن شریو تمام  ج ه رسول اللهکنبود  یا ن غزوهیآخر کا غزوه تبویآ

و ، خندق، بدر، احد، گر مانندیر غزوات دیه در ساکنبودند  یسانک شداشتند؟ و اصحاب
ه کفتح م جریانن در یھمچن. ش قرار گرفته بودندین آزمایتر لکن در معرض مشیحن

و بعد از وفات . بوده است آنانھمواره بدرقه راه  یروزیره نصرت و پیو غزوه موته و غ

                                           
 . )۳۹۳ص ( ۲ج یسعد یریتفس -١
 . )۱۰۵ص ( ۴ج یر بغویتفس -٢
 . )۱۶۰ص ( ۳ام القرآن جکاح -٣
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ن را در برابر فتنه مرتدان ید، دهیراه و روش جھاد را به اتمام رسان ج رسول الله
ن یبا ا. ردکفتح  آنان یاناومصر و شام را بدست ت، رانیا، وند عراقاخد. ردندکحفاظت 
در رفتن به جھاد  شه صحابهکگفت  توان میو جھاد چگونه  یییاوت و پکھمه حر

سبحانك هذا «؟ اند دهداح یرا ترج یویدن یش به زندگرایداده و گ شاناز خود ن یسست

 . »هبتان عظيم
ن یچنھا  آن ب به اتفاقیت قریثرکدر ا، ع مراجعه شودیر اھل تشیاگر به تفاس -۳

ه کدا نشود یعه پیه شینفر از مفسران بلند پا یکد یشا. شود نمی دهید یزیچ
ه یبه آ یین معنایرده باشد و چنکاظھار نظر  شر بر ذم صحابهیه داین آیدرباره ا

نموده و در برابر آن  یاز رفتن به جھاد سست شه صحابهکده باشد شانور پوکمذ
: دیگو یم یطبرس یآقا. دییحظه بفرمامال. ح داده باشندیرا ترج یویدن یزندگ

اسل در کدر برابر ت مومنان راخداوند  یعنیالخ .. . نیمومنثم عاتب سبحانه ال

َها ﴿: جھاد مورد عتاب قرار داده فرمود امر ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمنُواْ َما لَُ�ۡم إَِذا �ِيَل  �َّ

 ج امبر خدایپ یچه شده شما را وقت ایماناھل  یا یعنی. ]٣٨التوبة: [ ﴾لَُ�مُ 
 رایب یعنید ـ ییایرون بیدر راه الله ب: دیگو یمو به شما کند  می شما را دعوت

ن خطاب یان در اکمشرو مقصود از ، دییایرون بیان بکه مشریجھاد و مبارزه عل

�ِض ٱإَِ�  ثَّاقَۡلُتمۡ ٱ﴿ه کاز حسن و مجاھد منقول است . است کغزوه تبو
َ
به  ﴾ۡ�

ردن و بلند کت کحر یبجا یعنی. األرض التي أنتم عليها تثاقلتم وملتم إىل: یمعن
ن یزم یان در روکما که کد یل دارید و مینک یم تاخیر، شدن بال درنگ

 . دینیبنش

ألن مجيعهم مل يتثاقلوا عن اجلهاد  نيمنؤاملهذا االستبطاء خمصوص بنفر من «: قال اجلبائي

 . »فهو عموم أريد به اخلصوص
 مومنانرا تمام یبود ز مومنانچند از  یمختص تن تاخیرابن تعلل و : دیگو یم یجبائ

افراد ھا  آن منظور از یه عام ھستند ولکالفاظ ھر چند . رده بودندکو تعلل ن تاخیر

ِ ﴿: دیفرما یمه کن الفاظ یل ایبدل، بخصوص ھستند نه تمام رَِضيُتم ب
َ
ِ ٱأ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة ِمَن  �ُّ

ِ ٱ ا را در برابر یدن یفان یا شما زندگیآ یعنی. است یارکاستفھام ان، ) استفھام﴾�ِخَرة
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و  نیتر مکه ین آیاز ا یطبرس یآقا )١(د؟!یح دادیه جاودان است ترجکآخرت  یزندگ
ر بر یر اھل سنت دایه را مانند تفسینًا آیع. بر صحابه نگرفته است یرادیا نیتر کوچک
 کدر غزوه تبو یافران رومکجھاد با  امردر  مومنانب یه شامل عتاب و ترغیآ، هکنیا

 یط فوق العاده سخت و دشوارراین غزوه در شیرا ایز. ر نموده استیتفس، باشد می

َها ﴿: دیگو یم »یالصاق«ر یدر تفس یشاناک. ش آمدیپ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َما لَُ�ۡم إِذَا  �َّ َءاَمُنوا

ْ ٱ�ِيَل لَُ�ُم  ِ ٱِ� َسبِيِل  نفُِروا �ِض ٱإَِ�  ثَّاقَۡلُتمۡ ٱ �َّ
َ
ه ک ید در حالیردک تاخیر: یعنی ﴾ۡ�

مربوط به زمان برگشت  مسالهن یا. دینیتان بنشیشه در خانه و شھرھاید ھمیخواست یم
ه کخواسته شد  شه از صحابهک یدر زمان. باشد می یدر سال دھم ھجرف یاز غزوه طا

 کدنا و، داشت بودرره آماده بیمحصول خرما و غ، ه زمان قحط بودکبه جھاد بروند 
تعداد ، ار دور بودیز بسیه تمام محصول نابود شود مقصد نک شد یمموجب  یتاخیر

ش را ادامه داده سخنان، کدرباره عوامل جنگ تبو یشاناک یآقا. اد بودیز زیدشمن ن
ه از بالد ک کغزوه تبو رایرد تا خود را بک امربه اصحابش  ج رمکرسول ا: دیگو یم

له یاز خزاعه و قب، سلمأله یه و قبکل اطراف میقبا یبه سوو . نندکآماده ، بلقاء است
رد تا سپاه اسالم ک امرب داد و یجھاد ترغ رایبآنان را  ونه قاصد فرستاد ینه و جھیمز

و ضعفا  و آنانناتو ثروتمندان دستور داد تا  توانمندانبه . ندک عتجم »ه الوداعیثن«در 
راد خطبه پرداخت یبعد به ا. ردکم یتقد را  آنه داشت کس ھر قدر کھر . نندکت یرا تقو

ه به غزوه کاز تمام اعراب : دیگو یم یشاناک یآقا. ردکق یجھاد تشو رایو مردم را ب
ت کرھم شرین و غیاز منافق یا وعدهردند کت کآمدند و شر یافراد، دعوت شده بودند

جه را اخذ ین نتیا تواند می یشاناک یآقا نن سخیاز ا خوانندها یآ. )٢(»ردند و نشستندکن

ردند و ک کشده و جھاد را تر ج رسول الله امرمتھم به تخلف از  شه صحابهکند ک
، یجانیدگاه تیه بر خالف دکبل، ھرگز، ریردند؟! خکدا یش پرایا گیدن یزندگ یبسو
عالوه بر . ر اھل سنت را قبول داردیه او تفسکن مطلب است یگر اشانن یشاناکر یتفس

 یکه کبه سه دسته  شم صحابهیه او به عدم صحت تقسکد ینیب  یمگرا خواننده، نیا
 ج یالنب مرأ«: ن استیرا عبارت او چنیز. دارد تاکید، ن ھستندیمنافق آناندسته 

 »واژه اصحاب«. ردک امربه جھاد  یآمادگ رایاصحابش را ب ج امبریپ: یعنی »شصحابهأ
                                           

 . ۶۲۰ص ۳ان جیمجمع الب -١
  .)۳۴۲-۳۴۳ص ( ۱۲ج یاشانکض الیللف یر الصافیتفس -٢
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آن ، بودند یم شن از جمله صحابهیاگر منافق. را در بر دارد شتمام صحابه. عام است

 »املنافقنيقعد عنه قوم من « یبجا یشاناک یآقا یستیبا. ھستند یه روافض مدعکیطور

ن ینشستند) چن ھا خانهردند و در کن یرا ھمراھ ج امبرین پیاز منافق یا عده یعنی(

ه کاز صحابه  یگروھ یعنی( منافقني) قعدوا عن اجلهادـال ةإن قوماً (من الصحاب: گفت یم

ن گونه حق از یا، یبه جھاد نرفتند) آر ج رمکنشستند و ھمراه با رسول ا، منافق بودند
 . دیآ یمرون یب آنانزبان 
با اصول  ییبدون آشنا یبه چه حماقت یجانیت یه آقاکم ینکم روشن یتوان می -۳

دست زده  یقرآن یھا هیآر یدر تفس، ریتفس یعلمار و بدون مراجعه به آراء یتفس
ات یاز آ یم بعضیاگر خواسته باش. ب شده استکرا مرت یو چه جھالت بزرگ

ن مثال توجه یپس به ا، مینکر یتفس یجانیت یوه آقاینًا به شیرا ع یقرآن

َها ﴿: دیفرما یمخداوند . دییبفرما ُّ�
َ
� َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ� تُِطِع  �َّ

َ ٱإِنَّ  لُۡمَ�ٰفِقَِ�ۚ ٱوَ  ه مطابق با ین آیاگر ا. ]١األحزاب: [ ﴾١َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما �َّ
خداوند : هکن است یو مفھومش چن یمعن، ر شودیتفس یجانیت یوه آقایش

از او بترسد  ج امبریه پکرده است ک امررده است و کد یامبرش را تھدیمتعال پ
ه رسول کته است کن نیه دال بر این آیند و اکن اطاعت نیفار و منافقک و از

رده کت ین تبعیفار و منافقک و ازرده کت نیرا رعا یتقو، دعوت امردر  ج رمکا
 یو مفھوم ید؟ معننک یمر نین تفسیچن را  قرآننصوص  یجانیت یا آقایاست!! آ

ز یرا ن یگرید؟ مثال دنک یمثابت نھا  آن از، ستندیه از نصوص مستفاد نکرا 

َها﴿: ن آمده استیدر سوره مائده چن: دییحظه بفرمامال ُّ�
َ
�  َمآ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ َ�ٰٓ

نزَِل 
ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ ۥۚ  بَلَّۡغَت  َ�َما َ�ۡفَعۡل  لَّمۡ  �ن رَّ ُ ٱوَ  رَِساَ�َُه  ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ
َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱ  یوه آقایمطابق با ش.. ]٦٧: [المائدة ﴾٦٧َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ
غ یرده و به تبلکد یامبرش را تھدیخداوند پ: شود می نیه چنیآ یمعن یجانیت

او فرستاده  یه بسوکچه آن وند کغ رسالت نیاو تبلاگر . رده استک امررسالت 
فه یه انجام وظکشود  می یسانکاو مانند ، گران نرساندیشده است به د

در  ج ه رسول اللهکن مطلب است یه دال بر این آیوه این شیبا ا. اند دهننمو
او فرستاده شده است مقصر و متھاون است و عتاب  یه بسوکانتقال آنچه 
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ن یتاب الله را چنکنصوص  یجانیا جناب تیاست؟!! آ یضرور یخداوند بر و
د؟ و نک یمان نیبھا  آن رایب یواقع یبجز معنا یدوم ید؟ و معننک یمر نیتفس

تاب خداوند و کبا  ین بازیا ایآ .. .ند؟یآفر ینم یشگفت یقرآن یھا هیآر یدر تفس
نداشتم مگر  یچ ھدفین دو مثال ھیر اکست؟ و من با ذیاھانت به تقدس آن ن

چقدر از حق  ین مفسر افراطیه اکنم کمحترم ثابت  خوانندگانه به کنیا
 . ن نداردیر و اقوال مفسریبه اصول تفس یمنحرف شده و اصًال توجھ

 یچه دست ھر نادانیرا باز کپا قرآن، تاب خداوندک، ریوه تفسین شیبا ا یجانیت یآقا
ه شگفت ین باره مایه در اکآنچه . دیگول خودش سخن ید تا در باره آن به مدھ یمقرار 

صامت فكتاب اهللا «: دیگو یمن یچن یجانیت یه خود آقاکن است یا، است زا  رتیحو 

يف العلم  خنيراسال البد لفهمه من الرجوع إىلمتشابه وـمحكم والـوجه وفيه الأال ومحَّ 

 . )١(»هل البيت حسب التعبري النبويأ ىلإ وقرآينحسب التعبري ال
 یھا هیآدر آن . را در بر دارد یه آن چند معنیخاموش است و ھر لفظ و آ قرآن یعنی
 . م و متشابه وجود داردکمح

ر یه و به تعبیبه عالمان بلند پا قرآنر یه به تعبکالزم است  قرآنح) یفھم (صح رایب
 یقرآنر نصوص یدرباره تفس یجانیت یا خود آقایآ )٢(ت مراجعه شود!؟یث به اھل بیحد

ه از ھوس و خواھشات کنیا ایت مراجعه نموده است؟! یا به اھل بیه یلمان بلند پابه عا
بصارت و ، خیتار ییاو نسبت به مردان دوران طال ینه توزکینموده و  یروینفس پ

ه در کگشوده است  ییھا بھتانرده است و او زبان به تھمت و کرت او را سلب یبص
 سابقه ھستند؟!  یب خ مدون بشریتار

، هکنیر بر اید شدند دایه از جانب الله تھدین آیصحابه در چند: دیگو یم یجانیت یآقا
د دال ین تھدیو اکند  می آنانن یگزیرا جاھا  نیخداوند بھتر، ر روش ندھندییتغ آناناگر 
د در ین تھدیا: دیگو یم یجانیت. اند ردهکاز جھاد تخلف  آنانه کن مطلب است یبر ا

ْ �ن َ�َتَولَّوۡ ﴿: ز ھستیه نین آیاھا  آن ه از جملهکآمده است  یمتعدد یھا هیآ  ِدۡل تَبۡ �َسۡ  ا
ْ ونُوٓ يَ�ُ  َ�  ُ�مَّ  ُ�مۡ َ�ۡ�َ  ًماقَوۡ  مۡ  ا

َ
د ینک یگردان یاگر شما رو«. )٣( ]٣٨: [محمد ﴾َ�ٰلَُ�مأ

                                           
 . )۱۵۲-۱۵۳ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۵۲ت ص (یثم اھتد -١
 . )۱۶۶ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۵۲ت ص (یثم اھتد -٢
 . )۱۶۶ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۰۱ت ص (یثم اھتد -٣
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 . »مانند شما نخواھند بود آنانه کآورند  یم یگریشما گروه د یخداوند بجا
ه در مورد که است یاز آن آ یقسمت، ینک یمآن استدالل  و ازه تک آیه !یجانیت یآقا

ن قرار یه از ایو تمام آ. الله نازل شده است یانفاق در راه خشنود رایق بیب و تشویترغ

نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿: است
َ
ْ  نَ َعوۡ تُدۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُنفُِقوا ن َ�بۡ  �َّ ۖ فَِمنُ�م مَّ  َخۡل َ�بۡ  َوَمن َخُل

َما ُ ٱوَ  ۦۚ ِسهِ �َّفۡ  َعن َخُل َ�بۡ  فَإِ�َّ نُتُم  َغِ�ُّ لۡ ٱ �َّ
َ
ٓ لۡ ٱَوأ ۚ ُفَقَرا ْ �ن َ�َتَولَّوۡ  ُء  ُ�مَّ  ُ�مۡ َ�ۡ�َ  ًماقَوۡ  ِدۡل تَبۡ �َسۡ  ا

ْ ونُوٓ يَ�ُ  َ�  مۡ  ا
َ
گاه باش«: ترجمه. ]٣٨: [محمد ﴾٣٨َ�ٰلَُ�مأ انفاق در راه الله فرا  رایشما ب، دیآ

ند ک یلیس بخکھر . ندورز یم ه بخلکھستند  یسانکاز شما  یا عده. دیشو یم خوانده
 یگردان یشما اگر رو. دیازمند ھستیاز و شما نین یب خداوند. گردد می ضررش به خودش بر

تمام . »مانند شما نخواھند بود و آنانآورد  یم گر راید یسانکشما  یخداوند بجا. دینک
از ، مردم یا: دیفرما یم ایمانور خطاب به اھل که مذیخداوند در آ: ندیگو یممفسران 

 را  آنفرض است ه بر شما ک یاتکد و زینکه در راه الله انفاق کشود  می شما خواسته
و ھر . ندورز یمه از پرداخت واجب بخل کھستند  یسانکاز شما  یا عدهاما . دیبپرداز

است و  یمستغن خداوند. ماند یمخودش از اجر و پاداش آن محروم ، ندک یلیس بخک
 . )١(ازمند ھستندیبه او ن یگران ھمگید

ْ �ن َ�َتَولَّوۡ ﴿ هین بخش از آیاما ا ْ ونُوٓ يَ�ُ  َ�  ُ�مَّ  ُ�مۡ َ�ۡ�َ  ًماقَوۡ  ِدۡل تَبۡ �َسۡ  ا مۡ  ا
َ
 ﴾َ�ٰلَُ�مأ

، دینک یعت او رو گردانیاز شر یرویاگر شما از اطاعت الله و پ: یعنی. ]٣٨: [محمد
خواھند  یسانکاز  و آنانکند  می نیگزیگر را جاید یسانک، شما یخداوند بجا یبزود
انفاق در راه الله  و ازکنند  می خدا را اطاعت، شتریشما ب و ازند دھ یمه گوش فرا کبود 

با توجه به . ن اھل سنتیدگاه مفسریه از دیر آین است تفسیا یآر. )٢(ندورز یمبخل ن
 ادعا یجانیت یچگونه آقا، و مفھوم آن یور و روشن شدن معنکه مذیشرح و بسط آ

د!؟ در باش یمدر جھاد  مشردن صحابهکت نکور دال بر شرکه مذیه آکنیر بر ایداکند  می
جا آورده کرش را از ین تفسیا یجانیت یآقا. از جھاد نشده است یرکذ یلکه بطور یآ

در  یطبرس علیو ؟ اب. اند ردهکر ین صورت تفسیه را به ھمیز آیعه نیش یا علمایاست؟ آ

نتُمۡ َ�ٰٓ ﴿: دیگو یمن یه چنین آیر ھمیتفس
َ
ْ  نَ َعوۡ تُدۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُنفُِقوا َّ�﴾ 

                                           
 . )۳۲۸ص ( ۱۱ج ی) و طبر۱۷۰ص ( ۸ج ی) و قرطب۲۹۱ص ( ۷ج یر الغویتفس -١
 . ۶۱ص  ۵ر جی) فتح القد۲۹۱ص ( ۷ج یبغوو  ۱۶۹ص  ۴ر جیثکر ابن یتفس -٢
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بصورت انفاق در راه الله  شان درباره اموال را یشدند تا واجب شرع امر آنان: یعنی

ن َ�بۡ ﴿. بپردازند . ندک یدار ات خودکس از دادن فرض زکھر  یعنی ﴾َخُل فَِمنُ�م مَّ

َما َخۡل َ�بۡ  َوَمن﴿ او نفسش را از پاداش بزرگ محروم ساخته و  ﴾ۦِسهِ �َّفۡ  َعن َخُل َ�بۡ  فَإِ�َّ

ُ ٱوَ ﴿. رده استکالزم  یرا بر و یمجازات سخت به اموال  یازیخداوند ن یعنی ﴾َغِ�ُّ لۡ ٱ �َّ

نُتُم ﴿. شما ندارد
َ
ٓ لۡ ٱَوأ . دیازمند ھستیالله نات و رحمت کر و بریشما به خ و ﴾ءُ ُفَقَرا

ه ھدف کرده است بلکبه انفاق ن مامورخودش شما را  یازھایرفع ن رایب خداوند یعنی

ْ �ن َ�َتَولَّوۡ ﴿. دیشو مند بھرهامت از آن یه خود شما در قکن بوده یا اگر از  یعنی﴾ ا

شما  یبجا ﴾ُ�مۡ َ�ۡ�َ  ًماقَوۡ  ِدۡل تَبۡ �َسۡ ﴿، دیردکامبرش اعراض یدستور پ و ازالله  اطاعت

 َ�  ُ�مَّ ﴿. ع خداوند خواھند بودیشتر از شما مطیه بھتر از شما و بکآورد  یم یسانک
ْ ونُوٓ يَ�ُ  مۡ  ا

َ
 . )١(»شتر فرمانبردار الله خواھند بودیه از شما بھتر و بکبل ﴾َ�ٰلَُ�مأ

. رده استکر ین تفسیور را چنکه مذین آیر المبیه در تفسیمحمد مغن یآقا

نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿
َ
ْ  نَ َعوۡ تُدۡ ﴿. ثروتمندان یاشاره است بسو ﴾ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ خداوند  ﴾َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُنفُِقوا

ب خاطر و بصورت یه اھل ثروت با طکن است یرا ھدف ایز. ونامرفرمود نه ت »تدعون«
ان یشفاف تر ب »قرض حسنه«ه یب خاطر در آیانفاق با ط. نندکخود جوش انفاق 

َما َخۡل َ�بۡ  َوَمن﴿. ده استیگرد له یرا انفاق و بذل اموال وسیز ﴾ۦِسهِ �َّفۡ  َعن َخُل َ�بۡ  فَإِ�َّ

حصنوا «ث آمده است ید و در حدریگ یمخشم خداوند را  ینجات از دوزخ است و جلو

ُ ٱوَ ﴿. دینکات اموال خود را حفاظت کبا پرداخت ز یعنی »أموالكم بالزكات  َغِ�ُّ لۡ ٱ �َّ
نُتُم 

َ
ٓ لۡ ٱَوأ باز ھم به الطاف و  یائنات شدکن و آسمان و یزم کاگر مال !انسان یا ﴾ءُ ُفَقَرا

. یل باشیفاق آن بخنا وو در بذل مال  ﴾ا�ن َ�َتَولَّوۡ ﴿. یمحتاج ھست یر خداوندیتداب

 اطاعت یدستور و و ازرده کاد ی کیه خدا را به پاکرا  یسانک ﴾ُ�مۡ َ�ۡ�َ  ًماقَوۡ  ِدۡل تَبۡ �َسۡ ﴿
 . کنند می

ز موافق ین یعین عالم شیر ایتفس. هیو مغن یدگاه طبرسیه از دیر آین بود تفسیا یآر
 »ییذاکر یآن تفس«ه کشود  می سوال یجانیت ینون از آقاکا. ر اھل سنت استیبا تفس

                                           
 . )۴۸ص ( ۶ان جیمجمع الب -١
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گاھیقت ایه از حقک یسانک رایجا آورده است!؟ بکرا از  ن یپاسخ ا، دارند ین گروه آ
ن یه در آغاز اکر یبه اصول و ضوابط تفس آنانرا یز. ار ساده و روشن استیبس سوال

دروغ و تضاد و ، ینفسان یھا سه به مبدا ھوکتوجه ندارند بل. مبحث بدان اشاره نمودم
 یا را مستند و مدلل ارائه بدھم چارهم ین مدعایه اکنیبخاطر ا. آورند یم رو ضتناق

ه متضاد با که ین آیر ایرامون تفسیرا پ یاثنا عشر یاز علما یکیدگاه یه دکنیندارم جز ا
ن یچن یم قمیبن ابراھ یجناب عل ...نمکان یب، است یجانیو ت یر طبرسیتفس

نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿: دیگو یم
َ
ْ  نَ َعوۡ تُدۡ ﴿. ن گروهیا: یا یعنی ﴾ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُنفُِقوا َّ�. ... 

ْ �ن َ�َتَولَّوۡ : قوله ىلإ ) اعراض سطالب یبن اب ی(عل ینمومنالریاگر از اطاعت ام یعنی ﴾ا

 َ�  ُ�مَّ ﴿. کند می داخل یت علیدر والآنان را  یعنی ﴾ُ�مۡ َ�ۡ�َ  ًماقَوۡ  ِدۡل تَبۡ �َسۡ ﴿. دیردک
ْ ونُوٓ يَ�ُ  مۡ  ا

َ
 ج در عداوت و مخالفت و ستم نسبت به آل محمد آنان یعنی ﴾َ�ٰلَُ�مأ

ت حقه یھداه در صدد حق و ک یسانکه یلکنون از کا، یآر. )١(مانند شما نخواھد بود
م اقوال که روشن و محیآ یکر یه در تفسک یر مفسرانیا تفسیآ: شود می سوال، ھستند

رش به یه در تفسکمفسر از اھل سنت  یکر یا تفسیمتضاد و تناقض دارند بھتر ھستند 
ه کننده باشد کار قانع یل بسین دلیم انک یمر کر و ضوابط آن توجه دارد؟! فیاصول تفس

. بطالن است یشانتضاد و اضطراب ن، متعدد باشد و تناقض تواند مین. است یکیحق 
 ؟! یدھ یمح یدام روش را ترجک، قتیحق و حق یو یاج یپس ا

و : دیگو یم ج ش نسبت به صحابه رسول اللهیھاینه توزکیدر ادامه  یجانیت یآقا

َهاَ�ٰٓ ﴿: ضاً یأ یقوله تعالک ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َمن يَرۡ  �َّ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ دَّ تَ َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ َّ� 

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َو�ُِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ 
َ
ۡ ٱأ ٍ� َ�َ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ٰهُِدوَن ِ� َسبِيِل  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱأ َّ� 

ِ ٱ ُل فَۡض  َ�ٰلَِك  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ َوَ� َ�َافُوَن لَوۡ  َ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ � ٓ ۚ َشا ُ َوٱ ُء : [المائدة ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ

٢(]٥٤( . 

نده یخداوند در آ، ن خود برگرددیه از دکس از شما کھر ، ایماناھل  یا«: ترجمه
ز با ین و آنانه در مورد محبت خدا باشند ککند  می آنانن یگزیرا جا یقوم یکنزد
فار کخاضع و فروتن و در برابر  مومنانن قوم در برابر یا. ردکمحبت خواھند  شانیخدا

                                           
 . )۲۸۴ص ( ۲ج یر القمیتفس -١
 . ۱۶۷ت شدم)) ص یھدا . . . ) و ((آنگاه۱۰۱-۱۰۲ت ص (یثم اھتد -٢
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، متمالتا از راسن یو در اکنند  می در راه الله جھاد آنان. د و سرسخت خواھد بودیشد
ه خواسته باشد کس کبه ھر . عام الله استنا ون فضل یا. ندارند یمیگران ب متمال

 . »ر استیار فراگیعلم خداوند بس. ددھ یم
 ج ل بر عظمت اصحاب رسول اللهیدل نیتر بزرگه ین آیا: میگو یممن ، یآر -۱

ن ھستند گروه یھم اجمعیالله عل رضوانه ھمان صحابه یاست و مقصود از آ
و اصحابش س رکه در باره حضرت ابوبین آیه اکن باورند یاز مفسران بر ا یادیز

 یطبر. )١(اند ردهکن مطلب را نقل یج ایقتاده و ابن جر، حسن. نازل شده است
ور درباره حضرت که مذیه آکرده است کنقل س یخود از حضرت علر یدر تفس

و  انصاردرباره ، ندیگو یمن یمفسر یبعض. ارانش نازل شده استیو س رکابوب
و  یاشعر یدرباره حضرت ابوموس، منیدرباره اھل ، ندیگو یمگر ید یبرخ

و شود  می نانیه عام است و شامل ھمه ایبھر حال آ. قومش نازل شده است
ن یھم اجمعیالله عل رضوان یو عل عثمان، عمر، رکابوب آنان راسد در یترد بدون

 یطبرس یآقا. شود می ز شاملیر صحابه را نیب ساین ترتیو به ھم. قرار دارند
ه ک یسانکه درباره کدارد  تاکیدن مطلب یبر ا، هین آیرامون ایبحث پ جریاندر 

به نقل از  ھا یبعضه آمده است اختالف نظر وجود دارد ین آیدر اھا  آن رکذ
ن یه با مرتدکارانش ھستند یر و کابوب: اند گفته کقتاده و ضحا، حسن

ھم به نقل  یا وعده. ھستند انصار: اند گفته یبه نقل از سد یو برخ. دندیجنگ
ھم  یمن است و تعدادیه آمده است اوصاف اھل یآنچه در آ: اند گفتهاز مجاھد 

 . )٢(»ارانش ھستندیو  ÷یعل ینمومنالریام آنان: اند گفته
ور که مذین مصداق آیه اولکنم که بطور مستند و مستدل ثابت کنیبخاطر ا

 َف فََسوۡ ﴿ه ین آیه اکم دان یممناسب ، اربعه ھستند خلفای آنان راسو در  شصحابه
 
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ را  ج امبرید خداوند صحابه پیبدون ترد. نمکرا نقل  ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ
ردند و کت او جھاد یرا پناه دادند و در مع یردند و وک یاریامبر را نصرت و یه پک

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿: دیفرما یمرا خداوند یز. دوست دارد، الله شدند یمستوجب خشنود  ل�َّ
                                           

 ۲۳ر ج یفتح القد ۲۹ص  ۳ج  ی) بغو۱۴۲-۱۴۳ص ( ۶ج ی) قرطب۶۲۲ص ( ۴ج یر طبریتفس -١
 . )۷۷ص (

 . )۱۲۲-۱۲۳ص ( ۲ان جیمجمع الب -٢
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 ٱ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱِمَن  وَّ  ٱوَ  ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  َ�ٰنٖ �ِإِحۡ  �َّ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ  َورَُضوا

َعدَّ  هُ َ�نۡ 
َ
ٰتٖ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  َج�َّ

َ
ٓ  َ�ٰرُ نۡ ۡ� بَدٗ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
 ﴾١٠٠َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ َ�ٰلَِك  �ۚ �

و  یبخوبه ک یسانکو  و انصارن یاز مھاجر نینخست شگامانیو پ«: ترجمه. ]۱۰۰: [التوبة
 شانیز از خداین و آنانت خداوند قرار گرفتند یمورد رضا، ردندک یرویپ آناناز  یکین

آن  یھا ر درختیه زکرا آماده ساخته  ییھا باغ آنان رایخداوند ب. خشنود ھستند
 یروزین است پیا. کنند می یھا زندگ شه در آن باغیھم رایب آناناست  یجار یینھرھا

 . »بس بزرگ

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿: دیفرما یمگر خداوند ید ییدر جا ۡ ٱَعِن  �َّ  َت َ�ۡ  ُ�بَايُِعونََك  إِذۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
َجَرةِ ٱ نَزَل  َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ  لشَّ

َ
ِكينَةَ ٱ فَأ َ�ٰبَُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

َ
َوَمَغانَِم َكثِ�َٗة  ١٨اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َوأ

ۗ َوَ�َن  ُخُذوَ�َها
ۡ
ُ ٱيَأ ت و یخداوند رضا ھمانا«: ترجمه. ]١٩-١٨: [الفتح ﴾١٩َعزِ�ًزا َحِكيٗما �َّ

اعالم نموده ، ردندکعت یر درخت بدست تو بیز آنانه کآن ھنگام  مومنانش را از یخو یخشنود
گاه بود آنان یھا دل یخداوند از اخالص و صفا. است  یروزیپ. فرو فرستاد آنانآرامش را بر ، آ

 . »ا و دانا استوآنخداوند ت. ردکت یعنا آنانپاداش به  عنوانمت انبوه را به یو مال غن یکنزد
، ردندکعت یب ج امبریر درخت بدست پیه زک و آنانی، و انصارن ید مھاجریبدون ترد
واجب قرار آنان را  ه محبت باین آیاربعه بودند و ا یخلفا آنان راسو در  یاصحاب گرام

ذِلٍَّة َ�َ ﴿: هیو آ. ددھ یم
َ
ۡ ٱأ ٍ� َ�َ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ه تواضع کاست روشن  یلیدل ﴾َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱأ

 ج فار صفت الزم اصحاب رسول اللهکدر برابر  یو سرسخت مومناندر برابر  یو فروتن
ه که ین آیل ایبدل. قرار دارند بر و حضرت عمرکحضرت ابوب آنان راسو در . است

دٞ ﴿: دیفرما یم َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ . ]٢٩: [الفتح ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

 شانن ینخست، بودند ج ه با محمدک یآنان، هکنیر اینفر ھم اختالف ندارد دا یک یحت
ن یو به ھمس یو حضرت علس عثمانو حضرت س حضرت عمر سرکحضرت ابوب

ىِت «: فرمود ج رمکث آمده است رسول ایدر حد. ھستند ر صحابهیب سایترت مَّ
ُ
رَْحُم أ

َ
أ

ىِت  مَّ
ُ
بُو بَْ�رٍ بِأ

َ
کند  می یت من شفقت و مھربانمشتر از ھمه به ایه بک یسک یعنی )١(»أ

 ... استس رکحضرت ابوب

                                           
 . )۲۹۸۱( یح ترمذی) و صح۳۷۹۰تاب المناقب رقم (ک ۵ج یسنن ترمذ -١
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ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل ﴿: دیفرما یمخداوند  قت ین حقیا ﴾َ�ٓ�ِ�ٖ  َمةَ َوَ� َ�َافُوَن لَوۡ  �َّ
ه ک یاتیآ. ه الله بودندرا  نان مجاھدیه صحابه از نخستکرفته شده است یمسلم و پذ

نند و که تدبر ک یسانک رایادند بیار زیبس قرآندر ، دارند تاکیدن مطلب یا یرو
در راه الله و  قطعًا جھاد، ن مختصر گنجانده شوندیه در اکشتر از آن ھستند یث بیاحاد

 رایب. بوده است آنان یشگیھم یژگیو، مت گرانمال، متمالبودن در برابر  کبایب
 ین اعتقادیه چنکر معقول است یاصًال غ، ار گرفته باشندکه از عقل خود ک یسانک

در دوران  شرا صحابهیز. اند دهور مرتد شکه مذیل آیبدل شه صحابهکداشته باشند 
پس . روز شدندیپ آنانردند و در برابر کار یکبا مرتدان پس رکخالفت حضرت ابوب

ق ین تحقیس اکه عکبل. روز شده باشندیپ مومنانه مرتدان در برابر کنیست این یعقالن
ار که حق آشکپس خدا را سپاس . روز شدندیبر مرتدان پ مومنان یعنی، ردهکدایپ

 یو عل عثمانعمر و ، رکب یبر صحت خالفت اب یل بزرگین دلیا، دیبدون ترد. دیگرد
جھاد  ج رمکرسول ا یدر دوران زندگ آنانرا یز. باشد می نیھم اجمعیالله عل رضوان

ن اوصاف را یه اک یسانکمسلم است . دندیبا مرتدان جنگ ج امبریو بعد از پ. ردندک
 . )١(ندرو  یم خداوند بشمار یدوست و ول، داشته باشند

ل روشن ارتداد یاز دال را  آن، هین آیرامون ایبحث پ جریاندر  یجانیت یآقا -۳

 ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ ﴿ ه مصداقکن بوده است یصحابه شمرده است و منظورش ا
ذِلٍَّة َ�َ 

َ
ۡ ٱأ ٍ� َ�َ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱأ َوَ� َ�َافُوَن  �َّ

ن یز ھمین یقم یجناب عل ارانش ھستند؟!یو  سیعل تحضر ﴾�ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ 

َهاَ�ٰٓ ﴿ هین آیر ایدگاه را دارد و در تفسید ُّ�
َ
ِينَ ٱ �  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ َءاَمُنواْ َمن يَرۡ  �َّ

  َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ 
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ مورد خطاب : دیگو یم ﴾الخ ...ۥٓ َو�ُِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

را غصب  ج ه حق آل محمدکھستند  ج آن عده از اصحاب رسول الله، هین آیا

  َف فََسوۡ ﴿ !!! واند دهنموده و مرتد ش
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ باره  در ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل ﴿ نیم و اصحابش نازل شده است (!!!) ھمچنیامام قا َّ� 
 . استھا  آن در باره ﴾�ِ�ٖ َ�ٓ  َمةَ َوَ� َ�َافُوَن لَوۡ 

                                           
 ک. ) با تصرف اند۱۴۳ص ( ۶ج یام القرآن قرطبکالجامع ألح -١



 ١٣١  باب سوم: نقدی بر گفته تیجانی دایر بر اینکه قرآن صحابه را مورد... 

 یخیو تار ین واقعیو ازن قول با میه بودن و مخالف بودن ایپا یب ارزش و یب، حماقت
ش از پنج یه بکم یجون امام قا. ستین یلیبه ارائه دل یازیه اصًال نکار است کچنان آش

م یه درباره قایرده است چگونه آکز ظھور نیسال (!!!) سن نداشت و تا حال حاضر ن
ن گونه یده بود و درباره اصحابش نازل شده است؟! اگر ایسن بلوغ نرسه به ک یالیخ

 یاثن روانپی و یعنیپس امام و اوالدش ، ور صحت داردکه مذیر و قرائت از آیتفس
ه ک آنانه چگونه کم ینیارانش انداخته ببیبه جھاد او و  یند تا ما ھم نگاھیایب یعشر

و  یالیم خینده جھاد بدست قایم آیباش ستهوآنز تیردند و تا ما نکسابق بودند جھاد 
ن یا ایند آیو طالب حق بب خوانندهتا . مینک یرا مرز بند، ن ھستندیه الحقکش روانپی
 ر؟ یا خی آنانت یق دارد با وضعیه تطبیآ

نھج «تاب کدر س طالب یبن اب یعل. میدھ یمخود شما به شما پاسخ ھای  کتاب از
ار با یکجھاد (پ، ج رمکش خداوند و درود بر رسول ایاما بعد از ستا«: دیگو یم »غةالبال

خواص و دوستان  یبر و را  آنه خداوند کبھشت  یاست از درھا ین) درین دیمخالف
او  یو سپر قو یم حق تعالکاست و زره مح یزگاریو پرھ یخود گشوده و لباس تقو

 یو ردا یند خداوند جامه ذلت و خوارک کتر را  آنرده ک یس از آن دورکھر . است
و شود  می چارهیزبون و ب ین حقارت و پستید و بر اثر اشانپو یم به او یبال و گرفتار

و بسبب نرفتن . مبتال گردد یخردیرحمت خود را از دل او برداشته به ب، چون خداوند
د گذار یممھم از راه حق دور شده در راه باطل قدم  امرن یت ندادن به ایبه جھاد و اھم

گاه باش. شود می محروم و انصافده از عدل یگرفتار گرد یچارگیبت بکو به ن د من یآ
ھا  آن هکش از آنیپ: گفتم، ار دعوت نمودهکدن شب و روز و نھان و آشیشما را به جنگ

در خانه  یھرگز با قوم، سوگند به خدا. دیبرو شانشما به جنگ، ندیایبه جنگ شما ب
خود را به  ی فهیپس شما وظ. اند هو مغلوب گشت لیه ذلکنیجنگ نشده مگر ا شانیا

ه از ھر طرف مورد تھاجم کنیگر را خوار ساختند تا اید و ھمدیگر انداختیدیکگردن 
، بسا یا .. .رون رفتیتان بفارتان از تصرید و دیدشمن قرار گرفته اموالتان غارت گرد

و  شانخودار نادرست کبر  شانیسوگند به خدا اجتماع ا. است یرت و شگفتیح یجا
را  اندوه وراند و غم یم یم ار حق و درست خودتان دل راکتفرقه و اختالف شما از 

. دیا قرار گرفتهھا  آن ریشما در آماج تشما زشت گردد  یھا چھرهپس . دینما یمجلب 
. دیجنگ ینم جنگند و شما یم با شما، دینک یمو شما غارت ن برند یمغما یمال شما را به 

ردم ک امرام تابستان یه به شما در اک یوقت. دیھست یشما راضو شود  می ت خدایمعص
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نون ھوا گرم است ما را مھلت ده تا شدت گرما کا: دیگفت، دیبرو شانیه به جنگ اک
ن یدر ا: دیگفت، ردمک امرھا  آن ام زمستان شما را به جنگ بایچون در ا. سته شودکش

ن ھمه یه اکشما . طرف گردد به ما مھلت ده تا سرما بر. ار سرد استیروزھا ھوا بس
ر زودتر یپس سوگند به خدا از شمش، دیآور یم فرار از گرما و سرما رایعذر و بھانه ب

ه عقل ک یسانک یا، ستیدر شما ن یه آثار مردانگک یدانامرن یا. د نمودیفرار خواھ
 اش من شما راک یا. تازه به حجله رفته استھای  زن وھا  هشما مانند عقل بچ

 اندوه وو غم  یمانیجه شناختن شما پشینت، سوگند به خدا. شناختم ینم م ودید ینم
ام را از خشم مملو  نهیس، ردهکن کیار چریه دل مرا بسکشد کخدا شما را ب. باشد می

و  یو در اثر نافرمان. داندیبه من خور اندوه وغم  یدر پ یپ، و در ھر نفس. دیساخت
 . )١(دیرم را فاسد ساختیو تدب رای، انیعص

 شانیو آرزوھا و اندیشهجمع ھایشان  بدن هک یمردم یا: دیفرما یمگر ید یدر جا
ه در خانه کار شما (ک، اندگرد یمسخت را نرم  یھا سنگشما  سخنان. مختلف است

در . اندازد یم در شما به طمع را  ناد) دشمنیستیدن دشمن حاضر نیجنگ راینشسته ب
 : دییگو یمدن با دشمن فرا رسد یوقت جنگد و چون ییگو یمن و چنان یمجالس چن

، خوانده شما را ک یسکدعوت . جنگ از ما دور شو یا یعنی »یادیح یدیح«
. افتیش نیو آسا ید دل او راحتیشکه درباره شما زحمت و رنج ک یسک. رفته نشدیپذ

ه کاست  یسک ب خوردهیفر، سوگند به خدا ...است یضاللت و گمراھھا  هعذرھا و بھان
سوگند به . شما رستگار شد یارکو ھم کمکه به ک یسکو . دیا ب دادهیاو را فرشما 

تر  بینص یب ن شده)ییقمار تع رایه بک ییرھایه (از ھمه تک یریخدا رستگار شده به ت
ر انداخته یان تیکپ یب ستهکر سر شیز اندازد پس به تیشما ت کمکه به ک یسکو . است
و . شما طمع ندارم یم به ھمراھنک یمرا باور نگر سخن شما ید، سوگند به خدا. است

 . )٢(مدھ یمم نیدشمن را به مساعدت شما ب
ردن شما کمت مالم از باش یممن از شما دل تنگ و نگران : دیگو یمگر ید یدر جا

. دیا خشنود ھستیموقت دن یبه زندگان یشگیھم یا در عوض زندگانیآ. ده گشتمیرنج
ردن با کشما را به جنگ  ید؟ وقتیا هداد یتن به ذلت و خوار یعزت و بزرگ یو به جا
و ، ل مرگکشبه م گویا. دیشو یممضطرب ، زند یم تان دوریھا چشم خوانم یم دشمن

                                           
 . نیتبه األلفک) چاپ م۸۸-۹۱نھج البالغة (ص  -١
 . )۹۴-۹۶نھج البالغة ( -٢
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ران و یم حسخنانشما با من بسته در پاسخ  یه راه گفتگوک. دیا مبتال شده یھوشیرنج ب
شما  ...دیفھم ینم دیا ه شدهناویه عقل از شما زائل گشته و دکنیمانند ا. دیسر گردان

ند از یگرد آ یچون از طرف. دیا هاز دست داد را  شانه ساربان کد یھست ییمانند شترھا
 یافروخته شدن آتش جنگ بد مردم رایسوگند به خدا شما ب. نده شوندکپرا یطرف
 شما را تصرف ید شھرھاینک یمله نیو شما حکنند  می لهیر و حکبا شما م. دیھست
و شما در خواب غفلت  رود یمدشمن به خواب ن، دیشو یمن نیو شما خشمگکنند  می

 . )١(دیار ھستکفرو رفته و فراموش 
 یاریه شما او را ک یسکل و خوار است یذل، سوگند به خدا: دیفرما یمگر ید یدر جا

. استر انداخته یان تیکپ یب سته وکر سر شیر اندازد با تیشما ت یاریه با ک یسک. دینک
خداوند شما را خوار  ...کاندھا  پرچم د و دریاریبس ھا خانهان یسوگند به خدا شما در م

ه با باطل کد آن طور یشناس ینم حق را. شما را ناقابل گرداندھای  گرداند و حظ و بھره
 . )٢(دینک یمقت را باطل یه حق و حقکد آنطور یستیدر صدد ابطال باطل ن. دیآشنا ھست

رون رفتن به جھاد در راه خدا دعوت یب رایشما را ب: دیگو یمگر ید ییو در جا
ارا و کآش. دیم را به گوش شما رساندم شما گوش ندادیصدا. دیامدیرون نیردم شما بک

ردم شما کحت یشما را نص. دیردکنھان شما را دعوت نمودم اما شما اجابت ن
نار با یه دکه شما را آن طور یسوگند به خدا دوست دارم معاو: دیگو یمبعد  ...دیرفتینپذ

نفر از  یکرد و یده نفر از شما را بگ. دیشما را عوض نماشود  می درھم عوض
 . )٣(طرفدارانش را به من بدھد

ه را یمعاو، به خدا سوگند«: دیفرما یمان خود یعیدر وصف شس حضرت امام حسن
ان یعی(ش آنان. مدان یمبھتر ، ندپندار یمه خود را ھوادار من کان) یعینان (از شیاز ا

به خدا سوگند اگر از . شتن من بر آمدند و مال و متاع مرا به غارت بردندکمن) در صدد 
الم را در حفظ و امان قرار بدھم یله آن جان و اھل و عیرم و به وسیه تعھد بگیمعاو

 . )٤(ع شوندیتم ضایشند و خاندان و اھل بکان) مرا بیعی(ش آنانه کنیبھتر است از ا

                                           
 . )۱۰۴-۱۰۵نھج البالغه ص ( -١
 . )۱۴۳-۱۴۴نھج البالغه ( -٢
 . ۲۲۴نھج البالغه ص  -٣
 . ۳۹۰ص  ۲ج  یاالحتجاج طبرس -٤
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خداوند شما را  ...«: دیفرما یمعه یش قھرمانانز خطاب به ینس نیرت امام حسحض
 کمکاز ما  شما یوقت، جماعت یند اکخداوند شما را دچار زحمت ، ندکنابود 
شما . میه بر دشمن حمله ور شدک یم در حالیگفت یکشما لب ید ما به ندایخواست
 را  آنه ما کد یبر ما انداخت یآتش. ه در دست ما بودکد یار بردکه ما بیرا عل یریشمش

شما موجب ضرر و خساره دوستان و . میرده بودکن بردن دشمنانمان روشن یاز ب رایب
را  یچ گناھید و ما ھیندار یدیچ امیشما از دشمنان ھ. دیدشمنانتان شد یاریو  کمک

ه شما را بد ک یشما نباشد وقت رایب کچرا خا. میب نشده بودکدر حق شما مرت
 . )١(دیدان یم

اگر «: دیگو یمن یان خود چنیعیان در وصف شیعیامام پنجم ش، حضرت امام باقر
چھارم  یکبودند و  کاکش آنانسه چھارم  ۴/۳، بودند یم عه و گروه مایتمام مردم ش

  ...)٢(خرد یب احمق و آنانگر ید
: .. دیگو یمبرداشته  یامام ھفتم پرده از چھره مرتدان واقع، بن جعفر یو امام موس

امتحان  آنانو اگر بخواھم از  .. .دمید ینم، مشانم بنخواست یمان خود را یعیاگر ش« .
ان ھزار یمورد نقد قرار بدھم از مآنان را  ابم (!!!) اگر بخواھمی یم رم ھمه را مرتدیبگ

 یمن باق رایب آناناز  یکینم کغربال آنان را  ابم (؟!) اگری ینم را مخلص یکی، نفر
ان یعیما ش: ندیگو یمو  اند هنشستھا  هیکھا وار تخت یر زمان رویاز د آنان. ماند یمن

مطابق ھم  شانه قول و عملکھستند  یسانک یان علیعیاما در واقع ش. میھست یعل
ن یو فرزندانش چن یان حضرت علیعیات شیه صفات و خصوصک یوقت یآر. )٣(باشد

ن امام یآخر، میان امام قایعیم شدان یمپس به خدا سوگند من ن، دیان گردیاست مه ب
خواھند  یاتیو چه خصوصشود  می ده است چگونهیه ھنوز به سن بلوغ نرسک

  ...داشت؟!
ن وجه مورد سرزنش قرار یدتریش را به شدپیروانه کنیبعد از اس یحضرت عل، یآر

الگو  نیاز ا آنانارائه دھد تا  آنان رایرا ب یاملک ید نمونه و الگوخواھ یم، ددھ یم
ن) ی(مرتد شبجز صحابه یین الگویچن رایب. رندینند و پند بگکت یتبع، نموده یسأت

                                           
 . ۳۰۰ص  ۲ج  یاالحتجاج طبرس -١
 . ۱۷۹ص  یشکرجال ال -٢
 . )۱۹۱ص ( ۸ج  یافکالروضة من ال -٣
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از شما  یکچ یھ. ام دهید را ج شاگردان حضرت محمد«: دیگو یمد و نیب یمرا ن یسانک
ه ک یدر حالکردند  می صبح آنان. دینک یبرابر آناند با یتوان میرامت نکو  یدر خوب

، شوند می ره زندهو باه دکداشتند  ینا چون اعتقادیقی. بودندده مو و غبار آلود یژول
. ندداد یمل را انجام کار سخت و مشیبس یارھاک. کردند می یرا در عبادت سپرھا  شب

اد الله یھرگاه به . بزھا خشن بود یمانند زانو شانیھا یشانیثرت سجده پکثر أو بر 
ثر ترس أدر . شد یمس یخ شانبانیه گرکد یبار یم کچنان اش شانیھا چشم، ادندافت یم

. )١(ندشد یمت راسز خم و یدر طوفان تند ن یم از عذاب و توقع ثواب مانند درختیو ب
 ج رمکدر زمان رسول ا شت صحابهیخود در معھای  جنگ ازس یبعد حضرت عل

، با پدران، میردک یمجھاد  ج رمکما ھمراه رسول ا«: دیگو یم، ان آوردهیسخن به م
 ین موجب فزونیم و ایشتکآنان را  وم یدیجنگ یم ایمانبرادران و عموھ، فرزندان

ما را بر سوزش درد و  ییباکیافزود و ش یم تراسو ثبات قدم ما را در راه  شد یم ایمان
ر دشمن بر کاز لش یاز ما و سپاھ یافزود سپاھ یم جھاد رایوشش ما را بکو  یسع
را  جان یکدیکر. شتر نر که مست باشند دوتامانند حمله کردن کردند  می حمله گریدیک
ما در برابر دشمن  یگاه وقت. دیشاننو یم فشیدام جام موت را به حرکھر . ندگرفت یم

خداوند صدق و اخالص را از  یوقت. کرد می دشمن ما را مغلوب یم و گاھیشد یمبرنده 
ه کنید تا ارسان یم یروزیست مواجه ساخت و ما را به پکدشمن ما را با ش، دیما د

 یان علیعیش یعنیاگر ما مانند شما (، و سوگند به عمرم. م شدکاسالم مستح یھا هیپا
سبز  ایماناز  یچ شاخینمانده بود و ھ ین باقیاز د یهاچ پیم ھیردک یمو اوالدش) عمل 

، ریارزار در عوض شکدر  یده و سستین رفتار ناپسندینشده بود (!!) و سوگند به الله از ا
ه دشمن بر شما مسلط گردد ک یآن وقت ید و در پید دوشیخون خواھ، ایدن از ناقه

ھا  آن وس یبودند اصحاب و اوالد حضرت علھا  این یآر. )٢(د گشتیمان خواھیپش
ن یدند) و ایشن یاز زبان حضرت علآنان را  ه شرح حالک( ج امبریبودند اصحاب پ

 . تب مرجع شما موجود استکشرح حال در 
و مخالف با م که را یزیند مگر چریپذ یمنھا  آن و امثال یقم یو آقا یجانیت یاما آقا

لذا من . دورز یم ه عقل از آن اباکمگر به آنچه شوند  نمی باشد و خشنود ین عقلیاز

                                           
 . ندیگو یآنان را مرتد م یو قم یجانیت یه آقاکنان بندگان مخلص الله بودند یا -١
 . )۱۲۹-۱۳۰نھج البالغه ص ( -٢
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ه خود حضرت کم جز آنچه یبگو یزیم چتوان می) نسیان حضرت علیعی(ش آناندرباره 

فتكم الباطل وال ال تعرفون احلق كمعر ...«ه کنیا و آنگفته است  آناندر حق س یعل

 ه باطل راکد آنطور یشناس ینم شما حق را یعنی »بطالكم احلقإتبطلون الباطل ك
 ؟! »دیدان یمه حق را باطل کد آنطور یدان یمباطل ن، د و باطل رایشناس یم

 : دیگو یمخود  سخنان یدر ادامه  یجانیجناب ت
عه یه شک یمیم صحابه (تقسیه دال بر تقسکرا  یقرآنات یاگر خواسته باشم تمام آ«

ن یم ایرک قرآنار است کتاب بزرگ در ک یکن منظور یا رایب، سمیبدان اعتقاد دارند) بنو

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿: رده استکان ین بین عبارت چنیمطلب را با مختصرتر مَّ
ُ
 إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

  ۡ�ِ �َۡ ٱ
ۡ
ۡ بِٱ ُمُرونَ َو�َأ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َو�َنۡ  ُروِف َمعۡ ل � ل ْوَ�ٰٓ  ُمنَكرِ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ َوَ� تَُ�ونُواْ  ١٠٤لُِحونَ ُمفۡ ل

ِينَ ٱكَ  ْ وَ  �َّ ْ ٱَ�َفرَّقُوا ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ  ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ۡختَلَُفوا
ُ
يَۡوَم  ١٠٥َوأ

ٞۚ فَ  ٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوه ا تَبۡيَضُّ وُُجوه مَّ
َ
ِينَ ٱأ َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�ۡم فَُذوقُواْ  ۡسَودَّۡت ٱ �َّ

َ
وُُجوُهُهۡم أ

ا  ١٠٦بَِما ُكنتُۡم تَۡ�ُفُرونَ  لَۡعَذاَب ٱ مَّ
َ
ِينَ ٱَوأ ۡت ٱ �َّ ِۖ ٱوُُجوُهُهۡم فَِ� رَۡ�َةِ  ۡ�يَضَّ ُهۡم �ِيَها  �َّ

ونَ  به  امر، ردهکر یه دعوت به خکاز شما باشند  ید امتیبا«. ]١٠٧-١٠٤: [آل عمران ﴾١٠٧َ�ِٰ�ُ
 آنھایی نباشید که پراگنده شدند و و مانندرستگارانند  شانخودھا  آن ونند کر کاز من یمعروف و نھ

ن یسنگ یعذابھا  آن رایردند و بکاختالف ، آمد شانیبه سوھایی  دلیل ھا و ه حجتکنیپس از ا
اه شد یس شانیه روھاک آناناما شوند  می اهیرو س ید و گروھیرو سف یه گروھک یروز، خواھد بود

د عذاب را به سبب آن ید پس بچشیافر شدکتان ایمانـ چگونه پس از : شود می گفته آنانـ به 

 . »رحمت خداوند جاودانه خواھند ماندن پس در و یار دیاما سف، دیه داشتک یفرانک
از ھر گونه آنان را  وات صحابه را مخاطب نموده ین آیه اکبر ھمگان روشن است 

 ودارد  یم بر حذر، آمده استھا  آن ل روشن نزدیه دالکنیبعد از ا یاختالف و دو دستگ
 یک. کند می میور صحابه را به دو دسته تقسکت مذایآ. کترساند از عذاب دردنا یم

ھمان بندگان  و آنانشوند  می درو حشریامت سفیه روز قک یآناناز اند  دسته عبارت
 اه رو حشریس، امتیه روز قکھستند  یسانکدسته دوم . سپاسگزار الله ھستند

 و خداوند اند دهمرتد ش، ه بعد از مسلمان شدنکخواھند بود  یسانک و آنانشوند  می
 . )١(م داده استیاز عذاب بزرگ بآنان را 

                                           
 . ۱۶۷-۱۶۸ت شدم ص یھدا . . . آنگاه )۱۰۲ت ص (یاھتدثم  -١
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د باشد یبا«: ندیگو یمه ین آیر ایتفس بارهن دریمفسر: د عرض شودیدر جواب با -۱
اسالم و  یبسو یعنی، ندکر دعوت یخ یه مردم را بسوک مومناناز شما  یجماعت

ر کاز من یبه معروف و نھ امررا یز. ض استیتبع رایب »مکمن«در  »من«و . ام آنکاح
ب حضرت یذکت و ازفر به الله کند (آن جماعت) مردم را از کو منع . ه استیفاکفرض 

ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُواْ كَ ﴿ن درباره یو جمھور مفسر. جمحمد ْ ٱَ�َفرَّقُواْ وَ  �َّ : ندیگو یم ﴾ۡخَتلَُفوا
ه مصداق آن اھل بدعت ک اند دهین عقیبر ا یبرخ. ھستند یو نصار یھودیمصداق آن 

 ...)١(فرقه معتزله ھستند یعنیه یمصداق آن حرور: دیگو یمابو امامه . ن امت ھستندیا

ٞ يَۡوَم تَۡبيَ ﴿ مصداقن ییر و تعین در تفسیمفسر ٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوه اختالف نظر  ﴾ضُّ وُُجوه
تسود «اھل سنت و مصداق  »ض وجوهیتب«مصداق : دیگو یمحضرت ابن عباس . دارند
لمه ک آنان. ن ھستندیمصداق آن منافق: دیگو یم یحسن بصر. اند اھل بدعت »وجوه
مصداق آن : دیگو یمابو امامه . بودندر آن کمن مالآورند و در دل و ع یم بر زبان را  ایمان

: دیگو یمابوغالب . اند مصداق آن خوارج: دیگو یمه و اماماب: دیگو یمابوغالب . اند خوارج
 یھا سگ: ه گفتو اماماب، اند زانیدمشق آوھای  ه در پلهکد یه چند تن را دو اماماب

 یسانکشته شدگان کن یبھتر. بود ھستندکر آسمان یشته شدگان زکن یدوزخ و بدتر

ٞ يَوَۡم تَۡبيَ ﴿ه و امامسپس اب. اند دهشته شک آنانه بدست کھستند   ﴾ضُّ وُُجوهٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوه
ن مطلب را از رسول یا تو ایآ: دمیاز ابو امامه پرس: دیگو یمابوغالب . ردکرا تالوت 

 جامبریاز پ را  آنھفت مرتبه  یدو مرتبه حت، مرتبه یکاگر : ؟ او گفتیا دهیشن جرمکا
ن و یمصداق آن مرتد: دیگو یمقتاده . )٢(مردک یمان نیشما ب رایب را  آن، ده بودمینشن

 ج رمکه رسول اکاست  یمروس رکاز حضرت اسما دختر ابوب. اھل بدعت ھستند
ه بر ک یسانکم تا به نک یمدا یوثر حضور پکمن قبل از ھمه شما در حوض : فرمود

ده به من از ورود به یاز مردم نرس یا عده. نمکنظارت ، شوند می وثر واردکحوض 
. از من و امت من ھستند آنانپروردگارا : میگو یممن . شوند می ردهکوثر منع کحوض 

 آنان؟ به خدا سوگند اند ردهکبعد از تو چه عمل  یدان یما یآ. شود می به من جواب داده
 : دیگو یمعب کبن  یحضرت اب. )٣(اند هھمواره به عقب برگشت

                                           
 . ۸۶ص  ۲ج  یبغو، ۱۰۷ص  ۴ج  یجامع القرطب -١
 . ۸۷ص  ۲ج  یبغو، )۳۸۶-۳۸۷ص ( ۳ج  ی) طبر۱۰۶-۱۰۷ص ( ۴ج  یقرطب -٢
 . ۸۸ص  ۲ج  یر بغویتفس -٣
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. بود ÷ه قبل از اختالف در زمان آدمک یایمانھمان . است ایمانمنظور از آن «
ردند و کت او اقرار یبه عبود آنانمان گرفت و ھمه یعھد و پ آنانه خداوند از ک یزمان

 یقرطب. امت واحد و مسلمان شدند آنان. دیبر فطرت اسالم آفرآنان را  خداوند
ا یر دھد ییتغ، ندکل یس تبدکھر . ادندیار زیمطلب بس نیرامون ایث پیاحاد: دیگو یم

 یا اجازهن یست و خداوند چنیه مورد پسند الله نکند کرا اضافه  یزین الله چیدر د
 ورود به حوض دور نگاه داشته و ازشود  می وثر راندهکنار حوض ک و ازا، نداده است

ه با کشوند  می نگاه داشتهبیشتر کسانی رانده و دور . در حالیکه رو سیاه استشود  می
مانند خوارج . رده باشندکجدا  آنانمخالف باشند و راه خود را از راه  مسلمانانجمھور 

متعدد  یھا ه تابع ھوسکو معتزله  اند گمراهار یه بسکو روافض  آنان یھا شاخهو 
ابن . )١(ندیآ یمن به حساب یآوران در در دھندگان و نوییتغھا  این ھمه. ھستند ینفسان

دگاه یقول و د، ن باره نقل شدیه در اک ییھا دگاهیان دیاز م: دیگو یم یر طبریجر
. فار ھستندکع یجم، ثیمصداق آن حد یعنی. عب استکبن  یھمان قول اب، حیصح

وھش قرار خواھند کبخاطر ارتداد از آن مورد سرزنش و ن آنانه ک ایمانمنظور از 

لَۡسُت ﴿ گفته شده آنانه به کباشد  می »لستأ«روز  ایمانھمان ، گرفت
َ
ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  �  قَالُوا

ان یدام از آقاکچ یھ. ورکه مذین درباره آیمفسر رایدگاه و ین بود دیا ]١٧٢: [األعراف ﴾بََ�ٰ 
به خدا . ثالثه ھستند یخلفا آنان راسدر  ج ه صحابه رسولیه مصداق آن آکنگفته است 

  .جا آورده استکر را از ین تفاسیشده) ات ی(ھدا یجانیه جناب تکست یسوگند معلوم ن
 یدگاه بعضیاقوال و د کنیست؟ ایور چکه مذیعه درباره آیدگاه مفسران شیاما د -۲

شتر یم تا موضوع بنک یم خوانندگانم یور تقدکه مذیعه را درباره آیاز مفسران ش
 یطبرس یآقا. ظاھر گردد یجانیت یھا یکیان تاریاز م یروشن شود و نور روش

ْ كَ ﴿: دیگو یمور که مذیرامون آیپ »انیمجمع الب«ر یدر تفس ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُوا َّ� 
 ْ  یھود و نصاری و آنانردند کق ین تفریه در دک یسانکد مانند ینباش ﴾َ�َفرَّقُوا

ْ ٱوَ ﴿. ھستند يَۡوَم تَبۡيَضُّ ﴿. ردندکق و اختالف یتفر یعنی. تفرقوا یبه معن ﴾ۡخَتلَُفوا
 ٞ ٞ وُُجوه و  ایمانپاداش در برابر  در اثر مومنان یھا چھره ھمانا ﴾َو�َۡسَودُّ وُُجوه

 اهیافران در اثر عذاب و بدھا سکو چھره . شود می دیاطاعت روشن و سف

                                           
 . )۱۰۸ص ( ۴ج  یالقرطب -١
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ا ﴿ یه بعدیآ: دیگو یم یطبرس. شود می مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ َ�َفۡرتُم  ۡسَودَّۡت ٱ �َّ

َ
وُُجوُهُهۡم أ

 گفته آنانبه  یعنی. دیان گردیه بکن مصداق است یا موید ﴾َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�مۡ 
ه بعد از ک آنانمنظور از  »دیافر شدکره و بابودن د مومنا بعد از یآ«: شود می

ھای  دگاهین باره اقوال و دیھستند؟ در ا یسانکچه ، افر شدندکبودن  مومن
به  ایمانه بعد از اظھار کھستند  یسانکمنظور : هکنیاول ا. وجود دارد یمختلف

. فار ھستندکه منظور از آن تمام کن است یا مقول دو. افر شدندکسبب نفاق 
د از آن یاقرار به توح. روگردان شدند، ه واجب بودکد یاز اقرار به توح آنانرا یز

گرفت  یگواھ آناناز ، آنانه خود یه خداوند متعال علکواجب بود  آنانجھت بر 

لَۡسُت ﴿ فرمود آنانبه  یوقت
َ
ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  �  روز ایمانسپس بعد از  ﴾بََ�ٰ  قَالُوا

لَۡسُت ﴿
َ
منظور از : دیگو یمعب کبن  یحضرت اب. فر برگشتندک یره بسوو باد ﴾�

ر کنبوت او را من ،ج امبریبه پ ایمانبعد از  آنانرا یتاب ھستند زکاھل  آنان
ن یاھواء ا منظور از آن اھل بدعت و اھل: ندیگو یمو زجاج  یئجبا، رمهکع. شدند

ه در کھستند  یسانکمصداق آن : ندیگو یمو قتاده  یحضرت عل. امت ھستند
بر  یه تعدادکت شده است یروا ج رمکامبر ایپ و از. اند دهافر شکقالب ارتداد 

: دیگو یم یه باھلو اماماب. رده استکر کت را ذین روایھم ی) ثعلب.. حوض من

يمرقون من «آمده است  ج رمکاز رسول ا یتیمنظور از آن خوارج ھستند و در روا
اثر  یعنی، ندگذر یمن یر از دیمانند ت آنان: یعنی »ادلين كما يمرق السهم من الرميَّة

  .)١(دشو یمه دور شانر از نیه تکند گذر یمن یند ـ و چنان از دریپذ  ینم ن راید
مورد  یک یحت یطبرس یآقا. هین آیرامون ایپ یطبرس یدگاه آقاین بود دیا، یآر
ه چھار قول را کباشند ھر چند  شه صحابهیه مصداق آکنیر بر ایرده است داکر نکھم ذ

ث حوض آمده است منظور از آن یه در حدکاما آنچه . اند ردهکه نقل یر آیدر تفس
 یطبرس یه آقاکھمانطور . ھا آن مانند خوارج و امثال. ن و اھل بدعت ھستندیمرتد

 یآقا. ث خواھد آمدیرامون حدیپ یشتریحات بیتوض ندهیو در مباحث آ. گفته است

َوَ� تَُ�ونُواْ ﴿: دیگو یمن یور چنکمذ ی هیرامون آیپ یر صافیدر تفس یشاناکض یف
ِينَ ٱكَ  َّ�  ْ قُوا ات یبعد از نازل شدن آ آنانرا یھستند ز یھود و نصاریمصداق آن  ﴾َ�َفرَّ

                                           
 . )۱۶۰-۱۶۲ص ( ۲ان ج یمجمع الب -١
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ه و احوال یتنز، دیدرباره توح، و اتفاق بود وحدت یه مقتضکل واضحه ینات و دالیب

ٞ ﴿. ردندکاختالف ، آخرت ٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوه ه است از نمودار شدن یناک ﴾يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوه

ا ﴿. م و ترس در آن روزیب یو ناراحت یآثار خوشحال مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ وُُجوُهُهۡم  ۡسَودَّۡت ٱ �َّ

َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�مۡ 
َ
افر کا یآ: شود می گفته آنانبه  یعنی. استقول مقدر ، به قول ﴾أ

 ینمومنالریان از امیر مجمع البیدر تفس. خ و تعجب استیتوب راید؟ و ھمزه بیشد

َ�َفۡرتُم﴿ ه مصداقکاست  یمرو
َ
ار باطل کاھل اھواء و دارندگان آراء و اف، مبتدع ﴾أ

ن یا ...)١(ندشو یمبر حوض من وارد  یه تعدادکت شده است یروا ج امبریپ و ازھستند 
، ی هیه مصداق آکوجود ندارد  یحیتصر چیھ. ر گذشته استیز مانند تفسیر نیتفس

ار یث بسیه حدین آیر ایدر تفس یقم یاما آقا. ھستند ج رمکرسول ا یاصحاب گرام

يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوهٞ ﴿: قال عيل بن ابراهيم القمي يف قوله«. رده استکز نقل یشگفت انگ
ٞ َو�َۡسَودُّ  ِۖ ٱفَِ� رَۡ�َةِ  .. .. .... وُُجوه ونَ  �َّ در  یم قمیابراھ بن یعل: یعنی. ﴾ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

از ابو الجارود از عمران بن  ییحیبن  ناوپدرم به نقل از صف: دیگو یمور که مذیر آیتفس
رسول ، ور نازل شدکه مذیآ یاست وقت یمروس از ابوذر: بن ضمره گفت کثم از مالیھ
پرچم اول ھمراه با . ندیآ یمامت با پنج پرچم نزد من یامت من روز ق«: فرمود ج رمکا

ه کد یخواھم پرس. ن پرچم ھستندیه تحت اک یسانکمن از . دیآ یمن امت یگوساله ا
ف ی) را تحرقرآنتر ( اما بزرگ: ندیگو یم آنان؟ دیا ردهکو عترت) چه  قرآنن (یشما با ثقل

 ی(عترت) با او دشمن تر کوچکم) اما یردکم (توجه نیپشت سر انداخت را  آن وم یردک
 ید در حالیبه دوزخ برو: میگو یممن . میردکم و بر آن ستم یمبغوض پنداشت، میردک
ن امت در یفرعون اآنان را  ه پرچمک ندیآ یم یسانکبعد . دیاه ھستیه تشنه و رو سک

: ندیگو یم آناند؟ یردکن چه یثقله با کم نک یم سوال آناناز . دست گرفته است
اما . میردکم و با آن مخالفت یردکپاره ، پاره، میردکف ی) را تحرقرآن( نیتر بزرگ

د یبه دوزخ برو«: میگو یممن . میدیم و جنگیردک یدشمن ی(عترت) را با و تر کوچک
در دست  شانه پرچمک ندیآ یم یسانکبعد . »دیاه ھستیه تشنه و رو سک یدر حال

 آناند؟ یردکن چه یبعد از من با ثقل: منک یم سوال آناناز . ن امت خواھد بودیا یامرس
 تر کوچکاما . میردکرھا  را  آن وم یردک یچی) از آن سرپقرآنبزرگتر (: ندیگو یم

                                           
 . ۳۴۱ص  ۱ج  یر صافیتفس -١
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من . میم و ھر گونه اعمال بد را در حق آن روا داشتیردکع یضا، میردک ک(عترت) را تر
 یبعد پرچمداران ذ. دیاه ھستیه تشنه و رو سک یحالد به دوزخ در یبرو: میگو یم

ن یبعد از من با ثقل: منک یم سوال آنانمن از . ندیآ یمفرقه خوارج نزد من  یعنی، هیالثد
 تر کوچکاما . میآن اظھار برائت نمود و ازم یردکق یتفر قرآنبا : ندیگو یمد؟ یردکچه 

د در یبه دوزخ برو: میگو یممن . ماندیبه قتل رسآنان را  وم یدی(عترت) با آن جنگ
در دست امام  آنانه پرچم ک ندیآ یم یسانکبعد . دیاه ھستیه تشنه و رو سک یحال
بعد از : مپرس یممن . ) خواھد بودمسلمانانن (یا و رھبر غر محجلید اوصیس، انیمتق

ام آن عمل کم و به احیردک) را اطاعت قرآنبزرگتر (: ندیگو یمد؟ یردکن چه یمن با ثقل
 یاریدر  یم حتیردک یاریم و یردکمحبت ، میرا دوست داشت تر کوچکاما . میردک
ه ک ید در حالیبه بھشت برو: میگو یممن . میختیخود را رھای  خون ردن به آنک
ن گفتگو رسول یبعد از ا: دیگو یم یقم یآقا. دیدرو ھستیراب و شاداب و سفیس

ٞ يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوهٞ ﴿، جرمکا  . )١(تالوت کردند ﴾ َو�َۡسَودُّ وُُجوه
ر یه را بدان تفسیر نموده و آکذ را  آنور که مذیر آیدر تفس یقم یه آقاکت ین روایا

از . لحاظ متن و سند باطل است و ازاست  ج رمکدروغ به رسول ا ینسبت، رده استک
ف شدن یتحرن بعد از ین دیا، هکنیل اول ایدل. ل باطل استیلحاظ متن بنابر دو دل

. رده اسالم و اختصاص دادن عبادت به الله آمده استک یاریل به منظور یجنا وتورات 
ردن کق و مشخص یردن طرکبخاطر روشن نمودن و واضح  ج رمکلذا رسالت رسول ا

س به خداوند قدوس کھر . د استیق توحیطر، قیطر و آنآن آمده است ھای  یشانن
ا از اھل حق و در آخرت از جمله یاو در دن، ندکعمل  ایمان یاورد و به مقتضایب ایمان

. ح داده استیتوض قرآنمتعدد  یته را خداوند در جاھاکن نیا. رستگاران است

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ِ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�َُ�ّفَِرنَّ َ�نۡ  ل�َّ ه ک یآنان«. ]٧: بوتک[العن ﴾ِهمۡ ات

ِينَ ٱإِنَّ ﴿. »م بردین خواھیاز بآنان را  یھا یبد، سته انجام دادندیآورده و عمل شا ایمان َّ� 
ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ْوَ�ٰٓ  ل�َّ

ُ
آوردند و  ایمانه ک آنان« ]٧: نةی[الب ﴾٧َ�ِ�َّةِ لۡ ٱ َخۡ�ُ  ُهمۡ  �َِك أ

در  یرستگارا و یلذا سعادت در دن. ن خلق خداوند ھستندیبھتر، سته انجام دادندیعمل شا

 . »ستین یا به گروه و فرد خاصیس یآخرت مربوط به حضرت عل
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ه صحابه رسول کست ید نیترد کش یجا یچ شخص عاقلیھ رایب، تاب اللهکاما 
ردند و کام آن عمل کبه اح، ردندکت یاز آن تبع، ردندکحفاظت  را  آنه کبودند  ج الله

ه ک یثیور (حدکث مذیگر حدید یطرف و ازدادند  یجا شانیھا دلدر  را  آنعظمت 

ٞ ﴿، هیر آیتفسدر  را  آن یقم یآقا  یاورده بود) گکنقل  ﴾ يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوهٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوه
رده و در دفاع از آن قتال ک یاری را  قرآنس یاران حضرت علیه کته است کن نیا
با آن «: آمده بودن یور درباره آن چنکت مذیعترت) در روا یعنیاما األصغر (. ردندک

ن یا. میردک یارینصرت و  را  آنم و تا مرز جان یردکت یاز آن حما، میردکمحبت 
م از  شنیو حضرت حسن و حس یه حضرت علک یت متعارض است با سرزنشیروا
در صفحات  یر طبرسیرده بودند و ما به حواله نھج البالغه و تفسکان خود یعیش

ان یعیو ش: دیگو یم یقم ین آقایت دروغیطرف روا یکاز . میردکنقل  را  آنگذشته 
تا فدا راسن یجان خود را در ا یردند حتک یاریاو را دوست داشتند و س یحضرت عل

 کو تر یو بد عھد یشما سست«: دیگو یمانش یعیبه ش یردند! و خود حضرت علک
 یھا شما مانند نقل یھا عقلد ـ یستیمرد ن، دید شما مرد نما ھستیمساعدت نمود

وھش و سرزنش شما به ستوده کبر سر شما از ن کخا. ان و زنان ناقص استکودک
ر و ابه خدا سوگند خو .. .دیح دادیا را ترجیدار دنیناپا یشما در برابر آخرت زندگ. آمدم

ند و کل یشما را ذل یو یخدا. دیا ردهک یاریه شما او را نصرت و کاست  یسکل یذل
ه شما را از یه معاوکار دوست دارم یبس: ندیفرما یمبعد حضرت . ندکم کسھم شما را 

از . ناریع درھم در برابر دیمانند بکرد  می ع صرفیو در مورد شما با من ب گرفت یممن 
ن سرزنش و یا. )١(داد یمنفر به من  یکاران خود ی و از گرفت یممن ده تا مانند شما را 

دارد؟  یچگونه سر سازگار یقم ین آقایت دروغیبا رواس یوھش حضرت علکن
حضرت  آن انیعیه شکت است ین واقعیا یاوگ شانیعیاز شس یوھش حضرت علکن

ن گفته یالبد ا. ندارند: دیگو یم یقم یه آقاک یدیف و تمجین تعریاستحقاق چن

 ید به دوزخ در حالیبرگرد وجوهكم) ةني مسودنالنار ظمآء مطمئ اردو(: سیحضرت عل
ه حضرت کبودند  آنانرا یز. ان استیعید ـ خطاب به شیاه ھستیه تشنه و رو سک

ن یا یجام دادند ـ و معننا وبا را در حق ایت نازکردند و ھر حرکرا مساعدت نس یعل
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ه ھمه به کبل رود یمبه بھشت ن آناندام از کچ یه ھکن است یت ایسرزنش طبق روا
ور از کت مذیه رواکم یرس یم جهین نتیان مطالب بیند ـ با توجه به ھمه ارو یمدوزخ 

باطل  یعه و سنیز به اتفاق شیاما از لحاظ سند ن. باطل است مالاکت رایلحاظ متن و د
 یابوالجارود نزد علما. است »ابوالجارود«ن یث دروغین حدین ایاواز را یکیرا یز. است

اجلارود  بوأ«: دیگو یمن یعه درباره او چنیش یاز علما یشک ین مجروح است آقایقیفر

ه ليإوتنسب  باوحبا اجلارود سمي رسأحكي أن ، الرسحوب ىبن منذر األعمزياد 

 ىعمأم شيطان سا بون رسحأوذكر  ÷بوجعفرألك سامه بذ ةمن الزيدي ةالرسحوبي

 . »القلب ىعمأاجلارود مكفوفاً  بوأيسكن البحر وكان 
حضرت امام . نا معروف به سرحوب استیابوجارود فرزند منذر ناب یعنی: ترجمه

ه در کنا یاست ناب یطانیه است و سرحوب نام شردک یممحمد باقر او را به سرحوب مس
: دیگو یم یو اسحاق بن محمد بصر. ور دل بودک یو ابوجارود فردکند  می یا زندگیدر

يب أيب النرص قال كنا عند أبن بشار عن  ىحدثني موس: حدثني حممد بن مجهور قال«

با أقد قلب  ألإن اهللا : ÷بو عبداهللاأفقال ، معها قمقم فقلبته ةفمرت بنا جاري ÷عبداهللا

دختر ، میعبدالله بود ینزد حضرت اب«: یعنی. »هذا القمقم ةاجلارود كام قلبت هذه اجلاري
حضرت . ردکوارونه  را  آن. در دست داشت یا هقمقم. نار ما گذر نمودکاز  جوانی

ه آن دختر آن قمقمه ک ھمانطوررده است کخداوند ابوجارود را وارونه : ابوعبدالله گفت

اهللا ال بواجلارود؟ وأما فعل : ÷عبداهللابوأقال يل : دیگو یمابو اسامه . »ردکرا وارونه 

ا یدن و ازا، رد؟ به خدا سوگندکابوجارود چه : حضرت ابو عبدالله گفت )١(هاً ئيموت إال تا
عه یدگاه شین بود دیا، یآر. ران و سرگردان استیه حک یمگر در حالکند  نمی وچک

، »یاد بن منذر ھمدانیز«، یذھب یآقا، اھل سنت یعلماان یاما از م. درباره ابا جارود
ن او را یاز محدث یا وعده یینسا. اند ردهکاد ی »ذابک«رده و به کن او را جرح یابن مع

، بیدر مناقب و معا، است یرافض: دیگو یمابن حبان درباره او . اند گفته »کمترو«
اد بن منذر یابوجارود ھمان ز: دیگو یم یدارقطن. کند می انیث موضوع را بیحد

ر یرا در برابر سا یه او حضرت علک اند گفته ھا یبعض. ث استیالحد کو مترو یھمدان
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فرقه : اند گفته یبعض. جسته است یآن دو تبر و ازر و عمر برتر دانسته کصحابه و ابوب
امامت منحصر در فرزندان فاطمه : هکمعتقدند ھا  آن ه به طرف او منسوب استیجارود
ور از کث مذیب حدین ترتیبد. )١(ه معتقد به رجعت ھستندیاز جارود یو بعض. است

اد یبا توجه به مطالب . ر و سپاسکخدا را ھزاران ش. باشد می لحاظ متن و سند باطل

ْ كَ َوَ� ﴿ ورکه مذیه آکاست  یمدع یجانیت یشده چگونه آقا ِينَ ٱتَُ�ونُوا قُواْ  �َّ َ�َفرَّ
ْ ٱوَ   .دارد؟! یم از تفرقه بر حذرآنان را  واست  شالخ خطاب به صحابه ﴾ۡخَتلَُفوا

مثل روز  امرن یا: دیگو یمخود  یھاییاوه گویدر ادامه خزعبالت و  یجانیت یآقا
دسته دسته ، ردندکاختالف  ج رمکه صحابه بعد از رسول اکروشن و مشخص است 

ن یخونھای  جنگ شتار وکه منجر به یقض یردند حتکشدند و آتش فتنه را شعله ور 
 در سرآنان را  ستکش یف شده و دشمنان آرزویضع مسلمانانجه یشد و در نت

 یتاویلمتبادر در اذھان بر گرداند و  یاز معن توان میور را نکه مذیو آ. پروراندند یم
 . )٢(آن جستجو نمود رایگر بید

و در دوران حضرت  ج رمکه صحابه بعد از وفات رسول اکم یم بگوخواھ یممن ن
من . نبود آنانان یم یچ اختالف اساسیرا ھیز، اتفاق نظر داشتند بر و عمرکابوب

، رده بودکروشن  را  آنارتداد ھای  جنگ هکرا  یا آتش فتنه شه صحابهکم یگو یمن
من . کرد نمی امیاسالم ق رایگر بید یسک. بودند ینم آنانه اگر ک. ردندکخاموش 

 آنانله یرده و خداوند متعال به وسکبالد مشرق و غرب را فتح  شه صحابهکم یگو یمن
. در دل دشمنان انداختآنان را  میست داد و بکومت قدرتمند آن روزگار را شکدو ح

دشمنان ، ن امتیقبل از فرزندان ا یحت. ستیار نکق قابل انین حقایاز ا یکچ یرا ھیز
ان (به یعیدگاه امام شیم اقوال و دخواھ یماما من . اند ردهکاعتراف  ھا تیواقعن یآن به ا

فه یه حال امت در دوران دو خلکنیر بر ای(به دروغ) را دا ج رسول الله یدروغ) و وص
مردم به  رایتا ب. نمکان یرا ب، ) چه بوده استبر و عمرک(ابوب ج بزرگ رسول الله

ن مطلب را از یاوضاع چگونه بوده است؟ و ا ج رمکه بعد از رسول اکروشن شود  یخوب
) نقل یثقف »الغارات«و  ینوشته عالمه رض »نھج البالغه«( ، انیعیتب شکن یمھمتر
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آنگاه : دیگو یمس رکعت خود با حضرت ابوبیر بکذ جریاندر س یحضرت عل. منک یم
ن رفت یه باطل از بکردم تا آنکام یات قجریانردم و در آن کعت یرفتم و بس رکنزد ابوب

ر زمام امور را بدست ک) ابوبافرونكره الكا ولو يالعل یاهللا ه ةمكحانت (کو نابود شد و 
مردم را با خود . بود یش سداد و درستیارھاکدر ، مردم سھولت آورد رایب. گرفت

ردم ک یاو را ھمراھر خواه یخ یک عنوانمن به . شه نمودیرا پ یانه رویرد و مک یکنزد
اطاعت ، ع الله بودیه مطک یمجاھد و جھاد گر او را در تمام امور یک عنوانو به 

س حضرت عمر بن الخطاب، فه دومیدر باره خلس ین حضرت علیھمچن. )١(ردمک
 : دیفرما یم

ذهب نقي ، ةقام السنأو نةخلف الفت، العمد داو، ودقوم األفقد  )2(هللا بالد فالن«

رحل . اتقاه بحقهاهللا طاعته و ىلإ أد، قليل العيب أصاب خريها و سبق رشها، الثوب

خداوند : ترجمه. )3(»ال هيتدي فيها الضال وال يستيقن املهتدي ةوتركهم يف طرق متشعب

رد و کت راسرا  یجکه کت دھد و نگاه دارد ک) را برسشھر فالن (عمر بن خطاب
 کپا. ھا را پشت سر انداختیارکو سنت را بر پا داشت و تباه . ردکرا معالجه  یماریب

. گرفت یشیشر آن پ و ازافت یخالفت را در ییویکن. ا رفتیب از دنیم عکجامه و 
ا رفت در یاز دن. و حقش را ادا نمود. ردکز یاو پرھ یاز نافرمان. طاعت خدا را بجا آورد

ابد و ی ینم هرا  آنه گمراه در ک یگوناگون انداخت بطور یھا ه مردم را در راهک یحال
 . ماند یمن و باور نیقیراه رفته بر 

 .سو حضرت عمرس رکدرباره حضرت ابوبس یحضرت عل ین بود گواھیا، یآر
ت شده یه او ھداکاست  یمدع یجانیت ید؟ آقایگو یمافته) چه یت ی(ھدا یجانیت یول

قرار دارد  »صوهلاأو ةالشيع صلأ«ھا  آن راسه در کعه یتب شکاز ، تابکن چند خواندبا 
ه کنیبخاطر ا. رده استکوجدانش را خشنود و شاد ، عهید شیار و عقاکو با مطالعه اف

را به فھم و  یگرام خوانندگانه خودم و کنیت شود و بخاطر ایشتر ھدایب یجانیجناب ت
اشف الغطا کن آل یه محمد حسکبه آنچه آنان را  توجه، نمکح خود دعوت یصح کدر
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ن اسباب ییتب جریاناشف الغطا در کصاحب . منک یمجلب ، تاب خود آورده استکدر 
س یحضرت عل رایب یوقت: دیگو یمفه اول و دوم یبا دو خلس یعت حضرت علیب

لمه کنشر و پخش  رایو تالش خود را ب یت سعینھا، ه آن دو بزرگوارکروشن شد 
را گسترش دادند و  یاسالمفتوحات ، ردندکسپاه اسالم را مجھز ، ار بردندکد بیتوح

  ...)١(»نمود یرد و آشتکعت یب، ب نشدند و مستبد نبودندکرا مرت یضیچ گونه تبعیھ
 . )!!(!. مییگو یم یکت تو را به تو تبریھدا یجانیت یآقا

ھای  سال درھا  هه فتنکد عرض شود یباس عثماناما درباره دوران خالفت حضرت 
او  یعنی. ردندکسر بلند  یعیش، یھودیدوران خالفت او بخاطر عبدالله بن سبأ  یانیپا

 یبن اب یده واجب بودن امامت علیه عقکبود  یسکن یبود و نخستھا  هموجب بروز فتن
و بعد از آن . )٢(است یعه غالیانگزار شیلذا او بن. کرد می غیو تبل داد یمطالب را رواج 

 یخوارج و گاھ یرا گاھھا  هن فتنیدر ا ینقش اساس. کرد می بدون وقفه بروزھا  هفتن
اصًال ھا  هردن فتنکدر شعله ور  ج رمکصحابه رسول ا یولکردند  می ءفایمعتزله ا

تاب کدر  یه القمیابن بابو، انیعی) شیتگوراسن خاطر امام (یبه ھم. نداشتند یدخالت

يب أعن ، هشام بن سامل عن«: رده استکان یت را چنان بیخود (الخصال) اصل واقع

لفني أو ةمدينـآالف من ال ةثامني، لفاً أاثني عرش  ج صحاب رسول اهللاأكان : قال ÷عبداهللا 

وال حروري (خوارج) وال معتزيل  ءفيهم قدري وال مرجي لفان من الطلقاء ومل يرأو ةمن مك

نأكل خبز  رواحنا من قبل أنأكانوا يبكون الليل والنهار ويقولون اقبض  أيروال صاحب 

 . )3(»اخلمري

ھشت ھزار از . ھزار بودند دوازده ج رمکاصحاب رسول ا: ابو عبدالله گفت«: ترجمه
ه مورد که بعد از فتح مک یسانک(. ءه و دو ھزار از طلقاکدو ھزار از اھل م، نهیاھل مد

. وجود نداشت آنانان یاصًال م یخوارج و معتزل، مرجئه، یتعرض قرار نگرفتند) قدر
و کردند  می هیشب و روز گر ج اصحاب رسول الله. شد یمده نید آنانان یز مین رایصاحب 

ه به رفاه و کنیقبل از ا یعنی( »میر بخوریه ما نان خمکنیپروردگارا قبل از ا«: ندگفت یم

                                           
 . روتی) چاپ دار األضواء ب۱۲۴-۱۳۲ص (، عة وأصولھایأصل الش -١
 . چاپ دار األضواء ۲۲ص  یعة للنوبختیفرق الش -٢
 . ) چاپ طھران۶۴۰ص ( یتاب الخصال للقمک -٣
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ه کم ینیب یمن یازین. عهیدگاه شین است دیچن یوقت، یآر. »م) ما را موت بدهیش برسیع
 . میدھ یمپاسخ  شانخودھای  کتاب ازآنان را  راداتیا. بدان افزوده شود یزیچ

 ش ر بر ذم صحابهیدا »خشوع«ه یاز آ یجانیبر استدالل ت ینقد
لَمۡ ﴿: دیگو یمرده کاستدالل ، ددان یمه خشوع یآ را  آنه ک آیهاز  یجانیت یآقا

َ
نِ  �

ۡ
 يَأ

ِينَ  ْ  لِ�َّ ن َءاَمُنٓوا
َ
ِ ٱ ِ�ِۡ�رِ  قُلُو�ُُهمۡ  َ�َۡشعَ  أ ِينَ ٱَوَ� يَُ�ونُواْ كَ  قِّ �َۡ ٱَوَما نََزَل ِمَن  �َّ وتُواْ  �َّ

ُ
أ

 ٱ َعلَۡيِهمُ  َ�َطاَل  ُل ِمن َ�بۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ
َ
: دی[الحد ﴾١٦َ�ِٰسُقونَ  ّمِۡنُهمۡ  َوَ�ثِ�ٞ  قُلُوُ�ُهۡمۖ  َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�

 یات حقیآ و آناد خدا یبه  شانیھا دل، اند دهآور ایمانه ک آنان، ده استیا وقت آن نرسیآ« ]١٦
تاب داده شد و کھا  آن ه قبًال بهک یسانکد از ند و نباشیخشوع در آ و به هبه لرز، ردهکه نازل ک

. »اران بودندکتبھھا  آن از یاریسخت شد و بس شانیھا دلگذشت و ھا  آن بر یطوالن یدوران
ه یر آیرامون تفسیپ یوطین سیرا از جالل الد یتیروا، هیبعد از نقل آ یجانیجناب ت

الت کبعد از مش. نه شدندیوارد مد ج رمکاصحاب رسول ا یوقت«کند  می ن نقلیچن
در ، افتندینه به رفاه دست یدر مد یبود وقت آنانر یه دامن گکه در مک یو اقتصاد یمال

 ریه زیله آیو به وس. ) بوجود آمدنید امر(در  یسست ینسبت به زمان سابق مقدار آنان

لَمۡ ﴿ ه نازل شدین آیاز طرف خداوند مورد عتاب قرار گرفتند آنگاه ا
َ
نِ  �

ۡ
ِينَ  يَأ ْ  لِ�َّ  ﴾َءاَمُنوٓا

تبطأ قلوب املهاجرين بعد سبع إن اهللا اس: آمده است ج رمکگر از رسول اید یتیو در روا

لَمۡ ﴿ فأنزل اهللا قرآنمن نزول ال ةسن ةعرش
َ
نِ  �

ۡ
ِينَ  يَأ ْ  لِ�َّ خداوند بعد از ھفده : یعنی ﴾َءاَمُنٓوا

ور را فرو که مذیافت و به قصد عتاب آیصحابه را سست و تنبل  قرآنسال از نزول 
ه بنابر ک شن گروه صحابهیا یوقت: دیگو یمت ین روایپس از نقل ا یجانیت. فرستاد

در . ماده نبوداد خداوند آی رایب شانیھا دل، ن مردم ھستندیده اھل سنت از بھتریعق
مورد آنان را  خداوند آنگاه، شده بود یسپر آنانبر  قرآنز نزول اه ھفده سال ک یحال

شود بر حذر  آنانه موجب فسق ک یو قسوت قلب یاز سنگدلآنان را  وعتاب قرار داده 
 یه به مدت ھفده سال در فضاکصحابه  یبا توجه به سست: دیگو یم یجانیت. داشت

بعد از  یه در سال ھفتم ھجرکش یسرداران قرن از یاگر متاخر، کردند می یزندگ یوح
 . )١(رندیمت قرار بگمالد مورد ینبا، دھند شانن یتکن حریچن، اند دهه مسلمان شکفتح م

                                           
 . ۱۶۸-۱۶۹ت شدم ص یھدا . . . ) آنگاه۱۰۲-۱۰۳ت ص (یثم اھتد -١
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به  یوطین سیاز جالل الد یجانیت یه آقاکرا  یتیروا، هکد عرض شود یبا، یآر -۱
به  یعنی. است یر مرفوعیت غیروا. رده استکنقل  »الدر المنثور«حواله 

: دیگو یمن یچن یوطیس. رسد یمن ج رمکو به رسول اشود  می یاعمش منتھ
ث ـ یعن األعمش ـ و بعد متن حد، و عبدالرزاق و ابن المنذر کاخرج ابن المبار

ور بر اعمش کت مذیاوًال روا. رده بودکنقل  یجانیه تکر ھمانطور ییتغ کیبا اند
ن یس شھرت دارد او در ایتدله اعمش به کنیًا عالوه بر ایثان. موقوف است

ه جناب کآنطور ، ستین جامبریت قول پین روایبھر حال ا. ث منفرد استیحد
را یرده است زکف یت را تحریروا یجانیت ین آقایعالوه بر ا. است یمدع یجانیت

به  را  آن یجانی(سرزنش شدند) آمده است و ت »فعوتبوا«ت لفظ یدر اصل روا
 . دیدرست در آ یو یایرده است تا با نواکف ی(عقاب شدند) تحر »عوقبوا«
 یوطیس«: ن آمده استیچن، رده استکنقل  را  آن یجانیت یه آقاکت دوم یاما روا

ال أعلمه إال : ه انس گفته استکرده است که از حضرت انس نقل یگفته است ابن مردو
 ج رمکت مرفوع و قول رسول این روایه اکن است یم ادان یمآنچه من  یعنیمرفوعًا 

 فأنزل الله قرآنن بعد سبع عشره سنه من نزول الیقال استبطا الله قلوب المھاجر. است

لَمۡ ﴿
َ
نِ  �

ۡ
ِينَ  يَأ ْ  لِ�َّ ن َءاَمُنٓوا

َ
ِ ٱ ِ�ِۡ�رِ  قُلُوُ�ُهمۡ  َ�َۡشعَ  أ ه یه ابن مردودکت ین روایا. يةاآل ﴾�َّ

، ده نشده استیدر یتاب معتبر تفسکچ یدر ھ، رده استکنقل  ساز حضرت انس را  آن
رده کنقل  را  آنه امام مسلم کح ابن مسعود یت صحیور با رواکت مذیروا، نیعالوه بر ا

انَ : دیگو یمن یچن، ردهکنقل  سامام مسلم از ابن مسعود. معارض است، است ا كَ الَ مَ قَ

ةِ  هِ اآليَ َذِ بَنَا اهللاَُّ هبِ اتَ َ أَنْ عَ بَنيْ نَا وَ الَمِ َ إِسْ لَمۡ ﴿ بَنيْ
َ
نِ  �

ۡ
ِينَ  يَأ ْ  لِ�َّ ن َءاَمُنٓوا

َ
 ِ�ِۡ�رِ  قُلُوُ�ُهمۡ  َ�َۡشعَ  أ

ِ ٱ نِنيَ  ﴾�َّ بَعُ سِ ه به ک ین) و زمانیان مسلمان شدم ما (مھاجریفاصله م یعنی. إِالَّ أَرْ
ن حضرت یعالوه بر ا. )١(م فقط چھار سال بودیور مورد عتاب قرار گرفتکه مذیله آیوس

گاه تر از حضرت انس قرآناست و به زمان نزول  مسلمانانن یابن مسعود از نخست  سآ
ه مخالف با کنیل ایشاذ است بدل. ر استکه شاذ و منین مردویت این روارایبناب. باشد می
ه ابن کنیل ایر است بدلکت ابن مسعود است و منیمخالف با روا یعنی »اوثق«ت یروا

 . ش وجود نداردرایب یچ متابع و شاھدیت آن منفرد است و ھیه در روایومرد

                                           
 . )۲۷-۳۰ر برقم (یتاب التفسک ۱۸ح مسلم مع الشرح ج یصح -١
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ست یور حدود بکه مذیر آیدر تفس یوطیه امام سکان توجه است یته شاکن نیا
است اما از ھا  آن ز از جملهینس ح ابن مسعودیت صحیه رواکرده است کر کت را ذیروا

. اند رفتهقرار گ یجانیت یت مورد پسند آقاین دو روایت فقط ھمیست رواین بیان ایم
، کند می وب و مطعونیرا مع شت صحابهیت شخصین دو روایه اکنیبه گمان ا یجانیت

گر یت دیان ھجده روایت از مین دو روایه نقل اکنیرده است غافل از اکرا نقل ھا  آن
. ردکدا نیاو به ھدف شوم خود راه پ متاسفانه. ت او داردیباطن و فساد ن سوت از یاکح

ده یجامنا وان ایسود به ضرر و ز یبجا یوطیث سیحد و ازلذا استفاده و استدالل ا
لذا . فه و موضوعه شھرت داردیث ضعیر احادکبه ذ یان علمایدر م یوطیرا سیز. است

 . کند نمی داللت، لیبه صحت دل، صرف استدالل
باز ، صحت دارند یجانیت یت مورد استدالل آقایه دو رواکم یریبالفرض اگر بپذ -۲

لَمۡ ﴿ ھم خطاب خداوند
َ
نِ  �

ۡ
 شانن رایب شق صحابهیمحض و تشو عتاب ﴾يَأ

 یاز عوارض بشر شرا صحابهیز. شتر و ادامه خوف از الله استیدادن خشوع ب
 قرآنه کد یان گردیو در مبحث گذشته ب. ان معصوم نبودندیمانند غفلت و نس

ر یخ یبسوآنان را  ا نازل شده است تایدن یت صحابه جھت رھبریترب رایب
س ن باره از ابن مسعودیدر ا یتیروا. باز دارد یھر شر و بد و ازق نموده یتشو

َهاَ�ٰٓ ﴿: ن نقل شده استیچن ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ را یز. آن گاه گوش فرا بده ﴾َءاَمُنوا

. )١(دنک یما از شر و ضرر منع ید دھ یمر یدستور به خ، ن خطابیخداوند با چن
ند و کرا متوجه  شصحابهن نازل شده تا یا رایه موضوع بحث ما است بک آیهو 
ھود و یه کنیند از اکبا خبر آنان را  وند کآماده آنان را  شتریخشوع ب رایب

سخت  شانیھا دلجه یخود ادامه دادند در نت یبه گمراھ یادیتا مدت ز ینصار
ن عتاب یا. فراتر گذاشتند یرا از حد و مرز قانون الھپا آناند و اغلب یگرد

د یبدون ترد. نندکاجتناب  ین روشیاز اتخاذ چن مسلمانانن بود تا یبخاطر ا
، بود ینم زیجا آنانرا اگر مجرد عتاب یبود ز شت صحابهین عتاب بخاطر تربیا

ز یجا یھا انسانف ینه در رد. ندگرفت یمف فرشتگان معصوم قرار یدر رد آنان
ز ین ج امبریه پکعتاب خداوند نه تنھا در حق صحابه نازل شده است بل. الخطا

                                           
 . )۹۲-۹۳ص ( ۲ج  یوطیاالتقان للس -١
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داستان ابن ام  جریانه در ک ھمانطور. مورد عتاب خداوند قرار گرفته است

ٰٓ ﴿. توم آمده استکم  یرد و روکچھره ترش  یعنی ]١: [عبس ﴾١َعبََس َوتََو�َّ
و  یبیع، اگر عتاب خداوند. توم وارد شدکه ابن ام مک ینمود ـ ھنگام یگردان
امبرش یدرباره عتاب خداوند به پ یجانیت یپس آقا، صحابه باشد رایب ینقص

َهاَ�ٰٓ ﴿: دیگو یمن یچن ج رمکه رسول ایتوج رایب قرآنداد؟  یچه پاسخ ُّ�
َ
� 

َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ  و ازاز خدا به ترس ، امبریپ یا« ]١: [األحزاب ﴾َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَوَ� تُِطِع  �َّ

ٓ  فَإِن ُكنَت ِ� َشّكٖ ﴿ و »نکم یرویفار پک ا ٓ  ّمِمَّ نَزۡ�َا
َ
ِينَ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  إَِ�َۡك  أ  َرُءونَ َ�قۡ  �َّ

تو نازل  یامبر در مورد آنچه ما بسویپ یاگر تو«. ]٩٤: ونسی[ ﴾لَِك ِمن َ�بۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ
را  یآسمانھای  کتاب ه قبل از توک یسانکپس از  ید داریو ترد کم شیردک

 ج رمکامبر ایپ، متعدد یدر جاھا قرآنه کنیبا توجه به ا. »نک سوال، اند دهخوان
امبر یدر حق پ یجانیت یآقا، کند می هیرا مورد عتاب قرار داده و او را توج

 یالھ یتقو ج امبریپ: دیبگو تواند می یجانیا تیدارد؟! آ یا هیچه نظر ج یگرام
داشته  کدر ما انزل الله ش جامبریپ: دیبگو تواند میرده است؟! کت نیرا رعا

، یت شده است؟! آریبدان ھدا یجانیت یه آقاک یرین است تفسیا ھمیاست؟ آ
، اند ردهکان یر بیتفس یه علماک یر مقرون و ھمراه با اصول و قواعدیھرگاه تفس

 د؟! نک یمدا ین شباھت پیگان و مجانناویر دیبا تفس، نباشد
س یه حضرت علکم یردکه در مباحث گذشته ثابت کم شو یمر کان متذیدر پا -۳

خود را به  پیروانصحابه را ستوده و ، ان خودیعیسرزنش ش ت ویترب جریاندر 
 یطس یحضرت عل. ق نموده استیتشو ج از صحابه رسول الله یریالگو پذ

 یشباھت کدام از شما اندکچ یھ، ام دهیدرا  ج اصحاب محمد: دیفرما یم ینطق
 شانیه موھاک یدر حالکردند  می صبح ج اصحاب رسول الله. ندارد آنانبا 
آثار . کردند می یوع و سجده سپرکرا در رھا  شب آنان. نده و غبار آلود بودکپرا

س ن حضرت امام جعفر صادقیعالوه بر ا. ان بودینما آنانعبادت در چھره 
 آنان«. دیفرما یمش قرار داده ین مورد ستایرا چن ج رمکصحابه رسول ا

ه کنیقبل از ا، پروردگارا«: ندگفت یمو کردند  می هیشب و روز گر. )ش(صحابه
 . »م ما را موت بدهیر بخورینان خم



 ١٥١  باب سوم: نقدی بر گفته تیجانی دایر بر اینکه قرآن صحابه را مورد... 

 اند دادهش قرار ین مورد ستاین چنیرا ا ج عه اصحاب رسول اللهیخود ائمه ش یوقت
) یجانی(ت ین مرد فراریا، نقل شده است آنانش در منابع معتبر ین مدح و ستایو ا

ه جناب کنیا رایو ب. ر خدا نبود؟کصحابه آماده ذ یھا دله کاست  یچگونه مدع
او را از ، یسنگ ی فرو ببرد و لقمه را  آند ناوسنگ در دھن خود بگذارد و نت یجانیت

را  یرکامام حسن عس، ازدھمیت امام ین روایدر حق صحابه باز دارد ا یزبان دراز

 : منک یمنقل  »ةمن يبغض الصحاب«ر یرامون تفسیپ

واحداً منهم لعذبه اهللا عذاباً لو قسم و أإن رجالً ممن يبغض آل حممد و أصحابه اخلريين «

 . )١(»ألهلكهم أمجعني ىلمثل عدد خلق اهللا تعا ىلع
بغض داشته  آناناز  یکیا در حق یه در حق آل محمد و اصحابش ک یشخص ھمانا

م ین عذاب بر ھمه خلق خدا تقسیه اگر اکخداوند او را چنان عذاب خواھد داد ، باشد
 . کند می و نابود برد یمن یاز بآنان را  ھمه، شود
 . ریپند بپذ، شده تیھدا یجانیت یا

                                           
 . ]۸۸: [البقرة ﴾ُفۢ َوقَالُواْ قُلُوُ�َنا ُغلۡ ﴿: هیر آی) در تفس۱۵۷ص ( یرکر الحسن العسیتفس -١





 
 

 

 : باب چهارم
اصحابش را  ج رمکه رسول اکنیدرباره ا یجانیت یبر آقا ینقد

 داده استوهش قرار کمورد ن

را مذمت  شصحابه، ث حوضیه حدکنیدرباره ا یجانیرامون استدالل تیپ ینقد
 . رده استک

 یزم گروھیم برخخواھ یمه ک یدر حال«: فرمود ج رمکرسول ا: دیگو یم یجانیت
من گفتم ، ایب: رون آمد و گفتیان بیدر آن م یشخص. شناختمآنان را  ظاھر شد و من

بعد از تو مرتد  آنان: ھستند؟ گفت یسانکچه  آنان: گفتممن . به دوزخ: جا؟ گفتکبه 
 کیبجز تعداد اند، ھا آن ه ازکم نیب یمفر برگشتند و من نکبه  یعنیشدند و به عقب 

رسول . نندکدا ینجات پشوند  می ه از گله جداکمثل شتران سرگردان (ھمل النعم) 
ر من ناکس از کھر . وثر حاضر خواھم شدکمن جلوتر از شما به حوض : فرمود ج خدا

آب  رایب یگروھ. شود نمی گر تشنهیس از آن بنوشد بار دکنوشد و ھر یم از آن، رد شود
آنگاه . شناسند یم زیمرا ن آنانشناسم  یمآنان را  ه منک ندیآ یمدن بر سر حوض ینوش

به من . اران من ھستندید یبگذارآنان را : میگو یممن . دافت یم ییجدا و آنانان من یم
، دور باد: میگو یم؟ آنگاه من اند ردهکه بعد از شما چه کد یدان یمشما ن: شود می گفته

ه کات ین روایق بر ایه نگاه عمک یسک ». ر دادیینم را تغید، ه بعد از منک یسکدور باد 
کند  نمی کش، اندازدیب، اند ردهکتب صحاح خود نقل کرا در ھا  آن اھل سنت یعلما
مرتد  یمتحول شدند حت، ر شدندیمتغ ج صحابه بعد از رسول اللهه اغلب کنیبر ا یمبن

 یآقا. ر فرمودیتعب »ھمل نعم«را به ھا  آن ج ه رسول اللهک کیمگر تعداد اند. شدند
ن یه منافقکث گروه سوم صحابه ین احادیه مصداق اکان ندارد کام: دیگو یم یجانیت

 آناندرباره  ج خود رسول الله یعنی، ثیح حدیرا نص صریز، قرار داده شوند، باشند
 . )١(اصحاب من بودند آنانم یگو یممن  »یصحابأقول أف«: فرمود

                                           
 . )۱۷۰-۱۷۱ت شدم ص (یھدا . . . ) آنگاه۱۰۴ت ص (یثم اھتد -١
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ن یرا چن یجانیت یو ته آقا سر یبو  یق حضرت حق استدالالت واھیبا توسل به توف
 : م گفتیپاسخ خواھ

. اند دهن الفاظ وارد نشیو مسلم با ا یدر بخار، ثین دو حدیه اکنخست عرض شود 
 کیوچکه از ک یسکانت از ین خیرده است و اکنقل ن مالاکث اول را یحد یجانیت یآقا

 یه در بخارک یتیروا. ستید نیبع، رده استکعادت  ییدروغ و تضاد گو، فیبه تحر
ه رسول ککند  می نقل ج رمکاز رسول اس رهیو ھرحضرت اب: ن استیآمده است چن

آنان را  ه منکدم یرس یبه گروھناگھان ، ه خواب بودمک یدر حال«: فرمود ج الله
جا؟ او کگفتم  »ایب«: گفت آنانان یاز م یشخص. شناختمآنان را  یوقت. شناختم یم

 آنان: گفتند آنانھستند؟  یسانکچه  آنان: گفتم. دوزخ یبسو، به خدا سوگند: گفت
گر ید یناگاه به گروھ. اند هه بعد از شما مرتد شده به عقب برگشتکھستند  یسانک

: ؟ گفت»جاک«: گفتم »ایب«: گفت آنانان یاز م یشخص، شناختمآنان را  یوقت. دمیرس
ه بعد از تو کھستند  یسانک آنان: ھستند؟ گفتند یسانکچه  آنان: گفتم، دوزخ یبه سو

ھمل «مگر مانند ، مدان یمرستگار نآنان را  از یسکپس . اند هفر برگشتکمرتد شده و به 
امام مسلم ، ت را حذف نموده استیاز روا یبخش یجانیت یه آقاکنیعالوه بر ا. »النعم

 . تاملف ...رده استکح خود نقل نیت را در صحین روایا
ث را در ین حدیه ایشب یثیه اھل سنت احادکم ریپذ یم، یآر: شود می عرض: اً یثان

ر و شروح یا تو ھرگز به اقوال و تفاسین است آیا سوال یول اند ردهکصحاح خود نقل 
ه مانند کنیا ای اند ردهک یریچه تفس آنانه ک یا ردهکات نگاه ین روایرامون اینت پاھل س

حق و ، ی؟ آریا ردهکر یل خودت تفسیث را طبق میادن احیا، حسب عادت خود
روشن ، ش نقل شودرایاھل سنت ب یدگاه علمایه دک یا خوانندهھر  رایقت بیحق

 ھستند؟  یسانکث چه یاحادن یه مصداق اکخواھند دانست  یبخوب و آنانخواھد شد 
اختالف ، ثین وارده در حدیقت و مصداق مرتدیدرباره حق علماه کعرض شود : ثالثاً 

ور کن مذیمرتد یعنی. سعهد ايب بكر هم الذين ارتدوا عىل: دیگو یمصه یقب: نظر دارند

شته کمرتد شدند و  سرکه در دوران خالفت حضرت ابوبکبودند  یسانکث یدر حد
از صحابه مرتد نشده  یچ فردیھ: دیگو یم یخطاب. ا رفتندیفر از دنکشده و در حال 
. مرتد شدند، ن نداشتندیدر د یه نقش چندانکن یه نشیاز اعراب باد یاست البته گروھ

ن با. شود نمی شصحابه رایب بین ھرگز موجب نقص و عیه نشین ارتداد اعراب بادیو ا
ره یبکبان گناھان کو مرت منافقان، نیمنظور از مرتدن است کمم: دیگو یمن یالت



 ١٥٥  اصحابش...  جباب چهارم: نقدی بر آقای تیجانی درباره اینکه رسول اکرم 

از  یسانکث ین است مصداق حدکمم: دیگو یم یابن حجر در فتح البار. )١(باشند
 یامام نوو. )٢(باشد، ا خوف مسلمان شده بودندیه بخاطر طمع کن یه نشیاعراب باد

ھمان : ندیگو یم ھا یبعض. ث اختالف نظر دارندین حدیعلما درباره مصداق ا: دیگو یم
ھستند  یسانک آنانه منظور از کن باور ھستند یگر بر اید یبرخ. مرتد ھستند منافقان

: ندیگو یم علمااز  یبعض. )٣(مرتد شدند یبودند و بعد از و ج رمکه در زمان رسول اک
 آنان: دیگو یمابن حجر . ھستند ینفسان یھوا روانپی و اھل بدعت آنانمنظور از 

. اند ردهکا رحلت یه در حال اسالم از دنکره و اھل بدعت ھستند یبکاصحاب گناھان 
د یه در حال توحکره یبکبان گناه کو مرت نانانافرم، آنانمنظور از : دیگو یم یامام نوو

ه بخاطر بدعت خود از اسالم خارج ک یاھل بدعت نیھمچنو . باشد می، اند رفتها یاز دن
و بدعت  یرو اون، نیه در دک یسانکه یلک«: دیگو یمامام حافظ ابن عبدالبر . اند دهنش

، خوارج، مانند. و راندگان از حوض خواھند بود دینومطر جزامت یروز ق، ردندکجاد یا
ن ین ایراجحتر: دیگو یم یامام ابواسحاق شاطب. )٤(روافض و تمام بندگان ھوا و ھوس

 آنانه در ک یل عالمات و آثاریاز جمله افراد امت مسلمه ھستند بدل آنانه کاست 

ن آثار در یرا ایز. وضو اعضاء یو درخشندگ یدیسف »حتجيلغر و« یعنی، وجود دارد

آمده  »قد بدلوا بعدك«ث یرا در حدیز. ده نخواھد شدیافر مطلق ھستند دکه ک یسانک

ن مصداق یمناسب تر »قد كفروا بعدك«: گفت یمن یچن، بودند یم افر مطلقکاگر . است

. نددھ یمانجام  را  آنه اھل بدعت کردن سنت است کل یھمان تبد »بدلوا بعدك«
. ه مقصود ما است منافات نداردکند با آنچه دان یمث یمصداق حد را  منافقانه ک یسانک
عت را در یشر آنانلذا . نه بقصد عبادت اند رفتهیعت را پذیه شرین به قصد تقیرا منافقیز
ن یدر د یرو اون بدعت و نین عیو ا اند دادهخود مورد استفاده قرار  یر موضع اصلیغ

 نین و منافقیمرتد، شامل ھر دو گروه، ثین در حدیمرتد، بین ترتیبد. )٥(است
 رایر بین تفاسیبا ا. دریگ یمز در بر یو اھل بدعت را ن ین اھل ھویعالوه بر ا، باشد می

                                           
 . ۳۹۲ص  ۱۱ج  یفتح البار -١
 . ۳۹۲ص  ۱۱ج  یفتح البار -٢
 . تصرف کیبا اند ۱۷۲ص  ۳مسلم مع الشرح ج  -٣
 . ۱۷۴ص  ۳مسلم مع الشرح ج  -٤
 . ۱۶۸ص  ۱االعتصام ج  -٥
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آنان را  ورکث مذیه حدکستند ین یسانکرام از جمله که صحابه کھمگان روشن است 
افته) جز معارضه با یت ی(ھدا ین آقایه اکم نیب یم یوقت یول. مصداق خود قرار دھد

ه آراء و کنیندارم بجز ا یا چاره، کند نمی قناعت یزیمتر چکحق و مخالفت با آن به 
 یسانکث چه یور در حدکه منظور از مرتدان مذکنیر بر ایان او را دایعیشھای  دگاهید

ه حق کن خواست خداوند است یدر واقع ا. تا حق از باطل جدا شودنم کان یب، ھستند
در ، عه استیبزرگ ش یه از علماک یطبرس یآقا کنیا. ندک یجار آنانرا از زبان 

ا﴿ان در شرح یر مجمع البیتفس مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َ�َفۡرتُم وُُجوُهُهمۡ  َودَّۡت سۡ ٱ �َّ

َ
 ﴾إِيَ�ٰنُِ�مۡ  َ�ۡعدَ  أ

اختالف نظر ، ھستند یسانکه چه ین آیه مصداق اکنیدرباره ا: دیگو یم ]١٠٦: [آل عمران
مصداق : دیگو یمان یدگاه مختلف در پایبعد از نقل چھار د یطبرس یآقا. وجود دارد

ن یث ارتداد بر ایسپس از حد. ن امت ھستندیه اھل بدعت و صاحبان ھوس از این آیا
ن یه منظور از مرتدک ن استیقول چھارم ا: دیگو یمو کند  می خود استدالل یمدعا

و کند  می اضافه یطبرس یآقا. ن امت ھستندیث) اھل اھواء و اھل بدعت ای(در حد
ه بصورت ک یسانکث یه مصداق حدکاست  یو قتاده مرو ÷یاز حضرت عل: دیگو یم

به خدا : فرمود جحضرت  آن هککند  می تیروا ج رمکرسول ا و از. افر شدندکارتداد 
ه کم نیب یم یوقت. ا با من ھمراه بودندیه در دنک ندیآ یموثر کبر حوض  یسانکسوگند 

اران یاران من ھستند و ی، اران من ھستندی آنان: میگو یم، شود می گرفته آنان یجلو
؟ اند ردهکشدند چه  مومنبعد از  آنانه کد یدان یمشما ن: شود می گفته. من ھستند

و اب. رده استکن قصه را نقل یرش ایدر تفس یثعلب. فر برگشتندک یمرتد شده بسو آنان
درباره خوارج  ج رمکاز رسول ا. خوارج ھستند آنانمنظور از : دیگو یم یه باھلامام

 ترین کوچک. )١(زدیگر یم هشانر از نیه تکزند یگر یم نیچنان از د آنان: آمده است
ث صحابه یه مصداق حدکنیبر ا یمبنشود  نمی دهید یالم جناب طبرسکدر  یا اشاره

ور که مذیر آیدر تفس شانیا. عهیبزرگ ش یاز علما یشاناک ین است آقایا. رام ھستندک
مصداق آن اھل بدعت و دل باختگان ھوا و : دیگو یمور استفاده نموده کث مذیاز حد

هل البدع أهم : نيمومنـالمريأمجمع عن ـفيقول يف ال«. ھوس و صاحبان آراء باطله ھستند

عه در یش ین بود اقوال و آراء علمایا، یآر ».ةمن هذه األم ةراء الباطلواألهواء واآل

                                           
 . ۱۶۲ص  ۲ان ج یمجمع الب -١
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آراء و اقوال را  تواند مین، ه خواسته باشدکھر چند  یجانیت یآقا. ورکث مذیر حدیتفس
 آنانرا یز. ھستند ج رسول الله یث اصحاب گرامیه مصداق حدکد یرده بگوکف یتحر

صحابه ، هیث ارتداد و آیمصداق حده کنیر بر ایدا یا اشاره ترین کوچکعه) یش ی(علما
 یاریدر بس آنانه کن است ین مدعا ایل بر این دلیو بھتر. اند ردهکن، ھستند یگرام

مراجعه  یشاناک ینوشته آقا یر الصافی(به تفس اند دادهموارد صحابه را مورد طعن قرار 
ربط ، اند نداشته یوندیپ ترین کوچکه با صحابه ک را  قرآنات یاز آ یاریشود) و بس

ا ﴿ هین آیبجز ھم. اند داده مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ َ�َفۡرتُم وُُجوُهُهمۡ  َودَّۡت سۡ ٱ �َّ

َ
خدا را  ﴾إِيَ�ٰنُِ�مۡ  َ�ۡعدَ  أ

. تمام شده است آنانسود و نفع به ضرر  یبجا آناندگاه و مستدل یه دکھزاران سپاس 
نه  شصحابهرا یز. را در بر ندارد شصحابه، ثیه حدکروشن است  مالاکور کاز بحث مذ
د را در یو ترد که شکنیبخاطر ا یحت. ھوا و ھوس پیرواننه مبتدع و نه ، مرتد بودند

ه کاھل سنت  ایمانگردد تا  ین برده باشم و شامل نشدن صحابه قطعین باره از بیا
شتر یب، اند ردهکار یه راه ضاللت را اختکان یعیو ضالل ش یو گمراھ، اند دهت شیھدا

ر بر معصوم بودن یع دایتش یاز علما یدگاه برخیآراء و د مدان یممناسب ، شود
ه صحابه از ارتداد کته کن نیاما ا. نمکندگان محترم ناوم خیرا تقد )١(از ارتداد شصحابه

 ج رسول الله یعه وصیه به گمان شکطالب  یبن اب یحضرت عل، معصوم ھستند
رده کعه اظھار یمرجع شتب کن یمتعدد در معتبرتر ین مطلب را در جاھایا، باشد می

ز معصوم بودن ینس یعه از فرزندان حضرت علیائمه بزرگ ش، نیعالوه بر ا. است
. اند ردهکر کف خود ذیھا و تصان را در نطق ھا بدعتبودن از  کصحابه از ارتداد و پا

را ستوده و در  ج ه اصحاب محمدکه یامام معصوم فرقه اثنا عشر. ن استیا، یآر
د خلق یس آنانچون کند  می رحمت و مغفرت یدعا آنانر حق نمازھا و دعاھا د

 یاری، ن خداوند به بندگانشیغ رسالت و دید و تبلی) را در نشر و پخش توحج (محمد
با  : .. .خود ین) در دعاین العابدی(ز )٢(یامام معصوم نزد روافض اثنا عشر. اند ردهک

                                           
 . ھا بودن از بدعت کو پا -١
 نقل یعه اثناعشریش یھا تابکه بنده از کرا  یاتیه رواکد ینک می شما مالحظه یخواننده گرام -٢

ن یاز ائمه معصوم یاز امام یتیچ رواید ھیشا، گر متضاد و متناقض ھستندیدیکنم چقدر با ک می
ه کنیبر ا یاست مبن یلین خود دلیمتناقض با آن وارد شده است و ا یاتیه رواکنیافت نشود مگر ای

ن یخودشان به ا یه حتکد ید اگر بدانینکد تعجب نیوجود دارد شا یدر مذھب روافض چه تناقض
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ب یتابش (تھذکدر مقدمه  یمحمد طوس، خ طائفه روافضیشچه  چنان اند ردهکته اعتراف کن

ذاكرين بعض األصدقاء أيده ((: دیگو یم ۴۵ه است ـ ص یتب اربعه مذھب امامکاز  یکیام) ـ کاألح

ا وقع من األختالف والتباين و اهللا ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أيدهم اهللا و رحم اهللا السلف منهم و م

وال يعلم حديث إال ويف مقابله ما ينافيه حتى ، املنافاة والتضاد حتى ال يكاد يتفق خرب إال و بإزائه ما يضاده

 رده است ـ خداوندکه خداوند حقشان را بر ما واجب کاز دوستان  یبعض(. )). . . جعل خمالفونا
منافات و تضاد ، نیر شدند و اختالف و تباکرا متذ یثیند ـ احادکرا رحمت ھا  آن و سلفھا  آن

 چ =یمتضاد آن وجود دارد و ما ھ، ھر خبر ه در برابرک ییردند تا جاک یادآوریرا ھا  آن انیم
ه ک یه با آن منافات دارد بطورکوجود دارد  یثیه در مقابل آن حدکنیم مگر ایسراغ ندار یثیحد

ابطال اعتقادات ما  یبرا یلیب در مذھب ما و دلیطعن و عن یتر ن مطلب را بزرگین ما ایمخالف
ب یھمچنان سلف و خلف شما اختالف مخالفانتان را در فروع ع: ندیگو ھا می اند، آن دانسته

ه در کاھل سنت است ھا  آن دھند ـ ھدف می را مورد ھجوم قرارھا  آن ن خاطریدانسته و به ھم
ھا  آن ن سخنیه اکنیعالوه بر ا. رود نمی به شمار یبین عیو ا. گر اختالف دارندیدیکفروع با 

ن گونه مورد یه خداوند اکست یز نیجا: ندیگو می ت اصول اھل سنت است ـ ویاعتراف به حقان
ه اختالف شما از مخالفان شما ک یام عمل شود در حالکن گونه به احیرد و ایپرستش قرار گ

، توام با اعتقاد به بطالن آن ین اختالفیوجود چن: د گفتیحاال با. شتر و واضح تر است (! ! !)یب
ن تناقض را یند ایتوان ینمھا  آن هکوجود ندارد  یدیبر فساد اصل است (! ! ؟) )) ـ ترد یلیخود دل

شما  یاست ـ خواننده گرامھا  آن مذھب ینابود ین تناقضات به معنیل ایرا حل تعدینند زکحل 
نًا به آن یه =خودشان عکنند ک ی میزین را متھم به چگرایچگونه دھا  آن هکد ینک می مالحظه
بنام ھا  آن وخیگر از شید . یکیار را انجام دادکن یت شده! ایھدا یجانین تیھمچه  چنان گرفتارند

گر یث منقول از ائمه با ھمدی(احاد: دیگو یتابش (اساس األصول) مک) ۵۱در ص ( یفیھنوکدلدار 
ه در مقابلش خبر و کنیمگر اشود  نمی افتی یث و خبریحد چیه ھک ییدارد تا جا یادیاختالف ز

م خردان!!! کاز  ین مسئله باعث رجوع بعضیه اک ییو متضاد با آن وجود دارد تا جا یمناف یثیحد
 . )). . . از اعتقادات حقه !!! شده است

چ یھاست اما در مذھب اھل حق (اھل سنت و جماعت)  یمذھب اثناعشر ید چھره واقعیآنچه خواند
ن مردم ھستند و یند صحابه بھتریبگو ییه در جاکستند ین نیچنھا  آن وجود ندارد یگونه تناقض

ن یند روزه گرفتن روز عاشورا از بزرگتریه بگوکنیا ایافر ھستند کند صحابه یگر بگوید ییدر جا
 یعاملف حر یتال عةیوسائل الشتاب کند اجر و ثواب است (به یگر بگوید ییگناھان است و در جا

ند یه بگوکستند ین نین اھل سنت چنید) ھمچنینکمراجعه  ۳۳۷-۳۳۹تاب الصوم ص ک ۷ج 
ا یند یشف نماکد یجد یه قرآنکنیا ایف نشده است و یند تحریگر بگویف شده و بار دیقرآن تحر

تاب ک(به کنند  می ند فقط افراد فاجر !!! متعهیگر بگوید ییند متعه عبادت است و جایه بگوکنیا
 . د)ینکمراجعه  ۴۵۶اح ص کتاب النک ۱۴ج  عةیئل الشوسا
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، پروردگارا: دیگو یم، )ج (اصحاب رسول الله آنان رایالله ب یمغفرت و خشنود یتقاضا
 یامبر را ھمراھین وجه پیه به بھترک یآنان، ج اران و اصحاب رسول اللهیبالخصوص 

، ردندکت راسح یاز و، دادند را  نان امتحیرساندن به او بھتر یاریدر نصرت و ، ردندک
، ردندکرا به سرعت اجابت  یدعوت و، ندگرفت یم یشیگر پیھمد و ازدر اطاعت از ا

، ردندکرھا  را  نان او زن و فرزندیت از دیدر حما، رفتندیپذ بال فاصلهل رسالت او را یدل
ان به یبه جنگ برخاستند و در پا شانت نبوت او با پدران و فرزندانیت و تقویدر تثب

ن کمغفرت  نیھمچن، ل آمدندینا یروزیدر برابر دشمنان به پحضرت  آن یات وجودکبر
 یرا تجارت یقرار بودند و محبت و یب ه از محبت اوک یسانکه یلکو خشنود باش از 

) مورد ج وند با او (حضرت محمدیه بخاطر پکرا  یسانکه یلکو . نددانست یمسودمند 
ر یسا، ه قرابت او نشستندیه در ساکگاه آن ول و خانواده قرار گرفتند یھجران و فراق فام

، اند تو نخواستهاز  را  آنه کدر آنچه ، پروردگارا. ھا را رھا ساختند یدشاونیقرابت و خو
 . به گردان یراضآنان را  خود آنواز رض. نکفراموش نآنان را 
 وطن کھجرت و تر. کردند می دعوت، تو یامبر تو خلق را بسویت پیدر مع آنان
رزق  یتنگ یرزق بسو یاز گشادگ آنانرون آمدن یجام گرفت و بنا وه بخاطر تکآنان را 
 وردند کت یتبع آناناز  یه به خوبکرا  ج امبرین اصحاب پیتابع، پروردگارا. نکر یرا تقد

ه در کپروردگارا! ما را و برادران ما را : کردند می ن دعایچن شان یه نزد خداکآنان را 
آثار ه از ک ینیھمان تابع. ت بفرماین پاداش را عنایبھتر، گرفتند یشیاز ما پ ایمان

. ردندکار یاختآنان را  ریمس، ادامه دادندآنان را  راه، ردندکت یصحابه تبع یھا قدم
 یرویو پ ید از ادامه خط مشیو ترد کش. انداختیخلل ن آناننش ید در بیو ترد کش

ن یرده از راه و دک یاریرا  ج صحابه رسول الله آنان. مانع نشد، آنانت یاز گلدسته ھدا
 رسالت یدر ادا. اتفاق نظر داشتند آنان ایمانن و یبر سالمت د. ردندکت یتبع آنان

، بر ازواج. امت رحمت بفرستیوز تا قامرن از یبر تابع، پروردگارا. ردندکمتھم نآنان را 
آنان  هک یرحمت. رحمت بفرست، کنند می ه از تو اطاعتک یسانکه یلکو بر  آناناوالد 

ر و کم و ازند کداخل آنان را  وبھشت تھای  یو در گشادگ، ت تو باز داردیاز معصرا 
 . )١(ندکحفاظت آنان را  طانیله شیح

                                           
 . انیران قم موسسه انصاریا ۲۷-۲۸ن ص ین العابدیه امام زیفه سجادیصح -١
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را از منصور بن  یتیروا، عه استیتب مرجع شکه از ک یافکدر اصول  ینیلک یآقا
پاسخت به ، نمک سوالاگر من از تو : دمیعبدالله پرس یاز اب: کند می ن نقلیحازم چن

ما مردم را «: عبدالله گفت یچرا؟ اب. تفاوت دارد یدھ یمگران یه به دک یمن با جواب
ما  رایب ج درباره اصحاب رسول الله: ردمکعرض  »میدھ یمادت و نقصان پاسخ یبه ز

: ا دروغ؟ ابوعبدالله گفتیت گفتند راس ج حضرت محمد بارهدر آنانا یآ، سخن بگو
 یک، یدان یممگر ن: ردند؟ فرمودکپس چرا اختالف : ردمکعرض . اند گفتهت راس

. به او داده شد یجواب، کرد می سوال یو از و آمد یم ج شخص در محضر رسول الله
له یث به وسیلذا احاد. کرد می ه جواب اول را نسخک شد یمگر به او گفته ید یبعد پاسخ

 . )١(ندشو یمگر منسوخ یث دیاحاد
 یموسحضرت : دیگو یمر خود یان در تفسیعیازدھم شیامام ، یرکامام حسن عس

  اران یان یا از میآ: ن بودیا ھا سوالاز  یکیه کنمود  یتسواالاز پروردگار خود
، یموس یا: فرمود ی؟ خداوند به موسیرا سراغ دار یسکاران من یبھتر از ، امبرانیپ

امبران مانند یر پیاران سایلت یدر برابر فض ج لت اصحاب محمدیه فضک یدان یممگر ن
لت یدر برابر فض ج لت محمدیامبران و مانند فضیر پیآل سالت آل محمد در برابر یفض
ن اصحاب یشخص از بھتر یکاگر : دیگو یمگر ید یدر جا. )٢(امبران استیر پیسا

 ج محمد یبا صحاب یفضل و برتر، سه شودیامبران مقایبا اصحاب تمام پ جمحمد
 . )٣(است

ه کروشن است ، قرائنن شواھد و ین و بعد از ایقیفر ین اظھارات علمایبعد از ا
 مسالهن یا. فر معصوم ھستندک یشدن و برگشتن بسو از مرتّد  ج اصحاب رسول الله

در  یقم یا نه؟ آقایاز بدعت و آراء باطله محفوظ ھستند  ج ه اصحاب رسول اللهک

فيهم  مل ير«: رده استکن نقل یعبدالله چن یاز ھشام بن سالم از اب »اخلصال«تابش ک

مرجئه و ، یقدر ج ان اصحاب رسول اللهیدر م یعنی »وال حروريقدري وال مرجئ 

 رایخوارج و اھل  یمعتزل نیھمچن. شود نمی دهید )ءهوااألو ةهل البدعأ( یحرور

                                           
 . تاب فضل العلمک ۵۲ص  ۱ج ی. نیلکنوشته  یافکاصول  -١
 . سورة الفاتحة ۱۱ص  یرکر حسن عسیتفس -٢
 . سوره بقره ۸۸ه یآ یرکر حسن عسیتفس -٣



 ١٦١  اصحابش...  جباب چهارم: نقدی بر آقای تیجانی درباره اینکه رسول اکرم 

ند خواست یمخداوند  و ازکردند  می هیشب و روز گر آنان. وجود ندارد آنانز در یباطل ن
شھادت  و ازن عبارات یاز ا. )١(دھدموت آنان را . ر برسندیه به نان خمکنیه قبل از اک
 ج رسول الله یگرام یه صحابکروشن است  مالاکما  رایب، ھا آن ان و ائمهیعیتب شک

 . »فامذا بعد احلق إال الضالل يا تيجاين«. از بدعات سالم و محفوظ ھستند
 گر وجود دارد؟! ید یزیچ یبعد از حق بجز گمراھ یجانیت یآقا
ه از ک آنانه کنیر بر ایدا »یاصحاب« ج امبریاز قول پ یجانیاستدالل جناب ت -۴

روشن  رایرا بیز. ستیقابل قبول ن. اصحاب ھستند »ندشو یمحوض رانده 
ه تمام کالزم است ، ث آمده استیه در آن حدک »یاصحاب«لمه کشدن مصداق 

ن مصداق یین صورت تعیر ایرده شوند و در غکن باب جمع یث وارده در ایاحاد
در شرع و . اسم جنس است »صحبت«لمه کاما . ندارد یاصًال اعتبار یو معن

رسول . آن وجود ندارد و عرف درباره آن متفاوت است رایب یلغت مرز مشخص
رده کان نیب را  آند به زمان ننموده و مقدار یمق، ثیصحبت را در حد ج رمکا

و  یم را به مطلق آن معلق نموده است و مطلق صحبت معنکه حکبل. است
، ج رمکه رسول اکن باره یو در ا. ندارد »دنید« یت به معنیبجز رو یمفھوم
گونه چیرده است ھکت یمرتد شدند را رو یه بعد از وکرا  یسانکن و یمنافق

ه مصداق کنمانده است  ید باقیترد یح جاین توضیست با این یاختالف
به  یو طبرانامام احمد . ن ھستندین و منافقیور مرتدکث مذیدر حد »یاصحاب«

لريدن عيل احلوض : اند ردهکن نقل یره چنکب یث مرفوع ابیسند حسن از حد

آنان  ه منک ندیآ یمنزد من  یسانکوثر کبر حوض . )٢(رجال ممن صحبني ورآين

غه یبه صآنان را  ج رمکن رسول ایعالوه بر ا. اند دهو در مجلس من آم ام دهیدرا 
اصحاب  ج رمکدارد و رسول ا آنانر یتحقت از یاکه حکرده است کاد ی )٣(ریتصغ

آمده  یلمات مختلفک، اتیروا ین در بعضیعالوه بر ا. کند نمی ریخودش را تحق

ات یمختلف در رواھای  ن واژهیا. »ةزمر«و  »رجال منكم«، »متيأمن «، مثالً . است

                                           
 . ۱۲) باب ۶۳۹-۶۴۰ص ( یالخصال قمتاب ک -١
 . ۳۹۳ص  ۱۱ج  یفتح البار -٢
 . )۶۲۱۱تاب الرقاق رقم (ک یبخار ۱۵) ج۲۳۰۴مسلم مع الشرح برقم ( -٣
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اصول . نقل گرفته شود یکفقط از  یه معنکست یح نیلذا صح. اند دهمختلف آم
این است  امرلذا ظاھر . بر مذمت صحابه باشد یلیند دلتوان مینھا  هواژ ن گونهیا

 یھا ییگو اوهیجز خزعبالت و  یزیچ صحابهکه استدالل از این لفظ بر مذمت 
 . دیآ یمبشمار ن یجانیت

 آنانبر صحابه بودن  یاصًال داللت، شناسد یمآنان را  ج رمکه رسول اکنیاما ا -۵
ن است کمم. بشناسدآنان را  شخص ج رمکه رسول اکست یرا الزم نیز. ندارد

 دهید آنانه در ک یاتیعالئم و خصوص، بخاطر آثار ج رمکشناخت رسول ا
و از اب. ح داده شده استیث مسلم توضیه در حدکھمانطور . باشد، شود می
نار حوض کامت من نزد من در : فرمود ج رمکه رسول اکاست  یره مرویھر
راند و  یم گانه را از گله خودیه شتران بکمن مانند صاحب شتر . ندیآ یموثر ک

امبر یپ یا: ردندکصحابه عرض . ردکرا دور خواھم  ھا یبعض، کند می دور
شما عالئم و آثار به ، یآر: فرمود جامبرید؟ پیشناس یم شما ما را جخدا

به خصوص  یو درخشندگ یدیسف، وضوشما در اثر . د داشتیخصوص خواھ
ن یالخ از ا .. .د آمدینزد من خواھ ین حالتید داشت و در چنیھمراه خواھ

 یم درخشندگیز با آثار و عالیه اھل بدعت و نفاق نکشود  می ث مستفادیحد
م در یث مسلم آمده است میه در حدک »مکمن«لمه ک. حشر خواھند شد وضو
حشر  مومنانار و عالئم با آث آنانه ھمه کنیاشاره است به ا. جمع است رایآن ب

 ةهذه األم ىتبقو«. آمده است »پل صراط«ث یه در حدک ھمانطور. خواھند شد

. ھستند آنانان یدر م منافقانو  ماند یم ین امت باقیا یعنی »وفيها منافقوها
و  مومنانن و اھل بدعت ھمراه با یه منافقکن مطلب است یث دال بر این حدیا

 . ن مطلب استیا مؤیدز یث نیاق حدیس. حشر خواھند شد آنانم و آثار یعال
ات بر صحابه ین روایحمل ا، نیقیفر یحات و اظھارات علماین ھمه توضیبعد از ا
حضرت ، حضرت عمر، رکحضرت ابوب آنان راسه در ک و انصارن یو مھاجر ج رسول الله

ھم یالله عل ناوه رضیو حضرت معاو، حضرت طلحه، ریحضرت زب، یحضرت عل، عثمان
ه رسول کنینخست بخاطر ا. ستیح نیل مختلف صحیبه دال، ن قرار دارندیاجمع

: و فرموده است. رده استکدفاع  آنانت نموده از یاز اصحاب خود اظھار رضا جرمکا
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يَن يَلُوَ�ُهمْ ، َخْ�ُ انلَّاِس قَْرِ� « ِ
َّ

يَن يَلُوَ�ُهمْ ، ُ�مَّ اذل ِ
َّ

مردم قرن من ، ن مردمیبھتر«. )١(» ُ�مَّ اذل

ن یدر ا. »ندیآ یمه بعد از آنھا ک یسانکسپس ، ندیآ یمه بعد از آنھا ک یسانکھستند سپس 
پدرش  و ازبرده و ا یامام مسلم از اب. دوران صحابه ثابت شده است رایب یث بھتریحد
رده کسر را به طرف آسمان بلند  ج رمکرسول ا: رده استکن نقل یرا چن یثیحد

، ن بروندیاز بھا  هھرگاه ستار، ھستندھا  آسمان امانت دار و محافظھا  هستار«: فرمود
قرار خواھند گرفت و من امانت دار و محافظ اصحاب خود  ید جدیمورد تھدھا  آسمان
قرار خواھند گرفت و اصحاب من  ید جدیھرگاه من بروم اصحاب من مورد تھد. ھستم

قرار خواھد  ید جدیمن مورد تھدامت ، بروند آنانھرگاه . محافظ امت من ھستند
 طان ظاھریقرن ش. ردکبروز خواھند  ینید یو آفتھاھا  هفتن، ھا بدعت یعنی »گرفت

حرمت خواھند  کنه ھتیه و مدکرد مکغلبه خواھند  مسلمانانبر ھا  رومی، شود می
اصحاب  ج رمکرسول ا، نیعالوه بر ا. )٢(است جحضرت  آنھای  ن از معجزهیا. شد

 جرمکه رسول اکاست  یاز عبدالرحمن بن عوف مرو. خود را بشارت بھشت داده است
د بن یسع، عبدالرحمن بن عوف، ریزب، طلحه، یعل، عمر، ر در بھشت استکابوب: فرمود

 یث مرفوعیامام احمد در مسند خود حد. )٣(ده بن جراح در بھشت ھستندید و ابوعبیز

لَْن يَْدُخَل انلَّاَر رَُجٌل َشِهَد بَْدراً «: رده استکقل ن نیرا از جابر بن عبدالله چن
 
ْ
ه حاضر بوده است ھرگز به دوزخ یبیه در غزوه بدر و حدک یسک. )٤(»ُحَديِْبيَةَ ـَوال

. )٥(ارانش خشنود بودیه از اصحاب و ک یرد در حالکا رحلت یامبر از دنیپ. نخواھد رفت
و  انصارنفر از  یک یوجود ندارد حت یلیچ دلیاد شده ھیل و شواھد یعالوه بر دال

: دسینو یم »الفرق بني الفرق«تاب کدر  یاما عبدالقادر بغداد. ن مرتد شده باشدیمھاجر

. مرتد شدند ج رمکه بعد از وفات رسول اک یآنان، هکنیتمام اھل سنت اتفاق دارند بر ا
ن یو مھاجر انصاراز . ل بودندیر بن واکب یاسد و بن یبن، فزاره، فهیحن، ندهک، لیاز قبا

ه قبل از کشود  می گفته یسانکعت به یمھاجر در اصطالح شر. ه نبودندکقبل از فتح م

                                           
 . ت عبدالله بن مسعودی) روا۳۴۵۱تاب فضائل الصحابة رقم (ی، کح بخاریصح -١
 ی. و شرح امام نوو، )۲۵۳۱ث شماره (یح مسلم حدیصح -٢
 . )۲۹۴۶رقم ( یح ترمذی) صح۳۷۴۷تاب مناقب باب عبدالرحمن بن عوف رقم (ک یسنن ترمذ -٣
 . )۲۱۶۰رقم ( ۵حه ج ی) و سلسله صح۱۵۲۶۲) رقم (۲۱۳ص ( ۵مسند احمد ج -٤
 . )۳۴۹۷عت و اتفاق بر حضرت عثمان رقم (یتاب فضائل الصحابة ـ قصه بک یبخار -٥
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و ن یھمه مھاجر یبه فضل و لطف الھ. رده باشدکنه ھجرت یه به طرف مدکفتح م
ق ین حقایبه توجه به ا. )١(م ثابت قدم ماندندیت و صراط مستقراسن یبر د انصار

، کیمرتد شدند مگر مقدار اند شثر صحابهکه اکنیر بر ایدا یجانیت یگفته آقا یخیتار
 سوال یجانیت ینون از آقاکن است؟ اکآن مم رایب یھیچگونه صحت دارد و چه توج

تو در بھشت : دیگو یمخودش  ید؟ به صحابیگو یمسخن متضاد  ج ا رسولیآ: شود می
ه از حوض رانده کد نیب یم یسانک جزد و بعد او را دھ یمبھشت  وعدهاو را ، یھست

مي أيب وأ(فداه ست؟ ین ج امبریح در حق پیصر ییبجوین طعن و عیا ایخواھد شد؟! آ

. مرتد نخواھند شد یه اصحاب او بعد از وک دانست یم ج رمکقطعًا رسول ا. ونفيس)
 : هکرده است کت یالدرداء روا یح از حضرت ابیبه سند صح یطبران
، (مرتدان آناناز خداوند بخواه تا مرا از ، رسول خدا یا: دیگو یمالدرداء  یاب

ن یعالوه بر ا. )٢(یستین آنان و ازت: فرمود ج رمکرسول ا. اھل بدعت) نگرداند، منافقان

 »بينام أنا قائم«ن آمده بود یرده است و در آن چنکر کف ذیبا تحر یجانیه تکرا  یثیحد

، ه من خواب بودم)ک ی(در حال »نائم بينام أنا«ح آن یستاده بودم و صحیمن ا یبه معن

اصحابش  رایامت بیه در قکآنچه را ، ج رمکه رسول اکن است یحاصلش ا. باشد می
اگر صحابه از جمله . ردکمشاھده  رؤیاا در عالم خواب و یدر دن، ش خواھد آمدیپ
 انسانچ یا ھیآ. شد یمر کن را متذیا ج امبریند حتمًا پشد یمه مرتد کبودند  یم یسانک

م نک یمبود؟! باور ن خبر یباز حال و احوال اصحابش  ج رمکه رسول اکد ریپذ یم یعاقل
اگر . افته)یت ی(ھدا یجانیر از جناب تیداشته باشد غ ین تصورینفر چن یک یحت
تر و  محبوب، تر دگاه او بزرگیه از دک یسکدر حق  ج رمکرسول ا، بود یم نیچن

نَ النَّارِ «: گفت یمھرگز ن، سرکمانند حضرت ابوب، تر بود یکنزد تِيقُ اهللاَِّ مِ  و ازادت )٣(»أَنْتَ عَ

، وارد بھشت شدم: فرمود یمنس و درباره حضرت عمر. از دوزخ یشده خداوند ھست
ن ساختمان یا: دمیپرس. دمید، ه از طال ساخته شده بودکرا  یار مجللیساختمان بس

آن . ردمکگمان . است یشیقر ناوج یکمتعلق به : است؟ گفتند یسکمتعلق به چه 

                                           
 . )۳۱۸-۳۱۹ن الفرق ـ (یالفرق ب -١
 . )۳۹۳ص ( ۱۱ ج یفتح البار -٢
 . )۲۹۰۵( یح ترمذی) و صح۳۶۷۹( یسنن الترمذ -٣
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عمر بن : چه نام دارد؟ گفتند یشیقر ناوآن ج: دمیپرس. من ھستم یشیقر ناوج

در بھشت  عثمان »ةيف اجلن عثامن«: فرمود یمن نیچن عثمانو درباره حضرت . )١(خطاب
ث ارتداد) ی(حد »انقالب«ث یحد یه راوکست یمن روشن ن رایب، نیعالوه بر ا. است

ث یحد ج است و بعد از وفات رسول اللهس رهیو ھرحضرت اب، ل القدریجل یه صحابک
ا ید دان یم، شوند می ه از حوض راندهکا خودش را از جمله مرتدان یآ، کند می تیرا روا

ا یھستند آ یکبا او شرث یت حدیه در رواکگر ید یھشتاد صحاب نیھمچنو  !نه!
 . ند؟!!دان یممرتدان  جز شانخود

ند کمشخص ، الزم است یبر و، کند نمی ق اعترافین حقایبه ا یجانیت یاگر آقا -۶
، شود نمی داده یث ارتداد ھستند؟ اگر جواب مشخصیدام صحابه مشمول حدک

عه یدگاه شیه از دکبشود  یا هه ارتداد شامل حال صحابکآنگاه الزم است 
بن  یشامل عل، کور بدون شکث مذیلذا حد. ار و منتخب ھستندیصحابه اخ

، مقداد، یسلمان فارس، یابوذر غفار، اسریعمار بن ، نیحس، حسن، طالب یاب
 ین گروه از صحابه گرامیو استثناء اشود  می عبکبن  یمه بن ثابت و ابیخذ

 یمدع یجانیت یاگر آقا. وجود داشته باشد یلیه دلکنیمگر اباشد  نمی مقدور
و اھل . کند می یمستثنن گروه را یه اکوجود دارد  یثیه احادکنیر بر ایشود دا

تاب و سنت وجود کل از یدلھا  ده میگو یم، کند می اثباتآنان را  بھشت بودن
از جمله مرتدان و رانده آنان را  وه تکه آن عده از صحابه کنیبر ا یدارد مبن

مورد پسند الله ھستند و خداوند سبحان ، یدان یموثر کشدگان از حوض 
ل یدال و ازھستند  ین واقعیمومن آنان، اعالم داشته آنانت خود را از یرضا

ه کآنچه  یعنی »اابنوفام هو جوابك فهو ج«. ثابت است آنانبودن  یبھشت یقطع
 افته!؟ یت یھدا یجانیت یا. نًا جواب ما استیع، جواب تو است

 آنانه ک یدان یم(تو ن »حدثوا بعدكأإنك ال تدري ما «ث ین جمله حدیا بارهدر -۷
ن از جمله یا: هکد عرض شود یردند) ـ باکجاد یا ھا بدعتن چه یبعد از تو در د

ل ین را تبدید ج رمکرام بعد از وفات رسول اکه صحابه کمسلمات است 
ق حسن ید محمد صدیس. ردندکن اضافه نیدر د یچ گونه بدعتیردند و ھکن

                                           
برقم  یه آن در بخاری) و شب۳۹۱۱رقم ( یح ترمذیو صح ۳۶۸۸تاب الفضائل رقم ک یسنن ترمذ -١

)۳۴۷۶( . 
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شخص  یک: هکرده است کنقل  »الدين اخلالص«تاب خود کدر  یبخار یقنوج

نظر تو درباره  »؟ةحق الصحاب يفما تقول «: دیپرس یشخص سن یکاز  یرافض

 »يف كتابه ل فيهم ما قال اهللا تعاىلقوأ«: گفت یست؟ آن مرد سنیچ شصحابه

ان یتاب خود بکه خداوند در کھمان است  شصحابه بارهنظر من در یعنی

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ هین آیا یمنظور آن مرد سن. فرموده است ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ . بود ﴾هُ َ�نۡ  َورَُضوا
 یاز خداوند خشنود ھستند ـ رافض و آنانخداوند از صحابه خشنود است  یعنی

. ر دادندیین را تغید ج امبریبعد از پ آنان یعنی »ج إهنم بدلوا بعد النبي«: گفت

ْ َ�بۡ ﴿: دیفرما یمخداوند : گفت یسن لُوا چ گونه یھ آنان یعنی. ﴾ِديٗ� َوَما بَدَّ
ه کم یرا سراغ ندار یین خدایما چن، نیاوردند و عالوه بر این نیدر د یلیتبد

. )١(دیآ یمدر آن بوجود  یه بعدھا چه تحولکخبر بدھد و نداند  یزینسبت به چ
ن یدر د یادیه صحابه امور زکاست  یافته) مدعیت ی(ھدا یجانیت یاگر آقا

إن شاء الله در . رهیو غ، قرآنف یو تحر، تیت اھل بیمانند رد وال، ردندکجاد یا
 . م دادیجواب خواھ یلین ادعاھا را بطور تفصیتاب اکن ینده ایصفحات آ

مرتد  یردند حتکل یر شدند و تبدیثر صحابه متغکا«ه ک یجانیت ی گفتهن یا -۸
 یشترھا یعنی »ھمل النعم«ه به ک کیفر برگشتند مگر تعداد اندکشده به 

 یجانیت یبر جھالت آقا یل روشنیاو دل ی گفتهن یا »ر شدندیسرگردان تعب
کند  می زم جمعیشب ھ یکیه در تارکاست  یسکمانند  یجانیجناب ت. است

را در بر  شب صحابهیه به گمان باطل او نقص و عکل) ھر آنچه ی(حاطب ل
از  ج ه منظور رسول اللهکد متوجه شود یاما او با. کند می نقل را  آن، دریگ یم
 و قصد آب خوردنشوند  می یکه به حوض نزدکھستند  یسانک »ھمل النعم«

آب خوردن از  رایه بک یسانکه یلکنه ، شود می گرفته آنان یاما جلوکنند  می
آمده  »رھط«لمه کات یروا یدر بعض. شوند می وارد حوض ج رمکدست رسول ا

 یرد علی«: فرمود جرمکه رسول اکاست  یمروس رهیو ھراز حضرت اب، است
از اصحاب من  یامت گروھیروز ق یعنیالخ  .. .یامه رھط من اصحابیوم القی

: من خواھم گفت. شوند می ردهکاز ورود به حوض منع  آنان. ندیآ یمنزد من 

                                           
 . ۳۸۲ص  ۳ن الخالص ج یالد -١
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چه  و آنانه بعد از تک یدان یمتو ن: دیگو یم. اصحاب من ھستند آنانپروردگارا 
ه ک ھمانطور »رھط« یمعن. )١(فر برگشتندک یمرتد شده بسو آنان، ردندک

 حتمًا از حوض آب شاما صحابه. )٢(دباش یممتر از ده نفر ک، نددان یمھمگان 
 یت از سطحیاکح. اند دهثر صحابه مرتد شکه اک یجانیت ی گفتهلذا . نوشند یم

 . میگو یم یکن عقل و خرد را به او تبریا. او دارد یرکه فو تاکو  ینگر
او . شده است یآور خود دچار تناقض و تضاد شرم یھا صحبتدر  یجانیت یآقا -۹

هم القسم اثلالث و ي حال محل األحاديث ىلعأال يم�ن ب«: دیگو یم
 . »صحايبأ: قولأف: منافقون ألن انلص يقولـال
 ھماناه کث دسته سوم ین احادیه مصداق اکست ین نکمم یطرایچ شیدر ھ

اصحاب من (رسول  آنان: دیگو یمرا خود نص یز. ن ھستند قرار داده شوندیمنافق

ٌء ُعَجاٌب  �ِّ رَ  انَ حَ بْ سُ «!!؟ . ) ھستندجالله و  زا رتیحار یسخن بس. »إِنَّ َهَذا ليََشْ
 سها خود او (اصحاب) را به یستند آین از صحابه نیمنافق: دیگو یم. است یآور شگفت
ر آن شده کنجا منیرده بود؟ و اکم نیتقس، ن بودندیمنافقھا  آن نیه آخرکدسته 

چون ، نمود یث معرفین احادیمصداق ا توان مین را نیمنافق یطرایچ شیدر ھ: دیگو یم
ه ک. شود می سوالافته) یت ی(ھدا کن مردی؟؟! از ا»یاصحاب«: دیگو یم آناننص درباره 

نوع و گروه از  یک: دیگو یماگر . کند می اریدام موضوع را اختکد و ریپذ یمدام شق را ک
 ین گروھیه منافقکد یگو یماگر . کند می یقول خودش را نف، ن ھستندیمنافق، صحابه

را خود او یشود ز ید عاطل و باطل تلقیتابش از اول تا آخر باک، ستندیاز صحابه ن
 یه آقاکنیبخاطر ا. ن از گروه صحابه ھستندیه منافقکبصورت روشن و واضح گفته بود 

وجود  یدیو ترد کچ شیھ: میگو یم، اورمیرون بیب یرا از معضل و گرفتار یجانیت
در  یستند ولیط از صحابه نرایو ش ناوچ عنین تحت ھیه منافقک مسالهن یدر ا، ندارد

اد ی »حابیاص«لمه کث به یاحاد ین را در بعضیو مرتد آنان ج رمکن حال رسول ایع
را یز. ه در صحبت من بودندک یسانک یعنی »یمن صاحبن«لمه کا به ی. رده استک

ا ینشستند و او را در دن ج امبریدر محفل و مجلس پ، اند دهه مرتد شک و آنانین یمنافق
بوده است نه به  آنانر جلوه دادن یو حق کوچکگفتن به قصد  »یحابیاص«و . اند دهید

                                           
 . ۴۸۳ص  ۱۱مع الفتح جلد  یح بخاریصح -١
 . )۱۰۹مختار الصحاح ص ( -٢
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، لیت از تجلیاکاتش حیه رواک و انصارن یاصحابش از مھاجر رایم ـ چون بیقصد تعظ
 . ار نبرده استکرا ب یریتحق ی لمهکن یچن، دارد آنانر یم و تقدیتعظ

جه ینت یکد ما را به خواھ یمت شده) ی(ھدا یجانیجناب ت: هکنم کان عرض یدر پا
، اند هبرگشت فرک یمرتد شده بسو شه اغلب صحابهکن است یه مفاد آن چنکمشخص 

چه ، اند هفر برگشتک یمرتد شده بسو شه اغلب صحابهک یو ی گفتهن یا. برساند
 : هکن است ینافرجام او ا ین سعیدارد؟! حاصل ا یا هجینت

، میار داریه در اختکرا  یقرآن، مینک یمش بر آن عمل یه ما از چھارده قرن پک ینید
م و بطور یدار یم بر پا را  آنه کن) ینماز (ستون د، مینک یمت یه از آن تبعک یسنت

له یچون به وس. ھستندھمه و ھمه باطل  .. .میدھ یمانجام  را  آنه ک یمختصر عبادت
ن یه اکت از آن دارد یاکح یجانین قول تی؟! و ااند دهیبه ما رس مسلمانانر ین و غیمرتد

ردند و بالد کشورھا را فتح که تا خاور دور ک(صحابه رسول الله معاذ الله) ، گروه مرتد
عبادت  رایردن مردم بکن ھمه بخاطر آماده یا. مغرب را تحت تصرف خود در آوردند

ف یمردم را در رد ماله عکن بوده است یه بخاطر اکنبوده است بل ھا انسانروردگار پ
مردم  یا. ددھ یمن ندا یچن ییگواش  دهین عقیبا ا یجانیت یمرتدان قرار بدھند!!؟ آقا

مردم  یوا، رهیمردم جز یا، مردم عراق یا، قایمردم اعراب آفر یا، مردم مصر یا، شام
 . هیخوشا به حال جاھالن امام !!د!یشما مرتد و اھل دوزخ ھست ی ھمه، ما وراء النھر

 »ایدن رایث تنافس صحابه بیاز حد یجانیرد استدالل ت«
ا شهيد نأوأنا فرط ل�م : ج قال رسول اهللا«: ثین حدیبه حواله ا یجانیجناب ت

 واهللا ما ��ون األرض ئعطيت مفاتيح خزاأ ��و واهللا ألنظر حويض اآلن ��وعلي�م 
صدق رسول  »ن تنافسوا فيهاأخاف علي�م أ�وا بعدي ول�ن ن �رشأخاف علي�م أ

م و من شاھد و گواه بر اعمال شما ھستم و به خدا قسم من رو یمالله (من قبل از شما 
ن به من سپرده یزم یدھایلکا ین (یر زمیذخا ھمانام و نگر یمنون به حوضم کھم ا

ه کترسم  یم ید ولیشو کمشر، ه پس از منکم ترس ینم شده و من به خدا قسم بر شما
ا دچار حرص شدند یصحابه درباره حصول مال و دن: دیگو یم) . دینکا رقابت یبر سر دن

. ردندکر یفکگر را تیدیکردند و ک یشکر یگر شمشیدیکه ین منظور علیا رایب یحت
سان یخ نویتار. از اصحاب معروف و نام دار به جمع طال و نقره پرداختند یبعض یحت

ر را به پنجاه ھزار یگران تنھا ثروت زبیو د یو طبر »مروج الذھب«در  یمانند مسعود
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 یوفه و مصر و در جاھاک، در بصره یادیزھای  زمین ھزار غالم و، ھزار اسب، نارید
نار یش از ھزار دیآمد طلحه تنھا در عراق روزانه به درکر ھمانطو. ردندک یگر معرفید

 یکو . ھزار شتر و ده ھزار گوسفند داشت، یصد اسب جنگ عبدالرحمن بن عوف. بود

ه بعد از وفاتش سھم کو دوم) ثروت او  یقسمت س یعنی( ۱/۸ھشتم  یک ¼چھارم 
موقع مردنش  عثمان. دیرس یم ه او بود به ھشتاد و چھار ھزارکھمسرش از تر یک

از حد و حساب ه کمنقول  یاالکگر ین و دیزم، دام یارینار و بسیصد و پنجاه ھزار دیک
د به یز یھا طال و نقره. گذاشت یاز خود بر جابعد  »هکتر« ناورون ھستند را به عنیب

ع یتوز یان وارثان ویرده مکه که تکرا تھا  آن ه با تبرکاد بودند یز یبه قدر ییتنھا
مقدار ، ھا این مردم از زدن تبر زخم و آبله شدند و عالوه بر یھا دست یحت. ندشد یم
ن چند تا یا. نار داشتیش از صد ھزار دیر منقول به ارزش بیاز اموال منقول و غ یادیز

وجود دارد اما قصد وارد شدن و بحث  یادیز یخیگر شواھد تاریمثال ساده بودند د
ا در برابر یدن. منک یمن مقدار بسنده یاثبات مدعا به ھم رایب. را ندارمھا  آن ردنک
 . )١(رده بودکره یخ را  شانیھا چشم، و زرق و برق آن نت داده شده بودیزھا  آن دگانید

 : شود می در جواب عرض
ه کنیدارد با ا یث چه ارتباطین حدیه اکست یمن روشن ن رایب، به خدا سوگند -۱

ن یا ییاوث گیرا حدیز. داشتند ییاالکبودند و  یاموال کاز صحابه مال یا عده
 راین خواھد شد و بیزم یھا خزانه کمال یکینده نزدیامت در آ هکته است کن

ث ین حدیا. گر سبقت خواھند گرفتیدیکمردم از ، بدست آوردن مال و ثروت
 ھمانطوراو  ییشگویرا پیز. دیآ یمبه حساب  جحضرت  آن یھا از جمله معجزه

ان یدر م یچ گونه مصداقیث ھین حدیاما ا. ردکدا یه خبر داده بود تحقق پک
عالوه بر . ن نشده بودندیزمھای  خزانه کھنوز مال آنانرا یز، ندارد شصحابه

ا یبخاطر بدست آوردن مال و ثروت دن آنان یو جنگ داخل آنان یریدرگ، نیا
ھرگز  و آنانبود  سعثمانشھادت حضرت ، یجنگ داخل یه عامل اصلکنبود بل

بھر حال ، منجر شود یریو درگ یداخلھای  جنگ به جریانن یه اکل نبودند یما
(إن شاء . جور ھستندأھا در برابر اجتھاد خود م یرین درگیوه در اھر دو گر
 . تاب خواھد آمدکنده ین موضوع در مباحث آیرامون ایشتر پیح بیالله) توض

                                           
 . )۱۷۱-۱۷۲ت شدم)) ص (یھدا . . . و ((آنگاه ۱۰۵ ت صیثم اھتد -١
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اش  یه به گمان باطل و به خاطر نادانککند  می را جمع یلیدال یجانیت یآقا -۲
 متوجهشوند  می منجر شب صحابهیل به نقص و عین دالیا، کند می رکف

و کند  می بیذکاو دارد خودش را ت، لین گونه دالیه با استدالل از اکشود  نمی
طرف در مبحث  یک از وا. انجامد یخود او م یھا گفتهاستدالل او به نقص 

فر کبه مرتد شده و  شثر و اغلب صحابهکه اکشده بود  یگذشته مدع
کند  می گذشت استدالله ک یثین بحث از حدیگر در اید یطرف و از. اند برگشته

. ه اصحابش مرتد شدند اصًال نگران نبودکنیاز ا ج رمکه رسول اکنیر بر ایدا
 فر برکو به شوند  نمی مرتد یه اصحابش بعد از وکمطمئن بود  یعنی

بدست  رایب آنانه کن جھت بود یاز ا ج رسول الله یالبته نگران. گردند نمی
ن یا. گر سبقت خواھند گرفتیدیک ازو رد کآوردن مال و ثروت تنافس خواھند 

ن یعالوه بر ا. ندارد یھیچ گونه توجیھکند  می آن استدالل از وه اکتضاد 
طالب و  یبن اب یب حضرت علیث منجر به نقص و عین حدیا و ازاستدالل ا

غه جمع وارد شده یبه ص »انيالد عىل واتنافس«ث یرا حدیز. گردد می زیاصحابش ن
. کند می تاکیدمطلب  یرو یجانیت ید و خود آقاریگ یمن را در بر یاست و طرف

صحابه . درست فرمود ج امبریپ«: دیگو یمث یان بعد از نقل حدیچون او در پا
ر یفکدند و تیجنگ، دندیشکر یگر شمشیدیکه یه علکردند کچنان تنافس 

ر کق دوم لشیر فریه در جنگ طلحه و زبکمسلم است  امرن یو ا »ردندک
ار بوده است متعلق کاگر در  ین اصل خطا و گناھیا یرو. بودس یحضرت عل

ز ھست ین نیا یجانیت یفھم آقا یمقتضا، نیعالوه بر ا. باشد می به ھر دو گروه
 . ب تنافس شده استکومت و قدرت مرتکبه خاطر حس یه حضرت علک

(هكذا) يكنز مشهورين ـال ةالصحاب هؤالءكان بعض «: دیگو یم یجانیت یآقا -۳

طال و  یآور از صحابه سرشناس مشغول جمع یبعض یعنی. »ةالذهب والفض
 . نقره بودند

ن گمان باطلت را از ی؟ ایدار یلیخود چه دل یبذاک ین ادعایتو بر ا، یجانیجناب ت
آن  کاز اصحاب مال یه بعضک ی؟ ثروت حاللینک یمنقل  یچه منابع معتمد و معتبر

ن جھالت یند؟! واقعًا انک یمره یه طال و نقره را ذخک یسانکچه ارتباط دارد با ، بودند
 .است! آور  شگفتار یب تو بسیپر فر
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چنان  ج رمکه اصحاب رسول ایو سرما یگرناود تیو ترد کچ گونه شیبدون ھ -۴
 آنان یوه زندگیرت و شیس. باشد آنان رایوھش بکه مذمت و نیه ماکنبود 

. بودند ج ن اصحاب رسول اللهیاز بھتر آنانه کنیر بر ایاست دا یل قاطعیدل
 سخاوت و از ج رمکاز مقربان رسول ا، فه سومیخلس بن عفان عثمانمثًال 
سپاه عسره  جریاندر : دیگو یمعبدالرحمن بن سمره . ن اصحاب بودیمندتر

ز سپاه اسالم به یتجھ راینار بیمبلغ ھزار دس عثمان) حضرت ک(غزوه تبو
عبدالرحمن . گذاشت ج رسول الله یرا جلوھا  آن ورد کم یتقد ج رمکرسول ا

، ردهکر رو یز کمبار یھا را با دستھا  آن هکدم یرا د ج رمکرسول ا: دیگو یم
. )١(دشو یموز ھرگز متضرر نامربعد از عمل (جود و سخاوت)  عثمان: دیگو یم

 َمْن َ�ِْفْر بِرْئَ ُروَمَة «: فرمود ج رمکرسول ا
ْ
ا . »َجنَّةُ ـفَلَُه ال هَ رَ فَ ھر  »ـ عثامنفَحَ

ور به که چاه مذکاھل بھشت است و مسلم است ، ندک یس چاه رومه را حفارک
 . )٢(شده است یحفارس عثمانله حضرت یوس

اما . خود انجام داده است ین خدمات را از مال شخصیتمام ا سعثمانحضرت 
عالوه بر . )٣(بشارت بھشت داده استز یاو را ن ج رمکرسول ا، سداللهیطلحه بن عب

ن راه الله بوده است و در غزوه احد در دفاع از رسول یدالله از مجاھدیطلحه بن عب، نیا
ه رسول کاست  یمرو سریاز حضرت زب. دست خود را از دست داده بود ج رمکا
ست ناو(سنگ بزرگ) باال رود و نت یا از صخره خواست یمده بود و یدو زره پوش جرمکا

آن  ید و باالیاو باال رفت تا به صخره رس یھا هشان یرو و ازد شانحضرت طلحه را ن

بھشت را بر خود  سحضرت طلحه یعنی )٤(»س ةوجب طلحأ«: آنگاه فرمود. نشست

 یکه کنید از ایترس یم هکزگار بود یچنان خدا ترس و پرھس حضرت طلحه. ردکواجب 
دختر عوف (ھمسر  یاز سعد. را در خانه داشته باشد یشود و او مال یشب سپر

                                           
رقم  یح ترمذی) ـ صح۳۷۰۱ل عثمان بن عفان برقم (یتاب الفضائل ـ باب فضاک یسنن ترمذ -١

)۲۹۲۰( . 
 . )۲۶۲۶ا برقم (یتاب الوصاک یح بخاریصح -٢
 . )۲۹۴۶( یح ترمذی) و صح۳۷۴۷( یسنن ترمذ -٣
 . )۲۹۳۹( یح ترمذی) و صح۳۷۳۸ن عبدالله (تاب مناقب ـ باب طلحة بک یسنن ترمذ -٤
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گفتم تو . افتمین یگاندوھرفتم او را س نزد طلحه یروز: دیگو یم، ت استیطلحه) روا
ش آمده است؟ یت پرایب یه ھمسرت ناراحتین است از ناحکرا چه شده است؟ مم

 یاما مبلغ. یمسلمان ھست شوھر یک راین ھمسر بیترتوبھبه خدا سوگند ، ریخ: فرمود
موجب ھا  پول اگر: ردمکعرض . من شده است یه نگرانیه ماکپول نزد من ھست 

رد تا ک امرآنگاه به خادمش . نکم یشاوندان تقسیان خویرا مھا  آن، تو شدند یناراحت
چقدر . دمیاز خزانه دار پرس. ردکم یرا تقسھا  پول یوقت. ندکطلب  را  ناشاوندیخو

دالله یطلحه بن عب: است یمرو یاز حضرت حسن بصر. )١(چھارصد ھزار: بودند؟ گفت
رد و صبح ک یشب را با ترس و خوف سپر. به مبلغ ھفتصد ھزار درھم فروخت ینیزم

بھشت به  وعدهز ینس ر بن عوامیاما حضرت زب. )٢(م نمودیرا تقسھا  آن ھمه بال فاصله
 سیحضرت علاز . بوده است ج صحابه مخلص رسول الله و ازاو داده شده است 

ر بن یدارد و زب یدوستان بخصوص یامبریھر پ: فرمود ج رمکه رسول اکاست  یمرو
حضرت عبدالرحمن بن عوف  نیھمچنو . )٣(اران مخلص من استیعوام از دوستان و 
او را بشارت بھشت داده  ج رمکه رسول اکبود  یجمله ده نفر و ازاز صحابه گرانقدر 

عالوه بر . است خواندهپشت سر او نماز  جرمکه رسول اکلت را دارد ین فضیاو ا. )٤(بود
انجام داده  یا در حق ازواج مطھرات خدمات ارزنده ج رمکن او بعد از وفات رسول ایا

ا امرإِنَّ «: فرمود ج رمکه رسول اکاست  یمرو لشهیاز حضرت عا. است ُ�نَّ ِممَّ
ِ� َ�ْعِدى َولَْن يَْصرِبَ َعلَيُْ�نَّ إِالَّ  ابُِرونَ يُِهمُّ خطاب به ازواج  ج رمکرسول ا یعنی. »الصَّ

به امور شما است و تنھا  یدگیمن است رس یه نگرانیه بعد از من ماکآنچه : فرمود
سپس حضرت . کنند می شما را تحمل یبا صبر و حوصله بار زندگ یھا انسان

سقى اهللا أباك من : خطاب به فرزند حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمود لشهیعا

عبدالرحمن بن . ندکراب یل بھشت پدر تو را سیخداوند از چشمه سلسب. سلسبيل اجلنة

                                           
 . ۳۲ص  ۱ج یر أعالم النبالء نوشته امام ذھبیس -١
 . مصدر سابق -٢
 . تاب فضائل الصحابةک ۳ج یح بخاریصح -٣
 . دیان گردیث بیحد -٤
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 یاز اب. )١(ردک یم یمال کمکازواج مطھرات را  ج رمکعوف بعد از وفات رسول ا
را به ارزش چھارصد ھزار درھم  یه عبدالرحمن بن عوف باغکت است یرواس سلمه

 یه آقاکعبدالرحمن بن عوف ، استن یا یآر. )٢(ردکت یازواج مطھرات وص رایب
 یاز چھار نفرس د بن ثابتید!؟ اما زنک یماو را متھم به اندوختن طال و نقره  یجانیت

، کحضرت انس بن مال. جمع نمودند را  قرآن ج رمکه در زمان رسول اکاست 
ردند و ھر چھار نفر کن یجمع و تدو را  قرآن ج رمکچھار نفر در زمان رسول ا: دیگو یم

در  یبخار. )٣(دید بن ثابت و ابوزیز، معاذ بن جبل، عبکبن  یاب: بودند انصاراز  آنان
به  ج رمکرسول ا: دیگو یمس براء: کند می تین روایح خود از حضرت براء چنیصح
نوشتن مورد  رایه بکه شان ناوتف (استخکم ینم و به او بگوکد را صدا یرد تا زک امرمن 

به او  ج رمکرد و رسول اکتف و دوات را آماده کد یز. اوردیاستفاده بود) و دوات را ب

ه کبود  یسانکاز جمله س د بن ثابتیز. )٤(سیرا بنو ﴾َ�ٰعُِدونَ لۡ ٱ َتوِي�َّ �َسۡ ﴿: گفت
و رسول . ردکدعوت  قرآنن یتدو رایدر دوران خالفتش او را بس رکحضرت ابوب

راث) را یفرائض (علم م یعنی »أفرض أمتي زيد بن ثابت«: در حق او گفته بود جرمکا

 ج رمکه رسول اک کپا یھا انسانن یا، یآر. ددان یمد بن ثابت از ھمه امتم بھتر یز
سخن  آنانبودن  یو بھشت آنانالله از  یخشنود، و انصافعدالت  ییتگوراس بارهدر

ت شده) ی(ھدا یجانیت ین آقایا یداده است ول یگواھ آنانگفته است و به فضل 
سوز ھا  آن ردنکه با مطرح کب ید بجز طعن و نقص و عنیب یمل را نیفضان یاز ا یزیچ

ه کاست  یلیر و تجلین تقدیا: گفت توان میا یآ. ددھ یمن کیرا تساش  نهیو گداز س
 ؟! اند ردهکتمان کخود  یھا دلدر  ج در حق اصحاب رسول الله را  آنگروه روافض 

، یمسعود یعنی، ستیاھل سنت نه ک یسکت یاز روا یجانیت یاما استدالل آقا -۴
عالمه ابن . ه و مجروح استیلم فکمت یرا مسعودیز. است اساس یب یاستدالل

                                           
 . )۲۹۸۳( یح ترمذی) صح۳۷۴۹تاب الفضائل (ک یسنن ترمذ -١
 . ھمان مصدر سابق -٢
 . )۳۹۸۲رقم ( یح ترمذیو صح جی تاب النبکباب . القرآن لیتاب فضاک یسنن ترمذ -٣

 . )۴۷۰۴( جی اتب النبکباب . ل القرآنیتاب فضاک یح بخاریصح -4
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 )١(»نه كان شيعياً معتزلياً أكتبه طافحه ب«: دیگو یماو  بارهزان دریحجر در لسان الم
خ یش. است یو معتزل یعیاو ش، ندارند یاعتبار یمسعودھای  کتاب یعنی

ويف تاريخ «: دیگو یم »مروج الذھب« یتاب مسعودک بارهدره یمیاالسالم ابن ت

 وممل یخ مسعودیتار یعنی. )٢(»مسعودي من األكاذيب ما ال حيصيه إال اهللا تعاىلـال
گر ید یسکه بجز خداوند کاد است یدروغ است و دروغ در آن چنان ز از

ھرگز  یمسعود سخناناز  یجانیت یلذا استدالل آقا. ددان یمرا نھا  آن ی اندازه
عه بودن او یبر ش یل قویرا دلیز. دیآ یمما به حساب ن رایب یلیو دل کمدر

 »لقاباألو ىالكن«تابش که در یعه اثناعشریامام ش یعالمه قم. وجود دارد

بواحلسن عيل بن أ، عامدهمو رخنيؤمـشيخ ال«: دیگو یم) یدرباره او (مسعود

عالمه او را از قسم اول (صه) به حساب آورده  » . . .مسعودي اهلذيلـاحلسني ال
 . نوشته است یتابکه او درباره امامت کو گفته است . است
در فھرست خودش  ینجاش: دیگو یمتابش بحار األنوار کدر مقدمه  یو مجلس

 . )٣(عه به حساب آورده استین شیاورا از را یمسعود

استفاده  عثمانوھش حضرت کدر جھت ن »مروج الذھب« تابكاز  یجانیت یآقا -۵
 را  آنسته ناونت یمسعود یعنی تابک بحه خود صاکست اما آنچه را رده اک

ت درجه ینھا عثمان: دیگو یمتابش کدر  یمسعود. رده استک کتر، ندکپنھان 
. کرد می گانگان انفاقیان و بیکنزد رایب. عفو و گذشت داشت، رمک، سخاوت

 و ازردند کچنان  یت از ویاو و معاصرانش به تبع یارمندان دولتکاز  یاریبس
ن یاو را بر ا، یجانیت یپنھان آقا ینه کیاما . )٤(نمودند یاو تاس ی رهیس

. به او نسبت دھد، نگفته است یه مسعودکرا  ینیواداشته است تا سخن دروغ
بزرگوار  یصحاب، ه عبدالرحمن بن عوفکشده است  ی) مدعیجانیچون او (ت

                                           
 . ۸۵ص  ۴منھاج السنة ج  -1
 . ۸۴ص  ۴منھاج السنة ج  -2
 . تبه الصدرکچاپ م ۱۸۵ص  ۳) ج ینی واأللقاب (عباس قمکال -3
 . روتی) چاپ دار االندلس ـ ب۳۳۲ص ( ۲ج  یمسعود، مروج الذھب -4



 ١٧٥  اصحابش...  جباب چهارم: نقدی بر آقای تیجانی درباره اینکه رسول اکرم 

، ه بالغ بر ھشتاد و چھار ھزار درھم بودکھشتم ثروتش را  یک ج رسول الله
 یتاب مسعودکن سخن را به ی) ایجانیاو (ت. ردکم یان ھمسرانش تقسیم

، افتمین یتاب مسعودکن مطلب را در یاما من ا. (مروج الذھب) نسبت داده
  .د گفت؟!یشده چه با کن ھالیدرباره ا

 : دیگو یمخود  یھا ییگو اوهیان یدر پا یجانیت یآقا
وجود دارد اما قصد  یادین زرایخ شواھد و قیدر تار، ھا چند مثال مختصر بود نیا«

دروغگو  ین مدعیبه ا ». .. شود می تیفاکن مقدار یم و به ھمیرا ندارھا  آن ان ھمهیب
شتر از یب خوانندگانر یتا ما و سا یردک یمان یرا ب یخین شواھد تاریاش اک، میگو یم
 . میشد یمتو مطلع  یھا ییگو اوهی





 
 

 

 : باب پنجم
گر ید یاز صحابه بعض یه بعضکنیر بر ایدا یجانیت یبر ادعا ینقد

 اند ردهکوهش کرا ن

 . میدھ یمقرار  یرا مورد بررس ید خدریابوسعث یحد از ونخست استدالل ا
 ج رمکرسول ا ...«: است ین مرویچن ید خدریاز ابوسع ...«: دیگو یم یجانیت

ـ کرد  می اقامه را نخست نماز. برد یمف یتشر ید فطر به مصلید قربان و عیع یروزھا
ه کرا  یمطالبپرداخت و  یراد خطبه میستادن به ایر حالت ارده دکبعد رو به طرف مردم 

مردم ھمواره بر : دیگو یمد یابوسع. گشت یم و سپس به خانه برکرد  می انیب، الزم بود
د قربان ینماز ع یادا راینه بیر مدیام، روانبا م یه روزکنیتا اکردند  می ن منوال عملیا
ر ابن صلت یثک«ه کرا  یمنبر، میشد یوارد مصل یوقت. دگاه رفتمید فطر به عیا عی

منبر  ینماز) باال ی(قبل از ادا خواست یم روانمدر آنجا گذاشته شده بود ، بودساخته 
دم یشکاو را به طرف خود  بال فاصله) ید خدریمن (ابوسع. راد خطبه بپردازدیرود و به ا

راد خطبه یمنبر رفت و قبل از نماز به ا ید و باالخره باالیشکز مرا به طرف خود یاو ن
: گفت روانمر دادند؟ یی) را تغجامبری(سنت پ، به خدا سوگند: من به او گفتم. پرداخت

آنچه را ، به خدا سوگند: من گفتم. شد یدورانش سپر، یدان یمه تو کآنچه ، دیابا سع، یا
 رایمردم بعد از نماز ب: گفت روانم. مدان یمه نکم بھتر است از آنچه دان یمه من ک

درباره علل و . خواندملذا من خطبه را قبل از نماز ، نندینش ینم ما سخناندن یشن
 . )١(ام هار تالش نمودیبس، داشت یوا م ج ر سنت رسول اللهییه صحابه را به تغک یاسباب
 : شود می عرض باً اوج
 بارهدر. )٢(است یه تابعکست بلین یصحاب روانم، یطبق اظھارات عالمه ذھب -۱

در زمان  روانم. اختالف نظر وجود دارد، ده استیرا د ج رمکرسول ا، ه اوکنیا

                                           
 . )۱۷۲-۱۷۳ت شدم ص (یھدا . . . ) آنگاه۱۰۶ت ص (یثم اھتد -1
 . )۴۷۶ص ( ۳ر أعالم النبالء جیس -2
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، نرایبناب. ده بودیده سال سن داشت و به حد بلوغ نرس ج رمکوفات رسول ا
ردن ک عنوانن یآوردن و به صراحت چن یرا در پرونده صحاب یتابع یکعمل 

شهادهتم ( »ج ر دادن سنت رسول اللهییرامون تغیه خود پیصحابه عل یگواھ«

. انه استکودکت فوق العاده احمقانه و کحر یک) ج النبي ةنفسهم بتغيري سنأ عىل
ه کرساند  یرا م ین معنیر جمع ایع است و ضمر جمیضم »نفسھمأ«ر در یضم

ا یآ. بوده و نقش داشتند یکشر ج رمکر سنت رسول اییدر تغ شتمام صحابه
ن استشھاد و ید؟! قطعًا او با چنشو یمده ین دیشتر از ایب یحماقت و سفاھت

، ده ھستندیار و پسندیعه اخیدگاه خود شیه از دکآن عده از صحابه را ، یاستناد
 یا آقایالخ آ .. .اسریعمار و ، ابوذر، طالب یبن اب یمانند عل، کند نمی استثناء

ه کنیند؟! بخاطر اکآن چند تن را استثناء ، ان جمع اصحابیاز م تواند می یجانیت
 یثیحد، ارتر گرددکھمگان آش رایب یجانیات تیتر شود و جنا صورت حال روشن

 خوانندگانم یتقد، ن خصوص بعد از چند صفحه آمده استیه در ھمکرا 
د ھمراه با یدر نماز ع: دیگو یمابن عباس : ن استیث چنیحد و آن. گردد می

حاضر  یدر مصل شعثمانحضرت عمر و حضرت ، رکحضرت ابوب، ج رمکرسول ا
  .)١(راد خطبه پرداختندیو بعد به ا، خواندندنخست نماز  آنانھمه . بودم

صورت  شاگر از صحابه، ددان یمخالف سنت ، یجانیت یه آقاکآنچه را ، بالفرض -۲
 آنانرا یز. شود نمی صحابه رایب بیباز ھم موجب نقص و ع، گرفته باشد

ن یچن آنانه کنیبدون ا، ن بودکمم آناناز  یاجتھاد یمعصوم نبودند و خطا
از حق ، ندشد یمبرده و متوجه خطا  یداشته باشند و ھرگاه به حق پ یقصد

 از وب و ایذ یثقه از ابن اب یشخص: دیفرما یم/ ـ امام شافعکردند  می تیتبع
معاوله  جوانیبا : دیگو یمه مخلد بن خفاف کمخلد بن خفاف به من خبر داد 

وب نزد عمر یع معیمب بارهدر، وب استیع معیه مبکردم و بعد متوجه شدم ک
رد تا کم کز حیعمر بن عبدالعز. ردمکت یاکش جوانز از دست آن یبن عبدالعز

بعد نزد عروه آمده . رمیپس بگ جوانل ثمن را از آن کع را برگردانده و یمن مب
گاه  وز بعد از ظھر نزد او (عمر بن امرن یھم: عروه گفت. ردمکاو را از ماجرا آ

رده کنقل  ج رمکاز رسول ا لشهیضرت عاح: میگو یمز) رفته به او یعبدالعز
                                           

 . )۹۳۰ن برقم (یدیتاب العک ۱ج  یح البخاریصح -1
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مخلد بن خفاف  »إن اخلراج بالضمان«: فرمود ین حالتیه در چنکاست 
ه ک یثیز رفته او را از حدیزودتر نزد حضرت عمر بن عبدالعزھرچه : دیگو یم

ز یحضرت عمر بن عبدالعز. ردمکمطلع ، رده بودکمن نقل  رایشه بیعروه از عا
رد کار آسان یمن بس راین مرافعه معادله را بین شخص درباره ایا«: گفت

سنت . ندارم یگریقت قصد دیه من بجز حق و حقک یدان یمتو ، پروردگارا
رده و سنت کصله عمر را رد ید لذا من فین باره به من رسیدر ا ج رمکرسول ا
رد تا در عوض آنچه کم کمن ح رایآنگاه ب. آورم یه اجرا در مرا ب ج رمکرسول ا

د بن ثابت زن حائضه را یز. )١(رمیبگ تاوان، رده بودکه در حق من قضاوت ک
ن باره با حضرت عبدالله بن یو در ا داد یمقبل از طواف وداع اجازه رفتن ن

را  یانصارفالن زن : ابن عباس به او گفت. بحث و مناظره داشت بعباس
د نزد آن زن یزرده است؟ ک امرن باره چه یاو را در ا ج رمکا رسول ایآ، بپرس
ه خوشحال بود و ک یشد و برگشت در حال یاورا از او ج مسالهرفت و  یانصار

نان بودند یا، یآر. )٢(»ییگو یمت راستو ھمواره «: خطاب به ابن عباس گفت
ل نموده و یداشتند و او را تجل ایمان ج ه به رسول اللهک ج اصحاب رسول الله

 . کردند می تیاز دستور و سنت او تبع بال فاصله
و اجتھاد  رایه او با کعرض شود ، انجام داد روانمه کاما در ارتباط با آنچه  -۳

او را س ید خدرین حضرت ابوسعکل. ب شده بودکمرت یین خطایخود چن
 ی(نماز قبل از خطبه) را ضرور ج را او عمل رسول اللهیرده زکوھش کن
 کتر راین خاطر بیبه ھم. کرد می تیحمل بر اولو را  آن روانمو  دانست یم

ه کحفاظت اصل سنت را ، نموده یموجه تلق یر حال مردم را عذرییت تغیاولو
 جزه ک یبیاز برقرار نمودن ترت داد یمح یترج، خطبه است شنواندن ھمانا

خطبه او  ید پاین ھمه حضرت ابوسعیو با وجود ا. )٣(ط خطبه نبودرایش
 . ردکن کت از امام حضورش را ترینشست و بخاطر تبع
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 بلکه گمراه شدی     ١٨٠

را یز. ز ثابت استینس یخالف سنت از حضرت عل یاجتھاد ین فتواھایچن -۴

عنھا  یعدت متوف رایب، را یصله زمانان فیدورتر »جلنيأبعد أ«س یحضرت عل

ه ک ج رمکه سنت ثابته رسول اکحال آن. قرار داده است، ه حامله باشدکزوجھا 
ان یبا وضع حمل به پان زن یه عدت اکن است یا، است قرآنم کموفق با ح

ه مخالف با سنت رسول الله ک یگر حضرت علید ین فتوایھمچن. رسد یم
 ھرول شیه خود را تحویر مھرکه بدون ذک یاو درباره مفوضه (زن یفتوا، است

با مرگ : دیفرما یمن باره یدر اس یحضرت عل. رود یمداده است) به شمار 
چند از  یعبدالله بن مسعود و تنه کحال آن. گردد می ه او ساقطیمھر، شوھر

 ھمانطور. رسد یممھر مثل به او  یعنی »هلا مهر نساءها«ه ک اند دادهصحابه فتوا 

رده کرا نقل  یثیدرباره بروع دختر واشق حد ج رمکون از رسول ایه اشجعک
سنت رسول س یه حضرت علکستند ین ین معنین فتواھا ھرگز به ایا. )١(است

ده یبه او نرس ج ث رسول اللهین است حدکرا ممیز، است ر دادهییرا تغ ج رمکا
، خطا، هکنیا آن وز وجود دارد ین روانمدرباره عمل  تاویلن ینًا ھمیع. باشد
رده است لذا کاز شروط نماز را مخالفت ن یاست چون او شرط یاجتھاد یخطا

 . مردود است، روانمو عمل س یحضرت عل یان فتوایھر گونه تفاوت م
 یکعمل ھا  آن. ز استیار تعجب آور و شگفت انگیعه بسیروش ش، دیتردبدون  -۵

راد قرار یوھش و اکمورد ن، ش وجود داردرایب یل شرعیه مجوز و دلکرا  یتابع
 کًال تریرا اجماًال و تفص ج سنت رسول الله شانخوده کنیند اما ادھ یم

و  کو ش یرکف یو بخاطر گمراھکنند  نمی یاصًال احساس ناراحت، کنند می
را مورد طعن و  ج رمکاصحاب رسول ا یلیچ دلین بدون ھید در امور دیترد

ن ین گونه منش نامطلوب خبث باطن و ایل ایدل. نددھ یمقرار  ییب جویع
و اوالدش منحصر  یحضرت عل یھا گفتهه سنت را فقط در کپندار باطل است 

 تمساح کاشت از سنت یه به دروغ به بھانه حماک یانیعیش یا. نددان یم
ه سنت را از کو اوالدش بودند  سیا تنھا حضرت علیآ: دیجواب دھ، دیزیر یم

را در سفر و  جامبریه پک شر صحابهیاد گرفتند و سایآموختند و  ج رسول الله
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 ١٨١  باب پنجم: نقدی بر ادعای تیجانی دایر بر اینکه بعضی از صحابه... 

از ، کردند می یھمراھ، در ممات یات و حتیدر ح، حضر در دعوت و جھاد
از سنت  یرویپ«نداشتند؟  یچ اطالعیھ، آن بارهبودند و در خبر یبسنت 

 .»باد کن شما را مباریدروغ

 »ردندکجاد یر اییه صحابه در نماز تغکنیر بر ایدا یجانیت یبر ادعا ینقد«
امبر مقدم بر یز را در زمان پیچ چیمن ھ: دیگو یم کانس بن مال: دیگو یم یجانیت

در : دیگو یم یزھرد؟ یردکع نین نماز را ضایا شما ھمیآ: م آنگاه گفتدانست یمنماز ن
، شدم یاوه را جیعلت گر. افتمیه یاو را در حال گر. رفتم کدمشق نزد انس بن مال

، اد ندارمیبه ، ن نمازیرا جز ا یزیچ، اد گرفته بودمی ج ه از رسول اللهکاز آنچه : گفت
: دیگو یمخود  ین چرندھایدر ادامه ا یجانیت. ع شده استینماز ھم ضا، دیترد یب

ر ییسنت را تغ ھا جنگو ھا  هن بعد از فتنیه تنھا تابعکند کگمان ن یسکه کنیبخاطر ا
، اند دادهر ییه سنت را در نماز تغک یسانکن یه نخستکم یبگو، دوست دارم، اند داده

و مسلم در  یبخار. شه بودندیعا ینمومنالبن عفان و ام  عثمان، مسلمانانفه یخل
در صدر خالفتش  عثمانعمر و ، رکابوب، ج رمکرسول ا: هک اند ردهکت یصحاح خود روا

به  عثمانبعد  یول. اند دهخوانعت کدو ر یعنی، را قصر یعتکچھار ر ینمازھا یدر من
ح مسلم آمده یه در صحک ھمانطوراست  خواندهعت کچھار ر یعت در منکدو ر یجا

شه در سفر چرا نمازھا را قصر یعا: دمیاز عروه پرس: دیگو یم/ یامام زھر. است
 . )١(رده استک تاویل عثمانه ک ھمانطورکند  می تاویلاو : د؟ گفتنک یمن

 : شود می در جواب عرض
ث از ھم جدا را یث خلط مبحث نموده است و دو حدیان دو حدیم یجانیت یآقا -۱

حضرت  و ازالن و ایاز غ یمھد را  آنه کث اول یحد. ث قرار داده استیحد یک

ا اَكَن ىلَعَ َ�ْهِد «: ن استیچن، رده استکت یرواس انس ْعرُِف َشيْئًا ِممَّ
َ
َما أ

َالةُ . جانلَّىِبِّ  لَيَْس َضيَّْعتُْم َما َضيَّْعتُْم ِ�يَها. ِ�يَل الصَّ
َ
: حضرت انس گفت )٢(. »قَاَل أ

: شد سوال یاز و. نون وجود نداردکبود ا ج رمکه در دوران رسول اکآنچه 
 ؟ دیا ردهکآنچه  ه درکد یدان یمشما مگر ن: نماز چطور؟ فرمود
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 بلکه گمراه شدی     ١٨٢

َسِمْعُت الزُّْهرِىَّ «: ت شده استین روایرواد چن یبن اب عثماناز ، ث دومیو حد
�َِس بِْن َمالٍِك بِِدَمْشَق وَُهَو َ�بىِْك : َ�ُقوُل 

َ
ْعرُِف : َ�َقاَل  ؟َما ُ�بِْكيَك : َ�ُقلُْت . َدَخلُْت ىلَعَ أ

َ
َال أ

ُت إِالَّ َهِذهِ الصَّ 
ْ
ْدَر�

َ
ا أ َالُة قَْد ُضيَِّعْت ، َالةَ َشيْئًا ِممَّ  . )١(»وََهِذهِ الصَّ
دم یپرس. دمیه دیاو را در حال گر، رفتم کنزد انس بن مال: دیگو یم یزھر«: ترجمه

م نیب یمن. افته بودمیه در زمان رسول الله در کرا  ییزھایچ: ؟ گفتینک یمه یچرا گر
 . »ع شده استین نماز ھم ضایو ا، ن نمازیمگر ا

َضيَّْعتُْم َما َضيَّْعتُْم «: ه در آن آمده استک کحضرت انس بن مال ث اولیحد -۲
ا(ن قول یمنظور از ا »ِ�يَها تُمْ فِيهَ يَّعْ ا ضَ تُمْ مَ يَّعْ نماز را به  آنانه ک، ن استیاو ا )ضَ

 تاخیر(به  مسالهن یو ا. دگذر یمه وقت آن ک یا اندازند به اندازه یم تاخیر
 یالله تعال رضواننه در زمان صحابه ، انداختن نماز) در زمان حجاج بوده است

ث حضرت انس را مخاطب قرار داد اسم ین حدیه در اک یسک. نیھم اجمعیعل
ابو : ن گفته استیره ابو رافع چنکامام احمد بن حنبل در تذ. رافع استابو او 

ة: رافع گفت ْزَ ا محَ ا أَبَ هُ أَنَس«) که انس بن مالینک( يَ الَ لَ ة؟ فَقَ الَ الَ الصَّ قَدْ «: وَ

نَعَ الْ  ا صَ تُمْ مَ لِمْ ةِ ـعَ الَ اج يفِ الصَّ جَّ ه حجاج در نماز چه کد یدان یمشما  »؟حَ
ل و علت قول حضرت ید در طبقات دلیابن سع. )٢(را رواج داده است یبدعت
 یاز ثابت بنان یان حارثیعبدالرحمن بن عر: رده استکان ین بیرا چنس انس

حجاج نماز را به . میبودس ما ھمراه حضرت انس: دیگو یمو کند  می تیروا
. ندکحجاج صحبت با ن باره یحضرت انس بلند شد تا در ا. انداخت تاخیر

انس ، ردندکاو را منع ، ندکه مبادا حجاج به او تعرض کبرادران او بخاطر ترحم 
رون رفت و در یناراحت شده از مجلس بلند شد و سوار اسب شده ب کبن مال

ا ُكنَّا َعلَيِْه ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبّ ـَواللَّ «: ن گفتیر راه چنیمس ْعرُِف َشيْئًا ِممَّ
َ
 جِه َما أ

 َ
َ

 إهِل
َ

ْن ال
َ
 َشَهاَدة أ

َّ
 ا�َّ  إِال

َّ
بَا مَحَْزة: َ�َقاَل رَُجل »إِال

َ
َالُة يَا أ قَْد َجَعلْتُْم «: ؟ قَاَل فَالصَّ

ْهرَ    الظُّ
ْ
ِ رِِب َمغْ ـِعنَْد ال فَِتلَْك اَكنَْت َصَالة رَُسوِل ا�َّ

َ
ه کآنچه ، به خدا سوگند«. »جأ

                                           
 . )۵۰۷برقم ( ۱ج  یبخار -1
 . )۱۷-۱۸ص ( ۲ج  یفتح البار -2



 ١٨٣  باب پنجم: نقدی بر ادعای تیجانی دایر بر اینکه بعضی از صحابه... 

از  یکی. نمانده است یباق یزیلمه شھادت چکجز ، بود ج در زمان رسول الله
شما ظھر را وقت : گفتس حضرت انس. ابا حمزه ی؟ ایپس نماز چ: حاضران گفت

 )١(؟»است ن بودهیچن ج رمکا نماز رسول ایآ، خوانید میمغرب 
ز در یآن ن، رده استکت یروا را  آن یه امام زھرکث دوم حضرت انس یحد -۳

حضرت انس در . دوران امارت حجاج بوده است و در عراق گفته شده است
. ندکت یاکاز دست حجاج ش، کد بن عبدالملیول، فهیدمشق آمده بود تا نزد خل

فُ «ن سخنش یاز اس و منظور حضرت انس رِ هِ  الَ أَعْ ذِ تُ إِالَّ هَ كْ رَ َّا أَدْ يْئًا ممِ شَ

الَةَ  تْ ، الصَّ يِّعَ دْ ضُ قَ . »ع شده استیز ضاین آن ونمانده  یجز نماز باق یزیچ« »وَ
ع شده یله حجاج ضایانداختن آن به وس تاخیرل به یه نماز به دلکن است یا

و  کد بن عبدالملیول اش فهیخله حجاج و کست ین یدین تردیو در ا. است
، جیانداختند ـ عبدالرزاق از ابن جر تاخیرخود به  یگران نماز را از وقت اصلید

لِيد الْ «: رده استکت ین روایعطا چن از وا وَ رَ الْ ئْت ـأَخَّ ى فَجِ سَ تَّى أَمْ ة حَ عَ مْ جُ

وَ  هُ ءً وَ الِس إِيامَ ا جَ أَنَ َ وَ يْت الْعَرصْ لَّ لِسَ ثُمَّ صَ بْلَ أَنْ أَجْ رَ قَ يْت الظُّهْ لَّ ْطُبُ فَصَ  . »خيَ
نماز ، نمیه بنشکنیمن (عطاء) آمدم قبل از ا، انداخت تاخیرد نماز جمعه را به یول

ه خطبه را استماع کم ردک یممود نوا وه نشسته بودم ک یـ بعد در حال خواندمظھر را 
تاب الصاله از کدر  یخ امام بخاریش، میابونع. )٢(خواندم یرا منماز عصرم ، منک یم

نار کدر : دیگو یمر بن عتبه کب یاب: رده استکت ین روایبن عتبه چنر کب یق ابیطر
فه بلند شده و یآنگاه ابوجح، انداخت تاخیرحجاج نماز را به . خواندمفه نماز یجح یاب

او : ت شده استین روایچن بق ابن عمریطر و ازـ  خواند) یینمازش را (به تنھا
، ردک تاخیرنماز را ، ه حجاجک یاما زمان خواند یمفه) ھمراه با حجاج نماز یجح ی(اب
ه مطلقًا ک ت حضرت انسیروا )٣(. ردک کتر فه حضورش را در نماز با حجاجیجح یاب

ن شده است یچن یاسالم یشورھاکه در تمام کست ین نیااش  یمعن، نقل شده است
ه او در بالد شام و بصره از کث حضرت انس محمول است بر آنچه یه اطالق حدکبل
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 بلکه گمراه شدی     ١٨٤

ز بوده است و درباره نماز مردم ینه نیرده است ور نه او در مدکام آنجا مشاھده کح

يْئًا إِالَّ أَنَّ «: ت استین روایچن ینه از ویمد ت شَ رْ ا أَنْكَ وفمَ فُ ونَ الصُّ يمُ مْ الَ تُقِ  یعنی »كُ
حضرت . دینک یمنماز را درست ن یه شما صفھاکنیده است جز ایز شما پسندیھمه چ

 . )١( نه بازگشتیز به مدیومت حضرت عمر بن عبدالعزکدر زمان ح کانس بن مال
د عرض شود یبا، ر دادندییشه نماز را تغیثمان و عاعه ک یجانین گفته تیا، یآر -۴

ور نماز در حال مسافرت است و کت مذیدر روا، ه مقصود و منظور از نمازک
سته؟ ھر کر شیامل و غکا یشود  خواندهسته کن نماز شیه اکن است یا مساله

امل کا یسته که شکد دان یم، با علم فقه داشته باشد یمناسبت کس اندک
ان ین اختالف میا. است یاختالف یا مسئله یان فقھاین در حالت سفر مخواند

ابن ، وقاص یسعد بن اب، عثمانحضرت  بارهدر. ز بوده استین شصحابه
ن خواندسته کر شیامل و غک قهیشه صدیعا ینمومنالابن عمر و ام ، مسعود

حضرت  ین باور بودند حتیز بر این نیمنقول است جمھور صحابه و تابع
 خواند یمامل ک یه او در صفر گاھککند  می نقل ج رمکاز رسول ا لشهیعا

من در : د و گفتیپرس باز حضرت ابن عباس یشخص. ستهکش یو گاھ
را به اعاده  یابن عباس و. خوانم یم املکه کبل خوانم ینم ستهکسفر نماز را ش

مت یعزه قصر در سفر فقط رخصت است نه کنیل بر ایدل. )٢(ردکم نکح، نماز

�ۡ ﴿: دیگو یمن ین باره چنیه در ایآ. ز وجود داردین  ٱ ِ�  ُتمۡ �َذا َ�َ
َ
 َس فَلَيۡ  �ِض ۡ�

ن ُجَناحٌ  َعلَۡيُ�مۡ 
َ
ْ  أ وا ِ ٱ مِنَ  َ�ۡقُ�ُ لَٰوة ن ِخۡفُتمۡ  �ۡإِن لصَّ

َ
ِينَ ٱ َ�ۡفتَِنُ�مُ  أ ْۚ َ�َفُروٓ  �َّ  ا

� َ�نُواْ لَُ�مۡ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ إِنَّ  بِيٗنا َعُدّوٗ د یھرگاه به مسافرت رفت«. ]١٠١النساء: [ ﴾١٠١مُّ
ان از طرف یاگر احتمال ضرر و ز. ستیبر شما ن یگناھ، داندیخوسته کو نمازھا را ش

امام . »ار شما ھستندکدشمن سر سخت و آش، فارک ھمانا. فار وجود داشته باشدک
: دیگو یمه یبن ام یعلی: ن آورده استیز چنیه نیبن ام یعلیرا از  یثیمسلم حد

اگر احتمال حمله : دیفرما یمخداوند : دمیاز حضرت عمر بن خطاب پرس
نون کد و ایناوسته بخکه نمازھا را شکنیندارد در ا یمانع، دشمن وجود دارد

                                           
 . ھمان صفحه یفتح البار -1
 . وعبدالفتاح الحلو کیعبدالله التر: قی) تحق۱۲۴ص ( ۳البن قدامة ج یالمغن -2



 ١٨٥  باب پنجم: نقدی بر ادعای تیجانی دایر بر اینکه بعضی از صحابه... 

: در جواب فرمودس عمرمردم از حمله دشمن در امن و امان ھستند؟ حضرت 
. ردمک سوال ج رمکبود و من از رسول ا سوال منشاز یمن ن رایه بین آیھم

تَهُ «: فرمود جامبریپ قَ دَ بَلُوا صَ اقْ مْ فَ يْكُ لَ َا عَ قَ اهللاَُّ هبِ دَّ ةٌ تَصَ قَ دَ ن صدقه خداوند یا »صَ

/ یامام شافع. )١(دیریبپذ را  آن، ن) در حق شماخواندسته کش یعنیاست (
اگر شخص : دیفرما یم، رده استکن استدالل یعدم وجوب قصر نماز چنبر 

اگر قصر و . خواندامل بکد نماز را یبه اتفاق ھمه با، ندکم اقتداء یمسافر به مق
امل و ک را  آنم یمسافر پشت سر امام مق، بود یم ن در سفر فرضخواندسته کش
ه کث ابن مسعود یاز حد یجانیت یاما استدالل آقا. )٢(خواند یمسته نکر شیغ

ىلَّ بِنَا «: قال: ن قرار استیث از ایرده است و حدکج یتخر را  آن یبخار  عثامنصَ

انَ  فَّ اتٍ  سبْنُ عَ عَ كَ بَعَ رَ نًى أَرْ لِكَ ، بِمِ يلَ ذَ ودٍ فَقِ عُ سْ بْدِ اهللاَِّ بْنِ مَ الَ  سلِعَ عَ ثُمَّ قَ جَ ْ رتَ فَاسْ

ولِ اهللاَِّ  سُ عَ رَ لَّيْتُ مَ ِ  جصَ تَنيْ عَ كْ نًى رَ رٍ ، بِمِ عَ أَبِى بَكْ لَّيْتُ مَ صَ ِ  سوَ تَنيْ عَ كْ نًى رَ ، بِمِ

رَ بْ  مَ عَ عُ يْتُ مَ لَّ صَ َطَّابِ وَ ِ  سنِ اخلْ تَنيْ عَ كْ نًى رَ اتٍ ، بِمِ عَ كَ بَعِ رَ نْ أَرْ ظِّى مِ لَيْتَ حَ فَ

تَانِ  بَّلَ تَقَ تَانِ مُ عَ كْ ن یا خواندعت نماز کچھار ر یدر منس عثمانحضرت « )٣(».رَ

ا إليه نإوإنا هللا عبدالله بن مسعود . مطلب به عبدالله بن مسعود گفته شد

 بر و حضرت عمرکحضرت ابوب، ج من با رسول الله: گفت و فرمود راجعون
 .»رفته شودیعت پذکدو ر، عتکچھار ر یاش بجاک یا خواندمعت کدو ر یدر من

اتٍ «ه کعرض شود  عَ كَ بَعِ رَ نْ أَرْ ظِّى مِ لَيْتَ حَ تَانِ فَ عَ كْ  نیقواناز لحاظ  »من«ن یا »رَ

رَِضيُتم ﴿: هین آیه در اک »من«لمه کمانند ھمان . است »هیبدل«من ، ینحو
َ
أ

 ِ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱب ِ� ٱِمَن  �ُّ ا یدن یآخرت به زندگ یا بجایآ یعنی ]٣٨التوبة: [ ﴾�ِخَرة

نْ «ن قول یوارد شده است ا. دیشد یراض ظِّى مِ يْتَ حَ لَ اتٍ فَ عَ كَ بَعِ رَ ابن  الخ ...»أَرْ
عت در کچھار ر جوازه او معتقد به کنیاست بر ا یل واضح و روشنیدل، مسعود

                                           
 . )۶۸۶ن برقم (یتاب صالة المسافرک ۵ج  یح مسلم به شرح النوویصح -1
 . )۶۵۸ص ( ۲ج  یفتح البار -2
 . )۱۰۳۴ر الصالة برقم (یتاب تقصک ۱ج  یح بخاریصح -3
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ر یرا در غی) داشت؟ زی(سھم یعت حظکسفر بود و گر نه او چگونه از چھار ر

إليه  انإوإنا هللا ن خواندو استرجاع (. بود یعت باطل مکن صورت ھر چھار ریا

. عمل شده بود »یخالف اول«ده او یه بنابر عقکن بود یجھت ا از وا )راجعون
 تاییدن مطلب را یرده است اکت یخود ابن مسعود روا داود از ه ابوک یتیروا

بْدَ : ن استیچن آن و، کند می الَ  )ابن مسعود( اهللا أَنَّ عَ ا قَ بَعً ىلَّ أَرْ هُ : صَ يلَ لَ بْتَ «فَقِ عِ

ىلَ  ا عثامنعَ بَعً لَّيْتَ أَرْ الَ  »ثُمَّ صَ ٌّ «: قَ الَفُ رشَ ِ عت کابن مسعود چھار ر یعنی »اخلْ
و خودت چھار  یردکوھش کن عثمان راعت کچھار ر: شد سوالاز او . خواند یم
 . )١(است یده بدیاختالف پد: ؟ ابن مسعود در جواب گفتیناوخ یعت مکر

من  »إين ألكره اخلالف«: ن نقل شده استیجواب ابن مسعود چن یھقیت بیدر روا

. رده استکث اول نقل یمانند حدس امام احمد از ابوذر. اختالف را دوست ندارم
. ه او معتقد به فرض بودن قصر نبودکنیھستند بر ا یل روشنیات دلین روایا ی ھمه

ن یز بر ھمین کیمال یل از علمایاسماع یقاض. احناف است یه نظر علماکھمان گونه 

قال ابن « :ن آمده استیز چنیمام احمد نو ا کت از امام مالیروا یکده است و یعق

سته کان شیمسافر م یعنی »فضلأاالختيار والقرص عنده  ىلنه عأمحد أاملشهور عن : ةقدام
ن است قول جمھور یمختار است البته قصر بھتر است و ھم، ن نمازخواندامل کو 

 ول ماأ ةالصال«: ه فرمودک لشهیث حضرت عایو اگر از حد. )٢(نیصحابه و تابع

نماز در  یعنیاست  »قلدت« یه فرضت به معنکاستدالل شود  »الخ . . .فرضت ركعتني
حضرت  تاویل، ثین حدیآنگاه ا، عت اضافه شدکعت بود و بعد دو رکابتدا دو ر

 . کند می ر بر اتمام نماز را مشخصیدا، لشهیعا
در  نخواندسته کا شیه قصر ک دیآ یمن بر یاد شده چنیل یاز مجموع دال، یآر -۵

ن یه بر اکار دارد یاخت انسان وه رخصت و اجازت است کست بلیسفر فرض ن
 نیھمچن. خواندامل بکند و ک کتر را  آنا ی خواندسته بکش، ندکرخصت عمل 

ه صحابه کش یر بر ادعایدا یجانیت یآقا یرکو ف یذھن یو آوارگ یستگورشک

                                           
 . )۱۷۲۶ح أبو داود (ی) وصح۱۹۶۰برقم ( یباب الصالة بمن کتاب المناسکداود  یسنن أب -١
 . )۶۵۷-۶۵۸ص ( ۲ج  یفتح البار -٢



 ١٨٧  باب پنجم: نقدی بر ادعای تیجانی دایر بر اینکه بعضی از صحابه... 

 کیدنا وا یرا اگر ادعایز. گردد می ز بر ھمگان روشنین اند دادهر یینمازھا را تغ
ا یعت کعت به چھار رکرا از دو ر »فجر«آنگاه چرا صحابه نماز ، داشت یم صحت

ه کروشن است ، یر ندادند؟! آرییعت تغکر یکعت به کر سهنماز مغرب را از 
. ت داردین واقعینبوده است و ا یروز ھم سن یکبه مدت  یحت یجانیجناب ت

 یچ صحابیه ھکد دان یم یو ھر سن. ددان یمرا  یفقھ مسالهن یا یرا ھر سنیز
 . کند نمی مت باشد عملیه عزک جامبریقطعًا خالف قول و فعل پ

از علما  یاریبس لشهیو حضرت عا عثمانحضرت  تاویلم به یپرداز یم کنیا -۶
ه رسول کن باور بودند یه آن دو بزرگوار بر اک اند دهین عقیو دانشمندان بر ا

ار نموده است و یعت را اختکدو ر، امت رایب یبخاطر سھولت و آسان ج رمکا
و . )١(ح دادندیشدت را در حق خود ترج، شهیو حضرت عا سعثمانحضرت 
 ییثرت اعراب و مردم روستاکبخاطر  سعثمانحضرت : دیگو یم یامام زھر

 آنانتا به  خواندامل کنماز را تمام و ، اد بودیدر حج آن سال ز شانتیه جمعک
: دیگو یمعالمه ابن حجر در فتح . )٢(عت استکه نماز چھار رکدھد  شانن

ه قصر کچون معتقد بود ، خواند یمامل کن نماز را یبخاطر ا سعثمانحضرت 
ه در ک یسانکردن ھستند اما کت که در حال فرار و حرکاست  یسانک رایب

، شدندن کمنزل گرفتند و سا یدر محل یعنیستند یمسافرت در حال فرار ن
ند عالمه ابن ناوامل بخکد نمازھا را یبا و آنانم است یم مقکھمان ح، آنانم کح

ده یل اتمام باشد به عقین دلیاگر ا: دیگو یمن سخن خود یدر ادامه ا/ حجر
 مؤیده کست بلیار نمودم معارض نیه من اختک یھیندارد و با توج یمانع، من
ون و قرار در سفر با اقامت مطلقه کرا حالت اقامت و سیز. ه من استیتوج
ه در که در سفر حالت قرار و اقامت را ندارد بلک یسکبه خالف . است تر یکنزد

بود و بدان عمل  عثمانجه اجتھاد حضرت یه نتین توجیا. وچ استکحال 
است با سند  یحیث صریحد لشهیل اتمام حضرت عایو دل. )٣(ردک یم

                                           
 . )۶۶۴ص ( ۲ج  یفتح البار -١
ص  ۲ج  یفتح البار: نگا) و ۱۷۲۷ح ابوداود (ی) و صح۱۹۶۴داود باب الصالة بمنی ( یسنن اب -٢

)۶۶۵( . 
 . ۶۶۵ص  ۲ج  یفتح البار -٣



 بلکه گمراه شدی     ١٨٨

پدرش  و ازاز ھشام بن عروه و ا. رده استکج یتخر را  آن یھقیه امام بکح یصح

لو : ربعاً فقيل هلاأإهنا كانت تصيل يف السفر «: رده استکت ین روایعروه چن

 لشهیحضرت عا« :یعنی »نه ال يشق عيلإختي أيا ابن : فقالت، صليت ركعتني
بھتر  اندیخو یمعت کاگر دو ر: شد سوال یـ از و خواند یمعت کدر سفر چھار ر

: اش عروه گفت در جواب خطاب به خواھر زاده لشهینبود؟ حضرت عا
 یار روشنیل بسین پاسخ دلیا »دنک یمن ینین بر من سنگخواندعت کچھار ر«

ه احساس ک یسانک رایو اتمام را ب دانست یمه او قصر را رخصت کنیاست بر ا
 . داد یمح ینند ترجکمشقت ن

م دھ یمن احتمال نیدر حق تابع یحت«: یجانیه گفته جناب تکنم کان عرض یدر پا
. دارد یس ابن رافضیت از تدلیاکدر واقع ح .»ر بدھندییرا تغ ج ه سنت رسول اللهک
 لشهیو حضرت عا عثمانه از حضرت کبا آنچه  کت حضرت انس بن مالیرا روایز

ر ییه تغکح داده شد یتوض ست حضرت انسیدر روا. ندارد یاست اصًال ارتباط یمرو
و  عثماناما درباره عمل حضرت . نماز) فعل حجاج بوده است نه فعل صحابه تاخیر(

ن یبا ا. حات الزم داده شدینون در پاراگراف گذشته توضکھم ا، لشهیحضرت عا
 یآن عقل آقا، ر بوجود آمده استییه در آن تغک یزیما مسلم است تنھا چ رایب بیترت

 .است؟! یجانیت

  »ندده یم یه خود گواهیه اصحاب علکنیر بر ایدا یجانیت یبر ادعا ینقد«
خطاب به  ج رمکه رسول اککند  می تیروا کحضرت انس بن مال: دیگو یم یجانیت

رد اما صبر را کد یمشاھده خواھ یادیح زیض و ترجیشما بعد از من تبع: فرمود انصار
ما صبر : انس گفت. دینکقات مالوثر که خدا و رسولش را در حوض کنید تا اینکشه یپ
 . میردکن

خطاب به او گفتم . دمیبراء بن عازب را د: کند می ب از پدرش نقلیعالء بن مس
عت یر درخت با او بیو ز یبود جامبریـ در صحبت پ یھست کیار مباریبس انسانوت
ه ما بعد از او چه ک یدان یمتو ن، برادر زاده یا: عازب خطاب به من گفت. یردک
ن یا: دیگو یمت ین روایبعد از نقل ا یجانیم ـ تیبوجود آوردن ی) را در دییھا بدعت(

 ج امبریر درخت بدست پیه زکاست  یسانک و ازن است ین اولیاز سابق، هک یصحاب
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 شانیھا دلاخالص و صدق  و ازرده است کت یاعالم رضا آنانخداوند از ، ردندکعت یب
ه یعل. ت شده استیعنا آنانبه  یکنزد یروزیبا خبر بوده است و در عوض فتح و پ

 ھا بدعت، بعد از او ج امبریه اصحاب پکنیر بر اید دادھ یم یر اصحاب گواھیخود و سا
 ج امبریه خود پکاست  یزین ھمان چیو ا. شوند می آورند و مرتد یم ن بوجودیرا در د

به صداقت  یه فرد عاقلکن است کمم، نیا بعد از ایآ. فرموده است ینیش بیآن پ بارهدر
ه اھل سنت و جماعت معتقد اند؟ و کن داشته باشد آن طور یقیو عدالت تمام اصحاب 

 رای) و ب!!رده است (!کبا عقل و نقل مخالفت او ، داشته باشد یا هدین عقیس چنکھر 
 . )١(ماند یمن یقت باقیدن به حقیرس رایب یاریچ گونه معیپژوھشگران ھ

 : شود می عرض
ده ید. رده استکر کذ را  آن یجانیه جناب تک یاق و سباقیس ور باکت مذیروا -۱

نس بن ا: رده استکن نقل یچن یت را امام زھرین روایالبته ا. نشده است
ن ازو لهیه اموال قبک یزمان، نهیمد انصاراز  یا ه عدهکبه من خبر داد  کمال

 عیش توزیان مردم قریرا مھا  آن ج امبریو پ، ده بودیرس ج امبریبدست پ
د و به ما دھ یمش یاو به قر، زدامریرا ب ج امبریخداوند پ: گفتند، کرد می

. دکچ یم ما یرھاینون از شمشکه خون دشمنان ھم اکد و حال آندھ یمن
رسول . ردمکباز گو  جامبریرا به پ انصارت یاکش: دیگو یم سحضرت انس

در  انصاربجز  یسکجمع شدند و  یمه چرمیخ یکدر  انصاررد تا ک امر جالله
در محل تجمع  ج رمکرسول ا. جمع شدند انصاره کنیبعد از ا. نباشد آنانان یم

 ؟»ده استیاز طرف شما به من رس یچه سخن«: ف برد و فرمودیتشر آنان
 یزیحبان عقل و خرد از ما چا رسول الله صای: گفتند انصاردانشمندان 

را  جامبریخداوند پ: اند گفتهن یما چن جوانانالبته چند تن از ، اند نگفته
ه خون دشمن از کحال آن، ددھ یمد به ما ندھ یمش یبه قر، زدامریب

ه به کم دھ یم یسانکمن به ، یآر: فرمود ج امبریپ. دکچ یم ما یرھایشمش
ر مردم با مال و یه ساکن را یا، دیپسند ینم ا شمایآ. اند دهمسلمان ش یتازگ

د؟ یتان بر گردیھا خانهبه  ج بر گردند و شما با رسول خدا شانیھا خانهاموال به 
 تانیھا خانهه شما ھمراه خود به کن شود) آنچه یبه خدا سوگند (اگر چن

                                           
 . )۱۷۹-۱۸۰ت شدم ص (یھدا . . . ) آنگاه۱۱۱ت ص (یثم اھتد -١
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: ن گفتندیحاضر. برند یمگران ھمراه خود یه دکبھتر است از آنچه ، دیبر یم
 آنانبه  ج آنگاه رسول الله. میرا دوست دار یزین چیچن !ا رسول اللهی، یآر

شه یرد اما صبر را پکد یرا مشاھده خواھ یادیز یھا ضیبعد از من تبع: فرمود
ما صبر : انس گفت. دینکقات مالوثر با خدا و رسولش کد تا در حوض ینک
 . )١(میردکن

دارد و  انصارلت یو فض یت از برتریاکبر ھمگان روشن است حکه  چنان ن ھمیا -۲
 را خودیز. ن نباشدیچگونه چن. است انصاربا  ج گر محبت رسول اللهشانن

نه و کیو  ایمانرا مگر شخص با  انصاردوست ندارد : فرمود جحضرت  آن
خداوند او را ، ندکمحبت  انصارس با کھر . مگر منافق انصاربا کند  نمی یدشمن

ز مبغوض یاو نزد الله ن، نه ورزدکیبغض و  انصارس با کدوست دارد و ھر 
ه کد یا دوست نداریآ«: دیفرما یمث ین حدیدر ھم ج رسول الله. )٢(دشو یم

به  ج برگردند و شما با رسول الله شانیھا خانهر مردم ھمراه با مال به یسا
ه کشود  می گفته یسانکدر حق  یزین چیقطعًا چن »د؟یتان بر گردیھا خانه
 . ن مردمان باشندیبھتر

 راین یه اکن ندارد یش از ایب، یمفھوم »فلم نصرب«، ن قول حضرت انسیاما ا -۳
ن کز ممین نیباشد و ا یلیه تمام صحابه دلیعل تواند میشخص او بود و ھرگز ن

چ ین اصل ھیھم یرو، رده باشدکاشتباه  »فلم نصرب«ن قول یه او در اکاست 

 . رده استکتوجه ن »فلم نصرب«ادت ین زیث به این حدیاز شارح یک
در قولش  یبیه قدح و عک یصحاب یکه قول کست یز نیشرع و عقل جا یاز رو -۴

ه در باب مدح اصحاب بطور کمه کات محیآ یرد و نف رایب، شود نمی دهید
 . ار گرفته شودکب، اند دهالخصوص وارد ش یعل و انصارعموم 

ھرگز  »احلوض تلقوا اهللا ورسوهل ىلع فاصربوا حىت«: ج رسول الله، ن فرمودهیا -۵
قات مال، وثرکخدا را نزد حوض ، نندکصبر ن آنانه اگر کرا ندارد  ین معنیا

رسول . وضع شده است یو زمان یانکت میبه منظور غا »یحت«. ردکنخواھند 

                                           
 . )۲۹۷۸تاب فرض الخمس برقم (ک یح بخاریصح -١
 . ت براء بن عازبی) به روا۳۵۷۲تاب فضائل الصحابة رقم (ک یح البخاریصح -٢



 ١٩١  باب پنجم: نقدی بر ادعای تیجانی دایر بر اینکه بعضی از صحابه... 

 إن صربتم ستلقوين عىل«: ار نبرده است و نگفته استکالله حرف شرط را ب

، گفت یمن ید) اگر چنینک یمقات مالد با من بر حوض ینک(اگر صبر  »احلوض
ن و مرتد یالد یاحداث ف رایب یلیدل را  آن، ستتوان می یجانیآنگاه حضرت ت
ه کل است کباز ھم مش، سدگاه حضرت انسیبر فرض صحت د. شدن قرار دھد

ث یرا حدیز. باشد کیه اصحاب مستمسیعل »فلم نصبر«قول حضرت انس 
ن باره یوارد شده است و قول رسول الله در ا انصارلت یور در باب فضکمذ

 . سحضرت انسحجت است نه قول 
، انصار، یعنیدگاه قوم خودش یبخاطر موضع و د سن است حضرت انسکمم -۶

را  »فلم نصرب«ن جمله یا، نیبا مھاجر انصارو قصد اختالف  »خالفت«در مورد 
ه کاست  یثیحد، کند می تاییده ششم را ین توجیه اکآنچه . در ابتدا گفته باشد

در ، انصاراز  یه شخصک، رده استکر نقل ید بن خضیاز اس سحضرت انس

ه کھمان گونه ، یعنی »نااستعملني كام استعملت فال«: گفت جامبریبه پ ییتنھا

بعد از : فرمود ج رمکرسول ا. نکز استخدام یمرا ن، یردکرا استخدام  یفالن
ما روشن  رایالخصوص ب یعل. الخ .. .دید دیرا خواھ یادیز یھا ضیمن تبع
ح در امور یاختصاص و ترج یآمده است به معنث یه در حدک »أثره«ه کاست 

 . است یویدن

إنك ال تدري ما أحدثنا «: ه در آن آمده استک ساما قول حضرت براء بن عازب -۷

رخ  آنان رایه بک یجراتھا و مشا ن در واقع اشاره است به آن جنگیا. »بعده
کرد  می احساس خوفھا  آن یله و سر و صدایبزرگوار از غا یصحاب. داده بود

ن یمسلمًا ا. انجام گرفته باشد یتکحر. ه مبادا خالف خواست الله و رسول اللهک
ن استدالل یعالوه بر ا. )١(او دارد یمال تقواکت از فضل و یاکاحساس خوف ح

ت کاز جمله شر، سطالب یبن اب یقطعًا حضرت عل، درست باشد یجانیت یآقا
ز یشامل حال او ن ج امبریبود پس مسلمًا خطاب پ ھا جنگن ینندگان در اک

. اند دهر شیمتغ ج ه بعد از رسول اللهکاست  یسانکز از جمله یھست و او ن

                                           
 . ۵۱۶ص  ۷ج  یفتح البار -١
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د گفته یآنچه با و انصافـ اما به حق  یجانیت یالبته طبق اسناد و استدالل آقا
و  یقرآنه مجموع ادله کستند ین یث در حدین دو حدیه اکن است یا، شود
، دارند آنانالله از  یو خشنود شت از مدح اصحابیاکه به صراحت حک یثیحد

 یدچار اشتباھاتھا  آن هکنیا: د گفتیبا. رده شوندکث رد ین دو حدیله ایبه وس
. ندارد آنانظاھر و باطن  یزگکیلت و پایبا فض یچ گونه منافاتیھ اند دهش

ردن اصحاب کر بر مطعون یات داین گونه روایاز ا یجانیاستدالل ت، نرایبناب
 یرا با تارھا یو شکم یبخواھد جلو یسکه کن است یمانند ا، ج امبریپ

 .رد؟!یبوت بگکعن

 . »هل هذا إال خرق القتاد«



 
 

 

 : باب ششم
  سبرکق ایفه اول حضرت صدیبر خل یجانیبر مطاعن ت ینقد

. ن صحابه بزرگوار نموده استیمتوجه ا یادیز ھای اعتراضرادھا و یا یرافض یجانیت
م گفت یپاسخ خواھھا  آن به یگریبعد از د یکی، رادھا پرداختهین ایر اکبه ذ کنیا

ھمان . ردکبزرگوار تالش خواھم  ین صحابیرا ثابت نموده و در دفاع از ا یحماقت و
گر از تمام ید، یبا و یبخاطر دوست: او فرمود بارهدر ج رمکه رسول اک یتیشخص

، نمیخود بر گز رایرا ب یه دوستکبود  یم اگر قرار، منک یمگر اظھار برائت یدوستان د
ق شما ین رفیا ھمانا، دمیگز یم بر یدوست رایر) را بکقحافه (حضرت ابوب یپسر اب

وهُ َ�َقدۡ ﴿: داده است یاو گواھ رایب قرآنو  )١(دوست خداوند است هُ  إِ�َّ تَنُ�ُ ُ ٱ نََ�َ َّ� 
خۡ  إِذۡ 

َ
ِينَ ٱ رََجهُ أ َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ� َ�ۡ  ۦلَِ�ِٰحبِهِ  َ�ُقوُل  إِذۡ  َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱَ�َفُرواْ ثَاِ�َ  �َّ َّ� 

 ۖ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ ٱ فَأ يََّدهُ  هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
ِينَ ٱوََجَعَل َ�َِمَة  َهاوۡ تَرَ  لَّمۡ  ِ�ُُنو�ٖ  ۥَو� َ�َفُرواْ  �َّ

فۡ ٱ � لسُّ ِ ٱَوَ�َِمُة  َ�ٰ ۗ ُعلۡ لۡ ٱِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  َيا  یاریاگر شما او را « ]٤٠: [التوبة ﴾٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  �َّ
از  یدوم. ردندکرون یفار او را بکه ک یزمان. رده استک یاریخداوند او را  گمان یب، دینک یمن

خداوند با ، ن نباشیغمگ: گفت یمبه ھمراھش . ه آن دو در غار (ثور) بودندک یزمان، بود دوتا
فار کو موضع . ردکنازل  یآرامش را بر و، ردهک تاییداو را  یبیغ یرھاکخداوند با لش. ما است

 . »است نااو د اناوخداوند ت. ردکمغلوب  ایمانرا در برابر 

افراد سپاه بود و  جزر که ابوبکگفته بود  سسپاه اسامه جریاندر  یجانیت یآقا -۱
ه حضرت یدر بحث مربوط به سر. اعتراض داشت ساسامه یفرماندھ بارهدر

ه او کردم کثابت ، فه اول پرده برداشتهیاو در حق خل یھا دروغاز  ساسامه
 ج رمکه رسول اکنبوده است بل سسپاه اسامه اعضاء جز) سرک(حضرت ابوب

بعد از وفات . ن فرموده بودییتع مسلماناناقامه نماز  رایاو را ب، قبل از رحلت

                                           
با شماره  ی) و اصل آن در بخار۲۸۸۹( یح ترمذی) وصح۳۶۵۵تاب مناقب رقم (ک ینن ترمذس -١

)۳۴۵۶( . 
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وشا ک سز سپاه حضرت اسامهیگران در جھت تجھیش از دیاو ب ج رمکرسول ا
ز سپاه یدشمن او را از تجھ یاحتمال یبخاطر خطرھا شبود و اغلب صحابه

ه کرا  یبه خدا سوگند پرچم«: در جواب فرمودو او کردند  می منع ساسامه
، سز سپاه اسامهیتجھ. ردکباز نخواھم ، را بسته استاش  گره ج رمکرسول ا

خالفتش بر اجرا و  یدر ابتدا سرکه حضرت ابوبکبود  یمصلحت نیتر بزرگ
ن خصوص اصًال یت شده!) در ای(ھدا یجانیاما ت. )١(ذ آن صحه گذاشتیتنف
 . اند رفتهیت را پذین واقعیا، مورخینه تمام کنگفته است حال آن یزیچ

 یاستقامت و ثابت قدم و ازه اکن است یا، یجانیت یآقا انصافه یگر علیل دیدل -۲
لحاظ  و ازه اکحال آن، نگفته است یزیه چیبیحد ی در غزوه سرکحضرت ابوب

و حضرت  ساز حضرت عمر ج موافقت و طاعت از خدا و رسول خدا، ایمان
 جامبریگران موقف پیش از دیه جلوتر بود و بیبیگران در جنگ حدیو د سیعل
 . ردک یم تاییدرا 

 دده یمواهی ه خود گیر علکه ابوبکنیر بر ایدا یجانیت یبر ادعا ینقد
ن به ثبت یر چنکابوب بارهخ دریه در تارکھمان گونه «د یگو یمنه ین زمیدر ا یجانیت
، ردکنگاه ، نشسته بود یدرخت یه روک یا هپرند یر بسوکابوب یوقت«: ده استیرس

چ یو ھ ینینش یدرخت م یو رو یخور یوه میم، پرنده یا، خوشا به حال تو: گفت
بودم و  یم نار جادهکاز درختان  یه درختکل ھستم یار مایبس. یندار یتابکحساب و 

اش کو کرد  می رونین بیخورد و به صورت سرگ یم گذشت و مرا یم بر من یشتر
 یاھکاش مانند ک، دییزا ینم اش مادر مراک«: گر گفته بودید یو بار. بودم ینم یانسان

ه به کھستند  ینصوص معدودھا  این: دیگو یم یجانیت. »بودم یم در آجر و خشت خام
 . )٢(حصر عنوانر شدند نه به کمثال ذ عنوان

 : شود می عرض
منھاج ، نز العمالک، ریاض النضیر، یبه طبر یجانیت یه آقاکت اول را یروا -۱

اض یو ر یطبر، در منھاج السنه را  آن، ه نسبت داده استیمیالسنه ابن ت
ل ین است دلیا، یآر. ر شده استکنز العمال ذکفقط در ، ردمکدا نیر پیالنض

                                           
 . ۳۱۹ص  ۶منھاج السنة ج  -١
 . )۱۸۱-۱۸۲ت شدم ص (یھدا : . . . ) و نگا۱۱۱-۱۱۳ت ص (یثم اھتد -٢



 ١٩٥  سباب ششم: نقدی بر مطاعن تیجانی بر خلیفه اول حضرت صدیق اکبر

ه کت دوم یت شده) و روایبه گمان خودش (ھدا یجانیت ییتگوراسصداقت و 
 ییجز در منھاج السنه جا، رده استکور منسوب کبه منابع مذ زین را  آن یجانیت

 .ن صداقت!یبه ا یکتبر. ده نشده استیگر دید
 شاند نخواھ یمور کبه منابع مذ سرکحضرت ابوب سخنانبا نسبت دادن  یجانیت -۲

) اتفاق نظر یجانیاو (ت یھا گفتهبا  و آنان اند ردهکنقل  آنانن سخن را یه اکبدھد 
امام ابن  ی نوشته »منھاج السنه«. د استیار بعیبس یزین چیچن یدارند ول

 »ةالقدري ةيف نقض كالم الشيع ةالنبوي ةمنهاج السن«ن است یاملش چنکنام ، هیمیت

. در آمده استبه نگارش  »ةيف إثبات اإلمام ةمامنهاج الكر«تاب کتاب در رد کن یا
عه اثنا یاز ھمان ش یجناب حل. است یابن المطھر حل ی رمه نوشتهکمنھاج ال

تاب کن یت منقول در ایروا. ت شده استیبدان ھدا یجانیت یه آقاکاست  یعشر

 یجانیت یه آقاک »ةرياض النرضال«تاب ک. ن او استیدروغ یاز جمله ادعاھا

الرياض «. ن استیامل آن چنکاسم ، ددھ یمش را بدان نسبت یچرندھا یگاھ

داده  آنانه بشارت بھشت به ک یل ده نفریدر فضا یعنی »ةيف مناقب العرش ةالنرض

حضرت ، حضرت عمر، سرکحضرت ابوب: ازاند  ده نفر عبارت آن وشده است 
، وقاص یحضرت سعد بن اب، شریحضرت زب، حضرت طلحه یحضرت عل، عثمان

ن یسنده در اینو. دهیعبدالرحمن بن عوف و حضرت ابوعب، دید بن زیحضرت سع
آن ده نفر را در  ج رمکه رسول اککند  می ث معروف اشارهیتاب به آن حدک

ث ین حدیروافض ا. )١(بشارت به بھشت داد، وه احد بودندک یباال آنانه ک یحال
آن دو ، نیند؟ عالوه بر انک یمتاب استدالل کن یآنگاه چگونه از ا، را قبول ندارند

، طعن قرار داده است کمال را  آن ورده کنقل  یجانیه تکر را کجمله حضرت ابوب
رامون استحقاق یتابش پکتاب در کسنده ینو. ام دهیتاب ندکن یرا در اھا  آن من

ثابت نموده و حدس و  ج خالفت بعد از رسول الله رایب سرکحضرت ابوب
چھارم  یکحدود ، بخش بزرگ یکه در کد بلدھ یمروافض را پاسخ  ھای گمان

ن یاما ا. اختصاص داده است سرکابوبل حضرت یرامون فضایتاب را به بحث پک

                                           
 یح ترمذی) وصح۶۱۱۸تاب المناقب باب مناقب العشرة (کاه ک) ومش۳۷۴۷( یسنن ترمذ -١

)۲۹۴۶( . 
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ر شده کذ سرکحضرت ابوب رایه بکرامت کل و ین فضایا ی ھمهبعد از ، بدخواه
موجب کند  می رکه فکد گذار یم یلیمسا یبه زعم باطل خود انگشت رو، است

روز است یخوشبختانه حق ھمواره ظاھر و پ یھستند ولحضرت  آن بینقص و ع
 . تومکوب و میو باطل مع

 توان میم با ادعا یریبپذ سرکور را از حضرت ابوبکمذ سخناناگر صحت ثبوت  -۳
خداوند سبحان است و  و ازو خوف ا ایماندال بر قدرت  سخنانن یه اکگفت 

 ین (بخاریحیرا در صحیز. کند نمی او وارد ایمانرا در  یچ گونه نقصیھ
ه بعد کرد ک امر اش خانوادهه به ک یفرد. ) آمده است۲۷۵۶) و مسلم (۷۰۶۷(

گر را در فضا یا و نصف دیسترش را در درکنصف خا، او را سوزانده، از مردن
کرد  می رکرا انجام نداده بود و ف یریار خکه او ھرگز کحال آن. نندک یمتالش

س کچ یه به ھکد دھ یمبه من  یچنان عذاب، ندکره مرا زنده و بااگر خداوند د
رد تا اجزاء جسدش را جمع ک امر کیخشا و یھرگز نداده است خداوند به در

ن یموجب شد تا دست به چن یزیچه چ، ردک سوال یآنگاه خداوند از و. نندک
سپس آن شخص مورد . پروردگار یا، م از تویترس و ب: گفت، یبزن یعمل

و د رایه درباره قدرت خداوند بکن شخص یا یآر. )١(مغفرت خداوند قرار گرفت
به جھت ترس و خوف از خداوند  یوقت یداشت ول کردنش شکره زنده با

ن عوامل یاز موثرتر یم از عذاب الھیه ترس و بک دیآ یمن بر یچن، بخشوده شد
ن یو چن. )٢(وجود داشته باشد یواقع یاگر گناھ، و عناصر عفو و مغفرت است

حضرت عبدالله بن  آناناز جمله . نقل شده است شصحابه یاریاز بس یزیچ
: کند می تین روایامام احمد بن حنبل از مسروق چن. باشد می سمسعود

، ن باشمیمیه از اصحاب کدوست ندارم : گفت سنزد عبدالله بن مسعود یشخص
من «: حضرت عبدالله بن مسعود گفت. باشم یه از مقربان درگاه الھکدوست دارم 

(منظور  .)٣(»ه بعد از مردنش زنده نشودکه دوست دارد کرا سراغ دارم  یسک
: اند ردهکت ین روایچن سو ابن ماجه از حضرت ابوذر یخودش بود) ترمذ

                                           
 . ۴۸۴ص  ۵ج  منھاج السنة -١
 . ۴۸۴ص  منھاج السنة -٢
 . ۴۸۳ص  ۵ج  منھاج السنة -٣
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، دینیب یمه شما نکم آنچه را ینیب یممن : فرمود ج رمکرسول ا: دیگو یم ابوذر
د آه و یآسمان به آه و فغان در آمد و با. دیشنو یمه شما نکم آنچه را شنو یمو 

ه کنیمگر اشود  نمی دایپ یبه اندازه چھار انگشت در آن جا. ندکفغان 
، دیدانست یمبه خدا سوگند اگر شما . فرشتگان در آنجا مشغول سجده ھستند

د و ھرگز از زنان یردک یممتر خنده که و یشتر گریب، مدان یمه من کآنچه را 
خداوند با  ید و بسویرفت یمھا  دانید و به میردک یملذت جماع را محسوس ن

 یه درخت خاردارکار دوست دارم یبس. دیردک یمبلند آه و فغان  یصدا
ز وارد یگر نید یریث به عبارت و تعبین حدیا: دیگو یم یامام ترمذ. )١(بودم یم

 جرمکرسول ا یعنی »تعضد ةجرلوددت أين كنت ش: بوذرأقال «. شده است
نون از کا یآر. )٢(دندیجو یم جانورانه کبودم  یم یدوست دارم درخت: فرمود

ه کم یردکحه ثابت یات صحیاز روا: شود می سوالت شده) ی(ھدا یجانیت یآقا

اش ک یا »تعضد ةين كنت شجرألوددت «: ز درباره خود فرمودین ج رمکرسول ا
، پاسخ بده یجانیت یم آقاشد یمده یجو جانورانله یه به وسکبودم  یمن درخت

د؟ گرد یمه خودش محسوب یعل ج حضرت رسول الله یگواھ، زیث نین حدیا
 قیز تطبینجا نیا. یر گفته بودکحضرت ابوب، اول ی فهیخله درباره کا آنچه یآ
ور از خود که جمله مذکم یریاگر بپذ، د؟ بالفرضنک یمدا یخورد و صدق پ یم

ه کاست  یسانکاز جمله  سابوذر. ج رمکنه از حضرت رسول ا، ابوذر است
ا او با گفتن یآ. نددان یمن یار و منتجبیافته) او را از اخیت ی(ھدا یجانیعه و تیش
خردمندان  یپس ا، ستین نید؟ اگر چندھ یم یه خود گواھیلمات علکن یا
وجود  سرکان گفته حضرت ابوبیھا و م لمهکن یان ایم ید چه تفاوتییفرماب

بحار «تابش کن یدر معتبرتر یه باقر مجلسیعه اثناعشریامام ش یدارد؟! حت

يب أن عيل بن إ«: کند می ن نقلیچن سطالب یبن اب یاز حضرت عل »االنوار

 یا »سمع بذكر النارأمي مل تلدين ومل أيا ليت السباع مزقت حلمي وليت : طالب قال

                                           
ح ی) وصح۴۱۹۰اء (کتاب الزھد باب الحزن والبک) ابن ماجه ۲۳۱۲تاب الزھد (ک یسنن ترمذ -١

 . )۳۳۷۸( یترمذ
 . تاب الزھدک ۵۵۶ص  ۴ج  یسنن ترمذ -٢
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اد ید تا من ییزا ینم اش مادر مراک یا، کردند می هکه تکاش درندگان گوشت مرا تک
م از خداوند یه دال بر ترس و بک سیحضرت عل ی گفتها یآ. )١(دمیشن ینم آتش را
  ؟یجانیتای  هست؟ جواب بدیبر خداوند ن یو ایمانل بر قدرت و قوت یدلاست 

از  یچ گونه اثریار ھیه با وجود تالش بسکشود  می عرض یخ طبریدرباره تار -۴
قت یت حقیدر صدد حق و تثب یسکاگر . ده نشده استیت در آن دین دو روایا

ند و کرا مطالعه  یزده ھجریازدھم تا آخر سال سیمباحث حوادث سال ، است
را به یستند زیاتش حجت نیروا، ین ھندیف عالء الدیتال، نز العمالکتاب ک

فقط و فقط ، آن یه ھدف از جمع آورکات در آن توجه نشده است بلیصحت روا
ار یبس. بوده استش و صحابه ج امبریافعال منسوب به پ، ردن اقوالکجمع 

ه کث را یآن بخش از احادنزل العمال کتاب که صاحب کنیاست ا آور شگفت
ر نموده که ھستند بطور مستقل و جداگانه ذیعه اثنا عشریرامون نقد بر شیپ

ح یصح، اھل سنت یه نزد علماک یحیث صحیچ حدیه ھکنیبا علم به ا. است
(اھل سنت)  آنانه کاست  یمدع یجانیت یو آقاشود  نمی افتهیباشد در آن 

لت یند و در باب فضدھ یمف قرار یت را ضعیلت اھل بیث وارده در فضیاحاد
جرح و  یعلما، بود یم تراساو حق و  سخناناگر . تراشند یم ثیصحابه حد

ح قرار یصح، عه ھستندیطعن ش بارهه درکرا  یثیاحاد، ل از اھل سنتیتعد
است  یث تابع قواعد و ضوابطیح احادیرا تصحیز. ردندکن نیند اما چنداد یم

، م به لحاظ سندث ھم به لحاظ متن و ھیحد یه نزد علمایثابت و متفق عل
. ستین، ه خاصه روافض استک اساس یبارزش و  یب یھا فقط بخاطر خواسته

ل یو مخصوص را درباره فضا ینز العمال باب مستقلکصاحب ، نیعالوه بر ا
حضرت ھا  آن نیه اولکاربعه  خلفای و ازرده است ک عنوانفصل  سهصحابه در 

لت یر فضکب به ذیبعد به ترت. را آغاز نموده است بحث، باشد می سرکابوب
ن یت ایرعا. پرداخته است سیو حضرت عل عثمانحضرت ، حضرت عمر

ت در اسالم یب خالفت و سابقیلت به ترتیبه فض یا اشاره، لیر فضاکب در ذیترت
 . )٢(است

                                           
 . روتیوفا بچاپ موسسه  ۸۹ص  ۴۳بحار االنوار ج  -١
 ) موسسه الرسالة. ۵۲۵کنز العمال ص ( -٢
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 مومنان راتاب خداوند ک، قرآن: دیگو یمخود  سخنان یدر ادامه  یجانیت یآقا

َ�ٓ ﴿: ددھ یمن بشارت یچن
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا : ونسی[ ﴾٦٢َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َ� َخوۡ  �َّ

ِينَ ٱ﴿. »ندشو یمن راسدوستان خداوند ھرگز دچار خوف و ھ«. ]٦٢ ْ َوَ�نُواْ  �َّ َءاَمُنوا
ىٰ ٱلَُهُم  ٦٣َ�تَُّقونَ  ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱِ�  لۡبُۡ�َ ِ� ٱَوِ�  �ُّ ِۚ ٱَ� َ�ۡبِديَل لَِ�َِ�ِٰت  �ِخَرة َ�ٰلَِك ُهَو  �َّ

بشارت است  آنان رایھستند ب یو با تقو مومنه ک یآنان«. ]٦٤-٦٣: ونسی[ ﴾٦٤ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ

گر ید ییدر جا »بزرگ یروزین است پیا، شوند نمی الله عوض سخنان، ا و در آخرتیدر دن

ِينَ ٱإِنَّ ﴿: آمده است ُ ٱقَالُواْ َر�َُّنا  �َّ ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ ُل َعلَيۡ  َتَ�ُٰموا ۡ ٱ ِهمُ تَتََ�َّ �َّ َ�َافُواْ َوَ�  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
�

 ۡ�َ ْ ۡ  َزنُوا �
َ
ْ َو� وا ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ�  ٣٠تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ بِٱ ِ�ُ

َ
ِ ٱَ�ُۡن أ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة َوِ�  �ُّ

ُعونَ  َولَُ�مۡ  �ِخَرةِ� ٱ نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها َما تَدَّ
َ
 .]٣١-٣٠: [فصلت ﴾٣١�ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ

، نازل شده آنانفرشتگان رحمت بر ، دادند شانآورده و استقامت ن ایمانه ک یآنان«: ترجمه
ه به ک ید با رفتن به بھشتید و خوشحال شوینداشته باش یاندوھ وچ غم یھ، ندیگو یم آنانبه 

 رایم و در بھشت بیا و آخرت دوست شما ھستیدن یما در زندگ. داده شده است وعدهشما 
از طرف خداوند  یمھمان، اتین عنایا، دیا بخواھید یل داشته باشیه مکشما ھست ھر آنچه 

 . »شما خواھد بود رایبخشنده و مھربان ب
، نیخیچگونه ش: دیگو یماز راه تعجب ، ورکه مذیدو آ یبا توجه به معن یجانیت یآقا

 ی ھمهه خداوند بشر را بر کحال آن. کردند می ر و عمر بشر نبودن خود را آرزوکابوب
 . )١(داده است یمخلوقاتش برتر

 : شود می در جواب عرض
ندارند و در  شانبندگان از پروردگار راسم و ھیبا ب یور منافاتکمذ یھا هیآ -۱

 . میردکثابت ، را از خداوند ج م و خوف رسول اللهیت گذشته بإنایب

َ�ٓ ﴿: ونسیه سوره یر درباره آیثکعالمه ابن  -۲
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َ� َخوۡ  �َّ

ا او یه دوستان و اولکد دھ یمه خبر ین آیخداوند در ا: دیگو یم ﴾٦٢َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ 
ه خداوند ک ھمانطور. ردندکشه یرا پ یو تقو اند دهآور ایمانه کھستند  یسانک

س کن ھر رایبناب. ر نموده استیه را تفسین آیا، گرید یھا هیآخودش در ضمن 
چ ینده خود ھیدرباره آ آنان. خداوند است »یاول«زگار باشد او یو پرھ یه متقک

                                           
 . )۱۸۲-۱۸۳ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۲ت ص (یثم اھتد -١
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 یاندوھچ یز با ھیا نیامت در آنجا نخواھند داشت و در دنیاز احوال ق یترس
 . )١(ندشو یممواجه ن

خوف در آخرت است ، شده است یور نفکه مذیاء خداوند در آیه از اولک یخوف، یآر
خوف ، کردند می زیت او پرھیمعص و ازا از خداوند خوف داشتند یھمه در دن شو صحابه

ا یاول یعنیا ـ یالدن یما وراھم ف یعل یا ﴾َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ� ﴿. خوف در آخرت نبود، آنان
چ گونه یو ھ. شوند نمی نیغمگ، نددھ یماز دست  را  آنا یاز دنخداوند به خاطر آنچه 

دال بر  شر صحابهیو سا سرکه خوف حضرت ابوبکست ین نیدر ا، دیو ترد کش یجا
ن یو در باره ا، ندشد یمن یا غمگیاز دن یزیاز دست دادن چ آنانه کن مطلب نبود یا

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ مطلب ْ َر�َُّنا  �َّ ُ ٱقَالُوا ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ ر آن یدر تفس یر طبریعالمه ابن جر ﴾َتَ�ُٰموا

ِينَ ٱإِنَّ ﴿: دیگو یم ُ ٱقَالُواْ َر�ُّنَا  �َّ  یکیند و شردان یمتنھا خدا را پروردگار خود  یعنی ﴾�َّ

ُ�مَّ ﴿. ھمتا بدانند یب بوده و او را یه معبودان باطل بریبق و ازل نباشند یاو قا رایب
ْ سۡ ٱ  یکاو را با شر یگانگید و یتوح، خ داشتهراسخدا اعتقاد  یگانگیبر  یعنی ﴾َتَ�ُٰموا

سپس امام . )٢(نندکتنھا او را اطاعت ، یو نھ امرنند و در کخته نیگران آمیقرار دادن د
رده است کر کذ سقیر صدکث از حضرت ابوبیچند حد »استقامت«ر یدر تفس یطبر

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ه یآ: دیگو یمد بن عمران یسع: ن استیچن یکیھا  آن ه از جملهک قَالُواْ َر�ُّنَا  �َّ
ُ ٱ ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ ة یمصداق آ: ردم او فرمودکتالوت  سرکرا در محضر حضرت ابوب﴾ َتَ�ُٰموا

 یکرا شر یزیه با خداوند چکھستند  یسانک ]٥٥: [النور ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ� ﴿
 یقیچ گونه تطبیھ یجانیت یه مستدل آقایه آکشود  می نجا معلومیاز ا یآر. )٣(نگرفتند

. عقل و خرد بھره باشد که از اندک یسک. ندارد سرکفه اول حضرت ابوبیبا خل
وب کسر را  نابزرگ مرتد ی فتنه، ردهکان قتال که با مشرکرا  سرکحضرت ابوب تواند مین

خداوند د انجام داده است و یتوح یسربلند یتاراسجھاد را در  نیتر بزرگنموده و 
ن یچن یسکاگر ، بداند کمشر، رده استکت اسالم را حفظ یان و ھوکیتوسط او 

 . م استیعظ یمبتال به جھل گمان یب، پندارد

                                           
 . ۴۳۸ص  ۲ر ج یثکم ـ ابن یر القرآن العظیتفس -١
 . )۱۰۶ص ( ۱۱ج یر الطبریتفس -٢
 . )۱۰۶ص ( ۱۱ج  یر الطبریتفس -٣
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و  یمسلمان عاد یک یوقت: دیگو یمخود ادامه داده  یھا ییگو اوهیبه  یجانیت یآقا
و او شوند  می نازل یفرشتگان بر و، داده است شاناستقامت ن اش یزندگه در ک یمعمول
ه از عذاب خداوند نترسد و در کند دھ یمدر بھشت بشارت ، گاھشیو جا یجا بارهرا در
 رایامت بیدن به قیا نگران نباشد و قبل از رسیفوت شده است در دن یه از وکآنچه  باره

ن بشر بودند یبھتر ج ه بعد از رسول اللهک یآنان، پس چرا بزرگان صحابه، او بشارت است
ا یجو  ی دانه، تاناوین حیه سرگککردند  می اد داده شده بود) آرزویه به ما ک(ھمانطور 

 ن آرزو رایھرگز ا، ندداد یمبشارت به بھشت آنان را  بودند؟ اگر فرشتگان یم، اه جوک
در برابر عذاب خدا  را  آن، داشتند یم ثروت تمام جھان طال ی ه اگر به اندازهککردند  نمی

ِ َ�ۡفٖس َظلََمۡت َما ِ�  َولَوۡ ﴿: دیفرما یمخداوند . کردند می هیفد
نَّ لُِ�ّ

َ
�ِض ٱأ

َ
 ۡ�َتَدۡت َ�  ۡ�

ن است از آن او یآنچه در زم ی ھمه، رده باشدکه ستم کس ک(و اگر ھر  .]٥٤[یونس:  ﴾ۦۗ بِهِ 
 یمانیپش، ندیرا بب یعذاب الھو چون ، ند تا مگر از عذاب رھا شودکباشد و ھمه را فدا 

ھا  آن قضاوت شود و ھرگز ستم به، انصافبا ھا  آن در حق ھماناند و یخود را پنھان نما

ْ َما ِ�  َولَوۡ ﴿ .نشود) ِيَن َظلَُموا نَّ لِ�َّ
َ
�ِض ٱأ

َ
ْ َ�  ۥَمَعهُ  ۥَ�ِيٗعا َومِۡثلَهُ  ۡ� ِمن ُسوٓءِ  ۦبِهِ  ۡ�َتَدۡوا

� ٱيَۡوَم  لَۡعَذاِب ٱ ِ ٱَوَ�َدا لَُهم ّمَِن  لۡقَِ�َٰمةِ اُت َما  َٔ لَُهۡم َسّ�ِ  َوَ�َدا ٤٧َما لَۡم يَُ�ونُواْ َ�ۡتَِسُبوَن  �َّ
ْ بِهِ  ا َ�نُوا ْ وََحاَق بِِهم مَّ ه ستم ک آنانو اگر « .]٤٨-٤٧[الزمر:  ﴾٤٨�َۡستَۡهزُِءوَن  ۦَكَسبُوا

از  ییرھا رایاورند و ھمه را بیز بین را  آنر یا را داشته باشند و نظیتمام اموال دن، اند ردهک
را  ییزھایخدا چ و ازندارد ـ  شانرایب یا دهیه دھند ـ فایفد، امتیاب روز قشدت عذ

 یبد یارھاک یجه یظاھر شود نتھا  آن رایو بکردند  نمی ه ھرگز حسابش ھمکنند یبب
 یآقا. »نازل گردد شانرایب، به مسخره گرفته بودند را  آنه ک یند و عذابداد یمه انجام ک
ور که مذیه آکن آرزو را دارم یشه قلبم ایمن از ر: دیگو یم، هین دو آیبعد از نقل ا یجانیت

 . )١(ق و عمر فاروق نگرددیر صدکشامل حال صحابه بزرگ مانند ابوب
 : شود می در جواب عرض

 خوانندگان رایچرا جھالت خودت را ب، یبال یم ه بر جھل خودکجاھل و نادان  یا
 ی ھمهبه اتفاق ، یردک کآن دو تمس توبهه کور را که مذی؟ دو آیساز یم مالمحترم بر 

امت یه روز قکد دھ یمامت خبر یه از عذاب روز قین دو آیخداوند متعال در ا، نیمفسر

                                           
 . )۱۸۳-۱۸۴ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۲-۱۱۳ت ص (یثم اھتد -١
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عاقل  انسانھر ، ستندیا نیور متعلق به دنکات مذینخواھد داشت آ یسود توبهندامت و 
ا یپروردگارش در دن و ازامت و خوف ایاز پروردگارش در روز ق انسانان خوف یتفاوت م

از حضرت  »الزھد«در  کاز شداد بن اوس و ابن المبار »هیحل«م در یابونع. ددان یمرا 

وعزيت ال أمجع : ألقال اهللا «: فرموده است ج رمکه رسول اک اند ردهکت یحسن روا

هو خافني يف  نإوإن هو أمنني يف الدنيا أخفته يوم أمجع فيه عبادي ، لعبدي أمنني وال خوفني

 . )١(»الدنيا أمنته يوم أمجع فيه عبادي
خودم  ی بنده رایسوگند به عزت و جالل خودم دو خوف و دو امن را ب: ترجمه

ه بندگانم را ک یروز، ا از عذاب من خود را در امان بداندیاگر او در دن. منک یمجمع ن
ا از یاگر او در دن. م خواھم انداختیامت) او را در خوف و بیم (روز قنک یمدر آن جمع 

امت او را در امان نگاه داشته و او در آن روز در امان خواھد یروز ق، من بترسد ینافرمان
تابش کدر  یه قمیصدوق ابن بابو، هیعشر یز امام اثنیرا ن یثین حدیچن. بود

: قال اهللا تبارك وتعاىل: ج قال رسول اهللا: عن احلسن قال: رده استکل نق »الخصال«

ه يوم فيفإذا أمنني يف الدنيا أخ، أمننيوال أمجع له ، عبدي خوفني وعزيت وجاليل ال أمجع عىل

 . )٢(»القيامه وإذا خافني يف الدنيا أمنته يوم القيامه
 ی بندهاگر . منک یمجمع ن، بندگانم رایا دو امن را بید دو خوف یفرما یمخداوند 

ا خود را در امان یامت در امان خواھد بود و اگر در دنیروز ق، ا از من بترسدیمن در دن
و فھم  کدر که اندک یسک، یآر. م و وحشت خواھد شدیامت دچار بیروز ق، بداند
 یآن دور و ازت خدا بترسد یا از معصیس در دنکه ھر ک، ددان یمت را ین واقعیا، دارد

ا موجب یه خوف بنده از پروردگارش در دنکرا یز. امت در امان خواھد بودیروز ق، ندک
افر در کا را مانند خوف یدر دن مومنه خوف کس کھر ، نرایبناب. اجر و پاداش است

ه و یآفتاب را برابر با سا، با نور یرا مساو یکیه تارکاست  یسکاو مانند ، آخرت بداند

من كل قلبي أن اليشمل اجلهل دكتوراً  ى أمتنينإو«. )٣(ددان یمبسان مردگان  را  نازندگ

ن جھالت یه اکقلبم آرزو دارم  ی شهیمن از ر !؟!»مساويـكبرياً مثل حممد التيجاين ال

                                           
 . )۷۴۲شماره ( ۲حه ج یث صحیوسلسله احاد ۱۵۷والزھد ص  ۹۸ص  ۶ه ج یالحل -١
 . )۷۹ص ۱ن (جیباب االثن یتاب الخصال للقمک -٢
 . )۱۶ص  ۶ة (جیمنھاج السنة النبو -٣
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 .نشود!!! یجانیت یبزرگ مانند آقا یترکشامل حال د

 کفد جریاندر  بر و فاطمه زهراکحضرت ابوب ی درباره یجانیدگاه تیبر د ینقد
، نددھ یم یه خود گواھین علیخیه شکنیبعد از بحث درباره ا یجانیت یآقا

در خاطر  یرا من بخوب ج رمکدلخراش بعد از وفات رسول ا یھا دهیپد .. .«د سینو یم
ه رسول ک یدر حال، ردندکه با حضرت زھراء دختر مطھرش چه کم دان یمدارم و 

مرا ناراحت ، ندکس او را ناراحت کھر . فاطمه پاره تن من است«: فرموده بود جرمکا
ا یآ، مدھ یممن شما را به خدا سوگند : ر و عمر گفته بودکب یفاطمه به اب ». رده استک

من است و  یفاطمه خشنود یخشنود«: ه فرمودکد یده بودینشن ج شما از رسول الله
او مرا دوست ، س دخترم فاطمه را دوست داردکمن است و ھر  یناراحت، یو یناراحت

س فاطمه را ناراحت کھر . رده استکمرا خشنود ، ندکس فاطمه را خشنود کھر ، دارد
 جن مطلب را از رسول اللهیما ا، یآر: ر و عمر گفتندکابوب. رده استکمرا ناراحت ، ندک

ه شما مرا خشنود کم ریگ یمگواه  را  نامن خدا و فرشتگ: فاطمه گفت. میده بودیشن
ت خواھم یاکنم از دست شما شکقات مالاگر من رسول خدا را . داندیمرا رنج، دیردکن
ه کبه ین قتید ھم اید و شاساز یمرا پر خون  ھا دله کن حادثه یما را بگذار از ا ». ردک

در  یادیز یھا است و نوشته یاریعلوم و فنون بس مبرز اھل سنت در یاز علما یکی
از  یکیه ک ھمانطورعه شده باشد! یش یخ دارد آخر عمرینحو و تار، لغت، ثیحد، ریتفس

، دادم شاناو را به او ن »خلفایخ الیتار«تاب کرا ین به من گفت زیبار چن یک، متعصبان
ھم  یپس طبر. ه راه و چاره ندارندکاست  یسانک ی غات عاجزانهین تبلیا گمان یبو 

 در »مام عىلص اإلئخصا«بنام  یتابکه کھم  ییعه شده است و نساینزد ما ش
عه شده و یبه شیعه شده و ابن قتیش، ر در آوردهیتحر ی به رشته یامام علھای  ویژگی

ر کو ذ »الكرب ةالفتن«تاب کن است پس از نوشتن یه از معاصرکن ھم یطه حس یحت
 .عه شده است!!!یاو ھم ش، گریق دیر و اقرار به حقایث غدیحد

 برند یمعه را یو ھرگاه نام ش اند دهعه نشیشھا  این دام ازکچ یه ھکن است یقت ایحق
اند در دفاع از عدالت صحابه قلم  ستهناوه تکو تا آنچه کنند  می ادی ییو ناسزاگو یبه بد
 . )١(اند ردهک ییفرسا

                                           
 . )۱۸۴-۱۸۶ت شدم)) ص (یھدا . . . ) و ((آنگاه۱۱۳-۱۱۴ت ص (یثم اھتد -١
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 : شود می عرض یجانیت یھا ییگو اوهیدر پاسخ به 

و  ةماماإل«تاب کاز . بوده است کیر و عمر شاکاز ابوب له فاطمهکت ین روایا -۱

تاريخ «به است و به نام یتاب منسوب به ابن قتکن یا، نقل شده است »ةالسياس

 . رامون آن صحبت خواھد شدیشھرت دارد و پ »ءلفااخل
، شده است کین شایخیفاطمه از شحضرت  آن ه درکبه یت منسوب به ابن قتیروا -۲

تاب کچ یر نشده است و در ھکش ذرایب یچ سندیھ، دروغ است، تیو قطعًا روا
صحت  تواند می یجانیت یاگر آقا. امده استیان نیاز آن به م یرکذ، ثیمعتبر حد

ن باره ارائه دھد و به خدا یل در ایدل یکحداقل ، ندکور را ثابت کت مذیروا
ن بحث از یاو در ا. دروغگو شگفت زده ھستم ین رافضیا انصافمن از ، سوگند

اما کند  می استدالل، لحاظ سندح است و نه به یه نه به لحاظ متن صحک یثیحد
ه کنیصرفًا به خاطر ا، ح ھستندیه متنًا و سندًا صحکرا  یثیگر او احادید یاز طرف

، مانند. ددھ یمف قرار یضع، او مطابقت ندارند یطانیش یھا ل و ھوسیبا م

 . »لو كنت متخذاً خليالً الختذت أبا بكر خليالً «ث یحد
 . نیدروغ انصافن ین بر ایآفر

بودن  یعیبه را به شیاز متعصبان ابن قت یه بعضک یجانیت ی گفتهن یامام ا -۳
نگفته  یسخن نیھمچندام از اھل سنت کچ یھ. قطعًا دروغ است، ردندکمتھم 
او در . است کیمال یر بن العربکبه امام ابوبیمنتقد ابن قت نیتر بزرگرا یز. است

تابش سخن به کبه و یاز ابن قت »العواصم من القواصم«خود  یه یتاب بلند پاک

بن قتيبه فلم يبق ومل يذر ما اجلاهل فهو اأ«: ن گفته استیان آورده است و چنیم

 یو، به نادان استیابن قت یعنی »)ةالسياسو امةاإلم(رسامً يف كتابه  ةللصحاب

 یباق »ةالسياسو ةماماإل«تابش کدر  یه و اثرشانچ گونه نیصحابه ھ رایب
ابن  یتاب بسوکن یدر صحت نسبت ا یالبته امام ابن العرب. نگذاشته است

اگر  یعنی )١(»إن صح عنه مجيع ما سبق«: دیگو یمچون . است کوکبه مشیقت
تاب که بر کب ین خطیمحب الد. به صحت برسد یآنچه گذشت از و ی ھمه

                                           
 . )۲۶۱القواصم ص (العواصم من  -١
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 یچ مطلبیه ھکشده است  یمدع، ق نوشته استیتعل »العواصم من القواصم«

تاب به امام کن یست و اگر نسبت ایبه ثابت نیاز ابن قت »ةوالسياس ةاإلمام«در 
 بارهدر یه ابن العربکھمان است  امرت یواقع گمان یب، ح باشدیبه صحیابن قت

ھای  سخن، غباوت، جھل و ازممل »ةوالسياس ةاإلمام«تاب کرا یز. او گفته است
 . )١(طنت استیو ش کیکار ریبس

ي ئعند املعاند السني) تشيع والنسا يأفالطربي عندنا («: یجانیت ی گفتهن یا، یآر -۴

 . »الخ . . .ص اإلمام عيل تشيعئلف كتاباً يف خصاأالذي 
 »یص االمام علیخصا«تاب کصاحب  ییان متعصب شده و نساینزد ما سن ی(طبر

 ...)عه شدهیش
 : د عرض شودین خصوص بایدر ا
گاھ یسن عه ویمردم ش ید عامه یه شاکته را کن یکح یتوض الزم ، ندارند یاز آن آ

ن فرق یه اکنیع و به خاطر ایو تش »رفض«ان یعبارت است از فرق م و آنم دان یم
 یھر دو واژه  یو اصطالح یلغو یه به شرح معانکالزم است ، ح داده شودیتوض

 . پرداخته شود »عیرفض و تش«
رفضًا و رفضًا ، رفضهیاست و  »رفضهی، رفضه« یبر گرفته از ماده ، در لغت »رفض«

، رده باشدک که فرمانده خود را ترک یرکروافض به ھر لش، دادن است کتر یبه معن
عه یاز ش یو رافضه گروھ. رکلش آنانگروه و دسته از  یک یعنی، رافضه. گردد می اطالق
ر و کن (ابوبیخیردند و بعد از او خواستند تا از شکعت یب ید بن علیه بدست زکبودند 

ران یآن دو وز: رد و گفتکار کان ین عملیاز چن ید بن علیاما ز. ندک ی) تبربعمر
جستند و به  یدور یو و ازردند کآنگاه او را رھا . بودند ج رمکرسول ا یعنیجد من 

 یرافضھا  آن و به اند دهنسبت داده ش »رفض«ن گروه به یا، ن مناسبتیھم
 . )٢(ندیگو یم

مقدم و  یعنی، ر و عمرکب یاب یعل یم علی؟؟؟ ھو تقد»رفض« یاصطالح یاما معن
 . است سر و حضرت عمرکاز حضرت ابوب، یبرتر دانستن حضرت عل

                                           
 . )۲۶۱العوصم من القواصم ص ( -١
 . )۱۰۵) و مختار الصحاح ص (۸۲۹، ۸۳۰ص ( یروز آبادیط نوشته فیقاموس مح -٢
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عيل وتقديمه  ةوالتشيع حمب«: دسینو یم یشرح بخار یفتح البار ی ابن حجر در مقدمه

 و مقدم دانستن سیمحبت با عل: ع عبارت است ازیتش یعنی. الخ . . .ةالصحاب عىل

را  سیه حضرت علکس کن ھر رایـ بناب سر و حضرت عمرکابوباز حضرت حضرت  آن
رده است و کعه بودنش غلو یاو در ش، مقدم بداند سر و عمرکاز ابوب یدر فضل و بزرگ

ر یسا، اگر ھمراه با مقدم دانستن. عه استیگر نه شیدشود  می گفته یلمه رافضکبه او 
او در . بغض ورزد آنانن را سب و شتم و نسبت به یخیالخصوص ش یصحابه و عل

آنگاه در غلو شدت ، ا باشدیدن یرده است و اگر معتقد به رجعت بسوک »غلو« »رفض«
 . )١(رده استکار یاخت

ظاھر شد  یوقت »رافضه« یا واژه یلمه ک .. .دیفرما یمه یمیخ االسالم امام ابن تیش
 کرا تر نیبن الحس ید بن علیز، انیعیاز ش یا عده »ھشام«ه در دوران خالفت ک
ه یدیرافضه و ز، عه به دو گروهیش، ردکامامت  ید ادعایه زکھمان زمان  و ازردند ک

، شد سوالد یاز ز سو حضرت عمر سرکحضرت ابوب بارهه درک یرا وقتیز. م شدندیتقس
فسموا  »یرفضتمون«: د گفتیز. ردندکاو را رھا  یآنگاه گروھ. ردکل یآن دو تجل و ازا

ده شدند به خاطر ینام یاز آن وقت رافض، دیردک کشما مرا تر یعنیاه یرافضه لرفضھم إ
ه به خاطر کعه یگروه از ش و آن. رده بودندک کتر یعنی، د) را رفضیاو (ز آنانه کنیا

د یده شدند و به زیه نامیدیز، ردندکن کاو را تر، ر و عمرکد از حضرت ابوبیل زیتجل
 . )٢(نسبت داده شدند

 : دیگو یم، ن مطلب اعتراف نمودهیه است به ایه از امامک کلسان المل یرزا محمد تقیم
 سوالر و عمر کابوب بارهاز او در، رون شدندیب یه با وک ید وقتیاران زیاصحاب و «

 و ازم یگو یمن یزیچ یر و خوبیخبر خ، آن دو بارهمن در: او در جواب گفت. ردندک
نندگان ک سوالآنگاه ، ام دهیشنن یزیچ، ریآن به جز خ بارهدر، ل خودیخانواده و فام

ردندـ کمجلس او بلند شدند و او را رھا  و از یستیگروه و جماعت ما ن و ازپس ت: گفتند
 . شدند و سومم یآن روز آن گروه به رافض و ازد یردکوز ما را رفض امرشما : د گفتیز

از طعنه زدن به اصحاب رسول  را  نایعید شیز .. .دیگو یمش سخنان ی در ادامه یو
آنگاه ، کند نمی ین تبریخیش و ازه اکروشن شد  آنان رایب یوقتکرد  می منع ج رمکا

                                           
 . )۴۸۳ص ( یمقدمه فتح البار -١
 . )۳۴-۳۵ص ( ۱ه جیمیالبن ت منھاج السنة -٢
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به ھر  »رفض« یلمه ک، از آن به بعد. ردندکاز مجلس و محضر او بلند شده و او را رھا 
، داد یمز قرار یجا ج اصحاب رسول الله رایو طعن را بکرد  می ه در مذھب غلوکس ک

 . )١(گفته شد
ه کاعتراف دارد ، باشد می هیعشر یلمان اثنکه از متک ینوبخت یحسن بن موس

ن ینبود و نخست سیان حضرت علیعیان شیدر م، ر و عمرکابوب بارهرفض و طعن در
ان ممن اظھر کو  .. .بود یھودیعبدالله بن سبا ، ه طعن و رفض را رواج دادک یسک

 . )٢(و الصحابه وتبرا منھم عثمانر و عمر و کب یاب یالطعن عل
ع یتش«او ـ  پیروانو  انصار یعنی »عه فالنیش«: عهیع و شیتش، یلغو یو معن

 یاز بعض یه متفق بوده و بعضک یو ھر قوم. ردکت یعیش« یدعوا یفالن یعنی، »فالن
 . )٣(ندیآ یمگر به حساب یدیکعه یش آنان، نندکت یگر تبعید

و مقدم دانستن  سیو محبت با حضرت عل یدوست یبه معن: عه در اصطالحیاما ش
 یابوالقاسم بلخ. ما)بر و عمرکن (ابوبیخیر صحابه به جز شیاز سا یحضرت عل

 یر و علکاز ابوب: دیرد و پرسک سوالنمر  یبن عبدالله بن اب یکاز شر یشخص: دیگو یم
ر را افضل کتو ابوب: به او گفت لیسا. سرکابوب: گفت یکافضل است؟ شر یسکچه 

ه کاست  یسکعه ید شیترد یب، یآر: گفت یک؟ شریعه ھستیه تو شکو حال آن یدان یم
و . رده استکا را بلند ھ و بن چیا یعل، به خدا سوگند. افضل بداند یرا از عل سرکابوب

ن امت بعد از ین ایبھتر یعنی »عمربكر وبعد نبيها أبو ةأال إن خري هذه األم«: گفته است

ب یذکا ما او را تیم؟ آینکرا رد  سیا ما گفته علیآ. ر و عمر ھستندکابوب، ج رسول الله
 . )٤(یر ھذا ابوالقاسم البلخکذ »دروغگو نبود سیعل، م؟ به خدا سوگندینک

با  یجانیجناب ت. ع از لحاظ لغت و اصطالحیان رفض و تشین است فرق میا، یآر
ه خود را در نظر کن است یدر صدد ا یعه و سنیاز ش یاریاستفاده از جھل بس سو

 یجانیه تکآنچه  یآر. ندکمود وآن آنانعه یت و شیدوستداران اھل ب جز، خوانندگان

                                           
 . نین العابدی) تحت اقوال ز۵۹۰ص ( ۳خ جیناسخ التوار -١
 . ۲۲ص  یللنوبخت عهیفرق الش -٢
 . )۹۴۹ط)) ص (یو نگاه ((قاموس المح ۱۴۸ص  یمختار الصحاح للراز -٣
 ۵۴۹ص ۱ج یعبدالجبار ھمدان یل النبوه)) قاضیت دالی((تثب .، ۱۳-۱۴ص ۱ج منھاج السنة -٤

 . روتیب، هیتور عثمان طه چاپ دار العربکق دیتحق



 بلکه گمراه شدی     ٢٠٨

ه آن دو در برابر کن است یا، رده بودکنقل  ییو نسا یع بودن امام طبریدرباره تش
ن یا، اش الزمه تاییدت و ین حمایو ا، کردند می تاییدرا  یحضرت عل، هیحضرت معاو

را از حضرت  سیحضرت عل، ھرگز یع داشتند ولیش به تشرایگ کیدنا وآن ده کاست 
ه کن نبودند یو ھمانند روافض معتقد به ا. داشتند ینم افضل سر و حضرت عمرکابوب

 . اند ردهکغصب  سیآن دو بزرگوار خالفت را از حضرت عل
نون که اکنم کد عرض یبا، نیطه حس سخناناز  یجانیت یاستناد آقا بارهدر، یآر

گکاز  یجانیت یه آقاکم روشن شد رایب مالاک ش خود اندیج کار کن افیدام چشمه زھر آ
 »سربون«ل دانشگاه یه او خود را فارغ التحصکنیژه بعد از ایبو. رده استک یاریرا آب

ز از آنجا سند ین نیتر طه حسکه دکاست  یھمان دانشگاھ، دانشگاه سربون. ددان یم
ه طه کن است یا، یجانین و تیان طه حسیتفاوت م اما. رده استکفراغت حاصل 

 یتازد و آقا یم ه اسالمیار علکبطور آش، د خاور شناس خودیت از اساتین با تبعیحس
ه شده یرده و وارد تقکت خود را پنھان یماھ، یباطن، از فرقه ضاله یروزیبا پ یجانیت

از طرف  »الكرب ةالفتن«تاب کن بعد از نوشتن یه طه حسک یجانین گفته تیا. است
ه کد عرض شود ین خصوص بایدر ا، ع شده استین اھل سنت منسوب به تشاندیمع
ه اھل سنت کالبته آنچه . نگفته است یزین چیاز اھل سنت درباره او چن یکچ یھ

مستبعد  را  آنز یعه نیاز ش یکچ یه ھکاست  یزیھمان چ، درباره او گفته است
تاب کن در یه طه حسک یباشد و قطعًا ضاللت و گمراھه مرتد شده کنیمگر ا، ددان یمن

را در آن یز. از آن اطالع دارد یجانیت یآقا، ب شده استکمرت »یالشعر الجاھل«خودش 
ار یبس. ن به باد استھزا گرفته شده استین شده است و دین خدا توھینسبت به د

ن یاز قول طه حس سیدرباره خالفت حضرت عل یجانیت یه آقاکن است یا آور شگفت
 یادیو تالش نافرجام ز یسع »یبرکالفتنه ال«تابش کن در یرا طه حسیند زکاستناد 

ت وجود ندارد یمکحا رایب ینیچ نظام معیه در اسالم ھکند کار گرفته است تا ثابت کب
ه روافض کاست  یزین چیاست و ا یت اجتھادیمکه خطوط حاکه او معتقد است کبل

 . بدان اعتقاد ندارد
ند و به اشتباه کان یرا ب یلت علیس فضکھر «: دیگو یمتاب خود کدر  یجانیت

 . )١(»دنک یمع یاو را متھم به تش »اھل سنت«، ندکبزرگان صحابه اعتراف 

                                           
 . )۱۸۶ص(ت شدم)) یھدا . . . ) و ((آنگاه۱۱۴ت ص (یثم اھتد -١
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وجود  ین دروغیه بزرگتر از اکاست  ین دروغیا، یجانیت یآقا: د عرض شودیبا
دور  یح بخاریچقدر از صح؟ تو یاطالع ھست یب تب اھل سنتکتو چقدر از . ندارد
را درباره  یجداگانه و مستقل یھا و مسلم فصل یه بخارک یدان یم؟ مگر نیھست
.. رهیو غ )١(و ابن ماجه یسنن ترمذ نیھمچن؟ اند ردهک عنوان سیلت حضرت علیفض

ا یآ. اند دادهاختصاص  یلت حضرت علیرامون فضین را به طور مستقل پیعناوھا  آن .
ات یاند و به جمع روا سخن گفته یلت علیه در باب فضک ینین محدثیھمه ا
 من او را به مبارزه. چقدر دروغگو است یجانیت ی؟!! آقااند دهعه شیش، اند هپرداخت

ه در آن از حضرت کدھد  شانتاب از اھل سنت را نک یکه او کنیطلبم درباره ا یم
و « .. .یجانین گفته تیا ابدـ امای ینم را یتابکن یشده باشد و او ھرگز چن انتقاد سیعل

 »دشو یمعه یز متھم به شیاو ن. ندکاصحاب بزرگ اعتراف  یه به خطاھاکس کھر 
) صحابه را یالیم (خرایه اھل سنت جکن است یا یجانین گفته جناب تیحاصل ا

 یما معرف رایسنده را بینو یکم حداقل خواھ یم یجانیت ید!! من از آقانک یمتمان ک
مانند خود  یب صحابه سخن گفته باشد به جز افرادیخطاھا و معاه در مورد کند ک

 . نیو طه حس یجانیت یآقا
 یبه مدعیه ابن قتک یتیروا، بهیت ابن قتیم به رواگرد یمبر : دیگو یم یجانیت یآقا

به قابل اعتبار یت ابن قتیاگر روا، ردهکر و عمر خشم که فاطمه بر ابوبکشده است 
در صحت آن ، تاب الله استکتاب بعد از ک نیتر حیصحه ک یح بخاریت صحیروا، ستین

و ما ھم متعھد به ، ندکه ما استدالل یات آن علیاز روا تواند میعه یش. وجود ندارد کیش
ه منصفانه کد چرا ریپذ یمعاقالن  ی ھمهن مطلب را یم و ایھستھا  رش آن استداللیپذ

 . است

نوشته  »رسول اهللا ةمناقب قراب«م در باب یگشا یم را یح بخارینون صحکو ھم ا

مرا ، س او را به خشم آوردکتن من است ھر  ی فاطمه پاره«: فرمود ج امبریه پکاست 
ه فاطمه کشه آورده است یاز عا »بریخ ی غزوه«ن در باب یو ھمچن .»ن ساختهیخشمگ

راث خود از رسول یر فرستاد و در مورد مکرا نزد ابوب یسکامبر یدختر پ »ھا السالمیعل«

                                           
تاب فضائل کح مسلم یوصحی، باب مناقب عل، تاب المناقبی، کح بخارید به صحینکرجوع  -١

 ۱وسنن ابن ماجه جی، باب مناقب عل، تاب المناقبک یوسنن ترمذی، باب فضائل عل، الصحابه
 . ج ) المقدمه باب فضائل اصحاب رسول الله۴۲ص (
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د و لذا یامتناع ورز، راث به فاطمهیاز آن م یزیر از دادن چکابوب، ردکخدا استفسار 
در ھر . ا رفتینگفت تا از دن ید و با او سخنیاو رنج و ازن شد یر خشمگکفاطمه بر ابوب

به تا یرده و ابن قتکر کبه اختصار ذ را  آن یه بخارک دیآ یمجه بدست ینت یکصورت 
، ه رسول خدا از غضب فاطمهکن است یا و آنرده است کر کمفصل تر ذ یا هانداز

 یا رفت در حالیه فاطمه از دنکنیو اشود  می یخرسند و راض، تشیرضا و از کغضبنا
ا رفت در یفاطمه از دن: گفته است یو اگر بخار. ر و عمر بودکن بر ابوبیه خشمگک

فرق  یمعن، ردکه وفات کنینگفت تا ا یر بود و با او سخنکن بر ابوبیه خشمگک یحال
در  یه بخارکه روشن است و اگر فاطمه سرور زنان جھان است ک ھمانطوررده است کن

رده و اگر کح یبدان تصر »الناس یدین یب یمن ناج«و در باب  »االستئذان«تاب ک
را  رده و اوکرا از او دور  یدیه خداوند رجس و پلکن امت است یاز ا ییفاطمه تنھا بانو

ه از کو لذا است باشد  نمی ر خدایغ رایغضبش ب گمان یبو طاھر قرار داده پس  کپا
من به خدا «: ر گفتکابوب ین رویا و از. کنند می ز غضبیخدا و رسولش ن، غضب او

ه کرد که یر گرکابوب یآنگاه به قدر. »فاطمه یتو ا یبرم از ناخشنود یم پناه
 یپس از ھر نماز، به خدا قسم«: گفت یمه فاطمه ک ید در حالیجانش بر آ خواست یم
و کرد  می هیه گرک یر خارج شد در حالکپس ابوب .»منک یمه تو دعا یعل، خوانم یم هک
: دیگو یم یجانیسپس ت .د!ینکعتم را رھا یست! بین یازیعت شما نیمرا به ب«: گفت یم

 آناناز  یکچ یه ھکنیشد تا ا ندفتش ـ یانه ـ طبق وصیشبانه و مخف، و پس از رحلتش
 : د عرض شودیبا. )١(حاضر نشوند اش جنازهبر 

مني فمن أبغضها  ةبضع ةفاطم«: ن آمده استیه در آن چنک یث بخاریحد -۱

مرا  گویاند کن یس او را خشمگکفاطمه پاره تن من است ھر « »أبغضني
دارد و  یدورنما و علل و اسباب یکث خودش ین حدیا، »رده استکن یخشمگ

: رده استکن نقل یت از مسور بن مخرمه چنیبه روا را  آنز ین یخود امام بخار
ره اجازت خواستند تا یھاشم ابن المغ یبن: ه فرمودکدم یشن ج رمکاز رسول ا

 یا ن اجازهیمن ھرگز چن. الب در آوردط یاب نب یبه عقد عل را  شاندختر
ھاشم را  یطالب دخترم را طالق و دختر بن یبن اب یه علکنیمگر ا، مدھ یمن

او موجب  یت و ناراحتیفاطمه پاره تن من است ھر گونه اذ ھمانا. ندکازدواج 

                                           
 . )۱۸۷-۱۹۰ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۴-۱۱۶ت ص (یثم اھتد -١
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ث را از مسور بن ین حدیز ایامام مسلم ن. )١(من خواھد شد یت و ناراحتیاذ
 ج رمکن گفته رسول ایل ایدل: رده است پس چونکت ین طور روایمخرمه ھم

اراده  سیه حضرت علکنیا و آنم یافتیالخ را در .. .ن من استه فاطمه پاره تک
 . ندکرده بود تا با دختر ابوجھل ازدواج ک

ش حضرت رایگ ھماناه کرا از مسبب و مدلولش ( ج امبریل قول پیسبب و دل -۲
 عنوانبه  را  آن ورده کخارج  توان میبه ازدواج با دختر ابوجھل بود) ن سیعل

 . نھاد سرکبر گردن ابوب یگناھ
ه خدا و رسول کد یھست یشما اگر مدع، نیدروغ انصافان یمدع یا، یآر -۳

ر که ابوبیرا عل لو رنجاندن او فاطمه سرکردن ابوبکت یبخاطر اذ جخدا
 ج ه خشم خدا و رسولکن است یشما مستلزم ا ین دعویا، اند ردهکخشم 

، دیاعتقاد ندار یزین چیاگر به چن، طالب بشود یبن اب یمتوجه حضرت عل
اگر . طالب یبن اب یر به مراتب از رنجاندن فاطمه دورتر است تا علکآنگاه ابوب

ن یا. رده و منصرف شده استک توبه یاز آن خواستگار یه علکد ییگو یمشما 
 و ازاراگر گناه رنجاندن . ه او معصوم نباشدکن است یقول شما مستلزم ا

 یه قول و دعوک یسکگناه ، آنگاه، رود یمن یاز ب توبهبا لرساندن به فاطمه
به ، رده استکرد  ج ردن به خواست رسول اللهکفاطمه را به خاطر عمل 

اگر شما در اثر جھالت . ن برودید از بیبا یق اولیو حسنات به طر توبه ی لهیوس
آنگاه ، فر استک لدر برابر فاطمهس رکت ابوبکن حریه اکد ییگو یم یو نادان

، است آور شگفتار یھا بس ین رافضیوه و روش ایش. دینکر یفکت زیرا ن ید علیبا
صادر س یاز حضرت علھا  آن ه بدتر ازکبلھا  آن ه مثلک یبه خاطر اعمال آنان

 ریفکت یوھش و حتکرا ھمواره ن بعثمانعمر و ، رکابوب، شده است
ن فتواھا نجات یز ایت کز از نوین یه حضرت علکنیاز ا اند غافلاما کنند  می

 یا دختر ابوجھل و اراده یر خواستگاردس یرا حضرت علیز. کند نمی حاصل
ت یباعث رنجاندن و اذ یو شخص یبه خاطر نفع و سود فرد، یازدواج با و
رد کن نیچن یه او بخاطر نفع شخصک سرکبه خالف حضرت ابوب، دیفاطمه گرد

 یھا ییاوه گویم خدا و رسول خدا اطاعت شود و حق که از حکنیه بخاطر اکبل
                                           

 . )۴۹۳۲رة واالنصاف (یالغ یباب ذب الرجل عن ابنته ف. احکتاب النک یح بخاریصح -١
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إال  یقیو ما توف. ام دادهن کپاسخ دندان شس رکدرباره حضرت ابوب یجانیت
 . بالله

حضرت ، راث پدرشیر بر مطالبه حضرت فاطمه میدا لشهیث عایدرباره حد -۴
 یجانیت یه آقاکنم کد عرض یبا، از دادن ارث به او سرکار ابوبکنا و ج رسول

ه از ک را  آنرده و قسمت عمده کر کث را ذیاز حد یبخش، حسب عادت خود
ث ین بخش از حدیه اکنیرده است به گمان اکحذف ، دارد یم قت پرده بریحق

ت یاما واقع. او را به مرام مذموش برساند بتواند، رده استکر کذ را  آن وه اک
ه کن است یچن امرت یواقع. نندک کتر را  آنه روافض کھر چند ، شود می ظاھر

ن یچون ا. نندکار کن را انید ایروافض با. ردکعت یب سرکبدست ابوب سیعل
حق خالفت  ھماناه کآنان را  دهی) اصل عقسرکبدست ابوب یعت علیقسمت (ب

 یل واھین باره از دالیدر ا آنان. برد یم سوالر یز، نددان یم سیرا از آن عل
 یه اھل سنت حجت قاطعیل علین دالیه اککنند  می و گمانکنند  می استدالل

ه کم دان یمار الزم یمن بس. ده استیھرگز به ثمر نرس آنانن گمان یھستند و ا
منصف و حق  انسانھر  راینم تا بکر کذ مالاکرا  لشهیث حضرت عایحد

. رده استکعت یب سرکبدست حضرت ابوب سیه حضرت علکجو روشن شود 
 ج رمکرسول ا یدختر گرام، لحضرت فاطمه«: دیفرما یمشه یحضرت عا

مطالبه . شد یاوج یرا از و ج راث رسول اللهیقاصد فرستاد و م سرکنزد ابوب
نه بدست رسول یه در مدک یبه اموال ف شد یممربوط  ل حضرت فاطمه

حضرت . مانده بود یبر باقیچه از خمس خآن و کن فدیافتاده بود و زم جالله
النورث ما تركناه «: فرموده است ج رسول الله ھمانا: در جواب فرمود سرکابوب

صدقه ، ه از ما بماندکم آنچه یگذار یمراث نیم یسک رایامبران بیما پ »ةصدق

ن یاز ا ج ت رسول اللهیاوالد و اھل ب: فرمود سرکالبته حضرت ابوب. است
در صدقه رسول  کیو من به خدا سوگند اند. نندکنه ینفقه خود ھز رایاموال ب

، ردکن اموال عمل یدر ا ج ه رسول اللهکم ھمانطور نک یمجاد نیر اییتغ ج الله
ار کان سرکب حضرت ابوبین ترتیبد. ردکز به ھمان منوال عمل خواھم یمن ن

ن یحضرت فاطمه در ا. بدھد لاز آن اموال به فاطمه یزیه چکنیرد از اک
تا دم  یصحبت و حرف زدن را با و، دیناخشنود گرد سرکباره از حضرت ابوب
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او (فاطمه  یوقت. زنده ماند ج رمکو شش ماه بعد از رسول ا. ردک کوفات تر
رد و حضرت کدر شب او را دفن  سیرد ھمسرش علک) فوت لزھرا
را  اش جنازهنماز ، را از وفات فاطمه مطلع نساخت و خود حضرت سرکابوب

ان مردم از وجه یاو م یات فاطمه و دوران زندگیدر ح سیحضرت عل. خواند
ت خود را از دست داد یمحبوب، بعد از وفات حضرت فاطمه. بودمند  بھره ییباال

ند و کعت یرده و به دست او بک یآشت سرکو در صدد برآمد تا با حضرت ابوب
حضرت  رایلذا ب. ردکعت نیعت نبود و بیبه ب یات فاطمه راضیدر مدت ح

را با خود  یسکخواست تا تنھا نزد او برود و  یو و ازر قاصد فرستاد کابوب
او  ی در خانه سه حضرت عمرک خواست یمن سیچون حضرت عل. ھمراه نبرد

در  ییبه خدا سوگند به تنھا«: گفت سرکبه حضرت ابوب سبرود حضرت عمر
با من  آناند ینک یمر کف: در جواب فرمود سرکحضرت ابوب. »دینرو آنانخانه 

به س رکحضرت ابوب. مرو یم آنانمن نزد ، نند؟ به خدا سوگندک یبد رفتار
رد و کرار کلمه شھادت بر زبان تک یحضرت عل. رفت سیخانه حضرت عل

ه ک یما به خاطر نعمت. میا لت و منزلت شما را شناختهیما فض ھمانا«: گفت
در حق ما  جریانم اما تو در یحسد ندار، رده استکت یخداوند به تو عنا

ل یخود قا رایب یحق ج با رسول الله یشاوندیو به خاطر خو یردکاستبداد 
حضرت  یوقت. آلود شدند کاش سرکحضرت ابوب یھا ه چشمکنیتا ا. بودم

 یشاوندیقرابت و خو، به خدا سوگند: فرمود، ردکشروع به سخن  سرکابوب
ه در ارتباط با کاما آنچه . مدھ یمح یخودم ترج یشاوندیرا از خو ج رسول الله

و ، ام ردهکن یھتاوک یر و خوبیدر خ منک یمر کف، ردمکبا شما رفتار ، ن اموالیا
انجام  را  آنخالف ، ن بارهیدر ا، انجام داده است ج ه رسول اللهکرا  یارک

عت یوقت ب، گفت وقت شام سرکبه حضرت ابوب سیآنگاه حضرت عل. ام نداده
شھادت  ی لمهک، منبر رفت ینماز ظھر باال یبعد از ادا سرکاست حضرت ابوب

عت یدر ب تاخیرش نموده و عذر او را در مورد یستا سیاز حضرت عل خواندرا 
حق  بارهو در خواندشھادت را  ی لمهکز ین سیبعد حضرت عل. ردکان یب

عت به خاطر حسد و یدر ب تاخیره کح داد یسخن گفت و توض سرکحضرت ابوب
اما ، او یلت و برتریار فضکنبوده است و نه به خاطر ان سرکنه با حضرت ابوبکی
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ن معامله با ما است و در حق ما یه حق در اکم یده و باور بودیعقن یما بر ا
ار یبس سخنانن یاز ا مسلمانان. میناراحت شد یاستبداد روا داشت و ما قدر
از آن به بعد با  مسلمانانردند و کن یرا تحس سیخوشحال شدند و حضرت عل

الفاظ ن یامام مسلم با ھم. )١(ردندکمحبت  یشده و با و یکنزد یحضرت عل
 و ازت، یجانیت یآقا. )٢(رده استکنقل  لشهیث را از حضرت عاین حدیا

الزم ، یریپذ یمث را نین حدیاگر تو ا. دید مطلع شده باشیخود با انصافت ینھا
ز یرا ن سرکه حضرت فاطمه با حضرت ابوبیه قضکن است یااش  است الزمه

تو  یھا تیجناه کن است یا یور مستلزم و مقتضکث مذیحد نیھمچن، یرینپذ
به پاسخ  یازیگر نیبوت ھستند و دکتار عن ی به منزله سرکدر حق حضرت ابوب

د یآنگاه با، یریپذ یمور را کث مذیو اگر حد. نمانده است یباقھا  آن رایگفتن ب
و با . رده استکعت یر بکبه دست حضرت ابوب سیه حضرت علک یریبپذ
از  یلکده رفض به طور یپود عق تار و، رکث فوق الذیردن حدکا رد یرفتن و یپذ

 .؟!یریپذ یمدام را کن دو روش تو یاز ا یجانیت یآقا. پاشد یم ھم
ه به کوجود دارد  یل متعددیدال، راث ندادیر به فاطمه مکه چرا ابوبکنیا، یآر -۵

 . صحبت خواھد شدھا  آن ل دربارهیتفص

امبران به یما پ »ةال نورث وما تركناه فهو صدق«: فرموده بود ج رمکرسول ا -۱
ث از جمع ین حدیا. صدقه است، ماند یمآنچه از ما ، میدھ یمراث نیم یسک
، یحضرت عل، عثمانحضرت ، حضرت عمر، رکحضرت ابوب: مانند، یریثک

، واج مطھراتو ازره یو ھرعباس و اب، سعد و عبدالرحمن بن عوف، ریطلحه و زب
تب کدر ، ه نام برده شدندک یسانکث از تمام ین حدیت ایروا. ت شده استیروا

. ن به منزله اجماع صحابه استیقطعًا ا. ده استید به ثبوت رسیصحاح و مسان
موجب ندامت  ج رمکت رسول ایمطابق با وص سرکن عمل حضرت ابوبرایبناب
ن یا تاییده مقرون به صحت ھستند در جھت ک یگریث دیاحاد. شود نمی او

ن نقل یرا چن یثیره حدیو ھراز حضرت اب یبخار. ز وارد شده استیت نیواقع
کنند  نمی میتقس ینار و درھمیمن د ی ورثه: فرمود ج رمکرسول ا: رده استک

                                           
 . )۳۹۹۷بر (یـ باب غزوه خ یتاب المغازکـ  یح البخاریصح -١
 . )۱۷۵۹ر (یتاب الجھاد والسکمسلم  -٢
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صدقه  اش ھمه، ماند یم یال و حقوق عامل من باقیه بعد از نفقه عکآنچه ، هکبل
رده کن نقل یدرداء را چن یث ابیاز حد یبخش، ابو داود در سنن خود. )١(است
امبران درھم یامبر ھستند و پیوارثان پ علما ھمانا: فرمود ج رمکا رسول«: است

گرفتن علم  رایس بکھر . علم است آنانراث یم. اند هه نگذاشتکنار را در تریو د
 . )٢(را برده است یمیار عظیبھره بس، موفق شود
ث در ین حدیرا ایز. مدان یمث ملزم ین حدیرفتن ایپذ رایرا ب یجانیو من جناب ت

ن خالف عدالت یو اکند  می استناد یث بخاریاز احاد یجانیت یآمده است و آقا یبخار
رد و یل او ھستند بپذیه مطابق با مکرا  یث بخاریاز احاد یه او بعضکاست  و انصاف

 . است ج رمکث رسول ایملعبه با احاد یتکن حریند و چنکه را رد یبق
، ستندیل نیما حجت و دل رایب یث بخاریه احادکند یبگو یده امامازواگر روافض د

 یده امامازوبزرگ د یه از علماک) ینیلکث (یاحاد یست ولین یلکم مشیگو یم آنانبه 
تاب و مولفش کد و به آن یدان یمرا حتمًا حجت  اند دهر شکذ یافکاست و در اصول 

 : دیپس بشنو، دیده داریعق

بن  یرا از عل یثیحد »متعلمـالثواب العامل و«در باب  یافکدر اصول  یجانیت یآقا
ن نقل یابوعبدالله چن و ازقداح و ا و ازو ا یسیحماد بن ع و ازپدرش و ا و ازم و ایابراھ

، دیمایل علم بپیرا به قصد تحص یس راھکھر : فرمود ج رمکرسول ا: رده استک
خود را فرش راه  یفرشتگان معصوم پرھا ھمانا. کند می ش بازرایخداوند راه بھشت را ب

 یطالب علم دعا راین و آسمان بیھمه موجودات زم، ردکطالبان علم خواھند  رایب
لت ماه شب یلت عالم بر عابد مانند فضیفض، ایھا در در یماھ یحتکنند  می ریخ

امبران یپ ھمانا. امبران ھستندیوارث پ ءعلما ھمانا. ھا ر ستارهیچھارده است در برابر سا
س از علم کھر . ندگذار یمعلم را به ارث  آنانه کبل. ستیر و درھم نناید شان راثیم
 . )٣(امبران برده استیراث پیاز م یمیبھره عظ، ندکسب کرا  یزیچ

با . ستندین کن خود از تضاد و تناقص پایدر د، نیروافض با وجود ا ید! ولینکدقت 
 یآقا آنانرھبر ، استز آمده ین آنانه در منابع خود کث ین حدیح و روشن بودن ایصر

                                           
 . )۱۷۶۰ر (یتاب الجھاد والسکح مسلم ی) وصح۲۶۲۴ا رقم (یتاب الوصای، کح بخاریصح -١
 . )۳۰۹۶ح ابو داود (ی) وصح۳۶۴۱تاب العلم باب فضل العلم (کداود ـ  یاب -٢
 . تاب فضل العلمک ۲۶-۲۷ص  ۱ج ینیلک یافکاصول  -٣
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ه خود ین رد در واقع رد علیا، هکنیغافل از ا، کند می ت را ردین واقعیابره اکبا م ینیخم
 . او است
 »قرآنر با نصوص کمخالفت ابوب« عنوانشف االسرار تحت کتاب کدر  ینیخم

 بارهبه صراحت لھجه در قرآناگر : ندیگو یمه ک یسانکھستند ، یآر: دیگو یمن یچن
و اگر ، کردند نمی مخالفت یزین چین با چنیخیآنگاه ش: گفت یمامامت سخن 

ه کم یدان یمو ما خود را مجبور . کرد نمی تیحماآنان را  یسککردند  می مخالفت
ه کم تا ثابت شود ینکر کرا ذ یشواھد قرآنن با نصوص یخیدرباره موارد مخالفت ش

 تاییدآنان را  ن مخالفتیه در اک یسانکو بودند  اند ردهکبا نصوص مخالفت  آنان
از متواترات  یرا به نقل از منابع موثق و حتھا  ن مخالفتیاز ا یا نمونه کنیو ا. اند ردهک

 . مینک یماھل سنت نقل 
فاطمه دختر  یروز«: خ و در صحاح اھل سنت آمده استیتب مھم تارکدر  -۱

ر در جواب کابوب. شدجویا راث پدرش را از او یر آمد و مکنزد ابوب ج امبریپ
 یسک رایرا به ارث ب یزیامبران چیما گروه پ: فرموده بود ج رمکرسول ا: گفت

ن یه ایشب یمطلب. و مسلم یح بخاریدر صح. ه ما صدقه استکتر. میگذار یمن
گردان شده و تا لحظه  ر روکه فاطمه از ابوبکه شده است گفت یحت. آمده است
ن یاز معتبرتر »و مسلم یبخار«ر یاخ تابکدو . حرف نزده است یموت با و

، نسبت داده است ج امبریر به پکه ابوبکآنچه را . تب اھل سنت ھستندک
را ھا  هین آیاز ا یبعض. باشد می امبرانیراث پیم بارهحه دریات صریمخالف با آ

ۖ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ  َوَورَِث ﴿: دیگو یمسوره نمل  ۱۶ه یآ. مینک یمان ینجا بیا  یعنی ﴾َد

 لَۡمَ�ِٰ�َ ٱِخۡفُت  �ّ�ِ ﴿: دیگو یمم یسوره مر ۵ه یآ، راث بردهیمان از داود میسل
ِ� ٱِمن َوَرآءِي َوَ�نَِت 

َ
نَك َوِ�ّٗا  ۡمَرأ ُ پس از «: یعنی ﴾٥َ�قِٗر� َ�َهۡب ِ� مِن �َّ

عقوب ارث ین تا از من و آل کت ی) عنای(پسر ینیش به من جانشیفضل خو
ه ما کز است یا جایآ. »ش قرار دهیت خویاو را مورد رضا، پروردگار یوا، ببرد

خالف  ج ه رسول اللهکم ین باور باشیه بر اکنیا ای )١(م؟ینکب یذکخدا را ت
صحت  ج امبریث منسوب به پیه حدکم ییا بگویگفته است؟  یزیخداوند چ

                                           
 . ن صفحات خواھد آمدیدر ھم یھا بزود هین آیح ایتوض -١
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 . )١(گفته شده است ج امبریث به قصد استئصال اوالد پین حدیندارد و ا
است  یثیدگاه مخالف با حدین دیمسلمًا ا، ینیخم یدگاه آقاین بود دیا، ی(الف) آر

ه تناقض در کاصًال وجود ندارد بل یتناقض، ندیبگو آناناگر . است یافکه در اصول ک
ف است و ما ھمه یضع، یافکور در اصول کث مذیرا حدیز. ح تو استیناصح کفھم و در

ز وجود یم نیف و سقیات ضعیدر آن رواه کم بلیدان یمح نیرا صح یافکات اصول یروا
ه یاست از ناح یه وجود تناقض تھمتکم ریپذ یمم و ریپذ یمرا  ین نقد علمیمن ا. دارد
تاب کخودش در  ینیه خمکم آنچه را توان میمن مات و مبھوت ھستم و ن یول، من

دروغ به ه به زعم او به کث ین حدیرم ـ او درباره ھمیبپذ، گفته »ةاإلسالمي ةاحلكوم«

وضع شده  ج امبرینسبت داده شده است و به خاطر استئصال اوالد پ جامبریطرف پ

بو عيل بن أ یوحت »احلديث صحيح«: دیگو یم »ةاإلسالمي ةاحلكوم«تاب کدر ، است

ح یث صحیحد یعنی !!!)٢(براهيم بن هاشم) فهو من كبار الثقات نقل احلديثإبراهيم (إ
. رده استکنقل  را  آن، ار ثقه استیبس راویانه از کم یبن ابراھ و علیاب یاست حت

امبران در آن سخن گفته یراث ندادن پیه درباره مک یثیه حدکن است یا سوالنون کا
شود  می ح قرار دادهیث در وقت واحد صحیشده است و صحت ندارد چگونه ھمان حد

 با نصوص مخالفت یسکان ما و شما چه یا از مید؟!؟ آگرد یمان یز بیل صحتش نیو دل
ه از ک یسکت دارد؟ یرا در قالب محبت به اھل ب یا قصد استئصال اوالد نبیکند  می

نھاده شده  بر دروغ و تضاد شاننید ی هیه بنا و پاک یسانکا یکند  می تیتبع یام ینب
بن  یقول حضرت عل، یامام ثقف آنانه مرجع خود کن است یا آور شگفتار یاست؟! بس

يف  ضوال تق ...«: کند می ن نقلیش چنروانپی وخاطر بر حذر داشتن  طالب را به یاب

حضرت خطاب به  یعنی. )٣(»عن احلق غتزيك ومرأواحد بقضائني خمتلفني فيتناقض  مرأ
د ینکم و قضاوت متناقض صادر نکدو ح جریان یکدر مورد : دیفرما یمان خود یعیش

فامذا بعد قول عيل  د!؟یشو یمحق منحرف  و ازمتان متناقض بوده که در آن صورت حک

 . »ستین یگرید یزیچ یجز گمراھ یمخالفت با قول عل« :یعنی ـ إال الضالل

                                           
 . )۱۳۱-۱۳۳ص ( ینیشف األسرار روح الله خمک -١
 . ) ۹۳ص ( ینیالخمه لإلمام یومه اإلسالمکالح -٢
 . ر مصرکب یه محمد بن ابیـ فصل و ال ۲۲۹ص ۱ج یم الثقفیالغارات إلبراھ -٣
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تش یخود و اھل ب رایرا ب ج اموال رسول الله سرکه حضرت ابوبکم ید بدانی(ب) با
م از ین تحریا. بود یه مستغنکن گونه صدقات نبود بلیمصرف ا ینگذاشته بود و او جا

. شد یمر ازواج مطھرات را شامل یشه و سایحضرت عا، دختر خود او، ج امبریراث پیم
ازواج مطھرات «: اند ردهکن نقل یچن لشهیحضرت عا و ازو مسلم از عروه و ا یبخار

افت یرا جھت درس عثمانه حضرت کردند کقصد  ج رمکبعد از وفات رسول ا
: فرمود لشهیحضرت عا. بفرستند سرکنزد حضرت ابوب، راث خودیم ی هیسھم

نفرموده است  ج رمکا رسول الله ایآ »ال نورث ما تركنا صدقه«: ج اهللاأليس قال رسول 
 . )٢(صدقه است اش ھمهه ما کتر، )١(میدھ یمراث نیم یسکامبران به یه ما پک

راث رسول یاز م لو فاطمه یعل ی هیچند برابر سھم سرک(ث) حضرت ابوب
ن یز در دوران خالفت خود چنین سو اوالدش مال داد و حضرت عمر یبه عل، جالله

ر آمد و کنزد ابوب ل حضرت فاطمه: ن آمده استیچن سرهیو ھرث از ابیدر حد. ردک
. خانواده و فرزندانم: گفت سرکحضرت ابوب »؟برد یمراث یاز تو م یسکچه «: گفت

: گفت سرکابوبراث نبرم؟ حضرت یپس چرا من از پدرم م: گفت لحضرت فاطمه
راث یاز ما م یسک »ال نورث«: ن فرموده استیه چنکدم یشن ج من از رسول الله

به عھده  آناننه یھز، اند دهبو ج فل رسول اللهکه تحت تک یسانکه یلکالبته ، برد یمن
حضرت . )٣(منک یمانفاق ، کرد می انفاق ج ه رسول اللهک آنانمن است و من به ھمه 

نه ، و چه در دوران خالفت خودش ج رمکه رسول اکات مباریچه در دوران ح سرکابوب
ن یو چن ین حالتیدر چن. رده استکرا منع  یسکرده است و نه حق کستم  یبر احد
 .د؟!نک یمده النساء را منع یچگونه حق س یتیشخص
ه ک دانست یمن گناه یت خود را به خاطر ایاذ لد حضرت فاطمهیترد یب -ج

ت فاطمه و یان اذیه معامله مک یقطعًا در حالت. ت رسول الله بودیموجب اذت او یاذ
تر و واجبتر است و حضرت یت پدرش اولیز از اذیو پرھ یدور، ر باشدیت پدرش دایاذ

 اجتناب، ت شودیه پدر فاطمه اذکنیا و ازرا ایز. داشت یتین وضعیچن سرکابوب

                                           
 . ه ما صدقه استکبرد تر نمی راثیاز ما م یسک یعنی -١
 . )۶۳۴۹الفرائض ( یح البخاری) و صح۱۷۵۸ر (یتاب الجھاد و السکح مسلم یصح -٢
 . )۱۳۱۰( یترمذح ی) و صح۱۶۰۸ر برقم (یتاب السک یسنن ترمذ -٣
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لذا . به او داده بود یبود و دستورات ردهکعھد  یبا و ج را حضرت رسول اللهیز. کرد می
را بجا  جامبریپ امرند و که به عھدش وفا کنینداشت جز ا یا چاره سرکحضرت ابوب

امبر شده و موجبات خشم او یپ امرن بود تخلف از کن صورت ممیر ایو در غ، اوردیب
به ، لخطاب به حضرت فاطمه سرکدر قول حضرت ابوب امرن یو ا. فراھم گردد

 ج لست تاركاً شيئاً كان رسول اهللا .. .«: رکحضرت ابوب. ان بودیواضح و روشن نماطور 

و  یمن ھرگز روش« )١(»يغزه أن أمرأإن تركت شيئاً من  ىفإين أخش، يعمل به إال عملت به

 یم او تخطکرا من اگر از حیز. منک یمرھا ن، داد یمانجام  ج رمکه رسول اکرا  یعمل
 . مشو یمنم از راه حق منحرف ک

 و ازمحبت داشت  ج ت رسول اللهیبا اھل ب سرکه حضرت ابوبکم ید بدانیبا .. .(د)
ت یرعا، به خدا سوگند: ه فرمودکن محبت بود یبه خاطر ھم. کرد می ریل و تقدیتجل آنان

را در برابر قرابت  ج امبریشاوندان پیبا خو یوصله رحم ج امبریپ یشاوندیقرابت و خو

رقبوا أ«: قال أيضاً و ) ۳۸۱۰برقم  یمغازـالصحیح بخاري کتاب (م دھ یمح یش ترجیخو

 . »دینکت یتش رعایرا درباره اھل ب ج احساسات رسول الله« :یعنی. )٢(»هل بيتهأحممداً يف 

 جریاندر  سرکدگاه حضرت ابوبیل درباره دین دالینون بعد از روشن شدن ھمه اکا
 و ازارت یردن او به اذکه او و متھم یعل ین برداشتیا چنیآ، ج راث رسول اللهیم

ز است؟ پاسخ یجا، ردن حق اوکب و ھضم صاز دادن حق و غ یریو جلوگ لفاطمه
 . مگذار یممحترم  خوانندگانرا به عھده  سوالن یا

داشت  یضعن مویچن سرکدر قبال حضرت ابوب له حضرت فاطمهکنیدر مورد ا
ش ارائه شانکیو ھم  یجانیت یه آقاکب و ھضم حقش بود) صمعتقد به غ یعنی(
را ما حضرت زھرا را به مراتب یز. ستین یرفتنیما اھل سنت قطعًا پذ رایب، نددھ یم

 یدگاھین دیسته چنیاو را شا عنوانچ یم و به ھیدان یم ین موضعیباالتر از داشتن چن
ست یجاھل ن یکش از استدالل یب ین موضعیاز چن یجانیت یاستدالل آقا. میدان یمن
د و غافل است دان یمحضرت زھرا  راین را موجب مدح بیبه گمان باطل خود ا را اویز

                                           
تاب فرض الخمس برقم ک یح بخاری) و صح۱۷۵۸ر برقم (یتاب الجھاد والسکح مسلم یصح -١

)۲۹۲۶( . 
 . )۳۵۰۹تاب فضائل الصحابة (ک یح بخاریصح -٢
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 . شود می وھش اوکل مختلف موجب نیدرباره او به دال یدگاھین دیه چنکنیاز ا
م رسول کمطابق با ح سرکه عمل حضرت ابوبکما روشن است  رایب یوقت (الف)

نًا یع یزین چیقطعًا چن. اند ردهکه صحابه بر آن اجماع کاست  یزیبوده و چ ج الله
 ج م خدا و رسول اللهکس خواسته باشد خالف حکو ھر . م خدا و رسول الله استکح

، مکم حرف زند و نه با صاحب حاکه نه با حکند کاد یند و سوگند کخشم . عمل شود
ه کبل. م موجب ندامت باشدکحا رایش و بیاو موجب ستا رایه بکست ین یزین چیا
 . )١(شتر موجب مدح استیب، مکحا راینقص بب و یع ین به جایا

و ناراض شده  سو حضرت عمر سرکاز حضرت ابوب لفاطمه: دیگو یم یجانیت (ب)
خ یتار«تاب کت را از ین روایو ا. ردکت خواھد یاکش ج نزد رسول الله آناندست  از
رده کنقل ، ت وجود نداردیبر صحت آن روا یلیچ دلیه ھکبه یمنسوب به ابن قت »ءخلفاال

سته یچ وجه شایبه ھ لزھرا ء ه نسبت دادن آن به فاطمهکاست  یزین در واقع چیا. است
 ی بندهه ک ھمانطور، شگاه حضرت حق برده شودید به پیت در واقع بایاکرا شیز. ستین

ۡشُكواْ َ�ّ�ِ وَُحۡزِ�ٓ إَِ� ﴿: گفت ÷عقوبیحضرت ، صالح خداوند
َ
ِ ٱإِ�ََّمآ أ ت یاکش ھمانا ﴾�َّ

ن یز چنیخود ن یدر دعا ÷یحضرت موس. برم یم خودم را به بارگاه خداوند ینگرانو 
و  یف ھستیتعر ی ستهیتو شا، پروردگارا »ىمشتكـاللهم لك احلمد وإليك ال«: فرموده است

إذا «: فرمود بخطاب به ابن عباس ج رمکرسول ا. شوند می ات به بارگاه تو آوردهیاکش

ن و ھرگاه ک سوالاز خدا  یردک سوالھرگاه  »فاستعن باهللا سألت فاسأل اهللا و�ذا استعنت

به  ج رسول الله یعنی ستعن يبأسلني وال : ومل يقلن کطلب  یاریاز خدا  یخواست یاری
 . )٢(نکطلب  یاریمن  و ازن ک سوالاز من : حضرت ابن عباس نگفت

 یزن وقت یک، ددان یمعاقل  انسانھمگان روشن است و ھر  رایب مسالهن ی(ت) ا
را  بهومال مطل، م بخاطر عدم استحقاق آن زنکرا بخواھد و حا یم مالکو حا امر یاز ول

آن مال را  یه وکخود و دوستانش نگرفته است بل رایم مال را بکآن حا، به او ندھد
م کننده بر حاکل و طلب یه ساکاگر گفته شود . نگاه داشته است مسلمانانھمه  رایب

ه کرده است کن خشم یل بخاطر ایه ساکن است یچن امرت ینھا، رده استکخشم 

                                           
 . ۲۴۳ص  ۴ج منھاج السنة -١
 . ۲۴۴ص ۴ج منھاج السنة -٢
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گران است و تو در ین مال از آن دیه اکم مال را به او نداده است و بدو گفته است کحا
 لیساھمراه دارد؟ فرضًا اگر  لیسا رایرا ب یشین خشم چه ستایا. یندار یآن حق

 راین خشم بیچگونه ا. ا استیخشم او فقط به خاطر مال و ثروت دن. مظلوم ھم باشد
 رایه مال را بک یمکد؟ حاشو یمم موجب ذم کحا رایننده موجب مدح و بکطلب 
ه مال کل و طالب یتر است از تھمت نسبت به سا کبه مراتب دورتر و پا، دریگ یمخود ن

 رایه مال را بکشود  می یسکچگونه نقص و تھمت متوجه . کند می خود طلب رایرا ب
م کد؟! حاشو یمن، طلبد یم خود رایه مال را بک یسکد و متوجه خواھ یمخود ن

ز یمن جا رایرا بیم زدھ یمن یسکم الله مال را به کمن به خاطر اطاعت از ح: دیگو یم
من به «: دیگو یم لیساو . ر مستحق بدھمیرم و به غیه مال را از مستحق بگکست ین

 انیفاطمه ب شانرا در  یزین چیه چنک یسکا یآ. منک یمخود خشم  کخاطر سھم اند
ن را یا خداوند منافقیست؟ آیجاھل ن، ددان یمل و مناقب او یاز فضا را  آن وکند  می

ن يَۡلِمُزَك ِ�  َوِمۡنُهم﴿: ن نگفته استیچن آنانرده و در حق کوھش نکن َدَ�ٰتِ ٱمَّ فَإِۡن  لصَّ
ٓ إَِذا ُهۡم �َۡسَخُطوَن  ْ ِمۡنَها ْ �ن لَّۡم ُ�ۡعَطۡوا ْ ِمۡنَها رَُضوا ۡ�ُطوا

ُ
ٓ َءاتَٮُٰهُم  َولَوۡ  ٥٨أ ْ َما ُهۡم رَُضوا َّ�

َ
�

ُ ٱ ْ َحۡسبُنَا  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ُ ٱَوقَالُوا ُ ٱَسُيۡؤتِيَنا  �َّ ٓ إَِ�  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ۦمِن فَۡضلِهِ  �َّ ا ِ ٱإِ�َّ َّ� 
راد یات از تو اکم زیه در تقسکھستند  یسانک آنانان یاز م« .]٥٩-٥٨التوبة: [ ﴾٥٩ِغُبونَ�ٰ 
، داده نشود یزیو اگر چشوند  می ات داده شود خشنودکاز ز یزیچھا  آن اگر به، ندریگ یم

 رایخدا ب: ندگفت یمند و شد یم یم خدا و رسول خدا راضیبه تقسھا  آن اگر. شوند می ناراحت
خدا  یند و ما خواھان رضادھ یماست و خدا و رسولش از فضل و احسان خود به ما  یافکما 

ان ین بیه چنین دو آیدر ا را  منافقان شانخداوند متعال . »بھتر بود آنان رایب. میھست
داده نشود  یزیو اگر چشوند  می خوشحال، داده شود یزیچ آناناگر به . رده استک

. رده استکوھش کن ین خصلتیبه خاطر داشتن چنآنان را  وکنند  می خشم و غضب
ا در واقع او یآ، اند ردهکف یتعر ین خصلتیرا به چن له حضرت فاطمهک یسانکا ی یسک

را  ج ت رسول اللهیند و اھل بکت ین گروه را ھدای؟ خداوند ااند ردهکوھش نکرا مذمت و ن
 رایه بکت چسبانده یرا به اھل ب یبین گروه نقص و عیرا اینجات دھد ز آناناز شر 

 . )١(ستیننده پنھان نیچ بیھ
 

                                           
 . )۲۴۴-۲۴۶ص ( ۴منھاج السنة ج -١
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ن یا »ردک یمحق خودش را مطالبه  لفاطمه«: دیبگو یجانیت ید آقایشا -ج
يقول «. ستین، گفته شده است سرکه در حق ابوبک یبھتر از سخن یجانیت یسخن آقا

 »نساء العاملني حقها؟ ةفكيف يمنع سيد، وال نرصانياً حقهبوبكر ال يمنع هيودياً أ: القائل

چگونه حق ، را نگرفته است یحیو مس یھودیچ یحق ھ یجلو سرکحضرت ابوب یعنی
را خداوند ید؟! زنک یمد و او را از حقش منع ریگ یم را  ناو زنان دو جھ ناوسردار و بان

 خدا انفاق رایه او مالش را بک اند داده یگواھ سرکو رسولش در حق حضرت ابوب
از شخص  لد؟ و فاطمهنک یممنع  شاناو چگونه مردم را از دادن حق آنگاه. کند می

ه در کھمانطور . او را نداد ج رمکرسول ا یول خواست یمرا  یمال ج رمکرسول ا
ث یحد عنوانتحت  سیه حضرت علکت شده است یروا سین از حضرت علیحیصح

 یخدمت گذار یو و ازرفت  ج رمکنزد رسول ا لفاطمه: دیگو یمالخادم 
 یحات را به ویبه او نداد و در عوض تسب یخدمت گذار ج رسول الله. درخواست نمود

ه فاطمه از او بخواھد کرا  یزیز است چیجا ج رسول الله رایاگر ب، یآر. )١(م دادیتعل
و . ز استیز جاین ج فه رسول اللهیخل رایپس ب، و او ندھد و دادن بر او واجب نباشد

ه اعطاء آن واجب کند کرا مطالبه  یزیه چکنیاز ا. ستیه او معصوم نکمعلوم شد 
ه گناه و یاعطا و ندادن ما کتر، ستیردن به خواسته او واجب نکعمل  یوقت. نباشد

در ، ن باشدیالبته اگر فرض ما بر ا، ز و مباح استیه جاکست ھر چند یوھش ھم نکن
ش خواھد یستاآنگاه منع و ندادن موجب ، ستیاعطا مال مباح ھم ن، نجایه اک یحال
 یسکه بر کنیا ایرده کرا منع  یسکحق  سرکه حضرت ابوبکسراغ ندارد  یسکاما . بود

 . )٢( جحضرت  آن ا بعد از وفاتی ج رده باشد چه در زمان رسول اللهکستم 
شود و  نرده بود تا در شب دفکت یوص لحضرت فاطمه«: ندیگو یماینکه  -د

 یسکرا  یتین وصیچن، جنازه او حاضر نشودن و نماز یم تدفراساز صحابه در م یسک
 ل حضرت فاطمه استداللیت به فضاین وصیاز ا یسکو کند  نمی از حضرت فاطمه نقل

گاه نباشد و نسب یواال نأشه از ک یمگر فرد نادانکند  نمی  یھا حضرت فاطمه آ
ن یم تدفراست در مکمسلمان و شر یکن خواندرا نماز یز. ندکرا به او منسوب  ییناروا

                                           
 . )۳۵۰۲برقم ( یباب فضائل علتاب فضائل الصحابة ـ ک یبخار -١
 . )۲۴۶-۲۴۷ص ( ۴منھاج السنة ج -٢
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گر ید یمسلمان به مسلمان یکه از کر و معروف است یخ یدر واقع نوع، گرید یمسلمان
ن او یم تدفراسو در م خواندنماز  یبر و یانسانن یه بھترکنیاز ا، انسانن یبھتر، رسد یم

 راین بیفجار و منافق، اعم از ابرار ھا انسانمگر ھمه ، یآر. کند نمی ضرر، ندکت کشر
 یاگر سود، نین درود فرستادن فجار و منافقیا. فرستند ینم درود ج رمکرسول ا

ھم وجود  منافقانان امت او یه در مک دانست یم ج رسول الله. ھم ندارد یضرر، ندارد
 یو رد تا برکم که تمام مردم را حکبل، ردکن منع نخواندرا از درود  یسکاما ، دارند

پس چگونه . و منافق ھمه وجود دارند مومن آنانان یه مکھر چند ، درود بفرستند
 و بدان استداللکند  نمی نقل را  آنگر ید یسک، ه به جز افراد نادانک یزین چیچن

ن اگر ید؟ عالوه بر اگرد یمان یب یسکف و استناد به نفع یدر مقام تعر، کند نمی
ن گونه یا، نندکت نکت او شرین و نماز میدر تدف مسلمانانه کند کت یوص یشخص

بر او در ھر  مسلمانانن خواندرا نماز یز. ستیو واجب االجرا نشود  نمی ت نافذیوص
 و آنند کستم  یسکبر  یارکقطعًا اگر ستم. او موجب اجر و پاداش است رایحال ب

ت از جمله ین وصیا، خواندار بر او نماز نکه ستمکند کت یشخص مورد ستم وص
و نه خدا و گردد  نمی محسوب، او باشد رایه موجب مدح بک یکیحسنات و اعمال ن

م فاطمه را یه قصد مدح و تعظک یسک، یآر. اند ردهک امر یزین چیاو را به چن، رسول
ش نباشد یه در آن مدح و ستاکد دھ یمنسبت  یرا به و یزین چیچگونه چن، ندکب

ته کن نیسنت و اجماع بر ا، تابکه کھمان گونه . س و ضد آن باشدکه مدح در عکبل
گاھ )١(دارند؟!داللت  ست و کیه حق با کروشن است ، ن مطلبیاز ا یبعد از علم و آ

 . است یسکباطل با چه 
ه کنند کمحترم گمان ن خوانندگانم تا دان یمات را الزم کن یح بعضیتوض -۷

قطع  یرا با واش  رده و رابطهکخشم  سرکراث بر ابوبیبخاطر مل فاطمه
 . رده شودک نشب دف ه در ھنگامکرده کاو سفارش رده است و ک

 : د عرض شودیبا
د و با توجه به استدالل و استناد یان گردیه در گذشته بک یدر پرتو مطالب -۱

را  لراد و اعتراض حضرت فاطمهیا »النورث«ث یبه حد سرکحضرت ابوب
ه کنیا یعنی، ث بوده استیآن حد تاویله معتقد به کم ین اصل بدانیبر ا یمبتن

                                           
 . )۲۴۷-۲۴۸ص ( ۴منھاج السنة ج -١
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ص آن یه به تخصکرفته بلیو مفھوم عام آن نپذ یرا به معن »النورث«ث یاو حد
 »النورث«ث ین و باغات را از عموم حدیث منافع زمیاعتقاد داشته است و تور

. رده استکبه مفھوم عام آن استناد  سرکمستثنا دانسته است و حضرت ابوب
بوده است  تاویله متحمل ک، بود یزیت درباره چین دو شخصیلذا اختالف ا

ز از ین لفاطمه، بر موضع خود مصمم شد سرکه حضرت ابوبک یزمان یول
 . )١(»موضع خود منصرف شد

د عرض یبا، ث آمده استیدر حد له از ھجران حضرت زھراکآنچه ، یآر« -ب
قات مالدار و یو عدم نشاط در د، انقباض یور به معنکث مذیدر حد »ھجران«ه کشود 
 کتر یبه معن یعنی، ه حرام استک یھجران ین ھجران به معنیا. است سرکبا ابوب

ه کن است یا »لمهکفلم ت« یو معن. ستیقات نمالاز  یسالم و سخن و روگردان
گر با ین خصوص دیدر ا، شد »النورث«ث یحد یه متوجه معنکنیبعد از ا لفاطمه

ازش را با او یگر نیعت و مزاج ـ دیا به خاطر انقباض طبیرد ـ کر) صحبت نک(ابوب یو
امام  یحت. )٢(دیند سرکردن با ابوبکقات و صحبت مال رایب یازیرد و نکن مطرح

ادت حضرت یبه ع سرکه حضرت ابوبکرده است کت یروا یق شعبیاز طر یھقیب

ذن أبوبكر يستأهذا «: فرمود لخطاب به فاطمه یرفت و حضرت عل لفاطمه

فاطمه  »ن آذن لهأحتب أ«: قالت. ندکادت ید تو را عخواھ یم، است سرکن ابوبیا »عليك

. »یآر«: گفت سیحضرت عل »ند؟کادت یاو مرا ع یتو دوست دار«: در جواب گفت
رد ک ییرفت او را دلجو لنزد فاطمه سرکحضرت ابوب. او را اجازت داد لفاطمه

ث ین حدیا. ردکت یاعالم رضا سرکز از حضرت ابوبین لو باالخره حضرت فاطمه
، ثین حدیو با ا. ح استیصح ینسبتش به شعبه مرسل است اما اسناد و کھر چند 

، یوطیس. )٣(دگرد یمزائل  سرکر بر ادامه ھجران فاطمه با حضرت ابوبیال داکاش
ث یم حدکح یمرسالت شعب: دیگو یم یعجل. ح قرار داده استیرا صح یمرسالت شعب

                                           
 . )ک) (با تصرف اند۲۳۳ص ( ۴ج یفتح البار -١
 . )۱۱۱ص ( ۱۲مسلم مع الشرح ج -٢
 . ۳۳۳ص  ۶الفتح ج -٣
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ه یتوص. )١(ح باشدیه صحکرا  یثیمگر حدکند  نمی را او مرسلیز، ح را دارندیصح
م راسدر م بر و عمرکرده شود تا ابوبکه در شب دفن کنیدرباره ا لفاطمه

 . نده داده خواھد شدیحات الزم در صفحات آین باره توضیدر ا، نندکت نکن او شریتدف
دام از حضرت که ھر کنیا یعنیدگاه ما بود یه دکچه آن و امرت یحات واقعین توضیبا ا

، دانست یمحق خود ، اجتھاد خود یمبناه بر کآنچه را  لو حضرت فاطمه سرکابوب
 . روشن شده است مالاکار واضح و یبس، کرد می بر آن عمل

خ یتاب تارکه به دروغ در ک یتیاز روا یجانیت یدر ارتباط با استشھاد آقا« -ث
فاطمه من  یا: ر گفته بودکه ابوبکنیا و آن، به نسبت داده شده استیء به ابن قتخلفاال

ه کبود  یکرد نزدکه یگر یبه حد سرکطلبم و بعد ابوب یم پناه خدا را، تو یاز ناخشنود
 را  نات عتیب، عت شما ندارمیبه ب یازیمن ن: گفت سرکه ابوبکنیرون رود و اینفسش ب

 : د عرض شودیبا، »دینکفسخ 
در  را  آنث یحد یدام از علماکچ یر نشده و ھکش ذرایب یچ سندیھ، ورکث مذیحد

ه به حضرت کذب محض است کث ین حدیا گمان یب. استرده کان نیتب خود بک
چگونه : مپرس یمودن ک یجانین من از تیعالوه بر ا. نسبت داده شده است سرکابوب

را به او بدھد و  کراث فاطمه و فدیه مکنیرد از اکار کر انکه ابوبک ین دعویان ایم

: فاطمه گفته به کنیو ا »النورث«ث یبه حد له فاطمهیر علکاستشھاد حضرت ابوب

رده کبدان عمل  ج رمکه رسول اکم آنچه را دھ یمر نیی(تغ ج غري شيئاً عمله النبيأال 
دگاه آخر او (در یر و دکدگاه حضرت ابوبین دیان اید؟ مدھ یمق یاست چگونه تطب

و رون رود و پناه خواستن ایه نفسش بکبود  یکه نزدکنیرد تا اکه یه گرکه) ین قضیھم
عت شما ندارم یبه ب یازیچ نیه من ھکن گفته او یه اکبل، لفاطمه یناخشنود از
 وجود دارد؟؟!!  یقیمتضاد چه راه تطبھای  نهین گزیان ایم، دینکفسخ  را  نات عتیب

در  سرکراث است؟ اگر حضرت ابوبیات مین روایموضوع بحث در ھمه ا، یآر
ه یگرآنگاه ، کرد می استدالل ج رمکث رسول ایبه حد، لحضرت فاطمه یادعا

من از : دیچه معنا دارد؟ و چرا بگو، رون رودیبود نفسش ب یکه نزدک یردن او به حدک
ث یه از حدکنیاز ا سرکا ابوبیطلبم؟ آ یم پناه خدا را، لفاطمه یتو ا یناخشنود

                                           
 . )۶۹ص ( یق فواز احمد زمرلیتحق یوطین سیف جالل الدیمسند فاطمه زھرا تال -١
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 لعت اتباع فاطمهیه شرکنیا ایب گناه شده بود؟ کمرت، کرد می تیتبع ج رسول الله
 یه آقاکن باور ھستم یمن بر ا، نرایواجب قرار داده است؟! بناب ج امبریرا مانند اتباع پ

ان یتحمل زحمت و ب و ازراه مرا بسته ، نیات دروغین گونه روایبا استدالل به ا یجانیت
ه کشده  یمدع یجانیه تک یتیرا روایز. رده استکاز ین یب مرا، ل و پاسخیھر گونه دل

، عت شدیرون رود و خواستار فسخ بیبود نفسش ب یکه نزدکرد که یگر یر به حدکابوب
نسبت داده شده  سرکه به طرف حضرت ابوبکذب محض است و شرم آور است ک

ه کحال آنکند  می تیفاکل یان ھر گونه دلیتنھا غلط بودن متن و مفھوم آن از ب. است
 هکاست  آور شگفت. دروغ است، ث ھم از لحاظ متن و ھم از لحاظ سند ھر دوین حدیا

 .؟!دنک یماستدالل  یتین روایچن و ازکند  می جراتچگونه  یجانیت یآقا
به  را  آن یه بخارکن تفاوت یبا ا، است یکیجه ینت« یجانین گفته تیدرباره ا -۸

و ، رده استکان یب را  آنل یبسط و تفض یبه با مقداریصورت مجمل و ابن قت
د و به خاطر یرنج یم دن فاطمهیبه خاطر رنج ج رسول الله، هکنیا آن

ر و که از ابوبک یرد در حالکفوت  لو فاطمهشود  می او خشنود یخشنود
 . )١(ده بودیرنج بعمر

 : د عرض شودیبا

، یرا حضرت علیده بود زیرنج سیاز حضرت عل ج رمکرسول ا، دیترد یب ...« -الف
دن یدختر ابوجھل) و قطعًا رنج یخواستگار امررده بود (در کف یلکفاطمه را دچار ت

 . دن محض نبودیرنج یکه کبل، به حق بود، به خاطر حضرت فاطمه ج رسول الله
وقت وفات از  له فاطمهکداللت ندارد  ین معنیقطعًا بر ا یت بخاریروا« -ب

ن ینام او در ا، م چگونهدان یموالله ن، اما حضرت عمر. ناراحت بود سرکحضرت ابوب
ا یآ، نمکر کث ذیرا در حد ینام عل، نام عمر یا اگر به جایآ. استه درج شده یقض
 ر؟ یا خی ام هشد یتیب جناکمرت

يب بكر فلم أ عىل ةماتت وهي واجد«: دیگو یم یبخار .. .یجانین باره گفته تیدر ا -۹

ه از ک یرد در حالکفاطمه فوت «. »ىواحد كام ال خيف ىتوفيت فاملعن ىتكلمه حت
 . »حرف نزد یبود و تا دم موت با وت ر ناراحکابوب

                                           
 . )۱۸۷ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۴-۱۱۵ت ص (یثم اھتد -١
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 : د عرض شودیبا
و در . ردکفاطمه خشم  »فوجدت فاطمه«ن آمده است یچن یت بخاریدر روا

درباره  لفاطمه یعنی. )١(ماتت ىفلم تكلمه يف ذلك حت، گر آمده استید یتیروا

ث را وارونه یحد یجانیت یآقا. حرف نزد سرکراث تا دم وفات با حضرت ابوبیمطالبه م

ه ک یرد در حالکفوت « یعنی »ةماتت وهي واجد«: کند می نقل ین از بخاریرده چنک
ن یا یو معن. وجود دارد یادین دو جمله تفاوت زیان ایم ». ن بودیناراحت و خشمگ
رد و که فاطمه فوت ک: ن نگفته بودیچن یبخار. ار دور ھستندیگر بسیدو جمله از ھمد

فاطمه خشم : ن گفته بودیچن یه بخارکبل، ناراحت بود سرکابوباو ھمواره از حضرت 
راث جواب رد داد و تا وقت وفات در یم امراو را در  سرکه حضرت ابوبک یرد موقعک
ر یل ھجران حرام و غیاز قب برکو ھجران فاطمه با ابوب. ن باره با او حرف نزدیا

. گردد می شتر روشنیب یمعنن یا، گذشتچه  چنان یت شعبیبا توجه به روا. ز نبودیجا

وسوف  سيب بكرأ عىل ةإهنا ساخط«: ن آمده استیچن یجانیت ین آقایت دروغیو در روا

ت یاکش پدرش شیپ سرکب یدست اب و ازر ناراض است کابوب و از(ا »تشتكيه ألبيها

ألن أبابكر مل يعطها  غضبت ةإن فاطم«ن است یدر اصل چن یت بخاریروا ید) ولنک یم

 یجانیت یرا به او نداده بود) اما آقا کفد سرکرا ابوبیرده بود زک(فاطمه خشم  »فدك
ان یه مکآن حال، است یکیھر دو جمله  یه معنکاست  یف نموده مدعیتحر را  سخنان

رده و در کخشم  انسان یکن است کمم. وجود دارد یادیز یسخط و غضب تفاوت معن
 یدگیت و ناپسندیراھک ید معنیخشم مفھمراه با ، اما سخط. باشد ین حال راضیع

 . دیبگو ین سخنیه چنکنیم از ایدان یماست و ما فاطمه را برتر 
ه کما اعتراف دارند  یاز علما یاریھمه مورخان و بس: دیگو یم یجانیت یآقا

ر کشاوندان با حضرت ابوبیارث و سھم خو، نحله جریاندر  لحضرت فاطمه
ه از ک یرد در حالکه فوت کنیاو داده نشد تا ا یرد اما جواب مثبت به دعوکخصومت 

ت و حوادث اغماض نموده به اجریانن یاز ا، اھل سنت یاما علما، شود یر ناراضکابوب
. ندین موضوعات سخن بگویا یند روخواھ یمن سرکرامت ابوبکخاطر حفظ حرمت و 

                                           
 . )۷۴) ص (۳۸برقم ( یر المروزکب یق البیر الصدکب یمسند اب -١
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ن یر اکبعد از ذ ھا یبعضن موضوع یه در اکآنچه ، بود آور شگفتم فوق العاده رایب
، ستیه حق او نکه آنچه کد است یار بعیفاطمه بس رای(ب: هکنیا و آناند  دادھا گفتهیرو
ند) و با ک یدار ه از دادن حق فاطمه خودکد است یز بعیر نکابوب رایند و بکادعا  را  آن

ل حل شده است و پژوھشگران قانع که مشککنند  می گمانھا  آن، ن سفسطهیا
ه کد است یار بعیبس قرآن رایب«: ل استین قول قایبه منزله ا، آنانن گفته یا. اند دهش
 »نندکه گوساله را عبادت کد است یل بعیاسرائ یبن رایو ب، ندکان یر حق را بیغ

ند و در آن واحد به یگو یمند چه دان یمه نکرده است کگرفتار  یخداوند ما را با علما
 یمدع له فاطمهکن است یت ایه واقعک یحالدر ، آورند  می ایمانز و ضد آن یچ یک

اذ الله) یش (العیه او در دعواکنیا به خاطر ای، ردهکش را رد یر دعواکحق خود بود و ابوب
ن یدر ا یسوم کچ شیھ. رده استکر در حق او ستم که ابوبکنیا ایاذب بوده است ک

 . )١(ندیگو یمما  یه علماکآن طور ، ه وجود نداردیقض
 : د عرض شودیبا
ر کاھل سنت نسبت به اختالف فاطمه با ابوب یعلما«ه ک یجانیت ین گفته آقایا -۱

ر با اغماض و کرامت ابوبکاز حرمت و  یبه خاطر پاسدار یاعتراف دارند ول
. کنند نمی صحبتھا  آن رامونیند و پگذر یمن حوادث ینار اکاز  یچشم پوش

اھل سنت است و  هیعل، ن دروغ محضیا .»استھا  آن ه عادتک ھمانطور
ن یح ایتوض رایب، ردمکان یه در مباحث گذشته بین قضیرامون ایه پک یلیدال

منھاج «تاب ارزشمند خود که در یمیخ االسالم ابن تیش. است یافکمطلب 
خ یش. رده استکان یب )٢(هین قضیرامون ایحات را پین توضیبھتر »السنه

ل او یدال، را مورد نقد قرار داده یابن مطھر حل، تابکن یه در ایمیاالسالم ابن ت
ھم  و ازه تمام تار و پود مستندات اک یرده است به طورکسان یکن یرا با زم

در شرح مسلم و شاه  یو امام نوو یابن حجر در شرح بخار. خته استیگس
ث را یحد، در خالصه آن یرفوکو مبار یرکو ش یز در تحفه اثنا عشریعبدالعز
د عالمه یتب شھک نیھمچنـ  اند دادهح یتوض، دادمح یه من توضک یا به گونه

 ن خاطر ھمیو به ھم، رده استکه دھان روافض را لگام کر یظھ یاحسان الھ
ن یلما درباره ااز ع یادیعده ز، تبکن یعالوه بر ا، او را به شھادت رساندندھا  آن

                                           
 . )۱۸۹ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۵ت ص (یثم اھتد -١
 . )۱۹۳-۲۶۴ص ( ۴منھاج ج -٢
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ح یتشر، ح داده شدیه توضک یث را به نحوین حدیاند و ا تاب نوشتهک، هیقض
ردن کر بر اغماض و صحبت نیدا یجانیت یآقا ین ادعارایبناب .. .اند ردهک

گاھکدال بر ، هین قضیرامون ایاھل سنت پ یعلما بودن  یو سطح یمبود آ
، ت الزمرایه بدون فھم و دک یا هیقض. ه استین قضیدر خصوص ا، معلومات او

 . رده استکخود را در آن گرفتار 
: ندیگو یمه کعلما  یدر شگفت ھستم از قول بعض«: یجانین گفته تیدرباره ا -۲

د یار بعیست و بسیه حق او نکند آنچه را کادعا ، د استیار بعیفاطمه بس رای(ب
ن سفسطه یبا اکند  می رکند) و فکه او را از حقش منع ک س رکابوب رایاست ب

 . الخ .»..اند دها قانع شیرده است کقانع  را  ناپژوھشگر
 : د عرض شودیبا

ث یه حدکرده بود بلکناحق ن یادعا له فاطمهکردم کان یمباحث گذشته بدر 
ـ کرد  می تاویل، ده بودیفھم سرکه حضرت ابوبکرا بر خالف آنچه  ج رسول الله

 یبه و، بود یراث مدعیم و ازه اکچه آن ورد که به خواسته او عمل نکھر چند  سرکابوب
ه کرد بلکاو را از حقش محروم نه کھمگان به طور قطع معلوم است  راینداد اما ب

، و گر نهکند  می عمل ج امبریه دارد مطابق با خواست و دستور پکر مطمئن بود کابوب
 رایند؟ بکن یو چرا چنکرد  نمی او را منع ھرگز، داشت یم یحق لاگر فاطمه

را منع  یو نصران یھودینفر  یکحق  یحت سرکه حضرت ابوبکھمگان معلوم بود 
ژه یند؟ به وکرا منع  ج رسول الله یحق دختر گرام یلیچه دل یمبنارده است بر کن

 ز از جملهیه دخترش نکن اموال را به ازواج مطھرات یه او اکم یدان یمه ما ک یوقت
 ج ات رسول اللهیدر ح سرکه حضرت ابوبکاست  ییگویاخ شاھد یتار. نداد، بودھا  آن

ن باره یدر ا ج رسول الله یحتکرد  می و ثروت خود را در راه الله انفاق یرایچگونه دا
مانند مال حضرت  یچ مال و ثروتیھ« »س يب بكرأي مال مثل مال نما نفع«: فرمود

، ورکح مذیث صحیان احادیبعد از ب، یآر )١(»نه نشده استیبه نفع اسالم ھز سرکابوب
ن صواب است؟ سخن و یدگاه حق و قرید، دام سخنک .. .شود می مطرح سوالن یا

 نیتر مکه کدگاه روافض یا موضع و دیح داده شد ینون توضکه اکدگاه اھل سنت ید

                                           
ح ابن ماجه ی) و صح۹۴برقم ( ة) وابن ماجه المقدم۳۶۶۱قب برقم (تاب المناک یسنن ترمذ -١

)۷۷( . 
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از دادن حق  سرکه ابوبکن است یااش  ھمراه ندارد و خالصه یو منطق یمعن
ند؟ و کب صور و ستم حقش را غاز راه ج خواست یمرد و ک یدار خود لفاطمه

ر از جمله کابوب ش حق بجانب است ویدر مدعا، ه معصوم استکنیفاطمه به جھت ا
ه را یقضکنند  می رکف ییله سوفسطاین حیروافض با ا. اران استکام جور و ستمکح

 سرکخود نسبت به ابوب یھا دله در کرا  یا نهکیآتش ، وهین شی!! و با ااند ردهکحل 
 . نددھ یمف یتخف، دارند
 را  آنم یم و منطق سلیه شرع عظکد گفته شود و حق آن است یحق با، یآر

حاشا أليب بكر من أن يمنع أن تدعي ما ليس هلا بحق و ةحاشا لفاطم«ه کنیا یعنی، ردیبپذ

حضرت  رایند و بک یر حق را دعویه غکد است یار بعیبس لفاطمه، رایب »حقها

حاشا «ن قول یا یجانیت یآقا یآر، ه از دادن حق او سر باز زندکد است یبع سرکابوب

أن  قرآنحاشا لل«: دیگو یمن یه چنک یسکد با گفته دھ یمه یرا تشب »الخ .. .لفاطمه

د است یار بعیبس قرآن رایب« !!؟»يل أن يعبدوا العجلئارسإحاشا لبني و، يقول غري احلق
 ».نندکه گوساله را عبادت کد است یل بعیرایاس یبن راید و بیر حق را بگویه غک

چگونه او سخن خداوند  .. .استآور  شگفتار ین بسیاذب و دروغک ین مدعیقول ا
الله  سخنانمانند ، مو به مو لفاطمه سخنانا یآ، ددھ یمه یتشب انسانرا با سخن 

ور کعقده ، یل؟!! آریرایاس یبن سخنانمانند  سرکحضرت ابوب سخنانھستند؟! و 
ه کقرار داده است  یطرایاثر گذاشته است؟! و او را در ش یجانین حد در تیت تا ایعصب

، هکنیم جز ایگو یمن یزین باره چیدر ا. ددھ یمز نییخالق و مخلوق تم سخنانان یم
ه کنیالم اکت ما را به پناه خودت حفظ بفرما؟! خالصه یاز جنون عصمت و عصب، پروردگارا

 طلب سرکحق خود را از ابوب له (فاطمهکم یرید تا بپذخواھ یماز ما  یجانیت یآقا
  .دیفزاین خود بیدروغ انصافبر  ینین نویبرگ زررد) تا کر در حق او ستم کو ابوبکرد  می

دروغگو  یو نقل یل عقلیدال یاز رو »: دیگو یمخود  سخناندر ادامه  یجانیت یآقا
فاطمه پاره تن : فرموده است ج رمکرا رسول ایبودن حضرت فاطمه زھرا ممتنع است ز

اذب که ک یسکاست  یھیبد. او مرا رنجانده است، س فاطمه را برنجاندکھر ، من است
. نخواھد شد ج از طرف رسول الله یدیف و تمجین تعریسته چنیشا، و دروغگو باشد

ھمانطور ، ر فواحش داللت داردیسا و ازدروغ  و ازبر عصمت ا، ورکث مذیحد، نرایبناب
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و ھر دو پسرش نازل شده  شوھر، ر درباره فاطمهیه تطھیآ، ر داللت داردیه تطھیه آک
 یه بر وکرند ید بپذیعقل مندان با. رده استکت یشه روایخود عاث را ین حدیو ا. است

ر و عمر اجازه که فاطمه (س) به ابوبکد یدان یمن خاطر شما یظلم شده است و به ھم
ر و کابوب، یحضرت عل یوقت. ند در خانه او بروندخواست یمه آن دو ک یورود نداد وقت

وار برگرداند و ید یه خود را بسوفاطمه چھر، ه وارد خانه بشوندکعمر را اجازه داد 
 . ندکآن دو نگاه  یبسو خواست یمن

در  آناناز  یسکدر شب دفن شد تا ، رده بودکه ک یتیرد و بنابر وصکفاطمه فوت 
ر مشخص یمجھول و غ ج وز مرقد دختر رسول اللهامرند! و تا کت نکن او شریتدف

ن یخاموش ھستند و در ا ت مھر به لب زده وین واقعیما درباره ا یچرا علما. است
ر صحابه یو ساکنند  نمی ت اشاره ھمین واقعیدرباره ا یحتکنند  نمی خصوص صحبت

 . )١(ندنک یم یما معرف رایگناه ب یب را مانند فرشتگان معصوم و ج رسول الله
 : د عرض شودیدر پاسخ با

ه سخن کدروغ گفته است بل له فاطمهکاز اھل سنت نگفته است  یکچ یھ -۱
ه به کآنچه را  لفاطمه. ندارد یه اصًال مفھومین قضیذب و دروغ در اکاز 

 سرکه حضرت ابوبک یخواستار شد و زمان، دانست یمحق خود ، گمان خودش
راث سخن یم مسالهرامون یگر پید، ح دادیش توضرایراث را بیل عدم اعطا میدال

ار کو تالش خود  یتمام سع و ازا یر در جھت خشنودکنگفت و حضرت ابوب
 . ز خشنود شدیگرفت و او ن

ذب و تمام فواحش ک و ازا : ...دیگو یمفاطمه دروغ «: یجانیت ین گفته آقایا -۲
 . »است کپا

بنابر : میگو یممن ھم ، ن ساده و آسان استیمعصوم بودن چن جریاناگر ، یآر
در  یحت یو خوش در رنج، ه در حضر و سفرک یسکظالم بودن  یو نقل یل عقلیدال
امبر و صاحب او در غار بوده یھمراه پ یزندگ یھا ن لحظهیتر ن و حساسیتر لکمش

 : درباره او فرموده است ج را خود حضرت رسولیز. ز ممتنع استین، است

 . )٢(»صاحيبويخ أباب�ر ول�ن ألو كنت متخذاً خليًال الختذت «

                                           
 . )۱۸۹-۱۹۰ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۵-۱۱۶ت ص (یثم اھتد -١
 . )۳۶۵۶برقم ( ۳تاب فضائل الصحابة جک یح بخاریصح -٢
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 را برر کابوب، نمیدوست بر گز عنوانرا به  یسکه کبود  یم نیاگر قرار بر ا«
 . »دم اما او برادر و ھمراه من استیگز یم

از  یدیف و تمجین تعریسته چنیشا، ا ظالم باشدید یه دروغ گوک یسکاست  یھیبد
ر یسا و ازر از ظلم کور بر عصمت ابوبکث مذیرا حدیز. نخواھد شد ج جانب رسول الله

ه عمر بن کته ھستند کن نیدال بر ا یو نقل یل عقلیدال نیھمچن. فواحش داللت دارد
درباره عمر بن خطاب  ج رمکرا رسول ایز، ز ظالم نبودندیبن عفان ن عثمانخطاب و 

ر شدم و یه سکدم ینوش یبه حد، دمیر نوشیه شکدم یدر خواب د: فرموده است
صحابه ، ر را به عمر دادمیبعد ظرف ش. مردک یمرا از سر انگشتان خود لمس  یرابیس

. )١(است »علم«منظور آن : ؟ فرمودییفرما یمر یرا چگونه تفسن خواب یا: ردندک سوال
 )٢(»عثامنفجهزه ، ةفله اجلن ةمن جهز جيش العرس«: فرموده است عثمانحضرت  بارهو در
اھل بھشت ، ندک) را مجھز شد یماعزام  که به تبوک یس سپاه عسره (سپاھکھر 

ر کھمراه با حضرت ابوب ج رمکرسول ا، نیعالوه بر ا. ردکز یتجھ را  آن عثمانو . است
ثبت أحداً فإهنا عليك نبي وصديق ا«: احد فرمود یموقع صعود باال شعثمانو عمر و 

 یک، امبریپ یک، تو یباال، خود ثابت و پا بر جا بمان یبر جا، احد یا. )٣(»شهيدانو
 . د قرار داردیق و دو شھیصد

ن یسته چنیشا ج اللهاز جانب رسول ، ار باشدکه ظالم و ستمک یسکاست  یھیبد
ث در واقع دال بر عصمت صحابه از ظلم و یرا حدیز. ح نخواھد بودید صریف و تمجیتعر
حسب ، بر شمارم ج را از زبان رسول الله شل صحابهیاگر فضا. باشد می ر فواحشیسا

 یجانیت یاگر آقا. ن قرار خواھند گرفتیجزو معصوم آنانھمه ، یجانیت یاستدالل آقا
. ش الزم استرایل بیارائه دل، ت عصمت متعلق به فاطمه است و بسیخصوص: دیبگو

او حق دارد ، کند می را به عصمت مختص له فاطمهکح دارد یل واضح و صریاگر دل
، تواند مین یطرایچ شیمجرد نسب در ھ یول. ل باشدیه ماک ھمانطورند که مناقشه ک
بود  یم از اھل بھشت یعلپدر حضرت ، ابوطالب، بود یم نیاگر چن. ل عصمت باشدیدل

را  یثیاحاد، یجانیت یاگر آقا. ثابت شده است یل قطعیاز دال، اما اھل دوزخ بودن او

                                           
 . )۳۴۷۸تاب فضائل الصحابة برقم (ی، کح البخاریصح -١
 . تاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمانی، کح البخاریصح -٢
 . )۳۴۷۲تاب فضائل الصحابة برقم (ک یح البخاریصح -٣
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چون اھل سنت ، ف بداندیضع، ه از صحاح اھل سنت بودندکنیل ایبدل، ردمکر که ذک
ه کند کد فراموش ینبا، آورند یم تب خودکل صحابه در یف را در فضایث ضعیاحاد
ف یز ضعیث نین حدیرا ایز، ت شده استیدر صحاح اھل سنت روا لث فاطمهیحد
د ینبا آناناز  یثیچ حدیھ، اند ل صحابه مجروحیث فضایرا ناقالن احادیز، شود می یتلق
با  یتوان میتنھا تو ، پروردگارا، ت باشدیل اھل بیه در باب فضاکنیرفته شود ولو ایپذ

 انصافراه ، دیه جدرا  آن و، ینکقضاوت ، ثید درباره صحت و سقم احادیجد یروش
 . است
(حسن  ،و دو فرزندش یعل، ه درباره فاطمهکر یه تطھیآ«: دیگو یم یجانیت یآقا -۳

ث از خود ین حدیا .است آناندال بر عصمت ، نازل شده است شن)یو حس
 . »الخ ... .شه نقل شده استیعا

 : شود می در جواب عرض
ه ازواج مطھرات رسول کست بلین نیحسحسن و ، یعل، مختص فاطمه، ریه تطھیآ

ه ظاھر و روشن ین شمول و عموم از سباق آیز از مصداق آن ھستند و این ج رمکا
 : دیفرما یمخداوند سبحان . است

َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱ نَِسآءَ َ�ٰ ﴿
َ
ۚ ٱإِِن  لّنَِسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ َّ�  ِ َ�َيۡطَمَع  لَۡقۡولِ ٱفََ� َ�َۡضۡعَن ب

ِيٱ ۡعُروٗفا  ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ َج  َوقَۡرنَ  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
� ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

ۡهَل  لرِّۡجَس ٱَعنُ�ُم  ِ�ُۡذهَِب 
َ
َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ِ ٱِمۡن َءاَ�ِٰت  َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ   .]۳۴-۳۳األحزاب: [ ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا  �َّ
ش ید راه تقوا را در پیخواھ یماگر ، ستندیر زنان نیشما مانند سا، امبریھمسران پ یا«

و . مار به شما چشم طمع دوزندیب یھا دلد تا صاحبان ینکن کرا نرم و ناز صدا، دیریبگ
خود را ، نیشیت پید و مانند جاھلیخود بمان یھا خانهو در ، دییسته بگویخوب و شا سخنان

 ھمانا، دینکامبرش اطاعت یخدا و پ و ازد یات بدھکز، دیدار ینماز بر پا، دیش نگذاریبه نما
و ، گرداند کند و شما را خوب پاکامبر ـ دور یت ـ پیرا از شما اھل ب یدید پلخواھ یمخداوند 

، شود می شما تالوت یھا خانهه در کرا  یزیمت آمکح سخنانات خداوند و ید آیاد آوریبه 
گیار دقیخداوند بس ھمانا  . »اه استق و آ

. ھستند ج ازواج مطھرات رسول الله، مصداق آنه کن مطلب است ین ایه مبیآ
اما ما . اشاره به اختصاص ازواج دارد اند دهر شکه در آن ذک ییدھاید و وعینو نیھمچن
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ت را در بر یه تمام اھل بکم یده ھستین عقیم و بر ایدان یمه را منحصر به ازواج نیآ
ن از یھم اجمعیالله عل رضوانن یحسن و حس، یعل، فاطمه، ن حالیدر ع ید ولریگ یم
به دعا آنان را  ج رمکدارند چون رسول ا یشتریاختصاص ب امرن یدر ا، تیان اھل بیم

از : دیگو یم، ت شده استیروا یلیل یاز عبدالرحمن بن اب یدر بخار. رده بودکمختص 
م؟ خداوند سالم گفتن یناوت درود بخیچگونه بر شما اھل ب: میردک سوال ج رسول الله

آل  ىلعو�مد  ا� صل ىلع: قولوا«: فرمود ج رسول الله. داده است شانما ن رایرا ب
 �مد وىلع ا� بارك ىلع، يم إنك محيد �يدبراهإآل  ىلعوبراهيم إ كما صليت ىلع، �مد

 . )١(»براهيم إنك محيد �يدإآل  ىلعبراهيم وإ آل �مد كما بار�ت ىلع
ه در کھمان گونه . باشند می ج امبریو اوالد پت ازواج ید منظور از اھل بیترد یب
د یابوحم. آمده است یم زرقیت عمرو بن سلیبه روا یگر از امام بخارید یثیحد

تو درود  رایچگونه ب، یامبر گرامیپ یا: ردندکصحابه عرض : دیگو یم یساعد

كما ، واجه وذر�تهزأو �مد ىلع ا� صل: قولوا«: فرمود ج رمکم؟ رسول ایبفرست
براهيم إنك إآل  واجه وذر�ته كما بار�ت ىلعزأو �مد براهيم و�ارك ىلعإآل  صليت ىلع
 . )٢(»محيد �يد

ن آمده یچن، رده استکنقل  را  آن یه امام بخارکگر یث دیحد یکاز  یدر بخش
ف یتشر لشهیحضرت عا ی به حجره ج رسول الله: دیگو یمس حضرت انس: است

شه در یت ـ حضرت عایاھل ب یسالم بر شما ا »البيت هلأالسالم عليكم «: برد و گفت

، تمام ازواج رفت و به ھمه گفت ی و به حجره »اهللا ةك السالم ورمحعليو«: جواب فرمود

 »تیاھل ب«ز ین یلغو یاز لحاظ معن. )٣(گفته بود لشهیه به حضرت عاکآنچه را 

. تینان بکسا: تیب اھل: مرهل األأ ...«: دیگو یم یروز آبادیف. شود می شامل ازواج

و  یو دختران نب یازواج نب: هل النبيأ، ھمسر او: هل الرجلأ، نید روانپی: هل الدينأ

                                           
 . )۳۱۹۰برقم ( یالمش یزفون ـ النسال فیا باب یتاب األنبک یح بخاریصح -١
 . )۳۱۸۹ا برقم (یتاب االنبک یح البخاریصح -٢
 . )۴۵۱۵ر)) باب سورة األحزاب (یتاب التفسک(( یح بخاریصح -٣
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نان کسا: هل البيتأ .. .«: دیگو یمابن منظور . )١(»سیحضرت عل: یعنیامبر یداماد پ

دختران و داماد ، ھمسران: هل النبيأو، شخص یکافراد خاص : هل الرجلأو، خانه

 . )٢(ج یل نساء النبیوق .. .ج امبریھمسران پ یعنی اند گفته یو بعض یعل یعنیامبر یپ
، ماند یمن ید باقیو ترد کش یجا، یحات لغویث و توضیه و احادیان آیبعد از ب، یآر

 . ور ھستندکه مذیاز جمله مصداق آ ج امبریه ازواج مطھرات پکنیدر ا
لمه ک قرآنمتعدد  یھا هیآدر ، یو لغو یو نقل یل عقلین شواھد و دالیعالوه بر ا

 إِذۡ ﴿: سوره نمل آمده است ۷ه یدر آ. ار برده شده استکزوجه و ھمسر ب رایب »هلأ«
ۡهلِهِ 

َ
ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر� َ�  ۦٓ قَاَل ُموَ�ٰ ِ� را  ین ـ زمانک یاد آوریـ « ﴾ا�ِيُ�م ّمِۡنَها ِ�ََ�ٍ  َٔ إِّ�ِ

 یا اخگریاز آتش و  یخبر یبزود، منیب یم یمن آتش: به ھمسرش گفت یه موسک
، بود ÷یه ھمراه موسک یسک، دیترد یب »دینکم تا خود را با آن گرم یآور یم

ۡهلَِك ﴿: وسف آمده استیسوره  ۲۵ه یدر آ. ھمسرش بود
َ
َراَد بِأ

َ
قَالَۡت َما َجَزآُء َمۡن أ

ن �ُۡسَجنَ 
َ
ٓ أ داشته  یبد ی اراده، ه نسبت به ھمسرتک یسک یزاس: گفت« ﴾ُسوًٓءا إِ�َّ
ن ینده ایبه اتفاق ھمه مفسران گو »ه به زندان برودکنیباشد مگر ا تواند میباشد چه 

�َۡيَ�ٰهُ ﴿: سوره نمل آمده است ۵۷ه یدر آ. ز مصر بودیخا ھمسر عزیزل، جمله
َ
ۡهلَهُ  فَأ

َ
 ۥٓ َوأ

تَهُ ٱإِ�َّ 
َ
حرف  »إال«نجا یدر ا »سرشم به جز ھمیما لوط و خاندانش را نجات داد« ﴾ۥۡمَر�

از ، حضرت لوط ی ه زوجهکت از آن دارد یاکخودش ح یوضع یاستثنا است و به معن
 . استثنا شده بود یل مشخصیبنابر دال یاھل او بود ول

ژه یبو، ردیل نپذیحجت و دل عنوانر اھل سنت را به یتفاس یجانیت ین است آقاکمم
ش رایع را بیبزرگان اھل تشر یه تفاسکم دان یملذا الزم . ت شده استیه ھداکنیبعد از ا

ازواج و ھمسران  یز به معنین آناننزد  »هلأ«لمه که کش ثابت شود راینم تا بکر کذ

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿، ریدر تفس یقم یعل. دیآ یم َجَل ٱفَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
 یوقت: دیگو یم ﴾ۦٓ وََساَر بِأ

او : او گفت ب خطاب بهیھمسرش را با خود برد و شع ÷یموس، سال بر او تمام شد
گوسفندان خود را به مقصد  یموس. ده استیخداوند تو را بر گز ھمانا، را با خود ببر

                                           
 . )۱۲۴۵(ط ـ باب ألم فصل ھمزه ص یالقاموس المح -١
 . )۲۹۰حرف (الالم) ص ( یلسان العرب ألبن منظور المصر -٢
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د و باد یشد یدچار سرد، د و ھمسرش ھمراه بودیرس یابانیبه ب یوقت. رون بردیمصر ب
 . الخ ... .)١(ردکآتش نگاه  یبسو یموس. دیشدند و شب فرا رس یکیو تار یتند

ۡهلِهِ  إِذۡ ﴿: هیر آیدر تفس یسبرس و علیاب
َ
، اذ قال ألھله: دیگو یم ﴾ۦٓ قَاَل ُموَ�ٰ ِ�

رََءا نَاٗر�  إِذۡ ﴿: ریرا موقع تفس ین معنیو ھم. )٢(ب بودیبه ھمسرش و او دختر شع یعنی
ۡهلِهِ 

َ
ْ ٱَ�َقاَل ِ� ، كان تزوجها بمدينبنت شعيب و وهي: دیگو یمو کند  می رارکت ﴾ۡمُكُثوٓا

 . )٣(رده بودکازدواج  ین با ویب بود و در مدیھمسرش دختر شع: یعنی
ه کد دان یمرت و اھل خرد با وضاحت تمام یھر صاحب بص، ه گذشتکچه آن ودر پرت

خدا را ھزاران ھزار . نددان یم »هلأ«ازواج را از جمله مصداق ، زین یعیمفسران ش
 . سپاس
تن است و  ر مختص به پنجیه تطھیه آکنیر بر ایوجود ندارد دا یلیچ دلیھ« -ت

از ، ھا ین بردن آلودگیب و ازر یتطھ رایب ج امبریپ یشه فقط دعایث عایدر حد، بس
ه یمثال آ. شود نمی دهیاختصاص در آن د رایب یلیچ دلیر شده است و ھکذ آنان

َس َ�َ ﴿: ن آمده استیچن یه تقویدر آ. است یه تقویمانند آ، ریتطھ ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ ل

ِل يَۡو�ٍ  �َّۡقَوىٰ ٱ وَّ
َ
ه از روز اول بر اساس تقوا ک یمسجد: یعنی .]١٠٨التوبة: [ ﴾ِمۡن أ

ن حال یدر ع یه درباره مسجد قباء نازل شده است ولین آیا. شده است یانگذاریبن
 تیروا ید خدریسع یدر سنن خود از اب یترمذ. ز شامل استیرا ن ج یمسجد النب

با ھم اختالف ، بنا شده بود یاساس تقوه بر ک یدو شخص در مورد مسجد«: کند می
 جمسجد رسول الله: گفت یگریمسجد قباء است و د، منظور از آن: گفت یکی. داشتند

ھمان ، شده است یزیه ریپا یه بر اساس تقوک یمسجد: فرمود ج رسول الله. است
چون . شامل ھر دو مسجد است »یبر اساس تقوا یزیه ریپا«م کح. )٤(مسجد من است

 . )٥(اند دهبنا نھاده ش یمسجد بر اساس تقواھر دو 

                                           
 . ) سوره القصص۱۱۶-۱۱۷ص ( ۲ج یر القمیتفس -١
 . نمل  ) سوره۱۶۸ص ( ۵ان جیمجمع الب -٢
 . ) سوره طه۸۹ص( ۴ان جیمجمع الب -٣
 . )۲۴۷۵( یح ترمذی) و صح۳۰۹۹ر سوره توبه (یباب تفس، ر القرآنیتاب تفسی، کترمذ -٤
 . )۷۴ص ( ۷منھاج ج -٥
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 گر نداردید یسانکا یداللت بر عصمت فاطمه  یل متعددیبه دال، هیآ
 ةغدا ج فخرج النبي: کند می نقل لشهیه امام مسلم از حضرت عاک یثیحد -۱

 یرون رفت در حالیاز خانه ب ج رمکروز صبح رسول ا یک. الخ ...)١(ه مرطعليو
پس حسن ، ده بودیاه پوشیس ینقش و نگاردار و بافته شده از مو یه چادرک

بعد ، ن آمد و داخل چادر شدیسپس حس، او را داخل چادر گرفت، آمد یبن عل
آمد  یرا داخل چادر برد سپس حضرت عل یو جحضرت  آن واز آن فاطمه آمد 

خداوند  ھمانا یعنی: را داخل چادر آورد و فرمود یو ج رمکو رسول ا
ن یا. »بگرداند کپا مالاکد و شما را یت بزدایرا از شما اھل ب یدید پلخواھ یم

حسن و ، یعل لدر حق فاطمه ج امبریپ یدر واقع دعا، دیترد یب، ثیحد
د یبزدا آنانھا را از  یآلودگ خواست یمن دعا یبا ا جرسول الله. است شنیحس

 کیپا رایب یازین چه، بودند یم معصوم آناناگر . ندکو مطھر  کپاآنان را  و
پس ، ھا داشتند یو زدودن آلودگ کیاز به پاین آنان یوجود داشت؟ وقت آنان

وجود  ی) سوره مائده چه تفاوت۶ه (یه و آین آیان ایجا و چگونه؟ مکعصمت از 

ُ ٱَما يُرِ�ُد ﴿: دیفرما یمه کدارد  يُرِ�ُد  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  �َّ
خداوند « .]٦المائدة: [ ﴾٦َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  ۥِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ 

ش یھا گرداند و نعمت کد شما را پاخواھ یم ید شما را در تگنا قرار دھد ولخواھ یمن

ه ین آیخداوند در ا. »دینک یه شما سپاسگذارکنید تا ایامل نماکرا بر شما 
 دخواھ یم، ه نسبت به بندگان داردک یاو بر اساس رحمت و شفقت، دیفرما یم

ر یمنظور از تطھ. به اتمام برساند آنانش را بر یھا ند و نعمتکر یتطھآنان را 
ه ین آیه اول مانند ایلذا آ. معصوم قرار داده استآنان را  ه خداوندکست ین نیا

 . شود نمی دهین دو دیان ایم یچ تفاوتیو ھ. است
ُ ٱيُرِ�ُد ﴿، هیآ: ندیگو یمعه) ی(ش آناناگر  -۲ . الخ ﴾ ...لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

را  یل روشن و شفافیه دلکالزم است ، کند می عصمت را اثبات ییبطور استثنا
 یلکستند و مشیش نیب یپندار، ن ادعاھایتاب و سنت ارائه دھند و گر نه اکاز 

 . ردکرا حل نخواھند 

                                           
 . )۲۴۲۴تاب فضائل الصحابة برقم (کح مسلم مع الشرح یصح -١
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، ندک شنیحسن و حس، فاطمه، یور داللت بر عصمت حضرت علکه مذیاگر آ -۳

ۡ�َ� ٱ وََسُيَجنَّبَُها﴿: لی) سوره الل۱۷-۲۱( یھا هیآ: میآنگاه اگر بگو
َ
ِيٱ ١٧ ۡ� َّ� 

ٰ  ۥيُۡؤِ� َماَ�ُ  َّ� َحٍد ِعنَدهُ  َوَما ١٨َ�َ�َ
َ
وَۡجهِ َر�ِّهِ  بۡتَِغآءَ ٱإِ�َّ  ١٩ِمن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ  ۥِ�

ٰ ٱ َ�ۡ
َ
، کند می سرکب یداللت بر عصمت حضرت اب ﴾٢١َولََسوَۡف يَۡرَ�ٰ  ٢٠ ۡ�

از مفسران بر  یاریر و بسیثکرا ابن یز. ام نگفته یو سخن گزاف ام ردهکخطا ن
 یبعض یحت اند دهنازل ش سرکدر حق حضرت ابوبھا  هین آیه اکن باورند یا

ھا  هین آیخداوند در ا. )١(اند ردهکن باره نقل ین را در ایان اجماع مفسریآقا
له بذل مال در راه یر از گناھان بوسیه و تطھکیتز، یرا به تقو سرکحضرت ابوب

و : ن استیات چنیآ یمعنچه  چنان. اد فرموده و او را ستوده استیخداوند 
ه مالش را ک یسکھمان ، از آتش جھنم بدور داشته خواھد شد، نیزگارتریپرھ

ندارد  یس بر او نعمت و احسانکچ یھ، دیزه نماکید تا خودش را پاینما یمبذل 
 یو، کند می ار راکن یخدا ا یه صرفًا بخاطر رضاکو تا او را پاداش دھد بل

ن کد؟ دقت یگو یمن باره چه یدر ا یجانیجناب ت. خشنود خواھد شد یبزود
د دھ یمارائه  یجانیت یه آقاکرا  یلیدال یهاپ یب و یو سست، محترم خواننده یا

تاب و سنت کاز  یل قوید به دالیاز شدیه نکرا  یل مھمیمسا. نکحظه مالرا 
شاعر خوب گفته ، ی(آر. رده استکه استوار یپا یب ل سست ویبر دال، دارند
 : است

 پای استداللیان چوبین بود
 

 تمکین بود پای چوبین سخت بی 
 

 و آنان، دریگ یمت را در بر یاھل بھمه ، ر عالوه بر پنج تنیه تطھیقطعًا آ -۴
ه امام مسلم کث یگر حدیـ در بخش د ج ر دختران رسول اللهیسا: ازاند  عبارت
 ج رسول الله: ن آمده استیرده است چنکر کذ را  آنان ید بن حیزیت یبه روا
بار  سهلمه را کن یم و انک یمه یشما را توص، ت خودمیمن درباره اھل ب: فرمود

ھستند؟  یسانکچه  ج ت رسول اللهیاھل ب: دید پرسین از زیحص، رار فرمودکت
ز از یھمسران او ن، یآر: د گفتیستند؟ زیت او نیاز اھل ب ج امبریا ھمسران پیآ

صدقه  یه بعد از وکھستند  یسانکه یلکت او یت او ھستند و اھل بیاھل ب

                                           
 . ۵۵۶ص  ۴ر جیثکر ابن یتفس -١
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: گفتد یھستند؟ ز یسانکچه  آنان: گفت، حرام شده است آنان رایات) بک(ز
. فرزندان عباس و فرزندان جعفر ھستند، لیفرزندان عق، یفرزندان عل آنان

 یم آقانک یمر نکف )١(یآر: صدقه حرام شده است؟ گفت آنانھمه  رایب: گفت
ز دال بر خارج ین یلیچ دلینان بداند و ھیعصمت را شامل حال ھمه ا یجانیت

ان یه بکله گذشته تمام اد. نان و مختص بودن پنج تن وجود نداردیبودن ا
 . کنند می یھر گونه اختصاص را نف، دیگرد

. نددان یمخبر واحد را قابل عمل و حجت ن یعشر یه روافض اثنکم ید بدانیبا -۵
 از آن استدالل یجانیت یه آقاک یثیو حد، دینه در باب عبادات و نه در باب عقا

متواتر ، است ردهکت یروا را  آنه امام مسلم ک لشهیث عایحد یعنی، کند می
چگونه  یجانیت یه آقاکن است یا سوالنون کا. ه از اخبار آحاد استکست بلین

است استدالل  »عصمت« ھماناه کده یه خبر واحد است در باب عقک یثیاز حد
 .د؟!نک یم

اله و ازر یتطھ رایفقط دعا است ب، ریه تطھیه آکنیر بر ایگر داید یلیدل -۶
، ردهک کاز گناه پاآنان را  ه خداوندکد یگو یمعه یشکه  چنان نه آن، ھا یآلودگ
ده یه عقکن است یا، اند دهمعصوم ش آنانجه یرا زدوده است و در نتھا  یآلودگ

 . در باب عصمت است آنانده یعه در باب قضا و قدر مخالف با عقیش

امل در ک یبعد از دقت و بررس: دیگو یم) مع الصادقنيگر (ید یتابکدر  یجانیت یآقا
 یدگاھید، قضا و قدر امردر  آناندگاه یعه و دیه قول شک دیآ یمن بر یباب قضا و قدر چن

ن باره یدر ا یرا گروھیز. حیب و صحیاست فوق العاده صا یرایار درست و یاست بس
دچار افراط شده  یگریصحه گذاشته است و گروه د »جبر«ط شده بر یدچار تفر

ح یم و معتقدات را تصحیتا مفاھ اند دهت آمیبائمه اھل . رده استکرا قبول  »ضیتفو«
رده کض را رد ین جبر و تفوای ربناب. نندیط را بر گزیان افراط و تفریم ینند و راه وسطک

ه کرا  یا مثال ساده، نیا رایو امام جعفر صادق ب. اند دهن شیامرن یب امرو معتقد به 
ه کنیا: دیاز او پرس لیسا یوقت. رده استکان یب، باشد کس قابل درکھر  رایب
راه رفتن تو «: به چه معنا است؟ امام در جواب گفت، ضینه خبر است نه تفو ییگو یم

ار خود ین به اختیزم یه ما روکنیا یعنی »ستیآن ن ین مانند افتادن تو رویزم یرو

                                           
 . )۲۴۰۸برقم ( یتاب فضائل الصحابة ـ باب فضائل علکح مسلم مع الشرح یصح -١
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چه . ستیار ما نین سقوط و افتادن در اختیا، میافت یمن یزم یرو یاما وقت. میرو یمراه 
 رایسته و بکجسم او ش یاعضااز  یفتد و بعضین بیزم یه روکاز ما دوست دارد  یسک

ه کض محض بلینه جبر محض است و نه تفو، شه ناقص العضو بماند؟ لذا قضا و قدریھم
ار ما ھستند و ما با یبه اخت، اعمال از طرف ما یبعض یعنی. ض قرار داردیان جبر و تفویم

ه از کھستند ھا  آن، گر از اعمالید یاما بعض. میدھ یمانجام آنان را  ار خودیاراده و اخت
، میستینھا  آن م و قادر به دفع و ردیمجبورھا  آن رون ھستند و ما در برابریار بیره اختیدا

م و در برابر نوع دوم مورد محاسبه قرار یشو یمدر برابر نوع اول مواخذه و محاسبه 
  .ر استیمس یر و در حالت دومیمخ یدر حالت اول انسان. م گرفتینخواھ
 و آنشوند  می صادر یر و نظر از وکه بعد از تفک یر است در رفتار و اعمالیمخ -۱

ت آن ید و در نھادھ یمانجام ، اقدام کان اقدام و تریار میاعمال را در حالت اخت

َوَ�ۡفٖس َوَما ﴿: هین آیخداوند در ا. کند می کا ترید دھ یما انجام یاعمال را 
ٮَٰها  لَۡهَمَها ٧َسوَّ

َ
ٮَٰها  ٨فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها  فَ� ۡفلََح َمن َز�َّ

َ
 .]٩-٧الشمس: [ ﴾٩قَۡد أ

و  ھا یسپس بد *. دیگردان کویو) ن دیو سوگند به جان (انسان) و آنکه آن را (آفر(
(و  هیمحققًا ھرکس که نفس خود را تزک *. را (به او) الھام کرد شیھا یزگاریپرھ

ش و یآال، نرایبناب. ته اشاره فرموده استکن نیبه ھم. )رستگار شد، پاک) کرد
ھمان . ھستند انسانار باطن و نفس یش نفس ھر دو حاصل اراده و اختیپاال

 . )١(ار اندیاراده و اخت یجه حتمیه فالح و خسران نتکگونه 
 : میگو یم

ده شما یمخالف عق »إن اهللا طهرهم وأذهب عنهم الرجس«ه کنیا ر بریده شما دایعق
 یسکه خداوند کن است یا، ده شما در باب قضا و قدریرا عقیز. در باب قضا و قدر است

س کرا ھر یز، ردیم بگیرش تصمیه خود او نسبت به تطھک یمگر زمانکند  نمی ریرا تطھ
او  امر یاراده خداوند به معنست و یر و مجبور نیمس، ر استیده شما مخیطبق عق

ن تناقض یا ایآ .. .د؟!ینک یم ییده خود تناقض گویل در عقیپس چرا و به چه دل. است
د شما ساخته و یه عقاکست ین نیست و دال بر اید شما نیبودن عقا یدال بر پوشال

تاب الله و سنت کشما ھستند نه بر گرفته از  یا فرقه یھا شهاندی وار کپرداخته اف
 ؟ ج رسول الله

                                           
 . )۲۲۶-۲۲۷ان ص (ی) و ھمراه با راستگو۱۴۳ص ( یجانین للتیمع الصادق -١
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ه ک یسکآن  رایسھل و آسان است ب یارک، ب فاطمهیذکت«: دیگو یم یجانیت
از ، نندگانکه اعتراض ک ید در صورتدھ یمدستور به سوزاندنش و سوزاندن منزلش 

به را به یابن قت خلفایخ الیسپس تار. »ندیایرون نیب، ھا آن عت بایب رایباش  خانه
 . )١(دنک یمر کت ذین روایمرجع ا عنوان

 : هکشود  می در جواب عرض

 سیه حضرت علکرساند  یم ح به اثباتیت صحیرا رواین است زیدروغ ییادعا، نیا
ه مردم ک یھنگام«: هککند  می تیابونضره رواچه  چنان ردکعت یب سرکبا حضرت ابوب

را در جمع  یچرا من عل: ر فرمودکحضرت ابوب، ر اجتماع نمودندکنزد حضرت ابوب
ر کابوب. را آوردند یرفتند و حضرت عل انصاراز  یتعداد: دیگو یم یم؟ راونیب یمن

ردم چرا کر کف، دیشما پسر عمو و داماد رسول الله ھست، یعل یا: گفت یخطاب به و
دستت ، ندارد یالکاش، فه رسول اللهیخل یا: فرمود سید؟ حضرت علیردکدا نیحضور پ
 . )٢(»... ردکعت یب یبا و سیعلرد و حضرت کدستش را دراز  یو، نکرا دراز 

وارد  یتابکه در ک یت مجھولینه رواشود  می رفتهیه پذکاست  یحیت صحین روایا
 . ستیه نسبت آن به مولفش درست نکشده است 

قبول ھمه ، عتیل گرفتن بکش رایه بکاھل سنت اتفاق نظر دارند ، نیگذشته از ا
پس اگر فرض . است یافکشتر خبرگان یه موافقت جمھور و بکست بلیمردم شرط ن

به خصوص . ندارد یالکچ اشیھ، رفتیرا نپذ سرکعت ابوبیب سیه حضرت علکم ینک
ه خود حضرت کد ینکحظه مال، کند نمی جادیو اختالف اکند  می سمع و طاعت یه وک

 سوگند به خدا اگر امامت منعقد«: تب رافضه آمده استکدر چه  چنان دیگو یم سیعل
ه کن است یاما مسئله ا. ستین یار شدنکن یا، مگر با حضور عموم مردمشود  نمی

 تواند میه حضور داشته نک یسک، بعد از آن. کنند می صلهیف، شوند می ه حاضرک یسانک
 یپس وقت )٣(». ه غائب بوده است حق انتخاب نداردک یسکاز سخنش بر گردد و 

 شند؟ کرا به آتش باش  ن گونه است چرا خانهیمسئله ا
ر و عمر را کابوب، له فاطمهکد ینیب یمشما ، ن ھمهیبا ا«: دیگو یم یجانیت یآقا

                                           
 . )۱۹۰ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه -١
 . ح استیسندش صح: دیگو یتاب مک) محقق ۱۲۹۲احمد بن حنبل رقم (، تاب السنةک -٢
 . )۳۶۸ص ( ۳نھج البالغة ج -٣
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به خاطر  لفاطمه، آن دو را به خانه آورد یعل یوقت. اجازه ورود به خانه خود نداد
 .»وار بر گرداندیچھره را به طرف د، ندکنگاه ن آنان یه بسوکنیا

 : میگو یم
، ت صحت نداردین روایا. ستین یدیگونه تردچ یھ ین سخن جایدر دروغ بودن ا
ث مخالف با ین حدیا، نیعالوه بر ا. نگفته است را  آن یچ محدثیفاقد سند است و ھ

عه یان شیوه آقایش، دیان گردیه در خالل مباحث گذشته بک، است یحیث صحیاحاد
فاع دارند از فاطمه د ین اعمالیبا چنکنند  می رکف آنانا یآ. است آور شگفتار یبس

ار واالتر و باالتر یفاطمه زھرا بس. کنند می ه دارکاو را ل که دامن پاکند؟ ھرگز! بلنک یم
ن به یخیفاطمه از ش یقھر، ددھ یماو نسبت  یبسو را  آنعه یه شکن عمل یاست از ا

ن گونه یخاطر چه بود؟ به خاطر مال!! خداوند بر فاطمه زھرا ترحم نموده او را از شر ا
دارند و  یم رامت زھرا گام برکب شرافت و یدر جھت تخر آنان، ندکش حفاظت و باا
 جریاندر  سعمر بن خطاب. اند دادهرا انجام  یار خوبکه ککنند  می ادعا یر حتکف

فه یخل سرکمگر حضرت ابوب. رده نزد فاطمه نرفته استکراث اصًال دخالت نیو م کفد
است؟ اصًال صحت  اساس یب مالاکردن فاطمه بر او کنبود؟ لذا رفتن عمر و خشم 

ل یراث دخیم جریانرده حضرت عمر را در کل استناد یدام دلکبه  یجانیت یآقا. ندارد
: دیگو یم، بار بار یجانیه جناب تکد دان یمد و نیب یممحترم  خواننده، ید؟ آردان یم

موضوع ن ید تا نقش عمر را در ادھ یمل ارائه نیدل یکاما ، ر و عمرکابوب، ر و عمرکابوب
، فه رسولیردن خلکجز مطعون  یھدف، جریانن یر نام عمر در اکاما با ذ. ندکن ییتب

 . نیت دروغین ھدایار متاسفم از ایبس، حضرت عمر بن خطاب ندارد
تش بطور پنھان در شب دفن یرد و طبق وصکفاطمه فوت «: دیگو یم یجانیت یآقا

 . )١(»نشوند یکر و عمر در جنازه او شرکشد تا ابوب
ن یا یجانیت. ن سخن دروغ محض است و شرم آور استیو گمان ا کچ شیبدون ھ

ن وھم یدچار ا را  خوانندگاند تا دھ یمنسبت  یجلد سوم بخار ۳۹سخن را به صفحه 
مراجعه  یرده است اما اگر به بخارکت یروا ین سخن را بخاریه اکند کو پندار باطل 

: ن استیچن یث در بخاریاصل حد. شود نمی دهیدر آن د یتین روایچن، شود

                                           
 . )۱۹۰ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه -١
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توفيت وعاشت بعد  ىه فلم تكلمه حتلك فهجرتيف ذ س يب بكرأ عىل ةفوجدت فاطم«

 . ».. . ذن هبا أبابكرؤفيت دفنها زوجها عيل ليالً ومل يفلام تو، أشهر ةست جالنبي

. ردکصحبت ن سرکرد و تا لحظه موت با ابوبکر خشم کن باره بر ابوبیفاطمه در ا«
ھنگام شب  »یعل«ش شوھر، ردکفوت  یزنده ماند وقت ج امبریشش ماه بعد از پ یو

جا کاز  یجانیت یآقا »ه قرار ندادخبر موت فاطم جریانر را در کرد و ابوبکاو را دفن 
جا خبر ک و ازدفن شود؟  یرده بود تا در شب به طور پنھانکت یه فاطمه وصکخبر شد 

ن اطالعات یا اینند؟ آکت کعمر در جنازه او شرر و کابوب خواست یمه فاطمه نکشد 
بر او نازل شده  یین وحین است چنکمم ی؟ آراند دهش یش وحرایب یبطور خصوص

ن یدارد!! ا ایمان یه بر الھامات ربانکه است یجانیقه تیطر روانپی و ازرا ایز، باشد

به ، ن)گویاتراس(ھمراه با  »ألكون من الصادقني« عنوانتحت  یتابکدروغگو سپس 

 . »عجباً  عش رجباً تر«: درست گفته شده است، یآورد؟! آر یم نگارش در
رده کار یوت اختکس ھا تیواقعن یما درباره ا یچرا علما«: دیگو یم یجانیت یآقا

را  ج و اصحاب رسول اللهکنند  ھا نمی آن از یادی یزنند حت ینم رامون آن حرفیپ
 . »نددھ یمما جلوه  رایمانند فرشتگان معصوم ب

 : میگو یم

را بسان  ج ه اصحاب رسول اللهکم یستین ما نی؟! ایچقدر جاھل ھست یجانیت یآقا
، رده استک ین مردمان معرفیبھتر، را  آنانه ک یسک، البته. میدان یمفرشتگان 

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنتُمۡ ﴿: دیگو یمتاب خود کاو در . پروردگار مردمان است
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخۡ�َ أ

 ِ ُمُروَن ب
ۡ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب ن یشما بھتر« .]١٠١آل عمران: [ ﴾ �َّ

بد باز  یارھاک و ازد ینک امر یکن یارھاکتا مردم را به انجام  دیا شدهه خلق کد یمردمان ھست
 . »دیاوریب ایماند و به الله یدار

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  لُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

� ٱ  ]٢٩الفتح: [ ﴾�َّۡوَرٮٰةِ
فار سخت و خشن و در کاران و اصحاب او در برابر ی. فرستاده خداوند است ج محمد«

در صدد  آنان. ینیب یم یدر حال عبادت و بندگآنان را  تو ھمواره. اند برابر دوستان مھربان
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 . الخ » ...اند دهن ستوده شیتورات چن یبدست آوردن فضل و خشنود

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ْ وَّ َءاَووا

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ َُّهم مَّ اۚ ل  .]٧٤األنفال: [ ﴾٧٤َحّقٗ
ه ک یآنان. دندین جنگیدر راه الله با دشمنان دردند و کھجرت ، آوردند ایمانه ک یآنان(

 رایب، ھستند یواقع مومناننان یھمه ا، ردندک یارین خدا را ین) را پناه دادند و دی(مھاجر
 . )شرافتمندانه در نظر گرفته شده است یمغفرت و روز آنان

ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ َ�ِٰ�نِ ﴿ ْ َمَعهُ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ۥَءاَمُنوا
ُ
نُفِسِهۡمۚ َوأ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ َ�َٰهُدوا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�َۡيَ�ُٰتۖ ٱ
ُ
َعدَّ  ٨٨ لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

َ
ُ ٱ أ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  �َّ نَۡ�ٰرُ ٱلَُهۡم َج�َّ

َ
�ۡ 

  .]٨٩-٨٨التوبة: [ ﴾٨٩ ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك 
با جان و مال خود در راه الله جھاد ، رفتندیه دعوت او را پذک و آنانی ج ما رسول اللها«

ه کرا  ییھا باغ آنان رایخداوند ب. ھستند برندگان و آنانھا  یاست به خوب آنان رایب. ردندک
ن باغھا یشه در ایھم رایبھا  آن. ده استید کتدار، است یآب جار ینھرھا، ھا آن ر درختانیز

 . »بزرگ ین است رستگاریا. ھستند

َها﴿ ُّ�
َ
� ُ ٱَحۡسُبَك  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ َبَعَك ٱَوَمِن  �َّ  .]٦٤األنفال: [ ﴾٦٤ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱمَِن  �َّ

(در کند  می تیتو تبع یه از خط و مشک مومنانعده از  آن وخداوند ، یامبر گرامیپ یا« 
 . »ندنک یمت یفاکدفاع) تو را 

از مردم به جھاد  یه گروھک رسد یمفرا  یروزگار: اسالم فرمود یرسول گرام
ان شما وجود دارد؟ در جواب یدر م ج اران رسول اللهیاز  یسک: ندیگو یم، ندرو یم

و  رسد یمفرا  یباز روزگار. دیآ یم آنانبه استقبال  یروزیفتح و پ، یآر: شود می گفته
در  ج اران رسول اللهیاران یاز  یسکا یآ: شود می سوال آناناز . ندرو یممردم به جھاد 

. دیآ یم آنانبه استقبال  یروزیفتح و پ، یآر: شود می ان شما ھست؟ در جواب گفتهیم
اران یا از یآ: شود می سوال آناناز . ندرو یمو مردم به جھاد  رسد یمفرا  یباز روزگار

، یآر: شود می ھست؟ در جواب گفته یسکان شما یدر م ج اران رسول اللهی، ارانی
 . )١(دیآ یم آنانبه استقبال  یروزیفتح و پ

به . دییراه نگویاران من بد و بیبه اصحاب و : فرمود ج رمکگر رسول اید یتیدر روا

                                           
 . )۳۴۴۹تاب فضائل الصحابة برقم (ی، کح البخاریصح -١
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 یکن انفاق او با یا، ندکوه احد طال انفاق کبه اندازه  یسکاگر از شما . خدا سوگند
 . )١(دنک یمن یمثقال از انفاق اصحاب من برابر

ه طعن و کو روشن است  یھیرا بدیز. مینک یمدفاع  ج رسول اللهما از اصحاب ، یآر
ن یچرا چن. ستا ج امبریص شخص پیدر واقع طعن و تنق ج ص اصحاب رسول اللهیتنق

 . )٢(»دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل الرجل عىل«: فرموده استحضرت  آن را خودیز. نباشد
س مواظب کلذا ھر ، کند می تین دوست و ھمراه خود تبعییش و آکیس از کھر 

: نفرموده است جحضرت  آن مگر خود. دارد یدوست یسانکچه ه با کند یباشد و بب
 را بر سرکحضرت ابوب، نمیدوست بر گز عنوانرا به  یسکه کبود  یم نی(اگر قرار بر ا

 ق من است) یاو برادر و رف یدم ولیگز یم
را در قول و  ج امبریو باز پکند  می یسپر ج امبریرا با پ اش یزندگه تمام ک یصحاب

و  قرآنب در یمترادف با نقص و ع یرکشه و تفاندین ید!؟! چننک یمعمل مخالفت 

 . علواً كبرياً  ةاهللا عام يقول الرافض تعاىل. عبث در حق خداوند است یادعا

لََّقۡد رَِ�َ ﴿. را ستوده است ج تاب خود اصحاب رسول اللهکخداوند چگونه در 
ُ ٱ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ نَزَل  لشَّ

َ
ِكينَةَ ٱَ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ  لسَّ

َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا 
َ
 .]١٨الفتح: [ ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

. ردندکعت یر درخت با تو بیه زک ید ھنگامیو خشنود گرد یضمومنان راخداوند از (
رد و کنازل ھا  آن نه و آرامش برکینھفته است لذا س شانیھا دله در کخداوند دانست آنچه را 

 . )ردک آنانب یس نصو درز یفتح

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿  لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

  .]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ
، ردندکت یتبع ج امبریوه از پین شیه با بھترک یآنان، و انصارن ین از مھاجرتاوسک شیپ(

ر یه زکرا  ییھا باغ آنان رایخداوند ب، یاز خداوند راض و آنانخشنود است  آنانخداوند از 
 یشه در آنجا زندگیھم رایب آنان. ده استید کھستند تدار یآب جار ینھرھاھا  آن درختان

                                           
 . )۳۴۷۰تاب فضائل الصحابة برقم (ی، کح البخاریصح -١
 . تاب الزھدی، کوالترمذ، تاب األدب، کأبوداود -٢
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 و قرآنر صحابه در ین است تصویچن، یآر. )میبس عظ یروزیپ یکن است یا، کنند می
خدا شود  می ؟! مگرندیآ یمبار ، ندیگو یمه روافض کطورآنگاه صحابه چگونه آن . ثیحد
 آنانرا یز. مینک یمما از اصحاب دفاع ، یند؟! آریاذ بالله) دروغ بگوی(الع ج امبریو پ

 ج و سنت رسول الله قرآنم یردند و در دفاع از حرکن خدا را حفاظت یه دکبودند 
و  قرآندر واقع طعن به ، نین و مدافعان دمالطعن به حا. ردندکجان و مال را نثار 

 . ن استیز ھمیاھل رفض ن یو مرام اصل. است ج سنت رسول الله
 یه در پک یده امامازود یعیش، یعل ید محمد مھدیس، کر محسن المللیام، یآر

حق ، ه حق استکچنان  آن اھل سنت را کسلم، ق خودیقات و مطالعات عمیتحق
ن است یت ایواقع«: دیگو یمن یچن، جسته است یتبر یعیش شکیص داده از یتشخ

ناروا در  یھا تھمته یموجب توج، ج رسول الله یعه درباره اصحاب گرامیده شیه عقک
درباره  یا دهین عقیه معتقدان به چنکشود  می و باعثشود  می ج امبریحق خود پ

 یسانکس درباره کرا ھر یز. شوند یو شبھات گوناگون یت اسالم دچار نابسامانیحقان
خود صادق  ایماندر ، در ظاھر آنانه کمعتقد باشد ، اند دهآور ایمان ج امبریپه بر ک

، مرتد شدند ج بعد از وفات رسول الله یافر بودند و حتکاذ بالله) یبودند و در باطن (الع
ن یه او چنکبل، ندکق یتصد را  آن ورد یرا بپذ ج یگرام ینبوت نب تواند میاو ن

مات او موثر یقطعًا تعل، بود یم نیتراسامبر به حق و یپ، ج امبریاگر پ: هکد شاندی یم
 یمیان انبوه عظیم و ازآوردند  یم ایمانش با صدق و اخالص به او روانپیو  شد یمواقع 

دا یپ آنانان یاقل صد نفر از م حد، ده بودندیرایآورده و به دعوت او گ ایمان یه بوک
 یسانکعه است) چه یده شین عقی(البته اند ماند یمجا ثابت و پا بر ایمانه بر ک شد یم

ه از ک یسانکشدند و آمار و ارقام  متاثر ج ت رسول اللهیجه ھدایه در نتک یآنانھستند 
ه یبق، به جز چند تن ج امبری؟ اگر اصحاب پرسد یمجا کبه کردند  می نبوت او استفاده

از اسالم  یسکعه معتقد است) پس چه یه شکبودند (آنطور یم ھمه مرتد و منافق
 . )١(بھره برده است؟! ج رمکت رسول ایم و تربیاز تعل یسکرده است؟ و چه کت یتبع

در تضاد است تا  یر فطریه فطرت سالم چگونه با امور غکد ینید و ببینکدقت ، یآر
، منطق و فطرت سالم، زان با عقلیعه تا چه میه اعتقادات شکشما روشن شود  رایب

                                           
 . )۵۵ص ( یف ابوالحسن ندویتاب (صورتان متضادتان) تالکو . )۶-۷ص( ۱نات جیات البیاآل -١
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گاھ یسر ناسازگار د در امور یبا یھر مسلمان، سه روافضیاز دس یدارد! بعد از علم و آ
 . ردین خود محتاط بوده و خودش حفاظت خود را به عھده بگید

ن یھنوز در ا سوال یکه کنم کم عرض خواھ یمن بحث یان قبل از خاتمه ایدر پا

ر؟ در یا خیبه یاز آن ابن قت »ةوالسياس ةاإلمام«تاب کا یه آکنیا و آناست  یخصوص باق

به او نسبت داده  »اإلمامة والسياسة«تاب ک، ریخ: شود می عرض سوالن یپاسخ به ا
وجود  یمتعدد یلین مدعا دالیاثبات ا رایست و بیفات او نیشده است و در واقع از تال

 : دارد
ه کنگفته است  آناننفر از  یک یحت اند هبه را نوشتیابن قت یه زندگک یسانک -۱

رده است و ما کف یتال »اإلمامة والسياسة«خ به نام یدر فن تار یتابک، بهیابن قت
ه ک یتابکم و یرا سراغ ندار »المعارف«به جز  یتابک، خیفات او در تاریاز تال

نسخه  یکه کاست  »ةتاريخ ابن قتيب«شف الظنون از آن نام برده است کمولف 

 . )١() وجود دارد۸۰در دمشق شماره ( »اخلزانة الظاهرية«در ، آن

به در دمشق و یه ابن قتکن مطلب اشاره دارد یبه ا »اإلمامة والسياسة«تاب ک -۲
 »نورید« رایبه جز ب، بغداد و ازه اکحال آن، رده استک یش) زندگکمغرب (مرا

 . )٢(رون نرفته استیگر بید یچ جایھ رایب

. ر شده استکه است ذیه متفق علکخالف آنچه  »اإلمامة والسياسة«تاب کدر  -۳

 یعل، بعد: دیگو یم »سيب بكربيعة أ هعيل كرم اهللا وجه ءةإبا« عنوانمثًال تحت 

من : گفت یمه ک یآورده شد در حال سرکرم الله وجھه نزد حضرت ابوبک
 سیعل. نکعت یر بکبا ابوب: گفته شد یعبدالله و برادر رسول الله ھستم ـ به و

ن است یبھتر ا، منک یمعت نیب. ھستم تر ستهیشاخالفت از شما  رایب من: گفت
 . دینکعت یه شما بدست من بک

 یلکبه طور ، ار گرفته شده استکبه  »ةوالسياس إلمامةا«ه در ک یو روش کسب -۴
تب خود از آن استفاده نموده کبه در یه ابن قتک یو روش کمخالف است با سب

                                           
 . )۲۳الن ص (یعبدالله عس کتاب ((اإلمامه والسیاسه في میزان التحقیق العلمي)) دکتور -١
 . )۲۳تاب ص (کھمان  -٢
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ات بارز ابن یاز خصوص. میخود دار یش رویرا در پ ھا تابکن یو ما ا، است
ر و یتحر کسب، ن اسلوبیه مبکرا  یار مفصلیه مقدمه بسکن است یا، بهیقت

 را  آنتاب کد و در آغاز سینو یمفات خودش یتال رایب، ف استیغرض تال

ار یرده مقدمه بسکن عمل یخالف ا »ةوالسياس ةاإلمام«گنجاند ـ اما مولف  یم
ز یر آن نیتحر کاسلوب و سب، نیعالوه بر ا، سطر نوشته است ۳در حد  یھتاوک

 . میبه سراغ نداریتب ابن قتکرا ما در  ین اسلوبیمتفاوت است و چن

 ییه گوککند  می تیروا یطور یلیل یاز ابن اب »ةوالسياس ةاإلمام«تاب کمولف  -۵
ھمان محمد بن  یلیل یرده است و ابن ابکاستفاده  یمًا از ویمستق

فوت  یھجر ۱۴۸وفه است و در سال ک یه و قاضیفق یلیل یعبدالرحمن بن اب
متولد  یھجر ۲۱۳به در سال یه ابن قتکه معروف است کرده است و حال آنک

 . )١(یلیل یسال بعد از ابن اب ۶۵ یعنی، شده است

را مورد توجه خود قرار  »ةوالسياس ةاإلمام«ق درباره یز تحقین نیمستثرق -۶
 ید«، رده استکق یور تحقکتاب مذکرامون یه پک ین مستثرقینخست. اند داده

) سالمي يف أسبانياتاريخ احلكم اإل(. تابکق در یتحق نیا. است »نجوسیجا

األديب التاريخ السيايس و«، تاب خودک) در یدوز. تور (رکد. صورت گرفته است

تاريخ األدب «لمان در کبرو. قرار داده است تاییدق را مورد ین تحقیا »ألسبانيا

س یتبه بارکدر م »ةخمطوطات العربي«الن در فھرست یس یو بارون د »العريب

ن یھمچن اند ردهکر کذ »ةوالسياس ةحاديث اإلمامأ«، تاب را بنامکن یا

تاب را آورده کن ینام ا »العرب رخنيؤمـات عن الراسد«تاب کوس در یمارگول
تاب منسوب کن یا، هکنیر بر ایدا اند ردهکن مستثرقان اعتراف یاو ھمه . است

 . )٢(فات او باشدیه از تالکست ین نکبه است و ممیبه ابن قت
، کند می تیروا آنانتب خود معموًال از کبه در یه ابن قتک یدیو اسات راویان -۷

 . )٣(تاب نشده استکن یدر ا آناناز  یادی نیتر مک
                                           

 . )۲۴(ص یق العلمیزان التحقیم یاسة فیوالساإلمامة  -١
 . )۲۲-۲۳الن (صیتور عبدالله عسکد یق العلمیزان التحقیم یاسة فیتاب اإلمامة والسک -٢
 . ھمان مرجع -٣
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 یدادھایو روھا  جریانه مولف کته است کن نین ایمب، تابک یرھایعبارات و تعب -۸
ن یه شخصًا شاھد اککند  می نقل یسانکم از یفتح اندلس را به طور مستق

حارص حصنها التي : ىلعبداهللا بن موس ةحدثني موال(: مثالً . اند دهھا بوجریان

 یعبدالله بن موس: دیگو یم یعبدالله بن موس یموال: یعنی هله)أكانت من 
ه فتح اندلس در سال کنحاآل. ه من از اھل آن بودمکرد که را محاصر یا قلعه
 . )١(به انجام گرفته استیسال قبل از والدت ابن قت ۱۲۱، یقمر یھجر ۹۲

. است یخیمشتمل بر اشتباھات واضح و روشن تار »ةوالسياس ةاإلمام«تاب ک -۹
و در آن آمده کند  می یت مستقل معرفیابوالعباس و سفاح را دو شخص. مثالً 

ت یرا به وال »نیام«د نخست پسرش مامون و سپس یه ھارون الرشکاست 
رجوع  »المعارف« یعنیبه یتاب ابن قتکما به  یوقت یول. دیخود بر گز یعھد

ه مولف که با آنچه کم ینیب یمرا در آن  یحیاطالعات موثق و صح، مینک یم

 . )٢(در تضاد است مالاکرده است کنقل  »اإلمامة والسياسة«

به در یه ابن قتکان آمده است یبه م ینیاور راکذ »ةوالسياس ةاإلمام«تاب کدر  -۱۰
م و ابن یمر یمانند اب، رده استکنقل ن آنانت از یروا یک یتب خود حتک

 . )٣(ریعف

به یتب ابن قتکه در کار رفته است کب ییرھایتعب» ةوالسياس ةاإلمام«تاب کدر  -۱۱

) ةوذكروا عن بعض املشيخ) (نإقال ثم (: مانند، استعمال نشده استاصًال 

 نیتر مک، بهیو اسلوب ابن قت کرھا با سبین گونه تعبی) اةحدثنا بعض املشيخ(
 . ر نشده استکذ ین عباراتیتب او چنکاز  یکچ یندارند و در ھ یمناسبت

اق و سباق و مرتبط یوند آن با سیالم و پکبه ارتباط » ةوالسياس ةاإلمام«مولف  -۱۲
ن را به اتمام یھنوز ا، کند می رکمطلب را ذ یک. کند نمی بودن مطالب توجه
  آنتا گردد  می و بعد به مطلب اول برشود  می منتقل یگرینرسانده به مطلب د

                                           
 . ھمان مرجع -١
 . ھمان مرجع -٢
 . ھمان مرجع -٣
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 کبا اسلوب و سب یمناسبت، در سخن یختگین از ھم گسیا، ان برساندیبه پا را
الم و حفظ ارتباط ما قبل با ما بعد را از کبه نظم در یابن قت، به نداردیابن قت
 . )١(ددان یمسخن خود  کاسلوب و سب یھدفھا

حال . کند می تیبزرگ مصر روا یاز دو تن از علما» ةوالسياس ةاإلمام«مولف  -۱۳
ننموده  یآن دو عالم بزرگوار استفاده علم و ازبه وارد مصر نشده یه ابن قتکآن

 . است
دگاه ید و ازا. برخوردار است یار ارزشمندیگاه بسینزد علما از جا بهیابن قت -۱۴

درباره او  یـ سلفباشد  می ینیو د یجزو علما ثقه و معتبر به لحاظ علم، علما

معتبر  یبه از علمایابن قت: یعنی )ةالسن هلأمن الثقات و ةابن قتيبكان (: دیگو یم

) در علم و علمهيف دينه و ةثقكان (: دیگو یمابن حزم . باشد می و ثقه اھل سنت
دگاه ابن حزم را یز دین یب بغدادیخط. برخوردار بود یه بلندین خود از پاید

به یابن قت«: دیگو یمه درباره او یمیعالمه ابن ت. به ستوده استیدرباره ابن قت
ابن  »مذاھب معروف اھل سنت است یدومدارد و او  یبا احمد و اسحاق نسبت

ه کھمان گونه . سخنور معروف و مشھور اھل سنت استب و یخط، بهیقت
گاه ین جاین از چنیو محقق علماه نزد ک یشخص. ب معتزله استیجاحظ خط

 ةاإلمام«مانند  یتابکه کاست  یا عقالنیآ، مند باشد بھره ییواال یعلم

رده و به که دار کخ را لیه تارکند کف یاشتباھات را تال و ازممل» ةوالسياس

 )٢(رده است؟!کمنسوب  ییناروا یھا بتنس ج رسول اللهرام کصحابه 
به اتفاق نظر وجود یابن قت یه درباره انتسابش بسوک یتابکدر ، ان ـ باالخرهیدر پا

ن مطلب یا، در آن »ختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية واملشبهةاإل«تاب ک یعنی، دارد
فر کرام متھم به کل طعن به صحابه یبه روافض را بدلیه ابن قتکده است یبه ثبت رس

رام است به او کطعن نسبت به صحابه  و ازه مملک یتابکآنگاه چگونه . رده استک
 . )٣(دشو یمنسبت داده 

                                           
 . ھمان مرجع -١
 . ھمان مرجع -٢
 . ۴۱۰بة ص یاللفظ البن قت یاالختالف ف -٣
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عه شدن) به موضوع ی(علت ش »ستبصارسباب اإلأ« عنوانتحت ، یجانیت یآقا

، ردهکمطرح  ینیبا اسلوب نو را  آن وگردد  می بر برکاختالف فاطمه با حضرت ابوب
 انصافلذا شخص عاقل و با . ه استین متفق علیقین مطلب نزد فریا« : .. .دسینو یم
ه ستم او را نسبت به کرده است ھر چند کاشتباه  جریانن یر در اکه ابوبکرد ید بپذیبا
ن فاجعه را یس علل و اسباب اکرا ھر یز. ده النساء فاطمه زھراء قبول نداشته باشدیس

ر که ابوبکشود  می او روشن رایند قطعًا بکسب اطالع که ابعاد آن یلک ازو ند ک یبررس
ه او ید علناورده است تا حضرت زھرا نتکب حضرت زھرا را یذکت و تیاذ، قصد آزار

اثبات  رایند و بکر استدالل یل و نصوص غدیاز دال »یعل«ش شوھررامون خالفت یپ
ه مورخان کن است یل ایاز جمله آن دال یکی، وجود دارد یل متعددیدال، ن مدعایا

 : اند ردهکن نقل یچن
ش یتا پسر عمو خواست یم آنان و از رفت یم انصارفاطمه زھرا در محافل و مجالس 

، ج دختر رسول الله یا: ندگفت یمدر جواب  انصاراما . نندکعت یرده و با او بک یاریرا 
ما ، آمد یمتو جلوتر نزد ما  یو پسر عمو شوھراگر . میا ردهکعت یر بکما قبًال با ابوب

حضرت . میداد یمح نیرا در برابر او ترج یسک یعنیم یردک یمبرابر ن یرا با و یسک
م و او را دفن ردک یمرھا اش  را در خانه ج ا رسول اللهیآ: فرمود یمرم الله وجھه ک یعل

دم؟ و حضرت زھرا یجنگ یم ومت و قدرت با مردمکرون رفته درباره حیم و بردک یمن
سته بود انجام داد و یه مناسب و شاک) آنچه را یابوالحسن (حضرت عل: گفت یم
مورد آنان را  وش خداوند جوابگو باشند و اید پیه باکآنچه را ، گران انجام دادندید

 . )١(محاسبه قرار خواھد داد
 : افتهیت یھدا یجانیت یبشنو ا

ه تنھا کست بلیه نبوده و نیسنت متفق علعه و اھل یان شین موضوع ھرگز میا -۱
حات الزم داده یعه صحبت دارد و در مباحث گذشته درباره آن توضینزد ش

 . شده است
ر که ابوبکرد ید بپذیبا انصافشخص عاقل و با «: یجانیت ین گفته آقایدرباره ا -۲

 . »ندکستم او را در حق فاطمه قبول نه کرده است ھر چند کاشتباه 
 

                                           
 . )۲۲۷-۲۲۸ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۳۸ت ص (یثم اھتد -١
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 : شود د عرضیبا
را  ج ت رسول اللهیوص سقیر صدکه حضرت ابوبکد یان گردیدر مباحث گذشته ب

راث یاز ما م یسک »ةال نورث ما تر�ناه صدق«اینکه  ه عبارت بود ازکبه اجرا در آورد 

 یف به جایظلم و ح ج ت رسول اللهین اجرا وصرایبناب، ه ما صدقه استکتر، برد یمن
، باشد جریانن یدر ا یارکا ستمیار کاگر خطا . شود نمی اشتباه ھم محسوب، خود

 یتوان میت شده تو یھدا یجانیت یا. رده استکت ین وصیبه ا امره کاست  یسک
ن یرم اسالم از چنکبوده است؟! رسول م ج ه خطا و ستم از طرف رسول اللهک ییبگو

ساالر زنان سرور و ، ه فاطمهکنیبه جز ا یجانیت یآقا. واالتر است ار باالتریبس ینسبت
 سرکبودن حضرت ابوب یر بر مخطیرا دا یلیچ دلیگر ھید، بھشت است و معصوم است

در ، ھمراه ندارد یلیچ دلیه ھکمحض او را  ین ادعایارائه نداده است و بطالن ا
ه و کرده بود چنان مضحکر که او ذک یل واھیدال. مباحث گذشته به اثبات رساندم

افتند! او  یل در شگفت ویآن دال یبزرگتران از سست ان قبل ازکودکه کخنده آور است 
آورده  ج بزرگ رسول الله یردن صحابکرا صرفًا به خاطر مطعون  یل واھین دالیا

ه در حق فاطمه اجحاف ک یسک: ادآور شومی یجانیت رایته را بکن نیم اخواھ یم. است
او را  ج رسول الله ند وکه با دختر ابوجھل ازدواج کرده و او را رنجاند و قصد داشت ک

ن یا بارهدگاه تو دریموقف و د، یجانیت یطالب بود ا یبن اب یاو امام عل، ردکمنع 
  .ست؟!یفاجعه چ

دادھا ین حوادث و رویس اکھر : دیگو یمش یھا ییگو اوهیدر ادامه  یجانیت یآقا -۳
ر قصد کابوب هکد دان یمقطعًا ، ندکدا یاطالع پھا  آن تمام ابعاد و ازد یرا استقراء نما

ه او ید علناور نتیرا داشته است تا فاطمه از نصوص غد لب فاطمهیذکآزار و ت، تیاذ

 . »ندکاستدالل  »عيل«، ششوھررامون خالفت پسر عمو و یپ
 : د عرض شودیبا

بعد از ، دیگو یمه خود کرا  یدروغ یجانیت یآقا، ن عقل و دانشین بر ایبه به و آفر
ت خود را توسط خودش یه او ماھکنیو غافل است از اکند  می قیتصد را  آن کیاند
از  را  جریانن یمن ا. ددھ یمو عقلش را در معرض علم ھمگان قرار کند  می ارکآش

آنچه  سرکه حضرت ابوبکمن روشن شد  رایردم و بک یابیو ارز یع جھات بررسیجم
اطاعت  ج رسول الله امر و ازبه حق انجام داده است چون ا، ه انجام داده استکرا 
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ن کاند ل رفتهین اقدام را پذیصحت ا سیرده است و تمام صحابه به اتفاق حضرت علک
مبدا  نیتر بزرگ و ازرده کن معامله انحراف یصد و ھشتاد درجه از ا یجانیت یآقا

رده کب فاطمه را یذکت و تیر قصد اذکابوب: دیگو یم، خالفت شده جریانوارد ، یورود
 ند!!؟کاستدالل  نتواندره یر و غینصوص غد و ازه ایفاطمه علچرا؟ تا ، است

سبحان . مردک یمذبح  را  آنمن ، بود یم یا بره یاگر جھل و نادان، خدا سوگندبه 
ر) یث غدیه درباره خالفت او نص (حدک یسکه کاست  یمدع یجانیت یآقا یالله! وقت

عت با یھاشم و سعد بن عباده ب یاز اصحاب و بن یادیوارده شده است و تعداد ز
ت یآنگاه قصد اذ، )١(ردندکعت ینه قھرًا با او بیاھل مد یحت اند ردهک کرا تر سرکابوب

ه یعل، ریث غدید از حدناوه فاطمه نتکنیدارد و چرا؟ به خاطر ا یلیردن فاطمه چه دلک
جا ک انسانن یعقل ا، م وقت نوشتندان یمن، ا للھول)؟! به خدا سوگندیند (کاو استدالل 

 .. .ند؟!کن ینیسنگ یدارد تا بر و یم عقلش را از خود دور، ا وقت نوشتنی؟ آرود یم
رام مردم کو او به جبر و اکردند  می ه او استداللیو علکردند  می صحابه مخالفت یوقت
(خداوند او را از شر  ا احتجاج فاطمه زھرایآ ین حالتیندر چ، داشت می عت وایب رایرا ب

د پاسخ یبا یجانیت ی؟! آقاگذاشت یم یبر و یریتاث، ریث غدیشما نجات دھد) با حد
ث یتا او با حدکند  می بیذکد و او را تدھ یم و ازارت یچگونه فاطمه را اذ سرکابوب، بدھد

خطاب به فاطمه  جریانن ینًا در ھمیه عکند و حال آنکر استدالل که ابوبید علناور نتیغد

فاطمه من از  یا« »؟؟ةمن سخطه وسخطك يا فاطم ذ باهللا تعاىلئعا إنا«: دیگو یم

ألدعون «: دیگو یمو فاطمه  »برم یم خدا پناه توبه یخداوند و ناخشنود یناخشنود

ا بخاطر یم چرا؟ آدان یمن .. .منک یمه تو دعا یدر ھر نماز عل »أصليها ةعليك يف كل صال
 را  نات عتیب: دیگو یمو کند  می هیرون رفته گریر بکعت؟! بعد حضرت ابوبیب ا بخاطریمال 

ن شخص در یه اکشما روشن شد  راین تناقص و تضاد؟! بید!!! تعجب است از اینکفسخ 
 : کند نمی در حق او صدق مالاکا قول شاعر ید! آریگ یمحال نوشتن چقدر از عقل فاصله 

 ثبات ضدين معاً يف حالإ
 

 يت من املحالأي أقبح ما 
 

 ب آنکه شخص مرتکھاست  ن دروغیگفتن دو مطلب متضاد در آن واحد از بدتر
 . شود می

                                           
 . )۲۲۴ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه -١
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: خواھم گفت، سمیبنو یجانیتاب تکدرباره  یقیه شرح و تعلکاگر من موفق شوم 
بزرگ اھل سنت مقدور  یعلما رایتاب صد در صد متضاد و متناقض است و بکن یا
 ما روشن رایب ین تضادھا وقتینند!! اکه یرا توجھا  تناقضن تضادھا و یه اکست ین

و . میع ابعاد آن اطالع داشته باشیرده از جمک دادھا را استقراین رویه اکشوند  می
ن بدخواه یا یھا ه حضرت زھرا از سفسطهکم ینکدا یپنان یه ما اطمکنیا رایب، تاب اوک

خود ادامه  یھا دروغاو و امثالش به . است یافکما  رایب، است کو امثال آن پا
ھا  آن انیسود به ضرر و ز یھا به جا ن دروغیا، هکنیبخشند تا ا یم ند و استمراردھ یم

 . ه التكالنعليومستعان ـلاواهللا . انجامد یم
ن متعدده در رایل و قیر بر وجود دالیدا یجانیت یآقا یدرباره ادعا، یآر -۴

قرار  و ازارت یو عمدًا فاطمه را مورد اذ ر قصداً که ابوبکن مطلب یخصوص ا
 یبعد آقا. ندکاستدالل  نتواندر که ابوبیر علیث غدیله حدیتا او بوس داد یم
 یبه ابن اب را  آن ورده کر کل ذیدل عنوانرا به  یخیتار جریان یک یجانیت

 . ددھ یمنسبت  خلفاخ الیبه در تارید در شرح نھج البالغه و ابن قتیالحد
 : شود د عرضیبا
تنھا نسبت . اصًال صحت ندارد. ن و ساخته پرداخته استیداستان دروغ یکن یا

، ستین یافکحجت بودن آن  رایب، ءخلفاخ الیا به تاریدادن آن به شرح نھج البالغه 
ح یمتن آن با ادله صح، ر نشده استکآن ذ رایب یچ سندیه ھکنین داستان عالوه بر ایا

گر ید یر با بعضیمغا یبعضآنکه  ات باطله دریعالوه بر روا خلفاخ الیرت دارد و تاریمغا
ن نسبت را در مباحث یست و بطالن ایح نیز صحیبه نینسبت دادن آن به ابن قت، است

حجت  تواند میه ما نیعل عنوانچ یاما شرح نھج البالغه به ھ. ماندیگذشته به اثبات رس
است و او در شرح آن  یمعتزلعه یه شکست بلیاز اھل سنت ن، را شارع آنیز. باشد

اھل سنت اسناد را جزو ، رده است و بر خالف آنکح را جمع یر صحیح و غیات صحیروا
، خواست یمھرچه  سکھر ، بود ینم را اگر صحت و سقم اسناد معتبریز، نددان یمن ید
ه کآن طور، دیالحد یابن اب، نیبر ا عالوه. عه استیوه عمل شیه شک ھمانطور. گفت یم
. ه شارح محض استکست بلیمورخ ن، ددان یمد و او را جزو مورخان یگو یم یجانیت

 یابن اب. ن قصه ھستیر با ایمغا، ه در شرح نھج البالغه ھستکآنچه ، نیعالوه بر ا

مرياث ـيف ال، ينمرأأبابكر كان يف  ةعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطموا «: دیگو یمد یالحد
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هو سهم ثالث ومنعها أبوبكر إياه أيضاً و مرأقد وجدت يف احلديث أهنا نازعت يف والنحله و

 . )١(»ذوي القريب
راث و یدر م یعنی، ز بودیر در دو چکه نزاع فاطمه با ابوبککنند  می مردم گمان

ر او را از آن منع که ابوبکم دان یمسوم  امر یکر را در کمن نزاع فاطمه با ابوب ینحله ول
 یحتکند  می رکث را ذیحد، دیالحد یاب بعد ابن. شاوندان استیسھم خو و آنرد ک

ت و رنجاندن فاطمه را یر بخاطر خالفت قصد اذکابوب: ندیگو یمه کرا  یسانکده یعق
  .. .دیگو یمو کند  می رده بود ردک

: ردک سوالاز من ، ز ھوش و صاحب فضل بودیه تکبن مھنا  یشخص به نام عل یک
: گفتم»رده بودند؟کبه فاطمه چه قصد  کر و عمر از ندادن فدکابوببه گمان تو «
، رده بودندکخالفت غصب  امررا در  یه حق علکآن دو : گفت ». نداشتند یقصد«
 دوازدهعه یلمان شکاز مت یکی: دیگو یمد یالحد یابن اب. مطلع نشود یعل، ندخواست یم

 کفد«: به او گفتم، کرد می یزندگل یمعروف بود و در بلده ن یبن تق یه به علک یامام
او . »ن قدر مھم نبودیشتر نبود و ایب، نیزم یمک ینخل و تعداد یبه جز تعداد یزیچ

ر و عمر کابوب. نخل ھست، وفهک یھا در آن به اندازه نخل، ار مھم بودیبس: به من گفت
فاطمه داده اگر به ، ندداد یمه احتمال کنیردند مگر بخاطر اکاز فاطمه منع ن را  آن

 یو روکند  می ادعا آنانخالفت با  امرت شده در یاز محصول و درآمد آن تقو یعل، شود
را یز. ز گرفتندیھاشم را از خمس ن یر بنیو سا یعل، حق فاطمه یجلو، ن اصلیھم

ف شده و خود را در برابر یضعاش  اراده، نداشته باشد یه مال و ثروتکتنگدست  انسان
سب معاش کاست به یومت و رکطلب ح ید و به جاپندار یمر و خوار یگران حقید
ه کاست  یمارین بیا. اند داده یجا شانیھا دلرا در  یزینان چه چین ایبب. دپرداز یم

 یل شدنیخ ھرگز زاراساما اعتقادات ، شوند می لیاخالق و خصلتھا زا، عالج ندارد
 . )٢(ستندین

به  یو، یآر، رده استک یادآوری یشتریب د مطالبیالحد یابن اب، نیعالوه بر ا
 بر و عمرکابوب آنانن یه نخستککند  می صحابه دفاع و ازد دھ یمشبھات پاسخ 

ر کرا ذ یاتین فصل روایبدان ما در ا«: دیگو یمن ید) چنیالحد یاو (ابن اب. ھستند

                                           
 . ۸۶ص  ۴شرح نھج البالغة ج -١
 . )۸۸ص ( ۴شرح نھج البالغة ج -٢
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احمد بن ه کچه را آن و. اند ردهکت یرا رواھا  آن ن ثقهیاوث و رایه رجال حدکم ینک یم
ان یرا بھا  آن ردهکر کذ، تاب خودکن است در یثقه و ام یه راوک، یھروز جیعبدالعز

، اند ردهکر کتب خود ذکدر ھا  آن ون ازیعه و اخباریه رجال شکاما آنچه را ، مینک یم
 و ازرده کان ینمونه ب عنوانعه را به یات شیاز روا یکیسپس او . مینک یمبدان توجه ن
ر و عمر به فاطمه کابوب: ندیگو یمن یعه چنیش: دیگو یمچه  چنان. کند می صحابه دفاع

ترحم  یاب عمر بر ویغ ر درکابوب«. اند به او گفته یزیتند و تھای  حرف، ردهکاھانت 
ه فاطمه ک یل داد ھنگامینوشته به او تحو، یبه و کفد یر بر واگذاریدا یا نامه، ردهک
فاطمه او را منع . ستاند ینامه را قھرًا از و، دیرا د یعمر و، خارج شود خواست یم
ه کنیگرفت و بعد از ا ینه فاطمه را مورد ضرب قرار داده و نامه را از ویعمر س، ردک

رد و که عمر دعا یفاطمه عل. ن بردیب و ازسوزاند  را  آنآب دھان انداخت ، آن نامه یرو
است  ین تھمتیا ». یردکاره ه نامه مرا پکند ھمان گونه کم تو را پاره کخدا ش: گفت

ن باالتر است و عمر خدا یو منزلت صحابه از ا اند ردهکت نیروا را  آنث یحد یه علماک
ن یاز ا یبخش، عهیش. کرد می تیشناخت و رعا یم نیش از ایترس بود و حق خدا را ب

  آن ورده کد سپس شعر را نقل یالحد یاب. به صورت نظم و شعر در آورده است راداستان
عه بر سادات و سردار یه از جانب شکن فاجعه را یا: دیگو یمو کند  می یابیارز را

. دینکبه دقت نگاه شود  می وارد و انصارر و عمر) و به بزرگان مھاجر ک(ابوب مسلمانان
نه کیه کھمان گونه ، اھدک ینم آنان را یگاه واالیمنزلت و جا، عهیات شکن گونه حریا

نوشتند  یزین آمیامبران گذشته مطالب توھیعت پیه شریعل یسانکحاسدان و ، توزان
ا ین انبیه دکدشمنان بود  یباینازھای  تکن حریم نشد به خاطر اک یزیا چیاما از انب

ت یخردمندان و صاحبان عقل محبوب یھا دلو با سرعت در  شد یمگذشته گسترده تر 
 . )١(گذاشت یخود را بر جا

رام رسول کدرباره اصحاب  یو معتزل یعید شیالحد یدگاه ابن ابین بود دیا، یآر
خود قرار داده  رایب کیردن صحابه مستمسکمطعون  رایدگاه او را بید یجانیت .جالله

خردمندان! بعد از  یا: میگو یممن  یول. رده استکه او صحابه را طعن کد پندار یم
 .گر وجود ندارد؟!ید یزیچ، یحق بجز گمراھ

 

                                           
 . ۸۸ص ۴شرح نھج البالغة ج -١
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  سرکدانشمند درباره حضرت ابوب یکبا  یجانیت یبر گفتگو ینقد
ن یا. انجام داده است ییعالم اھل سنت گفتگو یکه با کاست  یمدع یجانیت یآقا

به ، در نظر گرفته را  آنات مھم کن یاست ول یار طوالنیتاب او بسکگفتگو در 
 یک و ازن گفتگیاو در ا. مدھ یمپاسخ  بر و عمرکاو در حق حضرت ابوبھای  طعنه

 استدالل بر و عمرکه ابوبیعل، در موطا آورده است را  آن که امام مالکث یحد
را  یو بخار کامام مال یتاب موطاکمن بال فاصله به خانه رفته و «: دیگو یمو کند  می

خود ، واداشته است کن شیه مرا به اک یسکجناب! : ردمکاو آوردم و عرض  رایب
: ت شده استین روایو در آن چن، ردمکش باز رایتاب موطا را بکاست و  جرمکرسول ا
 »خواھم داد یگواھ شاندر حق، نانیا«: احد فرمود یشھدا بارهدر جرمکرسول ا

، آنانمانند اسالم ، م؟ مایستین آنانمگر ما برادران ، رسول خدا یا: گفت سرکابوب
من  یول، یآر: فرمود ج رمکرسول ا. میا ردهکجھاد ، آنانم و مانند جھاد یا هاسالم آورد

و . ردکه یرد و گرکه یر گرکرد؟! حضرت ابوبکد یه بعد از من شما چه خواھکم دان یمن
ه آن عالم و کنیبعد از ا: دیگو یم یجانیت »م ماند؟یما بعد از تو زنده خواھ«: بعد گفت

گر نگاه یدیک یر شده بسویمتغ شانیھا چھره، ردندکث را قرائت ین در جلسه حدیحاضر
ان داد و کش را تیه ابروھاکنیاو جز ا یه آن عالم پاسخ بدھد ولکمنتظر بودند ، ردندک

لْامً)!!(: نداد و گفت شاناز خود ن یس العملکچ عیگر ھید، ردکتعجب  دْينِ عِ بِّ زِ  . )١(رَ
 : شود می عرض

ث مرسل نزد یو حد، منقطع استن موطا مرسل و یاوث نزد تمام راین حدیا -۱
ط رایو ش، آن مجھول یرا راویز. مردود است یث و فقھایعلما حد رجمھو

و احمد در قول معروف و  کمال، فهینزد ابوحن یول. صحت مفقود است
 . حجت استاش  راجح

وارونه  کطبق فھم و در یجانیت یه آقاکر آن است یغ، ثیر حدیشرح و تفس -۲

ن یا »الء أشهد عليهمؤه« ج قول رسول الله یرا معنیز. رده استکان یخود ب

 یدر راه الله گواھ آنانفاق ناو، ایمانمن به : دیگو یم شه رسول اللهکاست 
: گفت سرکحضرت ابوب، ن مطلب را فرمودیا ج رسول الله یم ـ وقتدھ یم

                                           
 . )۲۱۱ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۲۸-۱۲۹ت ص (یثم اھتد -١



 بلکه گمراه شدی     ٢٥٨

م و یاسالم آورد آنانمانند اسالم ، میستین آنانرسول خدا مگر ما برادران  یا«
 آنانشما مانند ، یآر: فرمود ج رمکم؟ رسول ایردکجھاد  آنانمانند جھاد 

ه بعد کم دان یممن ن یعنی، )حتدثونلكن ال أدري ماو(د یجاھد ھستمسلمان و م

ه با کرد بلکن سوالدر مورد خود  سرکرد؟ حضرت ابوبکد یاز من چه خواھ
غه جمع جواب داد و یز با صین ج رسول خدا، ردک سوال یغه جمع از ویص

چون مشخص است . رخ خواھد داد یچه اتفاقات یه بعد از وکد دان یمن: فرمود
ه بعد از وفات او چه ک دانست یمب نداشت و نیعلم غ ج رمکه رسول اک

ۡملُِك ِ�َۡفِ�  قُل﴿: دیگو یمن باره یدر ا قرآن. ش خواھد آمدیپ یحوادث
َ
ٓ أ َّ�

ا إِ�َّ َما َشآَء  ۚ ٱَ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ ُ ۡعلَُم  �َّ
َ
َوَما  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ

 َ�ِ ۚ ٱَمسَّ وُٓء ستم ینفع و ضرر خود ن کمن مال: بگو !امبریپ یا« .]١٨٨األعراف: [ ﴾لسُّ
را ھا  یر و خوبیھمه خ، مدانست یمب یاگر غ. ه خداوند خواسته باشدکمگر آنچه را 

به  سرکحضرت ابوب. »شد یممتوجه من ن یانیچ زیم و ھردک یمخودم جمع  رایب
 یوت اعلکبه مل یکنزد ی ندهیآدر  ج رمکه رسول اک دانست یمرا یه افتاد زیگر

ه از کھمان گونه . سرکه ابوبیل گرین بود دلیجدا خواھد شد ا آنان و ازوسته یپ

 یا، هکنیا: یعنی نا لكائنون بعدك؟)ئ(أ دیآ یمر گفته بود بر که ابوبک یا هجمل
ه کرد که نین گریاو به خاطر ا، یماند؟ آرم یرسول خدا ما بعد از تو زنده خواھ

 .ش خواھد آمد!!یپ یچه حوادث ج ه بعد از رسول اللهدانست یم
 یھا دروغو ھا  هخواست، شاترایبر گ یات مبتنیر آیاگر فھم نصوص و تفس -۳

تر از استدالل  ین به مراتب قویقمستشراستدالل و استناد ، بود یم ارزش یب
 رایتاب الله و سنت رسول الله بکن حالت طعن به یاست و در ا یجانیت یآقا

، تاب خودکه او در کنیا آور شگفت. رفت یمحجت به شمار  یجانیمانند ت یابلھ
م و متشابه کدر آن مح. تاب الله خاموش و محتمل چند وجه استک«: دیگو یم

 قرآنر ین در علم طبق تعبیخراسبه ، رجوع، ح آنیفھم صح رایوجود دارد و ب
 . )١(»است یضرور یر نبویت طبق تفسیھل بو به ا

                                           
 یآقا ییگو ت تناقضیام تا نھا ردهکمن بدان جھت استدالل  یجمله باطل است ولن ید ایبدون ترد -١

 . نمکار کرا آش یجانیت
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؟ و بر فرض یردکت مراجعه یث به اھل بین حدیر ایا تو در تفسیآ، یجانیت یآقا
رده ک کث را درست دریحد ی؟ تا معنیردکن در علم مراجعه یخراسبه ، فیضع ایمان

ا ی: میگو یممن ، ت شده استیث از طرق اھل سنت رواین حدیا: ییگو یماگر . یباش
ن و شروح اھل کات اھل سنت مراجعت یر آن به آراء و نظریا در تفسین و ک کتر را  آن

 : ن قراراندیسنت از ا
م دان یمالزم . اند ردهکر یرا شرح و تفس کموطا امام مال یاز علما یادیتعداد ز -۴

 . محترم شرح دھم خوانندگان رایث بین حدیرامون ایپآنان را  دگاه و شروحید

تن و  آنانه کم دھ یم یگواھ یعنی »الء أشهد عليهمؤه .. .«: دیگو یم ی(الف) زرقان

س قیر صدک( ابوب اند ردهکرده و فرزندان خود را رھا کجان خود را در راه خدا نثار 
م و یاسالم آورد آنانمانند اسالم . میستین آنانمگر ما برادران ، رسول خدا یا: گفت

 ج رمکاست؟ رسول اھا  آن مختص یلیتو بنابر چه دل یم؟) گواھیردکجھاد  آنانمانند 
د یه بعد از من چه خواھکم دان یممن ن ید (ولیھست آنانشما برادران ، یآر: فرمود

به . ردکه یار گریبس سرکحضرت ابوب. ردمک آنانخودم را مختص  یرد لذا من گواھک

نا ئأ(: بعد گفت. برد یمرنج ، یکنزد ی ندهیدر آ ج رمکه از فراق رسول اکنیخاطر ا

. تاسف بود رایب، ن استفھامیبعد از تو؟ ا، م بودیما موجود خواھ: یعنی لكائنون بعدك؟)

ه رسول الله خبر داده کنیبعد از ا، سرکحضرت ابوب رایب یقیحق یرا استفھام به معنیز
 . )١(نداشت یو مفھوم یمعن. بود

 ایماندرباره : یعنی. »عليهمأشهد «: قوله یو معن : .. .دیگو یم(ب) ابن عبدالبر 
ل یر و تبدییو سالم از ھر گونه تغ، و بزرگ کاز گناھان خطرنا آنانح و سالم یصح

 یگواھ، ا استیسالم از تنافس در امور دن آنان ایمانه کنیم و درباره ادھ یم یگواھ
ه ک یاز اصحاب و یسانکه یلکشھداء أحد و ، هکنیث اشاره دارد به این حدیا. مدھ یم

ه بعد از رسول ک ج ان اصحاب رسول اللهیـ والله اعلم ـ اما در م اند هستیز یقبل از و
ب به اتفاق یت قریثرکھستند ـ ا بر و عمرکابوب آنانن یافضل تر، اند هستیز ج الله

ن صحابه به یه افضل ترکن باورند یاز علما بر ا یریثکعده . ن باورندیاسالم بر ا یعلما
 اما بعد از اند ردهکفوت  جه قبل از رسول اللهکھستند  یآنانطور مطلق و بدون استثنا 

                                           
 . )۴۹-۵۰ص ( ۳ج کعلی موطأ اإلمام مال یشرح الزرقان -١
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 . )١(ھستند، بر و عمرکابوب، ھا آن

ت شده یت به طرق متعدد رواین روایا »ءالؤشهيد هل انأوأشهد  ناأ«: دیگو یمبعد 
، م بن نافعکح: ن استیچنھا  آن از یکیه کرده کر کات را ذیچند روا، بعد. است
از اصحاب رسول  یاز بعض ینصارر االیوب بن بشیاز ا، یب از زھریاز شع، مانیابوال
ف یمنبر تشر یرون آمد و باالیاز خانه ب یروز ج رمکرسول ا: هککند  می تیروا جالله
. ردکزش امرشھداء احد طلب  رایه بکن بود یا، ه به زبان آوردک ین سخنینخست. برد

ه نزد کان آنچه یا و میان دنیار داده شد میاخت، از بندگان الله یا بنده: بعد فرمود
ر کحضرت ابوب. ار نمودیاخت، ه نزد پروردگارش بودکچه را آن وا، پروردگارش بود

به  سرکابوبلذا حضرت . است ج رمکخود رسول ا، ه آن بندهکرد ک کدر سقیصد
رون به یه از بک ییتمام درھا: و گفت. نکشتاب ن: فرمود ج رمکرسول ا. ه افتادیگر

را سراغ  یسکرا من یز. سرکه حضرت ابوبازوبسته شوند به جز در، شوند می مسجد باز
 . )٢(شتر منت گذاشته باشدیبر من ب سرکه در رفاقت و صحبت از ابوبکندارم 

ر درباره گفته کابوب«: دیگو یمرون آورده یپس خورده خود را ب یجانیت یبعد آقا
  .!یشگفت یاداشت؟ و کش. ج رمکرسول ا

ما ، رسول خدا یا«: سرکن گفته حضرت ابوبیا ...«: دیگو یم ی(ج) امام باج
از  »ست؟ین آنانجھاد و اسالم ما مانند جھاد و اسالم ، میستیبرادران شھداء احد ن

ه سھم خود کند شد یمکه شھداء احد مختص به حکد یرا دیز. جھت اشفاق و ترحم بود
ه در صحبت او ک یسانک ی هیلکسھم کرد  می رکو ف دانست یم آنانشتر از سھم یرا ب

ه است و در یه اساس و پاک ایمانعمل ما در : لذا گفت. باشد یمساو، ) بودندجامبری(پ
 یما گواھ رایا شما بیآ، بود آنانو جھاد  ایمانن عمل است مانند یه آخرکجھاد 

م دان یماما ن، یآر: فرمود ج رمکد؟ رسول ایدھ یم یگواھ آنان رایه بکد آنطوریدھ یم
ه حضرت که مخاطب ھر چند کن باورند یبر ا یبرخ. ه بعد از من چه رخ خواھد دادک

ه ک دانست یمن ج رمکه رسول اک یآنان. اند گرانیمنظور از آن د یاست ول سرکابوب
خود ، سرکدرباره ابوب. خواھند مرد یچه خواھد شد و در چه حالت آنانسرنوشت 

                                           
 . )۲۲۸ص ( ۲۱د البن عبدالبر جیواألسان یالموطأ من المعان ید لما فیالتمھ -١
 . )۲۳۰ص ( ۲۱ھمان منبع ج -٢
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 یبھشت رایب ج رمکاھل بھشت است و رسول ا و ازه اکرده بود کاعالم  ج رمکرسول ا
 یت خود را از ویه خداوند رضاک دانست یم ج د و رسول اللهدھ یم یبودن او گواھ

را به  سوالو ، ردک سوالر عام یبا تعب سرکه حضرت ابوبک یوقت یول. رده استکاعالم 
با توجه  ج امبریان شد و پیغه عام بیز به صین ج اللهجواب رسول ، ردکخود مختص ن

احداث  ج امبریه بعد از پک یسانکاو را از ، جریاندر گذشته و بعد از آن  یبه اعمال و
 . استثنا نموده او را به پاداش بزرگ نزد پروردگارش خبر داده است، کنند می نیالد یف

: هکنیا وآنز وجود دارد یگر نیه دیتوج یکدگاه من یاز د: دیگو یم، دیابو الول یقاض

خدا و  رایب آنانه منجر به قتل ک آنانآنچه از اعمال جھاد : یعنی »الء أشهد عليهمؤه«
ه در روز احد حاضر ک یسانک رایل بین دلیردم و به ھمکرا مشاھده ، دیدر راه او گرد

شدگان در آن روز شته که از ک یسانک رایردند و جان سالم بدر بردند و بکقتال ، بودند

طلحه ، یعل: م) ماننددھ یم یگواھ آنان رای(من ب »شهيد هلم إنا«: نفرمود، افضل بودند
رده و به که جھاد ک یسانکم را اختصاص داد به کن حیه اکره بلیطلحه و غ یو اب

دري ما أولكن ال  بىل«: رکحضرت ابوب رایب ج و قول رسول الله. اند دهیشھادت رس

ه متضاد با ک یده و حدوثیمنظور از آن پد، است ین معنیمحمول بر ھم »حتدثون بعدي
 یلذا معن. تسعت مقصود ایه تمام اعمال موافق و مخالف شرکست بلین، عت باشدیشر

ه بعد از کرا  یاعمال: یعنی علم ما تعملون بعدي)أال : يأ( »دري ما حتدثون بعديأال «
 یم گواھتوان میلذا من بدان عمل ن. من شاھد آن نخواھم بود، دیدھ یممن انجام 

 ید ولیرو یما یسته از دنیو شا یکه شما با اعمال نکم دان یمه من کھر چند . بدھم
د یز یو فالنکند  می در فالن منطقه جھاد یه فالنکمن بطور مشخص گفته نشده  رایب

. ردمکشته شدگان احد را مشاھده که کآنطور، شود می شتهکله عمر یا بوسید شک یمرا 
ه در مورد ک یا بدھم به گونه یم گواھتوان میات اعمال شما نیلذا درباره اعمال و جزئ

شما بنابر  یاگر چه در مورد اعمال اجمال. مدھ یم یات اعمال شھداء احد گواھیجزئ
ن یتمام صحابه مخاطب ا، هین توجرایبناب. بدھم یم گواھتوان می، و اعالم خداوند یوح

 ىفبك«ن جمله یقرار خواھند گرفت و ا »دري ما حتدثون بعديأال « ج قول رسول الله

تا  سرکه حضرت ابوبکن است یاش ا یمعن. »أئنا لكائنون بعدك: ثم قال ىبوبكر ثم بكأ
، ردکن جمله ظاھر یردنش را با اکه یگر یرد و معنکرار کرا تاش  هیرد و گرکه یر گرید
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 سرکحضرت ابوب یعنی »م ماند؟یخواھ ا بعد از تو ما زندهیآ« »أئنا لكائنون بعدك«
فقدان  و از ج تنھا ماندن خود بدون رسول الله و از ج د از فراق رسول اللهیترس یم
ه به خاطر کحضرت حق بر امت  یھا فقدان نعمت و ازحضرت  آن ات وجودکر و بریخ

 . شد یمت یبه امت عنا ج رمکوجود رسول ا
 یت جھل آقایت از نھایاکه حکث یحدن یدرباره ا یدگاه علماین بود دیا، یآر

 . دارد ج رسول الله یث و برداشت بد او در حق اصحاب گرامینسبت به حد یجانیت
ه در حق او کبود  یسکن ینخست ج رمکچون رسول ا«: یجانین گفته تیاما درباره ا

نده یر در آکه ابوبک دانست یمن ج را رسول اللهیز. او گواه نشد رایداشت و ب کش
 : د عرض شودیبا )١(». خواھد زد یدست به چه اعمال یکنزد

ال «از  ج ه منظور رسول اللهکد یروشن گرد مالاکگذشته  یھا صحبتدر اثنا  -۱

لمات تمام کن یبا ا ج امبریپ، نبوده است سرکحضرت ابوب »دري ما حتدثون بعديأ
 . صحابه را مخاطب قرار داده است

ه کو قطعًا معلوم است ، شود نمی لیزا کله شین بوسیقیه کاز مسلمات است  -۲
. داده است یگواھ سرکبودن حضرت ابوب یبه بھشت، تین روایدر چند ج رمکرسول ا

 لشهیر از حضرت عایبکدر ال یو طبران یه امام ترمذکن است یات ایاز آن روا یکی
أنت عتيق اهللا من : فقال ج رسول اهللا دخل ىلع سباب�رأإن : قالت«. اند ردهکنقل 
خطاب  ج رمکرسول ا، نزد رسول الله حضور به ھم رساند سرکحضرت ابوب« )٢(»انلار
ه کث یحد یکاز  یدر بخش .»یخداوند از دوزخ ھست ی شده و ازادت«: فرمود یبه و

فجاء «، ن آمده استیچن، رده استکت یروا یاشعر یاز حضرت ابوموس یامام بخار

ذهبت  مث، رسلك فقلت ىلع، بو��رأ: فقلت من هذا؟ فقال، فدفع ابلاب سبو��رأ
قلت  حىت، فاقبلت، ةائذن و�رشه باجلن: فقال، ذنأبو��ر �ستأهذا  !يا رسول اهللا: فقلت

. آمد و در را زد سرکحضرت ابوب«: »ةرسول اهللا يبرشك باجلندخل وا: يب ب�رأل

                                           
 . )۲۱۲ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه. )۱۲۹ت ص (یثم اھتد -١
ح ی) و صح۷-۱۰برقم ( ۱ر جیبکال یف ی) والطبران۳۶۷۹تاب المناقب برقم (ک یسنن ترمذ -٢

 . )۲۹۰۵( یترمذ
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رفتم و عرض  ج بعد نزد رسول الله، نکعجله ن: گفتم، »رکابوب«: شما؟ گفت: دمیپرس
او را «: رم فرمودکرسول ا. دخواھ یماز شما اجازت ، ر منتظر ورود استکابوب: ردمک

رسول : گفتم سرکرفتم و به ابوب. بودنش بشارت بده و بگذار تا وارد شود یبھشت بارهدر
بودنت بشارت  یتو را به بھشت، ن حالیرده و در عکبا وارد شدن تو موافقت  ج رمکا
 . )١(ددھ یم

در  سرکابوب«: فرمود ج رمکه رسول اکرده کاز عبدالرحمن بن عوف نقل  یترمذ
ن نقل یچن سطالب یبن اب یاز حضرت عل یگر امام ترمذیت دیالخ در روا .. .بھشت است

 رمکرسول ا. ندآمد یماز جلو  بر و عمرکابوب، بودم ج ھمراه رسول الله«: رده استک
انه سن به ی) سرداران مردان مبو عمرر ک) فرمود؟ آن دو (ابوبیخطاب به من (عل ج

 . )٢(اطالع نده آنانن مطلب را به یتو ا یعل یا، اما. امبران در بھشت ھستندیاستثنا پ
 ۴۰ه یرده است در آکر ثابت کابوب رایرا ب ج رمکخداوند متعال صحبت رسول ا

هُ  إِ�َّ ﴿: دیفرما یم توبهسوره  وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱتَنُ�ُ ۡخرََجُه  �َّ
َ
ِينَ ٱإِۡذ أ  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُرواْ ثَاِ�َ  �َّ

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  َّ�  ۖ اگر شما «: یعنی .]٤٠التوبة: [ ﴾َمَعَنا
 وردند کرون یرا ب یفار وکه ک یرد آن ھنگامک کمکرا  یخداوند و، دینکن کمکرا  یو

ر کار غارش ـ حضرت ابوبیه داخل غار شدند و به ک ین دو نفر بود وقتیدوم، جحضرت  آن
حضرت  یلت و برتریت از فضیاکح. »خدا با ماست، ن مباشیغمگ: ـ گفت سقیصد
ن یرا تنھا او در ایز. منفرد است ین فضل و برتریدر ا سرکحضرت ابوب. دارد سرکابوب

نه ییان بن عیسف. )٣(رده استک یپاسدار یو و ازرده ک یرا ھمراھ ج سفر رسول الله
 سرکامبر خود به جز حضرت ابوبیخداوند درباره پ: فرموده است، هین آیبا استدالل به ا

ن باور یگران بر اینه و ھم دییابن ع. تمام بندگانش را مورد عتاب قرار داده است
را او یز. افر استکاو ، ر شودکرا من سرکبودن حضرت ابوب یس صحابکھر ، ھستند

 . )٤(رده استکب یذکت را  قرآن

                                           
 . ۳) ج۳۴۷۱تاب فضائل الصحابة برقم (ک یح بخاریصح -١
 . )۳۶۶۵تاب المناقب برقم (ک یسنن ترمذ -٢
 . ۱۲ص ۷ج یفتح البار -٣
 . )۳۸۱ص ( ۸ھاج السنة جمن -٤
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حضرت  رایب قرآنو نصوص  ج رمکه از زبان رسول اکل ین فضایبعد از ھمه ا
 کش سرکابوب بارهدر ج رمکه رسول اکاست  یمدع یجانیت یآقا، آمده است سرکابوب

، تاب و سنتکل گذشته از یاز خالل دال، دیھر طالب حق قطعًا و بدون ترد یداشت ول
داده است و درباره  یگواھ سرکبودن حضرت ابوب یبه بھشت ج رمکه رسول اکد دان یم
 سرکد درباره حضرت ابوبیو ترد کش، د نداشته است و گر نهیو ترد کچ گونه شیھ یو

ن تضاد و یاز چن ج و رسول اللهشود  می ج منجر به تناقص در اقوال رسول الله
 . است کمبرا و پا یتناقض
من روشن  رایقت بیه تا حقکنیحق با من است درباره ا ...«: دیگو یم یجانیت یآقا
ث متناقض با تمام ین دو حدیه اکاست  یھینم و بدکن یرا برتر و بھتر معرف یسکنشده 

ن دو یرا ایز. کنند می ھا را باطل وآن، ر و عمر ھستندکلت ابوبیث وارده در باب فضیاحاد
. نیل و دروغیث فضایرسند تا احاد یم تر به نظر یند و عقالنتر یکنزدت یث با واقعیحد

نداد و  یر گواھکحضرت ابوب رایب ج رمکرسول ا: چگونه؟ گفتم: ردندک سوالن یحاضر

ن را به یا قرآناست و  ین جور گفتن عقالنیا! »دري ماذا حتدثون بعديأإن� ال «: گفت

. ل شدندیتبد جه صحابه بعد از رسول اللهکد دھ یم یخ گواھیاثبات رسانده است و تار
ل شده و فاطمه را به خشم در آورده بود و یرا تبدیرده زکه ین خاطر گریر به ھمکابوب

 یبشر، اشک یا، کرد می مان بود و آرزویپش، ه قبل از وفاتکچنان عوض شده بود 
فرموده  ج امبریپ: ندیگو یمو کنند  می تیر رواکلت ابوبیه در باب فضک یثیحد، بودم ینم

امت من با  ایماناگر « »يب ب�رأ يمانإيب ب�ر لرجح أ يمانإأميت ب يمانإلو وزن «: است
ن کمم. است یر عقالنیباطل و غ »چربد یم رکابوب ایمان، سه شودیر مقاکابوب ایمان

را عبادت  ھا بترده است و ک یسپر که چھل سال از عمرش را در شرک یست شخصین
، ایاول، ان امتیه در مک یدر حال. از تمام امت باالتر باشد ایماناز لحاظ . رده استک

ر با کابوب. وجود دارند. اند ردهک یه تمام عمر را در جھاد سپرکو امامان ، شھداء، صالحان
ان عمر خود یاو در پا، داشت یم ث صحتین حدیدارد؟ اگر ا یث چه مناسبتین حدیا

، لفاطمه، بود یم تمام امت ایمانبرتر از ، او ایماناگر . کرد نمی بشر نبودن را یآرزو
 . )١(ردک یمه او دعا نیو در ھر نماز علکرد  نمی خشم یبر و ناوسردار بان

                                           
 . )۲۱۳ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه. )۱۲۹-۱۳۰ت ص (یثم اھتد -١
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ر کلت ابوبیث وارده در باب فضیث تمام احادین دو حدیا«: هک یجانین گفته تیا -۱
ه کن و مضحیترآور  شگفتاز  »ھستندھا  آن رده متضاد و مبطلک یو عمر را نف

حه به یث صحیه در ابطال احادکست ی! اصًال معلوم ن. او است یھا گفتهن یتر
ه ک یثیحد، ه قبًال گفته بودمکھمانطوررده است؟ و کاستناد  یبعچه مبدا و من

ن یدر ع. مرسل است، مستند و مستدل خود قرار داده است را  آن یجانیخود ت
گر از ید یدر جا یوچه  چنان، ددان یمف یث مرسل را ضعیه او حدکحال 

يا أهيا الناس إين تركت «: کند می ر استداللیث زیه اھل سنت از حدیتابش علک

ث یو در آنجا حد »فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي

كتاب اهللا «د و دان یمف یضع یثیحد، ل مرسل بودنیرا به دل »سنتيكتاب اهللا و«

ت یھدا .. .آنگاه«تاب که یاو در حاش. ددھ یمح یرا در برابر آن ترج »عرتيتو
و ابن ، یترمذ، ینسائ، مسلم: دیگو یمو کند  می ) اضافه۲۵۳-۲۵۴ص ( »شدم

 »سنتي«لفظ  یول اند دهآور »عرتيت وكتاب اهللا«، ور را به لفظکث مذیحد، ماجه
 را  آنبن انس در موطا  کاز صحاح سته وارد نشده است و تنھا مال یکچ یدر ھ

) و !!رده است (!کنقل  را  آن »مرسل«آورده است و به صورت  »سنتي«به لفظ 
نقل  کاز مال را  آنبه صورت مرسل ، ابن ھشام، یھا مانند طبر یبعد از آن بعض

 . )١(اند ردهک

، ینک یم یل مرسل بودن نفیرا به دل »سنتيكتاب اهللا و«ث یه حدکتو ، یجانیت یآقا
ل ساده ی؟! دلینک یمث مرسل استدالل یحد حه چگونه ازیث صحینون در رد احادکا

 خوانندگان رایز خود را بیگناه آم ین و بازیدروغ انصافت ید ماھخواھ یماو ، است
  .ت!ین ھداین بر ایآفر. ندکار کمحترم آش

ل او یه مطابق با مک یثیاثبات احاد رایب یجانیت یه آقاک دیآ یمن بر یچن ...-۲
ل یه فضاک یثیاحاد یاست ول مند بھره یریچشمگ یاز شجاعت علم، ھستند
ه از لحاظ متن و کرا ندارد  ین شجاعت علمیاو ا، کنند می را ثابت شصحابه

بر ، چ گونه مقدمهیلذا بدون ھ، قرار دھد یرا مورد نقد و بررسھا  آن سند
. ن سند را داشته باشندیتر حیصحھا  آن هکباطله ھر چند  یثیم به احادیگرد یم

                                           
 . ردکم یث صحبت خواھین حدیدرباره صحت ا یبزود -١
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، اند باطل، ھستند سرکلت حضرت ابوبیه در باب فضکث یاحادمام تاگر ، یآر
حضرت  یتقوا، لتیه شھادت خداوند درباره فضکن است یگمانم بر ا یول

باطل نباشد!؟ و شھادت خداوند نسبت ، ج و صحبت او با رسول الله سرکابوب
ث وارده در باب یه احادکن است یمستلزم ا سرکتقوا و صحبت ابوب، به فضل

ه خداوند ک یسکرا یز، باشند یح و عقالنیصح مالاک سرکرت ابوبلت حضیفض
او  کیصد در صد به تقوا و پا جامبریپ، او سخن گفته است کیتقوا و پا بارهدر

 . ز سخن گفته استین

أ� «: ر شھادت نداد و گفتکابوب رایب ج رسول الله«: هک یجانیت ی گفتهن یا -۳
انجام  ییارھاکم شما بعد از من چه دان یممن ن »ال أدري ماذا حتدثون بعدي؟

 د داد؟ یخواھ
 : شود می عرض

داد  یگواھ سرکحضرت ابوب رایث بین حدیدر ا ج ه رسول اللهکبل، ستین نیچن
مگر ما برادران شھداء أحد ، رسول خدا یا: دیپرس یاز و سرکه حضرت ابوبک یوقت

 الخ  .. .م؟یستین
. سرکحضرت ابوب رایبود ب ج رسول اللهن شھادت یا، یآر: فرمود ج رسول الله

ه به یل الرویسب ینده را علیحوادث آ: فرمود کبه صورت استدرا ج بعد رسول الله یول
ندادن رسول  یگواھ، جمله از لحاظ بالغت، اقین سیعالوه بر ا، ددان یمطور مشخص ن

ل و چگونه یبنابر چه دل یجانیت یآقا. کند نمی تاییدرا  سرکحضرت ابوب رایب ج الله
را به  یو چگونه و »نداد یگواھ سرکدر حق حضرت ابوب ج رسول الله«: دیگو یم

غه یبه ص سرکحضرت ابوب رایب ج غه جمع مخاطب قرار داد؟ خطاب رسول اللهیص
غه جمع یرا به ص ج ز رسول اللهین سرکه خود حضرت ابوبکن بود یجمع به خاطر ا

رده بود و تنھا از حال خود کرا مطرح  سوالغه عام یمورد خطاب قرار داده بود و به ص
ه کن است یثر اکا حد. غه عموم و شمول بودیز به صیلذا جواب ن. رده بودکن سوال

ه حضرت کم یدان یمن بوده است و ھمه ما قطعًا یز جزو مخاطبین سرکحضرت ابوب
ز شامل یا ناو ر، خطاب، نراید نشده بود بنابیبود و شھ یکز در سپاه أحد شرین سیعل

ش یش چه پرایب، یه بعد از وک دانست یمز نیدرباره او ن ج را رسول اللهیز. است
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به  یجانیت یه آقاک یرادیلذا ھر طعن و ا. ن بودیر مخاطبیز مانند سایاو ن، دیآ یم
ا ید!! آشو یمز ین یمتوجه حضرت عل. رده استکر و عمر کث متوجه ابوبین حدیله ایوس

التاريخ يشهد أهنم الكريم و قرآنقد قرر ذلك ال«: هک یجانیگفته تن ین معقول است؟ ایا

ه صحابه کگفته است  قرآنجا کچگونه و . ھا است ن دروغین از بدتری!! ا!...»بدلوا بعده

ن مطلب داللت یه بر اک ییھا هیجا ھستند آکعوض شدند؟!  ج بعد از رسول الله
ا منظورش مصحف فاطمه یآ. کرد می رکذ را  آنداشت  یم یلیدل یجانیند؟ اگر تنک یم

 »ةيف الصحاب قرآنال يأر« عنوانتحت ، ن دروغ رایه اکاست  یمدع یجانیاست؟! اگر ت
 یش پرده طوریھا یاز دروغ پرداز، رم حضرت حقکبه لطف و ، رده استکان یب

اما . رده استکدا ینان پیصحابه اطم کیحق قانع شده به پا ییاوه ھر جکبرداشته شد 

ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ َ�ِٰ�نِ ﴿: ن استیا، ده استیدرباره صحابه به ثبت رس قرآنه در کآنچه  َّ� 
ْ َمَعهُ  ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ۥَءاَمُنوا

ُ
نُفِسِهۡمۚ َوأ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�َۡيَ�ُٰتۖ ٱَ�َٰهُدوا

ُ
 لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

َعدَّ  ٨٨
َ
ُ ٱ أ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  �َّ نَۡ�ٰرُ ٱلَُهۡم َج�َّ

َ
 ﴾٨٩ ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

  .]٨٩-٨٨التوبة: [
، ردندکبا مال و جان در راه الله جھاد ، اند دهآور ایمانه ھمراه او ک و آنانیرسول الله «

ه آب در کپر از درخت  یھا باغ آنان رایخداوند ب. ھا یاست خوب آنان رایو ب، ند رستگارآنان
، ن استیو ا. مانند یمھا  جاودانه در آن باغ و آنانده است ید کدارد تدار جریانآن  ینھرھا

 . »بزرگ یرستگار
صحبت  آنانور از که مذیه در دو آک یسانکا یآ: مپرس یمت شده! یھدا یجانیاز ت

به ھا  هین آیتا ھنگام نزول ا هکن ھستند یحسن و حس، و فرزندان او یعل، شده است
گر ینفر د ھفتا ی سه شنیحسن و حس، یا ھمراه با علیده بودند؟ یسن بلوغ نرس

ه در کر اصحاب یو شامل سا. قبول دارند و بسآنان را  بودن یعه صحابیه شکھستند 
ا رسول یند؟! آشو یمن، ر قرار دارندیو زب، طلحه، عثمان، عمر، رکابوب، آنانصف اول 

ر یدر احد و در سا کافر و مشرکھزار نفر  سهن در بدر و کیه با ھزار نفر از مشرک جرمکا
قبول دارد و بس؟! آنان را  عهیه شکن ده نفر بودند یسپاه او تنھا ھم، ردکغزوات جھاد 
ا ھفت نفر ین ده یر فقط ھمیه زیا مصداق آیت شده؟!؟ آیھدا یجانیت یپاسخ بده آقا

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿، یدارقبول آنان را  وه تکھستند  لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
�ۡ 
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ِينَ ٱوَ  َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

نَۡ�ٰرُ ٱ
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 .]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

، ردندک یرویپ یبخوب آنانه از ک یسانکو  و انصارن یمھاجرپیشگامان نخستین از «
 ه درک ییھا باغھا  آن رایدند و بیاز خداوند خشنود گردھا  آن ود یخشنود گردھا  آن خداوند از

ن یا، ھند ماندخواھا  آن شه و جاودان دریھم رایبھا  آن، است فراھم ساخت ینھرھا جارھا  آن
 . »است یبزرگ یرستگار
تنھا ، هیا مصداق آیھستند؟! آ یسانکچه  »نین اولیسابق«مصداق ، یجانیت یآقا

، ھستند؟!! سبحان الله، دیقبول دارآنان را  ه شماک یگریو ھفت تن د یحضرت عل
خالف نقل ه ک یا دهیده و عقیھا به خاطر داشتن ا یچگونه بعض. است آور شگفتار یبس

 مسلمانانند؟! خداوند ما را و ھمه دان یمافته یت یخود را ھدا، و اھانت به عقل است
 . نیآم، نجات دھد، تین عقب افتادگان از ھدایعالم را از شر ا

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿: دیفرما یم ۹ ی هیحشر آ ی خداوند در سوره -۴ ۡخرُِجواْ  �َّ
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 
َ
ِ ٱِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َو�َنُ�ُ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٨ ل�َّ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ مِن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن  ۡ�ِ

نُفِسهِۡم 
َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
ُ
. ﴾٩ لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

ه و اموال خود شاناکه از خانه و کاست  ینیمھاجر رایز آن فقم این غنایھمچن«
امبرش یند و خدا و پخواھ یمخداوند را  یفضل و خشنودھا  آن، اند دهرون رانده شیب

خانه را  آنانه قبل از ـ ھجرت ـ ک یسانکتگو ھستند و راسھا  این، نددھ یم یاریرا 
ن را دوست دارند و یمھاجرھا  آن دادند ـ یجا شانیھا دلـ در  را  ایمانردند و کآماده 

ن داده شده یه به مھاجرکنسبت به آنچه کنند  نمی احساس رغبت، در درون خود
، د داشته باشندیاز شدین شانخودند ھر چند دھ یمح یھا را بر خود ترج وآناست 

 . »رستگارند شانیا. مصون و محفوظ گردند، شتنیه از بخل نفس خوک یسانک
ه ھستند پاسخ ین آیمصداق ا یسانکه چه کنیدرباره ا یجانیت یمن از آقا

امام  بنیبن حس یعل، نین العابدیرا به امام ز سوالن یه پاسخ اکبل، مخواھ یمن
ور که مذین درباره مصداق آین العابدیامام ز. منک یمول کمو یعشر یان اثنیعیچھارم ش

 : دیگو یمن یچن
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 تین روایچن »ةاألئم ةيف معرف ةكشف الغم«تاب کدر  یالفتح االربل یبن اب یعل
عمر و ، رکن آمدند و درباره ابوبیبن حس یچند از اھل عراق نزد امام عل یتن: کند می

بن  یامام عل. خود فارغ شدند سخنانان از ین آقایا یوقت. گفتند یسخنان عثمان

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿: شما مصداق: دیپرس نیحس ۡمَ�ٰلِهِۡم  �َّ
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
أ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  ﴾٨ل�َّ

ِينَ ٱوَ ﴿: شما مصداق، دیباز امام پرس، ریخ: گفتند آناند؟ یھست .]٨الحشر: [ َ�َبوَُّءو  �َّ
ارَ ٱ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ آ  ۡ�ِ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

 ۚ نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
: گفتند آناند؟ یھست .]٩الحشر: [ ﴾أ

د و من ین دو گروه باشیاز ا یکیاز ، هکنید از ایجست یرشما دو: آنگاه امام فرمود، ریخ
ن فرموده یچن آنانه خداوند درباره کد یستیز نیه شما از آن گروه نکم دھ یم یگواھ

ِينَ ٱوَ ﴿: است ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ۡ�ِ  .]١٠الحشر: [ ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ
ه کما را و برادران ما را ، د پروردگارایگو یم. آمدند و انصارن یمھاجر، ه بعد از صحابهک یآنان«

در حق  یدورتک کما اند یھا دلو در ، گرفتند مورد مغفرت قرار بده یشیاز ما پ ایماندر 
از : گفت آنانبعد امام خطاب به  .»یھست یتو بخشنده و مھربان، پروردگارا، مگذار مومنان

، دگاه امام چھارمین است دیا. )١(رسد یمردار شما کفر کیخدا به . دیرون بروینزد من ب
کند  می اما رد. اند دهنازل ش یسانکدرباره چه ھا  هین آیه اکنین درباره این العابدیز
 عثمانعمر و ، رکبسته بر ابوب را  شانیھا قفل زده و چشم شانیھا ه بر عقلکرا  یسانک

از . گذاشته است آنانلگام بر دھان ھا  هین آیو امام چھارم توسط ا. کنند می طعن وارد
 ؟؟! یا ت شدهیه ھداک ین باور ھستیو بر اا ھنوز تیآ: مپرس یم یجانیت یآقا

) فهو ...يب ب�رأ يمانإميت بأ يمانإلو وزن («ث یه حدک یجانیت یآقا ن گفتهیا -۵

يف عمره يرشك باهللا  ةربعني سنأ  معقول وال يمكن أن يكون رجل قىضغريباطل و

 . »الخ .. .رسهاأحممد ب ةمن أم ايامنإيعبد األصنام أرجح و

                                           
 . نین العابدی) تحت عنوان فضائل اإلمام ز۳۹۱ص ( ۲شف الغمة جک -١
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عمرش ه چھل سال از ک یسکان ندارد کاست و ام یر عقالنیث باطل و غین حدیا«
  .»قاطبه امت بھتر باشد ایمان و ازا ایمان، رده استک یسپر یو بت پرست کرا در شر

 : نمکد عرض ین گفته بایدر پاسخ به ا
را فقط به  یثیحد یجانیت یآقا، دییفرما یممحترم مشاھده  خوانندگان ...(الف)

، ثیابطال حدن رد و یا یمعن. ددھ یمباطل قرار ، گنجد ینم در عقل او، هکنیل ایدل
قبول ، م بر صحت و سقمکه حاکرا یز. ندارد یل ارزشیه علم جرح و تعدکن است یا

ھا را به  وآن، نندکرا وضع  یثیدروغ پردازان احاد یا اگر بعضیآ. ث عقل استیورد احاد
د یث بایآنگاه آن احاد، ردیرا بپذھا  آن ھا انسان ینسبت بدھند و عقل بعض ج رسول الله

 باز مالاک شانیخاور شناسان و جوجه ھا رایدگاه باب طعن را بین دیباشند؟! اح یصح
ه عقل ناقص کرا  ج سنت رسول الله، )١(دیتوسط دانش جد آنانه کنیر بر ایداکند  می

آنگاه بر چه ، شه درست باشداندین یاگر ا. نندکرد ، ن باشداه گریتوج تواند مین آنان
 . محترم ی خواننده یا، ینک یمنت اعتماد یبر صحت د ییمبنا

ت شده یروا ساز حضرت عمر. ث موقوف استی) حد ...ث (لو وزنی(ب) اما حد
و . اند ردهکت یروا را  آنح یدر شعب به سند صح یھقیه و امام بیاسحاق بن راھو. است

در  کت نزد ابن المبارین روایا. رده استکت یروا را  آنل از عمر یل بن شرحبیھذ
ن ابن یھمچن. ر شده استکادات به صورت مرفوع ذیدر ز یو معاذ بن المثن »الزھد«

بن عبدالله و در مسند فردوس از حضرت عبدالله بن عمر به  یسیدر شرح حال ع یعد

هذه  يمانإ يب ب�ر ىلعأ يمانإلو وضع «ر شده است کن الفاظ ذیصورت مرفوع و با ا
ه عبدالله کھر چند . ر شده استکمان ذیو در سند آن عبدالله بن سل »مه لرجح بهااأل

ز ین یرا ابن عدیست زیمنفرد و تنھا ن، ثین حدیدر نقل ا یف است ولیبن سلمان ضع

هل أ يمانإيب ب�ر با يمانإ لو وزن«رده است کنقل  را  آنن الفاظ یگر با اید یقیاز طر
 نیچن وآنه در سنن آمده است کز دارد ین یث شاھدین حدیو ا» األرض لرجحهم

را  ییترازو: آمد و گفت ج نزد رسول الله یشخص: هکت است یره رواکب یاز اب. است
وزن  و ازوزن ت، دیرده شدکر توسط آن وزن کتو و ابوب، ن آمدییه از آسمان پاکدم ید

ن یریبر سا سرکو ابوب، رده شدکگران وزن یر ھمراه با دکبعد ابوب. شتر بودیر بکابوب

                                           
 . رده استکجاد یث آن را ایدرباره رد و قبول حد یجانیت یه آقاک یدیدانش جد -١
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 یث ابیحد یت اگر در مرفوع بودن آن ضعف وجود دارد ولین روایا. )١(ثیالحد. دیچرب
تقوا و ، ایماناز لحاظ  سرکو بھر حال حضرت ابوبکند  می تایید را  آنصحت ، داود

 . گران مقدم استیصالح از د
ه چھل سال از عمرش را ک یشخص، ستین نکمم: هک یجانیت ین گفته آقای(ت) ا

از تمام امت برتر و بھتر  ایماناز لحاظ ، رده استک یسپر یو بت پرست کدر شر
 الخ. ..باشد

 : را جواب داد یجانیدگاه تین دیا توان میبه چند وجه 

و  کچھل سال از عمرش را در شر سرکه ابوبک دانست یمچطور  یجانیت یآقا -۱
ه نوش کن شربت دروغ را یه اکنیرده است؟ در عوض اک یسپر یبت پرست

را ارائه داده  یلیدارد و دل یلیا دلیآ. ندکاستفراغ  را  آند یرده است باکجان 
ه قبل از ککند  می ن استداللیش چنیبر صحت مدعا یجانیت یاست؟ اگر آقا

را پرستش  ھا بتس مسلمان نبوده است و ھمه کچ یھ ج بعثت رسول الله
ن یا یدر رد و نف. بوده است آنانز از جمله یر نکد ابوبیو بدون ترد اند ردهک

را  ھا بتز قبل از بعثت ین سیمانند عل یانکودک: شود می ل عرضاستدال
به اتفاق ، افر باشدکه در حضانت پدر و مادر ک کودکرا یز. کردند می پرستش

 ج رمکث رسول ایو در حد. شود می اجرا یفر بر وکم کح، مسلمانانھمه 
أو ، فأبواه يهودانه، اإلسالم ةفطر لك مولود يودل ىلع«: ن فرموده استیچن

ون فيها من سهل حت، ءمجعا ةبهمي، ةأو يمجسانه كما تنتج ابلهيم، انهينرص
 . )٢(»ءجداع

ا ی یھودین او را یوالد یولشود  می دایھر نوزاد ھم سو و ھماھنگ با فطرت پ«
ا شما یآ، شود می ه چھار پا سالم متولدکھمان گونه . آورند یم بار یا مجوسیو  ینصران

  ».د؟ینک یممشاھده  یب و نقصیدر آن ع
 ایمان: میگو یممن ، ستیفر بالغ نکمانند  کودکفر ک: دیگو یم یجانیت یاگر آقا

فر کبه اتفاق ھمه مذاھب او را از  سرکاسالم ابوب. ستیبالغ ن ایمانز مانند ین کودک
. دو قول وجود دارد، ه در وقت بعثت نابالغ بودک یاما درباره اسالم عل، آورد یم رونیب

                                           
 . )۵۵۵) ص (۹۰۸برقم ( یالمقاصد الحسنة للسخاو -١
 . )۱۲۹۳تاب الجنائز برقم (ک یح البخاریصح -٢
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فر خارج کرا از  کودک تواند مین کودکه اسالم کن است یا/ یامام شافع مذھب
. رده استکر موقع اسالم آوردنش اصًال چون و چرا نکحضرت ابوب، نیعالوه بر ا. )١(ندک

ه کس کھر  رایاسالم را ب: فرمود ج ه رسول اللهکاست  یمرو سرکب یاز محمد بن اب
او ، سرکبه جز حضرت ابوب، داد یم شانن دیو ترد کرفتن آن شیدر پذ، مردک یمعرضه 

ان یعیه شکنیا آور شگفت. رفته استیپذ را  آن بال فاصلهنداده  شانن یدیچ گونه تردیھ
 ج رمکداده از رسول ا شاند نیدر قبول اسالم ترد سیه حضرت علکمعتقداند 

و ، من مخالف است ین پدریاسالم با د ...«: خواستار مھلت شده است و گفته است
 )٢(»م؟!نک یمر کن مورد فیمن در ا

چ جا ثابت یدر ھ، گذرانده است یعمرش را در بت پرست سرکه ابوبکنیدرباره ا -۲
حضرت  ...«. رده باشدکرا سجده  یبت سرکه حضرت ابوبکنشده است 

ما سجدت لصنم «: فرمود ج ل از اصحاب رسول اللهکمتش یدر جمع سرکابوب

، دمیبه سن بلوغ رس یوقت: دیگو یمسپس . ام ردهکرا سجده ن یھرگز بت، »قط
ن خدا و یا: برد و به من گفت ھا بتابوقحافه دست مرا گرفته مرا به محل 

من به نزد آن بت . رد و رفتکاست و مرا در آنجا رھا  »یشم العوال«معبود تو 
من لخت و : گفتم. به من پاسخ نداد، گرسنه ھستم به من نان بده: گفتم، رفته

به  وآنبر سر آن زدم  یسنگ بزرگ. به من پاسخ نداد، شانمرا بپو ان ھستمیعر
کند  می نادان و احمق چگونه ادعا یجانیت، تین روایبا توجه به ا. )٣(ن افتادیزم
 یگذرانده است؟ ول یر چھل سال از عمرش را در بت پرستکابوب: دیگو یمو 

ن یدر ا یچ نصیھ، ریا خیرده است کبت را سجده  یه حضرت علکن سخن یا
ن یقیبه ، رده استکرا سجده ن یه او بتکن باره یلذا ما در ا. باره وجود ندارد

را سجده  ھا بتو بزرگ  کوچک، زن و مرد، شیرا قریم زییبگو یزیم چیتوان مین
  .ند!ردک یم

                                           
 . )۲۸۶ص ( ۸منھاج السنة ج  -١
چاپ ی، تبة الرضک) م۲۱۶ص (، معروف به ابن طاووس یبن موس یالقاسم عل یسعد السعود ألب -٢

 . قم
ص  یمختصر المحاسن المجتمعة عبدالرحمن صفور ) و۲۱ص ( ۳ر جکمحمود شای، خ اسالمیتار -٣

)۳۸( . 
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و بت  کمدت چھل سال را در شر، سرکه حضرت ابوبکم یریبالفرض اگر بپذ -۳
 که ھرگاه مشرکن وجود ندارد یدر ا یدیو ترد کچ شیھ، اند دهگذران یپرست

. ددھ یمزش قرار امرخداوند تمام گناھان گذشته او را مورد ، مسلمان شود

ا قَۡد  قُل﴿: آمده است قرآنه در کھمانطور ِيَن َ�َفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُ�ۡغَفۡر لَُهم مَّ ّلِ�َّ
ْ َ�َقۡد َمَضۡت ُسنَُّت   ٱَسلََف �ن َ�ُعوُدوا

َ
لِ�َ ۡ� به ، رسول یا« .]٣٨األنفال: [ ﴾٣٨ وَّ

و . »بخشوده خواھد شد آنانگناھان گذشته ، ندیایفر خود باز بکاز  آناناگر : فار بگوک
 ج مسلمان شدن نزد رسول الله رایعمرو بن عاص ب: ث آمده استیحد یکدر 
ه کنیرد به اکرفتن اسالم را مشروط یپذ یقصد داشت مسلمان شود ول، آمد

سالم ما علمت أن اإلأ«: فرمود ج رمکرسول ا، گناھان او بخشوده شوندتمام 

و کند  می اسالم تمام گناھان گذشته را محو، یدان یممگر ن »يهدم ما اكن قبله
ن یاز ب را  ناانسگذشته  یلذا اسالم تمام گناھان و خطاھا ...)١(برد یمن یب از
 . برد یم

تحت  یافکدر اصول  ینیلکد ـ ریپذ یمز ین یعه اثنا عشریت را شین واقعیا -۴

ه قبل ک یمسلمان به خاطر اعمال« »ةمسلم بام عمل يف اجلاهليـال خذال يؤ« عنوان
جعفر  یاز اب »دریگ یممورد مواخذه قرار ن، از مسلمان شدنش انجام داده است

يا رسول اهللا : أسلموا فقالوا بعد ما ج إن ناساً أتو رسول اهللا«: کند می تیروا

من : ج بعد إسالمه؟ فقال هلم رسول اهللا ةلرجل منا بام كان عمل يف اجلاهليا خذؤأي

ومن  ةبام عمل يف اجلاهلي تعاىلارك واخذه اهللا تبؤه مل ييامنإصح يقني حسن إسالمه و

 . )٢(»اآلخرباألول و تعاىله أخذه اهللا تبارك ويامنإسخف إسالمه ومل يصح يقني 

: ردندک سوالآمدند و  ج رمکنزد رسول ا، بودنده مسلمان شده کنیبعد از ا یا عده
د؟ رسول شو یما شخص بعد از مسلمان شدن در برابر اعمال قبل از اسالم مواخذه یآ
ظاھر و باطنش مسلمان باشد) و  یعنیند (کس اسالمش را خوب کھر : فرمود جرمکا

م) او را قبل از اسال یعنیت (یخداوند در برابر اعمال جاھل. ح باشدیش صحایمانباور 

                                           
 . ۳۱ص ۳ر جکمحمود شا: ح مسلم مع الشرحیصح -١
 . )۳۳۳ص ( ۲ج یافکاصول  -٢
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 یـ حتشود  می در برابر اعمال اول و آخر مواخذه، ن صورتیر ایو در غکند  نمی مواخذه
 یچ عداوت و دشمنیمن ھ«: دیگو یمقت اعتراف دارد و ین حقیبه ا یجانیت یخود آقا

ه او کنیبعد از ا. قاتل حضرت حمزه ندارم یبا وحش یحت یو عل عثمان، عمر، رکبا ابوب
او  ج و خود رسول اللهکند  می را اسالم گناھان گذشته را قطعیز. مسلمان شده است

حضرت ، اتین روایبا توجه به ا. )١(را) مورد عفو قرار داده است!؟ یرا (قاتل وحش
ه اسالم کآن حال، شود می چرا و چگونه در برابر اعمال قبل از اسالم مواخذه سرکابوب

ر کبا ابوب یجانیت یه آقاکنیا وآن؟ جواب روشن است برد یمن یگناھان گذشته را از ب
  .ندارد؟؟؟! یچ گونه دشمنیھ

 یآنانا آمده است بھتر است از یه در حالت اسالم به دنکس کھر ، ستین نیچن -۵
 سر و حضرت عمرکمانند حضرت ابوب، اند دهه بعد از والدت خود مسلمان شک
قرن  مسلمانان، مسلمانانن یه بھترکح ثابت شده است یه از نصوص صحکبل

مسلمان ، فرکه بعد از کبودند  یسانکقرن اول  مسلمانانت یثرکاول ھستند و ا
ه در کقرن دوم  مسلمانانبه شھادت نصوص بھترند از  آنان یشده بودند ول

 . )٢(اند دهحالت اسالم متولد ش
از  ایماناز لحاظ  تواند میر نکابوب«، هکنیر بر ایدا یجانیت یآقا یدرباره ادعا -ج

ه تمام کائمه ، صالحان شھداء، اءیان امت اولیه مکحال آن، تمام امت محمد برتر باشد
و عادل  انسانچ یه ھک: نمکد عرض یبا، »وجود دارند، اند دهعمر را در جھاد گذران

صالحان و ائمه ، اءیاز بزرگان اول سرکه حضرت ابوبکنیاز اکند  نمی ارکدوست ان انصاف
 یا به اندازه سرکحضرت ابوب. بوده است، اند دهه تمام عمر را در جھاد گذرانکن یمھتد

رده که او خشم کمحبوب بوده است  ج حضرت محمد، نیوالصالح، اءید االولینزد س
موجب  سرکت حضرت ابوبیو اذ اند ردهکت یرا اذ سرکه حضرت ابوبک یسانکاست بر 

نزد : کند می تیخود از ابوالدرداء رواح یدر صح یامام بخار. او بوده است یناراحت
ه ازارش را باال زده بود ک یدر حال سرکه حضرت ابوبکنشسته بودم  ج رسول الله

ان من و عمر بن یم ا رسول اللهی: رد و گفتکآمد و سالم ، ش طاھر بودیه زانوھاک یحت
 از و، مان شدمیاو رفتم و بعد پش یمن با شتاب بسو، ش آمده بودیپ یخطاب اختالف

                                           
 . ۸۰ت ص یثم اھتد -١
 . )۲۸۴ص ( ۸منھاج السنة ج -٢
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: فرمود ج رمکرسول ا، ام نون نزد تو آمدهکا، رفتینپذ یول ندکخواستم تا مرا عفو  یو

مان شده به یپش سد) بعد حضرت عمرنک یم(خداوند تو را عفو  »بابكرأيغفر اهللا لك يا «
، »ریخ«: نجا است؟ گفتندیر اکا ابوبیر؟ آکاثم ابوب، دیر رفت و پرسکخانه حضرت ابوب

به حال  سرکابوب. ر شده بودیمتغ ج امبریچھره پ، آمد ج امبرینزد پ سحضرت عمر
رسول خدا به خدا سوگند  یا: ن نشسته و گفتیرد و با دو زانو بر زمکرسول الله ترحم 

خداوند مرا به طرف شما فرستاد و : فرمود ج رسول الله. ام قرار گرفتهمن مورد ستم 
ا شما از یآ، ردک یاریبا جان و مال مرا رد و کق یر مرا تصدکد و ابوبیردکب یذکشما مرا ت

ت قرار یمورد اذ سرکا نه؟ از آن به بعد حضرت ابوبید یدار یم ن دوست من دست بریا
 . )١(نگرفت
مرا به  ج رمکرسول ا: دیگو یمو کند  می تیروا ساز عمرو بن عاص عثمانابو

 یسکچه : دمیپرس، برگشتم ج نزد رسول الله یمن وقت، فرستاد »ذات سالسل«ش یج
. شهیپدر عا: ان مردان؟ فرمودیگفتم از م. ل شهیتر است؟ فرمود عا نزد تو محبوب

حضرت . )٢(ز نام بردیگر را نیو چند تن دس عمر بن خطاب: ؟ فرمودیبعد از و: گفتم
، از پدرم: دیگو یم یپسر حضرت عل، هیفیمحمد بن حن. ن اعتقاد داردیز چنین سیعل

دم یپرس، رکابوب: بھتر است؟ فرمود ج بعد از رسول الله یسکچه : دمیپرس یحضرت عل
چون . دمیگر از او نپرسید: دیگو یمه یفیمحمد حن، عمر: ؟ فرمودیسکبعد از او چه 

: ؟ فرمودیبعد از عمر شما بھتر ھست: گفتم، عثمان، دین دفعه بگویم اردک یمر کف
 . )٣(مسلمان یکستم من جز ین

. گرفت یمگران سبقت یھا از د یکیمعروفات و نردن به کدر عمل  سرکحضرت ابوب
 ج رمکرسول ا یروز: کند می نقلس رهیو ھرح خود از حضرت ابیامام مسلم در صح

 ج رسول الله، من: گفت سرکاز شما روزه است؟ حضرت ابوب یسکوز چه امر«: دیپرس
، من: گفت سرکرده است؟ حضرت ابوبکع ییوز جنازه تشامراز شما  یسکچه : دیپرس

ن طعام داده است؟ حضرت کیوز به مساامراز شما  یسکچه : دیپرس ج رسول الله

                                           
 . )۳۴۲۱تاب فضائل الصحابة برقم (ک یح البخاریصح -١
 . )۳۴۴۲برقم(تاب فضائل الصحابة ک یح البخاریصح -٢
 . )۳۴۶۸ھمان مرجع برقم ( -٣
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ادت یرا ع یماریوز بامراز شما  یسکچه : دیپرس ج رمکرسول ا، من: گفت سرکابوب

ما اجتمعن يف «: فرمود ج رمکآنگاه رسول ا، من: گفت سرکرده است؟ حضرت ابوبک

عالوه . ستیگر نید یزیجز بھشت چ ھا به ن خصلتیپاداش ا. )١(»ةي إال دخل اجلنمرأ

ط رایز حضور داشته است و در تمام شیدر تمام غزوات ن سرکحضرت ابوب، نیبر ا
، گونه چیھمراه بوده است و ھ ج ان با رسول اللهیاز آغاز اسالم تا پا کحساس و خطرنا

به خود راه نداده است و در مواقع خطر اقدام نموده و تا  یحرج و سست، احساس ترس
با  یبا زبان و گاھ یگاھ، با دست یگاھ. نموده است یپاسدار ج جان از رسول الله یاپ

از . )٢(شرو بوده استیپھا  هن صحنیرده است و در تمام اکان مبارزه که مشریمال عل
 سرکب یبه من و اب ج روز بدر رسول الله: دیگو یمه کت است یروا سیحضرت عل

ل فرشته یو اسراف. ل ھمراه استیجبرائ یگریدل و با ییایکاز شما م یکیبا : فرمود
ھر ، ل روشنین ھمه دالیر اکبعد از ذ. )٣(دنک یمدا یحضور پھا  هکاست و در معر یبزرگ

ان و یکن، اءیاز بزرگان اول سرکه حضرت ابوبکد دان یمن یقیحق بطور قطع و  ییاوج
ق روشن یحقا نیبا ا یجانین است جناب تکمم. جھاد گران در راه خداوند بوده است

ق ینم تا حقاکر کرا ذ یعه اثنا عشریاز امامان ش یکیدگاه یم ددان یمالزم ، قانع نشود
افتگان یت یقانعان و ھدا راین و معاندان حجت قاطع و بگویاه زوریعل، دهیواضح گرد

 . ل گرددیشراب سلسب

از عروه بن عبدالله  »ةكشف الغم« تابشکدر ، عهیاز مراجع بزرگ ش یابوالحسن اربل

) درباره ÷(امام محمد باقر یمحمد بن عل، از ابوجعفر: دیگو یمو کند  می تیروا
رش را یشمش، قیر صدکابوب. ندارد یالکاش: فرمود، ردمک سوالر یردن شمشکن ییتز
د و رو به قبله یش پریاز جا بال فاصله؟ یدان یمق یتو او را صد: گفتم. رده استکن یمز
خداوند ، دیق نگویس او را صدکھر ، قیصد، یآر، قیصد، یآر، قیصد، یآر: رد و گفتک
 . )٤(ا و نه در آخرتینه در دن، کند نمی را باور یچ حرف و سخن ویھ

                                           
 . )۱۰۲۸مسلم مع الشرح باب فضائل برقم ( -١
 . ۷۹ص ۸المنھاج ج -٢
سند آن : طالب و محقق آن فرموده است یبن اب یمسند عل) ۳۴۰برقم ( ۱ج یعلی یمسند اب -٣

 . ح استیصح
 . ۳۶۰ص ۲ج یشف الغمة ـ اربلک -٤
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 ین خودش مستغنیت دروغیه ھدایل علیان دالیو ما را از بکند  می توبه یجانیا تیآ
در مطالب گذشته به طور ، ن مبحثیرامون ایپ، او سخنانه یر؟؟! پاسخ بقیا خیکند  می

 . دیان گردیامل بک

ت و یعلل و اسباب هدا« عنوانر تحت کدرباره حضرت ابوب یجانیدگاه تیبر د ینقد
  »استبصار

 رامون خالفتینص پ
ن سخن یچن، ردندکت یه او را به راه حق ھداک یدرباره علل و عوامل یجانیت یآقا

ر کمن ذ رایو ب، ادندیز یلیخ، ردندکحق دعوت  یه مرا به سوک یعلل و عوامل«: دیگو یم
 . منک یمبسنده ھا  آن از یر بعضکلذا به ذ، ستیدان تنگ مقدور نین میدر اھا  آن ھمه

ه که آنچه کردم کن مباحث با خود عھد یدر مبدا ورود به ا: نص درباره خالفت -۱
قرار بدھم و به م یھا گفته کمالمحو و  را  آنفقط ، ه استین متفق علیقینزد فر

ر کان ابوبیل میشه درباره تفضاندین یو با ھم. نمکتعرض ن یقیچ فریمتفردات ھ
بود  ینص از آن عل یه حق خالفت از روکنیطالب و درباره ا یبن اب یو عل

ه اھل سنت کآن طور ، بود یول به شورکا موی، است یعه مدعیه شکھمانطور
 . میم سخن بگوخواھ یم، دیگو یم

ھا  شرایو گ یگروھ، یا فرقهھای  ن خصوص اگر خود را از تعصبیدر ا پژوھشگران
بن  یه نص درباره خالفت حضرت علکد دان یم ید و به روشنیبدون ترد، بدور نگاه دارد

ه من کس کھر  »من كنت مواله فهذا يلع مواله«: مانند. طالب وارد شده است یاب

ن مطلب را بعد از برگشتن از حجه یا ج امبریپ. او است یز موالین یعل، او ھستم یموال
ر و کابوب یفراھم شد حت یحضرت عل رایت بیو تھن یکنه تبریان فرمود و زمیالوداع ب

 یپسر اب یبخ ا، (بخ: و گفتند: گفتند یکه امام را تبرکبودند  یسانکز از جمله یعمر ن
عه و یشان یث مین حدیا: دیگو یم یجانی) تیه شدمومنو  مومنھر  یتو موال، طالب

والجماعت  اھل السنت ر منابعکن موضوع فقط به ذیمن در ا. ه استیمتفق عل یسن
اطالع  رایب. ادندیار زیرا منابع بسیز. منک یمر نکتمام منابع را ذ یم و حتنک یمبسنده 

ن یاورا، مولف. نندکمراجعه  ینینوشته عالمه ام، »ریالغد«تاب کبه  خوانندگان، شتریب
 . )١(رده استکر کطرق اھل سنت در آنجا ذث را از ین حدیا

                                           
 . )۲۲۳-۲۲۴ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه. )۱۳۵-۱۳۶ت ص (یثم اھتد -١
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 : شود می عرض، در پاسخ
 یول به انتخاب و شورکخالفت نزد اھل سنت مو: هک یجانیت ین گفته آقایا -۱

اختالف  سرکرا اھل سنت درباره خالفت حضرت ابوبیز. صحت ندارد، است
 یجلله نص یبوس سرکه خالفت حضرت ابوبکن باورند یبر ا یا عده. نظر دارند

ه خالفت او به توافق اھل کن باورند یگر بر اید یا وعدهثابت شده است  یا خفی
ر بر خالفت یوجود نص دا رایق اول بیفر. ده استیحل و عقد منعقد گرد

بھر . )١(رده استکاستدالل  یار قویل روشن و بسیبه دال سرکحضرت ابوب
ول به کخالفت موه نزد اھل سنت ک یجانین گفته تیه اک، مید بدانیبا، حال
، دگاه حق ھم باشدین دیاگر ا. ستیه نیقول مجمع عل، تخاب استنا و یشور

ه خالفت حضرت کن است یاگر حق ا. گروه از اھل سنت است یکدگاه ید
در ھر . است یگریدگاه گروه دین دیا، ثابت است یبا خف یر از نص جلکابوب

 . ستیدگاه اھل سنت نیحق خارج از د، صورت
عه از نص ثابت یطالب نزد ش یابن اب یه خالفت حضرت علک یجانیته تن گفیا -۲

فاسد و  یادعا یکن یا، کنند می ث استداللین باره از چند حدیاست و در ا
 یرده از الفاظکه کیت یف و واھیار ضعیل بسیبه دال آنانرا یز. است اساس یب

ن یبحث مفصل در ا، ندارند آنان یبر مدعا یچ گونه داللتیه ھککنند  می استدالل
ه قول خالفت کم یریاگر بپذ، نینده خواھد آمد ـ عالوه بر ایخصوص در مباحث آ

ه ک »ونیراوند«را یز. شود نمی عه ثابتیش یباز ھم مدعا، بالنص ثابت و حق است
نص را درباره خالفت و ، معتقد به امامت حضرت عباس بن عبدالمطلب ھستند

. ددان یم یعه نص را درباره امامت حضرت علیه شکھمانطور، نددان یمامامت او 
ه رسول ک اند دهین عقیبر ا یگروھ. ون اختالف دارندیراوند: دیگو یم یعلیابو یقاض
ن مطلب را یرده است و اکح یتصر یبه امامت و، ر شخص و نام عباسکبا ذ ج الله
 امرح و مخالفت با ین نص صریار اکل انیرده است و امت بدلکار به مردم اعالم کآش

ه نص درباره امامت ک اند دهین عقیبر ا آناناز  یبرخ. مرتد شده است ج رسول الله
ه مانند یراوند ین ادعایا .)٢(امتیاوالد او است تا ق رایب یعباس و بعد از و

                                           
 . دینکمراجعه  ۱۱۴تا  ۱۱۱به صفحه  -١
 . )۵۰۰ص ( ۱منھاج السنة ج -٢
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ه و یدگاه راوندی(د، دگاهین دو دیدام از اکچ یعه و مشابه آن است و ھیش یادعا
آن سخن  تاییداز اھل علم در  یکچ یھ. اثبات وجود ندارد رایب یلیعه) دلیش

 . اھل علم است تاییدمورد  سرکرامون خالفت حضرت ابوبینص پ یول. نگفته است
شھا خود را رایگ و ازقت بوده یپژوھشگر اگر در صدد حق«: هک یجانین گفته تیا -۳

و روشن  حینص صر، یه درباره خالفت حضرت علکابد ی یم در، دور نگاه دارد

من كنت مواله فهذا «ث یخود حد ین مدعایاثبات ا رایب یجانیت ». وجود دارد

 . کند می رکرا ذ »عيل مواله
 : شود می ن مدعا عرضیدرباره جواب ا

 را  آن یبعض. ث اختالف نظر دارندین حدیث در صحت و سقم ایحد یعلما -۱
ث یمن (مولف) حددگاه یاما از د. اند دادهحسن قرار  را  آن یف و برخیضع
 ھای گرایشم فقط بخاطر توان میمن ن. ثابت است ج رسول الله و ازح یصح

ه کف قرار بدھم ھمان گونه یث را ضعین حدیا، یا قهیو سل کیمسل، یشخص
او  ھای گرایشه با کنیل ایح را به دلیث صحیاو احاد. است یجانیوه تیش

، یآر. کند می یف تلقیضع، ا مخالف با خزعبالت او ھستندیموافقت ندارند 
ار ساده و یبس شانارک، کنند می تیھا تبع شرایه از ھوا و ھوس و گک یسانک

را ھا  آن یث توقف نموده زمانیآسان است و اما اھل سنت در برابر نصوص حد
به ھا  آن ه از لحاظ متن و سند صحتکند دھ یمده قرار یعمل و عق کمال

 . ده باشدیثبوت رس

نص واضح و  »الخ. . . من كنت مواله«ث یه حدکاست  یمدع یجانیت یآقا -۲
ه ک دیآ یمن بر یچن، یآر. طالب یبن اب یاثبات خالفت عل رایاست ب یروشن

ھر شخص آسان  رایو ب، ندارد یادیاز به زحمت و مشقت زیسخن گفتن ن
را حرف و ید زیبگو، ه خواسته باشدکآنچه ، تواند می یس به راحتکاست و ھر 
 یچ حرف و سخنیلذا ھ. شود نمی د و فروشیه خریبرابر مال و سرماسخن در 

سخن محض را به  یچ فرد عاقلیل باشد و ھیدل تواند میدر حد ذات خود ن
ل واضح یدل، ورکث مذیه حدکاست  یمدع یجانیت یآقا. دریپذ یمل نیدل عنوان

 یلیرده و درباره واضح و روشن بودن آن دلکاست اما قبول زحمت ن یو روشن
 : ار بجا فرموده استینًا شاعر بسیقی. را ارائه نداده است
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 والدعاو ما مل تقم عليها
 

 بينات فأصحاهبا أدعياء 
 

 یثیحد متاسفانه. محض است یدعوا، ل نباشدیه ھمراه با دلکدعوا مادام : یعنی 
ل یدل، واضح و روشن بودن یبجا، کنند می ان از آن استداللیعیو ش یجانیت یه آقاک

، ز اعتراف داردین یجانیه خود تکھمانطور. را با خود ھمراه دارد ابھام و عدم وضوح
ان فرموده یبعد از برگشتن از حجه الوداع ب »ر خمیغد«ث را در ین حدیا ج رمکرسول ا

نه بر یبه مد ج امبریبعد از حجه الوداع با پ مسلمانانه تمام کند دان یمھمه . است
من رفته بودند و با یمن به یف و اھل یف به طایه و اھل طاکه به مکه اھل مکنگشتند بل

ان یب »ر خمیغد«در  شامبریه پکاگر آنچه ، گر نبودید یسکنه یبه جز اھل مد ج امبریپ
در  را  آن، بود یم، شد یمابالغ  یستیه به تمام مردم باک یاز جمله مطالب مھم، فرمود
در آن سفر  ج رسول الله. فرمود یمابالغ ، حاضر بودند مسلمانانه ھمه ک، یا منیعرفه 

لذا واضح و . نفرموده است یا از حضرت علیاز امامت  یاصًال بحث »الوداع ةسفر حج«

ن خداوند نبوده یا منصوص در دیمنزل  یوح سیه امامت حضرت علکروشن است 

من «ث یلذا حد. ابالغ آن باشد مامور جامبریه پکبوده است  یاست و نه از آن مطالب

  .ندارد! سیبر خالفت حضرت عل یداللت نیتر مک، تمام یبه روشن » . . .كنت مواله

، از آن ج رمکست و منظورش رسول ایفه نیچ صورت خلیبه ھ »مواله« یمعن -۳
دال بر ، ه داردک یمتعدد یل معانیبدل »یمول«خالفت نبوده است و نه لفظ 

غالم آزاد : ی) بمعنی(المول، دیگو یمدر مختار الصحاح  یراز. فه استیخل

ضد  »مواالة«و . مان استیه و ھم پیھمسا، ارکمدد، پسر عم، نندهکآزاد ، شده
ه یسلطان است و َوال یبمعن و اوسر کت به یوال: دیگو یم یمعادات است و راز

 یروز آبادیف. است )١(ردن)ک یارینصرت ( یبه معن و اوسر کبه فتح و 
اسم است از مصدر  ی) است والولیکیالقرب والدنو (نزد یعنی: یالَول: دیگو یم
دھند)  یاری(دوست) النصر (. قیمحب (دوست) الصد، آن یـ و معن یَول

ال، ويل اليشاست از  ماخوذ الي يةعليه وِ وَ الي ةوَ وِ  خطه یبمعن اووسر کبه  ةـ وَ
معتق ننده) کمعتق (آزاد ، عبد، کمال، یبه معن، یو مول. امارت و سلطان است

                                           
 . )۳۰۶-۳۰۷مختار الصحاح ص ( -١
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و  یکل (مھمان) و شری(آزاد شده) و صاحب و ابن (پسر) و عم (عمو) و نز
د) و نک یمگران انعام یبر د یسکو سرپرست و رب و ناصر و منعم (، خواھر زاده

 و از. )١(است، و تابع و داماد، د) و دوستدارشو یمعام نا وه بر اک یسکمنعم (
ر یردن) و غک یارینصرت ( یبه معن »یمول«ه کمعلوم است  یق لغوین تحقیا

ردن بر کحمل  را  آنلذا . آمده است، دیان گردیه بک یتمام معان راینصرت و ب
ردن بر کحمل  را  آن، نیعالوه بر ا، ل داردیاز به دالیفه نیسلطان و خل یمعن
 . م متعذر استکو حا یوال یمعن

ر یدا یداللت روشنچ گونه یث ھین حدیدر ا ...«: دیگو یمه یمیخ االسالم ابن تیش
. است »یول« یبه معن »یمول«را یز. وجود ندارد، فه استیخل یه منظور از مولکنیبر ا

ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�ََّما﴿: دیفرما یمخداوند  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ، شما خدا یول ھمانا« ﴾َءاَمُنوا

َ ٱ�ن تََ�َٰهَرا َعلَۡيهِ فَإِنَّ ﴿: و فرموده است. »ھستند مومنانرسول خدا و  ُهَو َمۡولَٮُٰه  �َّ
ه کشود  می ه ثابتین آیاز ا ﴾٤َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َظهٌِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  لُۡمۡؤمِنَِ�ۖ ٱوَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح 

 ه ثابتک ھمانطورھستند  ج رسول الله یز ولین و آناناست  مومنان یول ج رسول الله
پس روشن . گر ھستندیھمد یز ولین مومناناست و  مومنان یخداوند وله کشود  می

 یکه کن باشد ھر چند ید از طرفیبا »مواالة«ضد معادات است و  »مواالة«ه کشد 
ل و یه طرف بزرگتر تفضیوال. است یگریگاه واالتر از دیطرف به اعتبار منزلت و جا

ه خداوند ک ھمانطور. طاعت و عبادت است تر کوچکه طرف یاحسان است و وال
، ضد معادات »مواالة«چون . ز او را دوست دارندین مومنان، دوست دارد مومنان را

ا الله و رسول الله ه بکفار خدا و رسول را دوست ندارند بلکمحاربه و مخادعه است و 

ۡوِ�َآءَ َ� َ�تَِّخُذواْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم ﴿: خداوند فرموده است. ت دارنددامحادات و معا
َ
 ﴾أ

 یسانکا ی یسکاگر . »دیدوست خود قرار ندھ را  نادشمنان من و دشمنانت« .]١الممتحنة: [

َذنُواْ  فَإِن﴿: دیفرما یمچه  چنان. کند می مجازاتآنان را  الله، نندکن یچن
ۡ
ْ فَأ لَّۡم َ�ۡفَعلُوا

ِ ٱِ�َۡرٖب ّمَِن  و  اللهپس به جنگی از جانب ، دینکار را نکن یا. و اگر« .]٢٩و  ٧البقرة: [ ﴾�َّ

گاه باش ُ ٱ﴿: گر فرمود استید ییو جا. »دیرسولش آ ِينَ ٱَوِ�ُّ  �َّ ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن  �َّ َءاَمُنوا

                                           
 . )۱۷۲۳ط ص (یالقاموس المح -١
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لَُ�ِٰت ٱ ، اند الله یاور و (سر پرست) کسانی است که ایمان آورده« .]٢٥٧البقرة: [ ﴾ �ُّورِ� ٱإَِ�  لظُّ
ھا  هین آیو مفھوم ا یبا توجه به معن، یآر. »برد نور بیرون میھا به سوی  را از تاریکیھا  آن
الله ، هکنیا یه معنکروشن است  یبخوب، ار رفته استکبھا  آن در یو مول یه لفظ ولک
 یه علکنیا ایاست  مومنان یو موال یه رسول الله ولکنیاست و ا مومنان یو مول یول

است و  »مواالة«، است مومنان یو موال یه رسول الله ولکنیاست و ا مومنان یموال
و مواالت دارند با الله  یدوست مومنان. ) استیضد معادات (عداوت و دشمن »مواالة«

با الله و  »مواالةو  یول« یعنیم کن حیا. ه ضد معادات استک یمواالت، ج و رسول الله
ه کاست  مومناناز  کیز ین سیحضرت عل. ثابت است مومنھر  رایب مومنانرسول و 

ث درباره اثبات یحد. ز او را دوست دارندین مومناندوست دارد و  ان رامومنر یسا
 یه حضرت علکنیر بر ایاست دا ج رسول الله یاست و در واقع گواھ یمواالت با عل
آنچه کند  می یث در واقع رد و نفین حدیا. ق مواالت است ظاھرًا و باطناً یمستحق و ال

ست ین ین معنیند و ھرگز به اگفت یموارج و نواصب درباره او خ یعنیه دشمنان او کرا 
، نیمومنه کن است کندارند و چگونه مم ییگر موالید یر از حضرت علیغ مومنانه ک

 مومنانتمام  یعنیداشت  یادیز یموال ج ه رسول اللهکگر نداشته و حال آنید ییموال
ه او را کھستند  مومناناو تمام  یدارد و موال یادیز یز موالین سیو حضرت عل. صالح

، نهیجھ، نهیغفار مز، ل اسلمیقبا ھمانا«: فرموده است ج رسول الله. دوست دارند
ث ین حدیور در اکل مذیقبا )١(»ندارند شخدا و رسول الله یسوا ییموال و انصارش یقر
د یمج قرآنن صالح در یمومنه ک ھمانطوراند  قرار داده شده ج رسول الله »یموال«

. ن ھستندیمومن یموال ج امبریخداوند و پ. اند دهقرار داده ش ج رسول الله یموال
ه به یوال. تفاوت وجود دارد »یوال«و  »موال« »یول«ان یه مک، ن استیالم اکخالصه 

ر آمده یث غدیه در حدکت یووال. امارت یه به معنیر است با والیضد عداوت مغا یمعن
رسول . امارت و سلطان یضد عداوت است نه به معن یبه معن یعنی، است از باب اول

ه کبل، اوست »یوال«ز ین یاو ھستم عل »یوال«ه من کس کھر : نفرموده است ج الله
س کھر  یعنی. او است یز موالین یاو ھستم عل »یموال«ه من کس کھر : فرموده است

ر قطعًا باطل یو ام »یوال« یبه معن »موال«. د دوست باشدیز باین یمرا دوست دارد با عل

                                           
 . )۳۳۲۱نه رقم (یر اسلم و غفار و مزکتاب المناقب باب ذی، کبخار -١
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 مومنان یاء الله ھستند و الله ولیاول مومنانمثًال . ت از ھر دو طرف استیرا والیز. است

و . است ج فقط از جانب رسول الله »نفسهمأهبم من  أوىل«: ج امبر اسالمیه پکنیاست و ا

نبوت ات ین از خصوصیا، شتر استیاز خود او ب مومنبر ھر  ج ت رسول اللهیه والکنیا

 یسانکنص است بر خالف  »من كنت مواله«ث یه حدکاگر فرض شود . است جامبریپ

) بعده ةخليفه او (کشود  نمی نیث موجب این حدیباز ھم ا، امبر ھستندیه بعد از پک
ن یچن، بود یم نیاگر منظورش ا. شتر باشدیب مومناز خود ، مومنتش بر ھر یوال

 یسکچ یاز ھ یزین چیو چن »نفسه ن م به وىلأ به من نفسه فعىل وىلأنت من ك«: گفت یم

را حمل  »الخ .. .من كنت مواله«ث یلذا حد. ن را نگفته استیا یسکنقل نشده و 

از خود  مومنبر ھر  ج امبریبودن پ یرا اولیز. قطعًا باطل است، بعد ی فهیخلردن بر ک
 سیثابت است و صحت خالفت حضرت عل ج امبریات و ھم در ممات پیدر ح، مومن

شود  می ج فقط مربوط به دوران بعد از وفات رسول الله، ر فرض شودیث غدیاگر از حد
 ج ات رسول اللهیدر ح یو خالفت حضرت عل جحضرت  آن یات و زندگینه دوران ح

شتر از یب مومنبر ھر  یت حضرت علیلذا وال. کند نمی دایصدق پ یطرایچ شیتحت ھ
 یموال تواند مین سیعل، خالفت باشد »موال«اگر منظور از  یحتشود  نمی مومنخود 

ه کنیبر ا یھستند مبن ییگویان زنده و رایشواھد و قھا  این. باشد مومناناز  یکچ یھ
 رایب یحضرت عل )١(تیرا والیز. فه نبوده استیخل »موال«منظورش از  ج رسول الله

ه قبل کاست  یاست اما خالفت وصف ج اللهات رسول یمختص به دوران ح مومنھر 
 یر به معنیث غدیدر حد »موال«ه کلذا روشن است . کند نمی دایاز موت تحقق پ

شتر است چه در یب مومناناز خود  مومنانتش بر یوال جامبریچون پ. ستیخالفت ن
فه ین و خلیامور جانش یرا در بعض یسکاگر او ، امتیا بعد از موت و تا روز قی یزندگ

ا بعد از یرده است کفه یرا خل یسکات خود یه او در حکا فرض شود یخود قرار دھد 
 رایاو ب، فه شده استیا اجماع خلیله نص یرده است و او بوسکفه یرا خل یسکوفات 

از خود  یمومنچ یھرگز بر ھ، ر اویغ. تر است یاول آناناز خود  مومنانن خالفت او بر یا
 یوصف، است مومنھر  یموال یه علکنیاما ا. او یدر زندگخصوصًا ، ت نداردیاولو مومن

                                           
 . ضد عداوت یت به معنیوال -١
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 یلذا عل. یو بعد از وفات عل یات رسول الله و بعد از وفات ویدر ح یعل رایاست ب
 نیھمچنو . ستیم بر ھمه مردم نکوز حاامره او کاست حال آن مومنھر  یوز موالامر

 . )١(وفات ا بعد ازیات یچه در حال ح، گر ھستندیدیک یموال مومنانتمام 
از آن منابع  یکیه ک( »اخلواص ةتذكر«تابش کدر  یاما استدالل سبط ابن الجوز -۴

 »یالول«ه لفظ کنیر بر ای) دا. ث بدان نسبت داده شده استین حدیه اکاست 
ن خودش یرده (اکر کرا ذ یدارد و ده معن یمتعدد یمعان یدر لغت عرب

 یاول یعنی. »یاول«ه کدھم  ی) و معن»یالمول« یاعتراف است به تعدد معن
آن در  یر معانیه ساکنیل ایبدل. ح داده استیرا ترج، به خالفت است ینمومنال

در مورد اثبات  یحین را نص صریھستند و ا یطالب منتف یبن اب یحق عل
ن سخن به یا، ا خوشبختانهی متاسفانه. )٢(قرار داده است یامامت حضرت عل

 یک یحت یجانیت یرا آقایه او است زیعل یلیدل، او باشد رایب یلیه دلکنیا یجا
حال . است یاول یبه معن »موال«ه کنیرده است دال بر اکان نیل روشن بیدل
ل روشن و یاز به دلین »یاول« یردن به معنکرا منحصر و محدود  »یمول«ه کآن

ارائه نشده  ین معنیل روشن و نص ثابت دال بر ایو دل. واضح و نص ثابت دارد
 . است لذا استداللش باطل است

از آن بر امامت  یجانیت یه آقاک یثیحد: هکند دھ یم شانن یحات به روشنین توضیا
ل مغلوب و محجوج و ین با دالرایبناب. برد یمن یش را از بیادعا، کند می استدالل یعل

ل یاز به دالیاثبات خالفت ن رایه بکخالفت را ثابت نمود بل توان میمدحوض ن یھا حجت
 . ن برده باشدیت را از بماله ھر گونه شبھات و محتکدارد  یواضح و روشن

من «ث یدر برگشتن از حجه الوداع حد ج رمکرسول ا: دیگو یم یجانیت یآقا -۵

 یکتبر رایب یمراسان فرمود و بعد از آن محفل و میرا ب »الخ .. .كنت مواله
 یر و عمر (ما) ھر دو به حضرت علکو ابوب، دیبرگزار گرد یگفتن به حضرت عل

مسيت أو أحت بصأيب طالب أبخ لك يا ابن ، بخ: يقوال«. ت گفتندیو تھن یکتبر

 . )٣(»ةمنؤمو منؤمكل  عىل موىل

                                           
 . )۳۲۲-۳۲۵ص ( ۷منھاج ج -١
 . )۳۵-۴۰رة الخواص ص (کتذ -٢
 . )۲۲۴ت شدم ص (یھدا .. . آنگاه. )۱۳۵ت ص (یثم اھتد -٣
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 . »یه شدمومنو  مومنھر  یتو موال ھمانا، فرزند ابوطالب یباد بر تو ا کمبار«
 رایچقدر در دروغ گفتن مھارت دارد؟ و ب یجانیت یآقا، سبحان الله: نمکعرض 

 یکتبر رایب یمحفل و مجلس: دیگو یمد؟ دھ یم جراتچقدر به خود  یدروغ پرداز
ه قبل از کبودند  یسانکر و عمر از جمله کد و ابوبیبرگزار گرد یگفتن به حضرت عل

ن را به چند منبع یت دروغین روایگفتند و بعد از ا یکت و تبریگران به حضرت تھنید
م در آن ینیب یم، مینک یمششم مسند احمد مراجعه  جزبه  یوقت. ددھ یمنسبت 

أمسيت حت وبصأيب طالب أاً يا ابن يئهن: فقال له، فلقيه عمر بعد ذلك«: ن آمده استیچن

 یفرزند اب ی(ا: گفت رد و به اوکقات مالعمر بعد از آن او را  »ةمنؤمو منؤمكل  موىل
از  یرکذ، ن منبعی) در ایشد مومنھر مرد و زن  یتو موال، میگو یم یکطالب تو را تبر

ن موضوع در یه اکالخواص  ةرکتذ ۳۶و در صفحه . اصًال نشده است سرکحضرت ابوب
 یحضرت عل رایگفتن ب یکم و تبرراساز محفل و م یبحث یلکبطور ، آنجا مطرح شده

در  یوطیعالمه س. سرکاز طرف حضرت ابوب نه از طرف عمر و نه. نشده است عنوان

 یحضرت عل سه حضرت عمرکن آورده است ین موضوع را چنیز این »للفتاوي احلاو«
ن موضوع در یا. )١(دشو یمده نیر در آن دکاز حضرت ابوب یادی ید ولیگو یم یکرا تبر

، ۳۶۳۴۴ث شماره (یدر احاد، طالب یبن اب یل علیباب فضا، نز العمالکتاب ک
، ۳۲۹۰۵، ۳۲۹۰۴) به شماره ۱۱و در جلد (، ۳۶۳۴۰، ۳۶۳۴۱، ۳۶۳۴۲، ۳۶۳۴۳

از  یادیاصًال ، خود یبجا یکم تبرراسمحفل و م یآمده است ول، ۳۲۹۱۶، ۳۲۹۰

 »ةوالنهاي البداية«تاب کر در یثکابن . شود نمی دهیت دین روایدر ا سرکحضرت ابوب
از  یو سخن یث بحثیحد یکدر  یحت یث را آورده است ولین حدیطرق متعدد ا

م نک یمر منابع اعراض یر ساکد؟! از ذشو یمده نیر در آن دکو حضرت ابوب یکم تبرراسم
ه کنیو بخاطر ا، کند می تیفاکر منابع یر ساکاز ذ، دیر گرکه ذکه آنچه کنید ایبه ام

و نه  یکر محفل تبرکدام ذکچ یگراند و در ھیدیکه یبه ھم و شب یکث نزدیات حدیروا
برداشته شده  یجانیت یآقا یھا دروغم پرده از نک یمر کف. شود نمی دهید سرکابوبر کذ

گاھان امور و یو بو خوانندگاناست و  ، ق مطالعه منابع را دارندیه توفک یسانکژه آ
 راین گنجانده شده است تا معامله بیر بخاطر اکه نام حضرت ابوبکند دان یم یبخوب

                                           
 . ةیتب العلمک) چاپ دار ال۷۹ص ( ۱ج یللفتاو یالحاو -١
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، اد و بزرگ را ندارندیاستفاده از منابع ز ناوه تکم سواد کش و یاند دهسا خوانندگان
بودن  یو اول یت علیعلم به حقان سرکه حضرت ابوبکنند کگمان  و آنانمشتبه شود 

م نک یمر کاما ف. رده استکرا غضب  یحق خالفت و یاو به خالفت را داشته است ول
ن و گویاتسرا  ناین و تھمت زنندگان از مگویاز شده است و دروغیحق از باطل متما

خ ب، بخ: أن عمر قال لعيل«: ن الفاظیه در آن اک یتیروا. اند دهداران مشخص ش امانت

 یعنی اند دهبطور اضافه آم »ةمنؤمو منؤمكل  مسيت موىلأصبحت وأيب طالب ألك يا ابن 
 یل متفرد بودن (علیث بدلین قسمت حدیا، ن الفاظ وارد نشده استیات ایه روایدر بق
 یث راویحد یور نزد علماکمذ یرا راویز. ف استیح و ضعیر صحیجدعان) غد بن یبن ز

اران او است یق و یه حق با حضرت صدکل روشن است ین دالیبا ا، یآر. )١( است یفیضع
  .نیوالحمدلله رب العالم. ق مخالف وجود نداردیفر رایث بین حدیدر ا یلیچ دلیھ

 یفه بنیفه در سقیخل عنوانبه  سرکاجماع بر انتخاب ابوب: دیگو یم یجانیجناب ت
 یچگونه دعوا. ل استیبدون دل یدعوا، عت گرفتن او در مسجدیساعده و سپس ب

. نبودند یکعت شریھاشم در ب یعباس و تمام بن، یه علکحال آن، ح استیاجماع صح
: عت نبودندیب یکز شرین، گردد می ًال درجیذ شانیه اسامکان ین آقایا، نیعالوه بر ا

فه یحذ، اسریعمار بن ، مقداد بن اسود، یابوذر غفار، یسلمان فارس، ریزب، دیبن زاسامه 
سھل بن ، عبکبن  یاب، براء بن عازب، یده اسلمیو براب، مه بن ثابتیخذ، مانیبن 
خالد بن ، جابر بن عبدالله، یانصاروب یابوا، س بن سعدیق، سعد بن عباده، فیحن
ن یح است؟ عالوه بر ایاجماع صح یچگونه ادعا لین تفصیبا ا. گرید یادیز وعدهد یسع

 یافکنقض اجماع  رایتخلف او ب، کرد می عت تخلفیطالب از ب یبن اب یاگر تنھا عل
ر بر خالفت یه نقل داکنیبر فرض ا، د خالفت بوداندیکتنھا  جامبریطرف پ و ازرا ایز. بود

 . )٢(میرا قبول نداشته باش یو
، یطبر. ددھ یمن منابع نسبت یان نامبرده را به ایت آقاکعدم شر یجانیت یبعد آقا

عاب و به تمام مورخان و یاالست، سیخ الخمیتار، ءخلفاخ الیتار، ریخ ابن االثیتار

                                           
) ص ۴۰۷۰شماره ( ۲۱أسماء الرجال ج یمال فکب الی) و تھذ۴۷۵۰رقم ( ۱ب جیب التھذیتقر -١

 . دینک) مراجعه ۳۴۴ص ( ۴حه جیث صحی) و به سلسله احاد۴۳۴(
 . )۲۲۴-۲۲۵ت شدم ص (یھدا .. . آنگاه. )۱۳۴ت ص (یثم اھتد -٢
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اما جلد و صفحه  )١(!؟اند گفتهسخن  سرکعت حضرت ابوبیرامون بیه پک یسندگانینو
 .!؟؟ادآور نشده استیور را اصًال کمنابع مذ
 : شود می عرض

اد یسوگند ، ن را فرش قرار داده استیسقف و زم را  ناه آسمک ییخدابه  -۱
. جست یم ین دروغ تبریاز ا، زد یمداشت و حرف  یم اگر دروغ زبان. منک یم

اد شده یاگر به منابع . ندکرده و مطابق با درونش مجازات کخداوند او را رسوا 
ان با یه آقاکنیر بر ایدا یجانیجناب ت یمدعاھا  آن دام ازکچ یدر ھ، مراجعه شود
خ یه ھمان تارکمنبع اول . شود نمی دهید، اند ردهکعت نیب سرکحضرت ابوب

ات یروا »ةحديث السقيف« عنوانمولف آن در جلد دوم تحت . است یطبر
آورده ، ح ھستندیر صحیگر غید یح و برخیصحھا  آن از یه برخکرا  یمتعدد

رده کنقل  را  آن یامام بخارث ابن عباس است و یحدھا  آن انیاز م. است
 ...(: ن آمده استیاز آن چن یاست و در قسمت یار طوالنیث بسین حدیا. است

را  یسانکدگاه ید و دیمردم سخن گو رایمنبر رفت تا ب یباال سعمر بن خطاب
. ندکم) رد نک یمعت یب یفوت شود با فالن ینمومنالری(اگر ام: ندگفت یمه ک

: رد و گفتکفه اشاره یسق ی خود به قصه سخنان جریاندر  سحضرت عمر
ه حضرت کن بود یا یکیدادھا یاز جمله رو ج رمکموقع در گذشت رسول ا«
ت حضرت یدر ب، ه با آن دو بزرگوار بودندکگر ید یسانکو  سریو زب سیعل

ز در جمع ما حاضر ین انصاروستند و تمام یفاطمه نشسته و به جمع ما نپ
من (عمر) به . جمع شده بودند سرکحضرت ابوبن در محضر یمھاجر. نبودند

به راه  آنانقات با مالبه قصد . میبرو انصارد نزد برادران یبا: گفتم سرکابوب
آن . میردکقات مال، رده بودندکت که در بدر شرک شانبا دو تن از مردان. میافتاد

: د؟ گفتمیبر یم فیجا تشرک، نیگروه مھاجر یا: گفتند، دو خطاب به ما
ان یم را  ناد معامله تیبر گرد: آن دو گفتند. میبرو انصارم نزد برادران یخواھ یم

حضرت . میبرو آناند نزد یبا، به خدا سوگند: میگفت. دینکخودتان حل و فصل 
در  یعنی. محل گرد آمده بودند یکدر  آنان. میآمد انصارنزد : دیگو یم سعمر

                                           
 . )۲(  ه شمارهی) حاش۲۲۴ت شدم ص (یھدا .. . آنگاه -١
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ه کدم یرا د یشخص آنانان یم: دیگو یم سحضرت عمر. ساعده یفه بنیسق
سعد بن : ست؟ گفتندکین یا: گفتم. خود انداخته بود یرو یا چادری یلحاف

 آنانان یاز م یشخص. مار استیب: او را چه شده است؟ گفتند: گفتم. عباده
م و شما یر اسالم ھستکو لش انصارما : اما بعد: بعد از حمد خدا گفت. بلند شد

حضرت . از شما نزد ما آمده است یا وعدهد یما ھست ینب قوم، شیمردم قر یا
فت م جلوه داده و خالکتعداد ما را  انصاره کردم کحس  یوقت: دیگو یم سعمر

. را در نظر گرفته بودم ییبایار زیو من از قبل مقاله بسکنند  می بصرا از ما غ
ه کرادھا را یا ینم و بعضکقرائت  را  آن سرکم در محضر حضرت ابوبخواست یم

ر از لحاظ علم کابوب. مردک یمدفاع  یو و ازم داد یمپاسخ ، ر بودندکابوب متوجه
: گفت، ردمکمن قصد سخن  یوقت. و حلم و متانت و وقار از من برتر بود

خدا . خود او بلند شد. نمک یچیم او سرپکم از حخواست یممن ن ». نکعجله ن«
ه من در نظر کرا  یتمام مطالب. ردکراد یا یجامع یسخنران، را حمد و ثنا گفت

! انصارگروه  یا: رد و گفتکان یبھتر از من ب، خودھای  در صحبت، داشته بودم
ه شما خود را کن است یا، دیل ھستیخود قا رایه شما بک یو فضل یتنھا برتر

سته خالفت یش را شایاما تمام مردم عرب تنھا قر. دیدان یمسته خالفت یشا
(عمر ، ن دو نفریمن ا. مردم عرب ھستند نیش از ھر جھت بھتریو قر، نددان یم

، دیردکعت یه بکدام کبا ھر . پسندم یم شما رایده بن جراح) را بیو ابوعب
ن سخن یا، رکابوب سخنانان تمام یاز م: دیگو یم سحضرت عمر. دیار داریاخت

مرا  »ردمکن دو نفر را پسند یشما ا رایب« »رضيت لكم أحد هذين الرجلني«
من بھتر  رایب، شد یمر گناه زده یاگر گردن من در غ یحت ار ناپسند آمدیبس

ھا  آن انیر در مکه حضرت ابوبکرم یرا بر عھده بگ یه من امارت قومکنیبود از ا
بلند  انصاراز  یشخص، خود خاتمه داد سخنانبه  سرکحضرت ابوب یوقت. باشد

ر از ما یام یک«ه کنیا وآنم یگو یمن باره من ین سخن را در ایآخر: شد و گفت
سر و صدا بلند شد و اختالف شدت  ». شیر از شما مردم قریام یکو  انصار

: ر گفتمکبه ابوب، شود می ه اختالف دامنه دارکردم کاحساس  یوقت. گرفت
عت یمن بدست او ب، ردکاو دستش را دراز . نمکعت یدستت را بده تا با تو ب

 . ردندکعت یب و انصارن یردم سپس مھاجرک
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 ن نقلیچن، یع الزھرید بن جمیاثر موقوف را از ول، ث مرفوعیبعد از نقل حد یطبر
 ج در موقع وفات رسول الله«: د گفتید بن زیث خطاب به سعیعمرو بن حر: کند می

ردند؟ کعت یب سرکمردم با ابوب یچه زمان: عمرو گفت، یسعد گفت آر »؟یحاضر بود
ه چند ساعت کمردم دوست نداشتند ، در گذشت ج ه رسول اللهک یروز: د گفتیسع

عت با یمخالف ب یسک: عمرو گفت: گروه و جماعت نباشند یکدر  و آنانبگذرد 
ه مرتد کبود  یکا نزدیه مرتد شده بود ک یسکمگر ، ریخ: د گفتیبود؟ سع سرکابوب

ن بود یا از مھاجریآ: عمرو گفت. داد یمالبته اگر خداوند او را نجات ن، انصارشود از 
عت یه به بکنین بدون ایمھاجر، ریخ: د گفتیند؟ سعک یعت خودداریه از بک یسک

 . )١(ردندکعت یب یگریبعد از د یکی آنانھمه ، دعوت شوند
در خانه  سیحضرت عل: کند می ن نقلیب بن ثابت را چنیت حبیروا یبعد طبر

 یعل. کنند می عتیر نشسته و مردم دارند با او بکه ابوبکبه او خبر داده شد . خود بود
نداشت با شتاب از خانه  یو چادر و ازارص بر تن داشت یقم یکه تنھا ک یدر حال

رد و کعت یب. نشود تاخیر سرکعت با ابوبیه در بکن بود یش ایل ستایدل. رون رفتیب
آن شخص ازار را آورد . اوردیرا فرستاد تا پارچه (ازارش) را ب یسکنار او نشست و کدر 

 یث بخارین حدیبعد از ا یطبر. )٢(ردکن کرا تر سرکد و مجلس ابوبیشپو را  آن یو عل
ر بعد از وفات فاطمه کبا ابوب یعت علیراث فاطمه و بیه در مبحث مک یثیھمان حد، را

ث انس بن یحد، ن مورخ بزرگیا، یان طبریدر پا. )٣(رده استکر کذ، ام ردهکر کذ را  آن

                                           
 ی. ھجر ۱۱سنه  ۲۳۶ص  ۲ج یطبر -١
 . ۲۳۶ص  ۲ج یطبر -٢
: رد؟ گفتکعت نیشش ماه بر تا کبا ابوب یا علیآ : «...رده استکن مطلب را اضافه یا یالبته طبر -٣

ن یا: د گفتیبا ».ردکعت یب سیه حضرت علکنیردند تا اکعت نیھاشم ب یاز بن یکچ یو ھ، نه
ه با سند ک یتیرده است و رواکر نکسند آن را ذ یرا زھریف قرار داده است زیضع یھقیت را بیروا

عت یه بکاند  ودهن جمع نمیات چنیان روایم یتر است و بعض حید نقل شده است صحیاز ابوسع
، راث اتفاق افتاده بودیان مسئله میه آنچه در جرکنیعت اول بود تا ایبر ب یدکیتا، بعد از شش ماه

شه در یه ھمکن بود یلش ایدل، ردکعت نیدر آن روزھا باند  ه گفتهک یسانکن یبرطرف گردد بنابرا
ته کن نیدانستند به ا نمی قت رایه حقک یسانک یبرا یجلسات حضور نداشت و عدم حضور و

بعد از  سین خاطر حضرت علیبه ھم، ستین ین خالفت راضیاز ا ید ویه شاکزد  می دامن
 یار نمود ((فتح البارکعتش را آشیب، ن شبھهین بردن ایاز ب یدرگذشت حضرت فاطمه زھرال برا
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ن یرده و بحث را در اکر کذ »فهیالسق«عت یبعد از ب، عت عامهیب عنوانرا تحت  کمال
 . ان داده استیخصوص پا

ر بر یدا یجانیت یآقا یاز ادعا یرکو ذ یچ بحثیھ »ریخ ابن االثیتار«تاب کدر 
خ یتار. شود نمی دهید سرکعت با حضرت ابوبیاز ب، ور در ابتدا بحثکتخلف افراد مذ

عت یت بیفه و روایث سقی) حدسرکب یفه و خالفه ابیث السقی(حد عنوانتحت  یطبر
قول «: دیگو یمرده و بعد از آن کر کذ، عتیدر آغاز ب، رکبا حضرت ابوب یحضرت عل

رده کعت یب سرکبعد از شش ماه با ابوب ینمومنالریه حضرت امکاست  نیتر حیصح
درباره خالفت عمر بن خطاب و باال رفتن او بر منبر را  سث ابن عباسیبعد حد »است

اجتامع «را درباره  ینصارعمره اال یاب یار طوالنیث بسیبعد از آن حدرده است و کر کذ

عت یرده است و بکنقل ، ر استکعت ابوبیه خالصه آن اجتماع مردم بر بک »ةالسقيف
ت ین روایضعف ا. رده استکھاشم را بعد از شش ماه از وفات فاطمه ثابت  یو بن یعل

خ یر در تاریه ابن اثکن بود آنچه یا. دیدان گریح قبًال بیات صحیو مخالف بودن آن با روا
است ھرگز در آن نقل نشده  یمدع یجانیه جناب تکچه را وآن. رده استکخود نقل 

 . است

ه درباره آن صحبت کن است یبھتر ا، بهیمنسوب به ابن قت »ءلفاتاريخ اخل«تاب ک

                                                                                                       
حضرت  هکنیو آن ا، ن استکز ممیگر نید یقیبه طر، تین دو رواین ای) )) و جمع ب۵۶۶ص ( ۷ج
 یعت دوم بعد از شش ماه در جلویرد و بکعت یبار در ھمان ابتدا ب یکرد کعت یدو بار ب سیعل

ه عبدالله بن احمد بن حنبل در ک یحیت صحیه رواکنجا است یرد و جالب اکعت یعامه مردم ب
: ن آمده استیت چنیدر آن رواکند،  می دیین مطلب را تایرده است اک)) نقل السنةتاب ((ک

 سرکحضرت ابوب، اجتماع نمودند سرکه مردم نزد حضرت ابوبک یھنگام: دیگو ی((ابونضره م
از انصار رفتند و حضرت  یتعداد: دیگو یم ینم؟ راویب نمی ن جمعیرا در ا یچرا من عل: فرمود

: گفت سیحضرت عل؟ ج امبریگفتم پسر عمو و داماد پ: گفت یر به وکابوب، را آوردند یعل
ن یرد و اکر دستش را دراز کحضرت ابوب. نکدستت را دراز ، فه رسول اللهیخل یاندارد  یالکاش

 ن جمعیر را در ایچرا زب: ر گفتکسپس حضرت ابوب. ردکعت یب یبا و یگونه حضرت عل
گفتم پسر عمه و : ر گفتکابوب. را آوردند یاز انصار رفتند و و یتعداد: دیگو یم ینم؟ راویب نمی
دستت  .. . ندارد یالکاش، فه رسول اللهیخل یا: ر گفتیست؟ زبیرسول خدا چرا حاضر ن یحوار

. )۱۲۹۲شماره  ۲ج ةلسنتاب اک(. ردکعت یب یر با ویرد و زبکر دستش را دراز کابوب. نکرا دراز 
 . ح استیسند آن صح: دیگو یتاب مکمحقق 
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صفحه  یجانین جناب تیعالوه بر ا. است ینیقیر یبه غیرا نسبت آن به ابن قتیز. نشود

با  »تاريخ اخلميس«اما . رده است تا موقع ضرورت بدان مراجعه شودکر نکتاب را ذک
تاب از آن کن ین است اکمم، ام دهیتاب را ندکن یه من اکنم کد عرض یار بایتاسف بس

د عرض یبا، نوشته ابن عبدالبر »صحاباأل ةاالستيعاب يف معرف«تاب کاما . عه باشدیش
ل خالفت حضرت یدال، گریتاب دکش از ھر یمولف محترم ب تابکن یه در اکنم ک

: رده استکن نقل یرا چن یت نزال بن سبره از علیروا. )١(رده استکان یرا ب سرکابوب

 سرکابوب، امبرانین امت بعد از پین ایبھتر »بوبكر ثم عمرأبعد نبيها  ةم هذه األخري«
فه از یر و ابو جحیخ عبد، فهین محمد بن حنیاست ھمچن ساست و بعد از آن عمر

 ج رسول الله«: فرمود یم سیو عل«. اند ردهکت را نقل ین روایز ھمین سیحضرت عل
 یرد و بعد از وکر فوت کابوب یرد بعد از وکجلوتر فوت  یعنیاز ھمه ما سبقت گرفت 

 یسکن گناھان ھر یدر ا. ردندکرا احاطه و بالھا ماھا  هو بعد از آن فتن، ردکعمر فوت 
بن  یاز عل: دیگو یم، ت استیر روایخ عبد و از. ددھ یمنجات ، ه خدا خواسته باشدکرا 

 یعنی »ول من مجع بني اللوحنيأكان ، بابكرأرحم اهللا «: فرمود یمه کدم یطالب شن یاب
. »ردک یآور جمع را  قرآنه کبود  یسکن یاو اول، ندکر رحم کخدا بر حضرت ابوب«

ما  یر والکابوب«: هکرده است کت یطالب از طرق متعدد روا یعبدالله بن جعفر بن اب
: گفت یمو مسروق . سوز بود ار مھربان و دلیبر ما بس، فه بودین خلیشد و بھتر

گاھکمحبت ابوب« مطلوب و مستحسن  یارھاکاز جمله  آنان یاز بزرگ یر و عمر و آ
 سرکحضرت ابوب رایب ج ه رسول اللهکنیبر ا یرا مبن ج ث رسول اللهیو حد »است

ز آورده یفه را نیث حذیحد. رده استکر کرا ذ، ندکقاصد فرستاد تا مردم را امامت 
 یعنی، ه بعد از من ھستندک یسانک«: فرمود ج رسول الله: دیگو یمفه یحذ: است

ابن عبدالبر در ادامه . دیه عمار رفته است بروک ید و راھینکاقتدا  آنانر و عمر به کابوب
 سرکحضرت ابوب رایعت خالفت بیب، ردکفوت  ج ه رسول اللهک یروز .: .. دیگو یم

عت عامه انجام یب. شنبه بود سهه روز کساعده صورت گرفت و روز بعد  یفه بنیدر سق
از  یعت حاضر نبودند و گروھیم براسچند از خزرج در م یسعد بن عباده و تن. گرفت

                                           
ه خوانندگان محترم کنیل ایاما من بدلشود  می دهیف و باطل دیات ضعیروا، اتین روایان ایمدر -١

 . نمک یر مکرا ذھا  ، آنرا بدانند یجانیت یھا ت دروغینھا
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 یدر بعض. ر از حضرت سعدیغ، ردندکعت یز حاضر نبود ـ بعد ھمه بیش نیمردم قر
 یدر بعض. رده استکعت تخلف نیش از بیاز قر یه در آن روز احدکات آمده است یروا
عت یاز ب. د بن العاصیطلحه و خالد بن سع، ریزب، یعل، شیه از قرکات آمده است یروا

 یه حضرت علکات آمده است یروا یدر بعض. ردندکعت یب یرده و بعد با وکتخلف 
ر را کو بعد از آن ھمواره حرف ابوب لمگر بعد از شش ماه از وفات فاطمهرد کعت نیب

و  دانست یمرا بھتر  یگران وید و ازرا ستوده  یو وکرد  می و بدان عملکرد  می گوش
ن ادامه یت خود چنیبه رواس ابن عبدالبر از عبدالله بن مسعود. داد یمح یترج

از ، ه عمر بن خطاب گفته بودک یثیبخاطر حد انصارساعده  یفه بنیدر سق«: ددھ یم
شما را به خدا سوگند «: ن فرموده بودیعمر بن خطاب چن، موضع خود منصرف شدند

ت داده بود یمامورر کات خود به ابوبیدر ح ج ه رسول اللهکد یدان یما شما یآ، مدھ یم
چه : گفت سآنگاه عمر، یآر، پروردگارا: گفتند آنانند؟ کمردم اقامه نماز  رایتا ب

رده کن ییش تعرایب ج ه رسول اللهک ییرا از جا سرکابوب، از شما دوست دارد یسک
. را دوست ندارد یزین چیدام از ما چنکچ یھ: جواب دادند آنانند؟ کبرطرف ، بود

: طالب به من گفت یبن اب یعل: کند می تین روایس بن عباده چنیاز ق یحسن بصر
به : فرمود، شد یمنماز اذان گفته  رایو بمار شد یچند شبانه روز ب ج رسول الله«

ه کدم ید، ردکفوت  ج رسول الله یوقت. »خواندمردم نماز ب راید تا بییبگو سرکابوب
ما . ن را زنده نگاه داشته استید یو چون ستونشود  می استوار اقامه یوھکنماز مانند 

. پسند فرموده بودن ما ید رایب ج ه رسول اللهکرا  یم شخصیدیخود پسند یایدن رایب
 . )١(میردکعت یر بکپس با ابوب

ندگان یبه تمام جو. تاب خود آورده استکه ابن عبدالبر در کن بود آنچه را یا، یآر
گر وجود دارد؟ ید یزیچ یا بعد از حق به جز گمراھیآ: میگو یمت راسه را  ناندگیو پو

د تخلف آن عده از اصحاب را خواھ یمھا  آن با حواله به یجانیت یه آقاک ین بود منابعیا
ه ھمه ک یعتیھمان ب، ندکر ثابت کعت با ابوبیر شد از بکدر آغاز بحث ذ شان یه اسامک

به  یجانیت یعت عامه ـ آقایفه و بعد بیعت سقینخست ب. ردندکبر آن اتفاق  مسلمانان
ه ک یسانکه یلک ...دیگو یمور کر منابع مذکبعد از ذ: هیرده در حاشکتفا نکن حد ایا

من با  یردند!؟ ولکان یب را  ناین آقایتخلف ا، ردندکر صحبت کعت حضرت ابوبیدرباره ب

                                           
 . )۹۷۰-۹۷۷( ۳البن عبدالبر ج صحاباأل ةمعرف یعاب فیستالاتاب کات سابقه در یروا -١
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عت یو صحت ب، ردهکعت صحبت یه درباره بکشود  نمی افتی یتابکچ یھ: میگو یمادعا 
ز صحت ین یعه اثناعشریتب شک یرده باشد حتکر نکو تمام صحابه را ذ یحضرت عل

 . اند ردهک تاییدرا  سرکھاشم با حضرت ابوب یو بن یعت حضرت علیب
ن تعداد از صحابه را یردن اکعت نیر بر بیدا یجانین جناب تیدروغ یاگر ادعا -۲

 متوجه سرکعت خالفت حضرت ابوبیبر ب یچ گونه نقصیباز ھم ھ، میریبپذ
قاطبه مردم ندارد  تاییدبه  یازیعقاد خالفت ننا وعت یرا صحت بیز. شود نمی

 آنانه خالفت توسط ک یآنانت یثرکارباب حل و عقد و ا تاییده موافقت و کبل
ھمه علما و دانشمندان  تاییدن مطلب مورد یو اکند  می تیفاکشود  می اداره
 . است
 تایید، صحت آن رایه بکھمه علما اتفاق دارند ، عتیدرباره ب: دیگو یم یامام نوو

 تاییدالبته ، ستیز الزم نیحل و عقد ن تمام ارباب تایید یست حتین یھمه مردم ضرور
ن یو روسا و اشراف و معتمد، از علما، مقدور باشد یبراحت آنانه اجماع ک یسانکه یلک

 . )١(است یضرور
و عذر ، عت معذور بودیدر تخلف از ب سیھر چند حضرت عل: دیگو یم یمازر

 یافک آنان تاییدحضور ارباب حل و عقد و ، عت امامیصحت ب رایب، ھم نمود یخواھ
ه نزد امام حضور کست یافراد الزم ن کت کت رایب. ستیتمام مردم الزم ن تایید، است

ردن کردن طاعت امام بر خود و مخالفت نکه الزم کافته دست در دست او بگذارند بلی
او فقط حضورش نزد . سیت حضرت علین بود وضعیو چنکند  می تیفاک یبا و

ان یز در مباحث گذشته بین تاخیرن یل ایافتاده بود و دل تاخیربه  سرکحضرت ابوب
 . )٢(دیگرد

ه ھمان اھل کت کعت تنھا اتفاق اھل شویدر ب«: دیگو یمه یمیخ االسالم ابن تیش
ومت که حکمردم  ی اتفاق آن عده از توده نیھمچنو  است یافک. حل و عقد ھستند

ن کمم آنانه اداره امور امامت توسط یکبطورشود  می اداره آنانامور خالفت توسط 
 . )٣(باشد

                                           
 . )۱۱۲-۱۱۳ص ( ۱۲مسلم مع الشرح ج -١
 ی. تاب المغازک ۵۶۵ص  ۷الفتح ج -٢
 . )۳۳۶(ص  ۸المنھاج ج  -٣
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 »نھج البالغه«تاب کدر  یف رضیه شرکبر اساس آنچه  سیخود حضرت عل یحت
اگر امامت بدون حضور ، منک یماد یبه جان خود سوگند «: دیگو یمن یچن. آورده است

ه ک یسانکن یک) ل!ست(!یار مقدور نکن یه اکد یپس بدان، گردد نمی تمام مردم منعقد
حاضران حق ، ندریگ یمم یب ھستند تصمیه غاک یسانکدرباره ، ت امامت را دارندیاھل

 . )١(ار ندارندیبان حق اختیانصراف و غا
حق روشن و واضح را از دروغ شرور آور . نکخودت دقت ، محترم خواننده یا

 کت تاییده حضور و کاتفاق دارند  یه تمام علماکنیل ایص بده! دلیتشخ یجانیجناب ت
ا گروه یا دو نفر ی یکرا اگر تخلف یز، ستیانعقاد امامت و خالفت الزم ن رایافراد ب کت
ل نخواھد کش یھرگز اجماع، شود ینقص در اجماع تلق عنواناز مردم به  کیوچک

ا به ھر یم یمالعوامل نا، یشخص ھای گرایشل یبدل یاز مردم گاھ یاریرا بسیز. گرفت
 یکچگونه بر ، ین حالتیان چنکدر صورت ام. کنند می تخلف، گر از حضورید یلیدل

ه اجماع کم یز بخاطر داشته باشیته را نکن نیا. ن استکر ممیامام مشخص اجماع فراگ
را یز. بود یبزرگتر از اجماع امت بر خالف حضرت عل سرکامت بر خالف حضرت ابوب

 یه با وکدند بلرکعت نیب یسوم با حضرت عل یکمتر از کا یشتر و یا بیسوم امت  یک
ان یدر م یدر جنگ نبود ول یه با وکثلث دوم ھر چند . در حال قتال و مبارزه بودند

با  یا عده، ردندکعت نیه با او بک یسانکو . ردندکعت نیب یه با وک یسانکبودند  آنان
امامت ، یردن تعدادکعت نیل بیاگر به دل. ردندکگر قتال نید وعدهردند کقتال  یو

اگر . شود ید متوجه امامت حضرت علیشتر باین نقص به مراتب بیا، گردد می مخدوش
ت یثرکه ارباب حل و عقد و اکنیا ایردند کقتال ن یه جمھور مردم با وکگفته شود 
. )٢(شتر صحت داردیر بکن مطلب در حق حضرت ابوبیا، مییگو یم، ردکعت یبدست او ب

نص واضح و ظاھر  سیحضرت عل ه درباره خالفتکشود  یمدع یجانیت یاگر آقا
ل یدال، نیام عالوه بر ا ل شما را به اثبات رساندهیت دالیعدم حج: میگو یم، است

ر کرا منھا  آن یسکه کن ھستند یتر و برتر از ا یقو، تر حیصح سرکخالفت حضرت ابوب
 رکعت با ابوبیاز ب یه اگر تنھا علکنیر بر ایدا یجانیدگاه تیھوده بودن دیلذا ب. شود

خداوند بر . ده استیما به اثبات رس رایب، آمد یمنقض اجماع به عمل ، کرد می تخلف

                                           
 . )۳۸۶ص ( ۲نھج البالغه ج -١
 . )۳۳۸-۳۳۹ص ( ۸المنھاج ج -٢
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 د!؟ یو اھل آن رحم بفرما یجانین اجماع تیا
ر بدون شور و مشورت کعت ابوبیب«: دیگو یمخود  سخناندر ادامه  یجانیجناب ت

، بودند خبر یبژه ارباب حل و عقد غافل و یه مردم بوک یدر ساعات یبوده است حت
ن رسول یرا ارباب حل و عقد در آن وقت مشغول غسل و تدفیز. انجام گرفته است

ن یمطلع شدند و بعد از پخش ا ج مردم ناگھان از خبر موت رسول الله. بودند جالله
د خانه فاطمه به حرق یه از تھدک ھمانطور. عت دعوت شدندیب رایمردم قھرًا ب، خبر

ن یبعد از چن. دیآ یمبر ، ن از آنیمدن متخلفاین رونیدر صورت ب، (آتش زده شدن)
انجام گرفته و  یر با شورکعت ابوبیه بکم ییبگو، ن استکما مم رایچگونه ب یتیوضع

 . ؟)١(». اجماع بر آن منعقد شده است
 : شود می عرض، ق حضرت حقیا توسل به توفی

مردم انجام گرفته  یخبر یبر بدون شور و در زمان غفلت و کعت ابوبیاگر ب -۱
، دیان گردیه قبًال بک یدگاھیدگاه خود را با دین دیا، یجانیآنگاه جناب ت. باشد

چگونه ، ردندکتخلف  سرکعت با ابوبیاز ب شاز صحابه یه بعضکنیبر ا یمبن
ه کبودند  کوچکن گروه یھمه عبارت از ھم مسلمانانا ید؟! آدھ یمق یتطب

ن یا »ر بدون مشوره بوده استکعت با ابوبیب«: دیگو یم یجانیردند؟! تکتخلف 
 یجانیما از مصادر و منابع خود ت، تناایچگونه صحت دارد؟ در ب یو یادعا

عت عامه با یب جریانساعده و در  یفه بنیر در سقکعت ابوبیه بکم یردکثابت 
 .انجام گرفته است؟! مشورت

 ج از خبر وفات رسول الله ینه به صورت ناگھانی(مردم مد: دیگو یم یجانیت -۲
 عت دعوت شدند؟) یب رایمردم قھرًا ب، ن خبریمطلع شدند و بعد از ا

ر؟ عمر؟ کرد؟ ابوبکعت دعوت یب راینه را قھرًا بیاھل مد یسکچه  ، ...سبحان الله
ر و عمر قتال کت با ابوبیا فرشتگان در حمایعت شدند؟ آیمردم چگونه مجبور به ب

ه ک ینظام یھا ردند؟ دستهکنه را مجبور یمردم مدانقالب  یھا تهیمکند؟ ردک یم
ه کطالب  یبن اب یعل یا خدایا پاسداران انقالب؟! یردند؟ کن یمسئول دفاع بودند چن

 ین؟ و اھالیح و روشن وجود دارد و ارباب حل و عقد و معتمدیبر خالفتش نص صر
، کرد می تیاو را حما کیوچکه گروه کر را کعت ابوبیب یستند جلوتوان مینه نیمد

                                           
 . )۲۲۵ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۳۶ت ص (یثم اھتد -١
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د؟ یبه خالفت رس، عت او مخالف بودیه با بکبر خالف خواست امت  سرکرند و ابوبیبگ
فرستادم!!  یم را به سراغش یسگ، بود یم یا جھالت و جھل اگر گربه، خدا سوگندبه 

ه ک ندیآ یمرون ین نابغه!! بیقلم ا که از نوکھستند  یچرند و پوچھای  حرف ن چهیا
عت یقطعًا ب. یل نقلیوجود ندارد چه رسد به دلھا  آن بر صحت یل عقلیدلچ گونه یھ

 . ر آن شودکمن یسکه کن است یبزرگتر از ا سرکامت با حضرت ابوب

 فهـــــــــل يصـــــــــح يف األذهـــــــــان يشء
 

ــــــــــل؟   إذا احتــــــــــاج النهــــــــــار إىل دلي
 

 را  آنم و صحت ینکرا اثبات  یزیم چیتوان میا یل داشته باشد آیاز به دلیاگر روز ن 
 . مینکھا روشن  ذھن رایب

 تواند میز نیه نیعه اثناعشریه شکاست  یتیواقعس رکعت امت با حضرت ابوبیب، یآر
تابش بنام کدر  ینوبخت یحسن بن موس، عهیمرجع بزرگ ش. ر شودکمن را  آنصحت 

يب بكر السواد فصار مع أ ...«: دیگو یم، نموده تاکیدن مطلب یا یرو »عهیفرق الش«

سواد : یعنی. )١(»ضني معهامواجلمهور األكثر فلبثوا معه عمر جمتمعني عليها رااألعظم 

 یر و عمر راضکه از ابوبک یدر حالھا  آن، بودند سرکت توده مردم با ابوبیثرکاعظم و ا
عه در یاز مراجع بزرگ ش یثقفم یابراھ. بودند آنانرده و ھمراه کتجمع  آنانبا ، بودند

ن یطالب را چن یبن اب یقول حضرت عل، خود نوشته استن یمقلد رایه بک یا نامه

خوف . )٢(»بكر واجفاهلم إليه ليبايعوهأيب أ فام راعني إال انثيال الناس عىل .. .«: کند می نقل
. نندکعت یب یاو تا با و یبسو آنانر و شتافتن کرد مرا مگر توجه مردم به ابوبکزده ن

 . اسراع و شتافتن یعنیاجفال . توجه نمودن با تمام وجود یعنی، الیانث
اوه یناچار دست به ، ر شودکت را منین واقعیست اناوباالخره نت یاما ابن مطھر حل

ر کبا ابوب، ایمال و ثروت دن نت مردم بخاطر بدست آوردیثرکا«: دیگو یم، زده ییگو
ت یھدا یاروین یا، ن اعترافات دوستان و دشمنانیبعد از ھمه ا، یآر )٣(ردند!!کعت یب

 وآن، پنھان بوده است یعه و سنیش رایه ھنوز بکند آنچه را کد ظاھر خواھ یمشده!!! 
ت کن حری!؟ او ااند ردهکعت دعوت یر و عمر مردم را قھرًا و جبرًا به بکه ابوبکن است یا

                                           
 . ) چاپ دار األضواء۴ـ ص ( یعة نوبختیفرق الش -١
 . إلی أصحابه ی) باب رساله عل۳۰۵-۳۰۶ص ( یالغارات للثقف -٢
 . ۱۶ص  ۲المنھاج ج -٣
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ند و کان یب یدر پ یت خود را پیل ھداید تا دالدھ یمن انجام یبا را به خاطر ایناز

فإين أخيش أن أروع بانثيال «، ابدیت خود باز بکن حریا و ازه اکد بر آن است یام. دیفزایب

ه خوف زده شوم بخاطر ک رود یمم آن یب »!!!؟ةاهلداي الناس وإجفاهلم إليه ليبايعوه عىل
  .نند!!!کعت یت شدن!!! بیھدا رایب یاو تا با و یبسو آنانتوجه نمودن مردم و شتافتن 

ن باره پاسخ قانع یقبًال در ا، ت فاطمهیدرباره سوختن ب یجانیت یآقا یادعا -۳
 . ننده داده شده استک

ر بدون کعت با حضرت ابوبیه بکد دھ یم یخود عمر گواھ«: دیگو یم یجانیت -۴
عمر گفته . از شر آن نجات داده است را  مسلمانانمشوره بوده است و خداوند 

ن یچن رایب یسکد و اگر یشکرد او را بیبگ یعتین بیره چنو باس دکھر : است
عت شوندگان ینندگان و بکعت یعت در حق بین بیند اکمردم را دعوت  یعتیب

 . )١(»ندارد یاعتبار
 :  میگو یم

و نه  ینه در بخار، نقل نشده است ساق و سباق از حضرت عمرین سیبا ا یتیروا
ه کن آمده است یچن باز ابن عباس یث طوالنیحد یکه در کبل. یر بخاریدر غ
عت با مردم سخن گفت و یرامون رد شبھات بیمنبر رفته پ یعمر بن خطاب باال یروز

از شما  یه بعضکده است یبه من خبر رس : .. .ن فرمودیش چنسخناناز  یدر فراز
از  یسکد ینبا، منک یمعت یب یرد با فالنیاگر عمر بم، سوگند به خدا: دیگو یمن یچن
. دیان رسیبود و به پا )٢(یر ناگھانکعت ابوبیب ھمانا«: دین بگویب خورده چنیفر

از شما به  یسک. ر را از آثار نافرجام آن نجات دادکخداوند ابوب ین بود ولیگمان چن یب
، ندکعت یب یسکبا  مسلمانانس بدون مشورت کھر . رسد یمر نکگاه ابوبیفضل و جا

چون ، شوندهعت یننده و نه در حق بکعت ینه در حق ب، ندارد یعت اعتباریآن ب

 »ةإهنا كانت فلت«، قول حضرت عمر یمعن. )٣(شته شدن آن ھر دو وجود داردکاحتمال 
عت یو در واقع ب. انجام گرفته بود یقبل یو بدون آمادگ یعت ناگھانین بیه اکن است یا

، و خداوند. صورت گرفته بود یو به صورت ناگھان یبدون آمادگ سرکحضرت ابوب

                                           
 . )۲۲۵ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۳۶-۱۳۷ص ( تیثم اھتد -١
 ی. قبل یبدون آمادگ یعنی -٢
 . )۶۴۴۲ن شماره (یتاب المحاربک یح بخاریصح -٣
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ل و علت یدل سو خود حضرت عمر. از فتنه آن نجات داد یعنیرا از شر  سرکابوب

فيكم من تقطع  وليس(رده است کان ین بیچن را  آنبودن  یو بدون آمادگ یناگھان

لت یه به لحاظ فضکشود  نمی دهید یسکان شما یدر م: یعنی )يب بكرأاألعناق إليه مثل 

ن یو منزلت روشن است و چن ین بزرگیل ایدل. باشد سرکابوب یو منزلت ھمتا
 . گر منعقد نشده بودید یسکدر حق  یاجماع

ن است یااش  یمعن» يب بكرأفيكم من تقطع األعناق إليه مثل  ليس«: دیگو یم یخطاب

لذا . رسد یمن سرکگاه حضرت ابوبیرامت به منزلت و جاکن شما در فضل و یه بھترک
، ردیش انجام گرایر بکعت ابوبیمانند ب یعتیه بکن توقع را نداشته باشد یس اکچ یھ

، ردن در امارت اوکو سپس اجتماع ھمه مردم و اختالف ن کوچکجمع  یکنخست در 
و نظر  تاملبه  یازین درباره خالفت او نرایبناب. نددانست یمسته خالفت یچون او را شا
 . )١(خالفت نداشت امررا در  یستگین شایگر اید یسکدند و یو مشورت ند
 : ندیگو یمن یچن یه بعضک دانست یمرا او یز. ن بودیھم سل قول عمریطبعًا دل

منظورش . ردکعت خواھم یب یرد بدست فالنیاگر عمر بم »ناً لو مات عمر لبايعت فال«

گر ید یفرد رایب، عت انجام گرفته استیب سرکحضرت ابوب رایه بک ھمانطور، ن بودیا
حضرت  رایه بک یا ه مردم بگونهکه محال بود کل بلکشم امرن یو ا. ردیز انجام گین

د به صورت خواھ یمس کلذا ھر . نندکگر اتفاق ید یسک رایب، ردندکاتفاق  سرکابوب
شتن که خود را به کن است یااش  یمعن، ندکعت یب مسلمانانر جمع یدر غ، یانفراد

، ندکن یس چنکھر  یعنی. ن بودیھم »أن يقتال ةثغر«از  سو منظور حضرت عمر، ددھ یم
  .)٢(رده استکم یشتن تقدک رایب داده است و خودش و او را بیخودش و ھمراھش را فر

و ، ه چه بوده استین قضیه منظور حضرت عمر در اکنون روشن شد کا، یآر
را  سل قول عمریرا دلیز. رده استکنقل  سرا از حضرت عمر یگنگ یمعن یجانیت

رده کبدان استناد  یجانیه تکل یدلت یحج، علت مشخص شد یوقت. رده استکنقل ن
ر کرا حضرت عمر منظورش از ذیز، به ضرر او متحول شد جریانه کد بلیباطل گرد، بود

عبارت بود از اتفاق مردم  آن وبود  سرکلت و تقدم حضرت ابوبیاظھار فض جریانن یا

                                           
 . )۱۵۵ص ( ۱۲الفتح جلد  -١
 . ورکمنبع مذ -٢
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خ یش آمد و تاریه پکبود  یزین ھمان چین عیو ا. او یبسو آنانش رایو گ یدر حق و
لت یناقض فض سه قول عمرکند کس گمان کلذا ھر . ددھ یم یبر صحت آن گواھ

گر ید یزیو عقل او چ کن تصور جز نقصان دریه اکد بداند یبا، ر استکحضرت ابوب
 . ستین

گاه باش: ن گفته استیدرباره خالفت چن یعل: دیگو یمبه دروغ  یجانیجناب ت ، دیآ
گاه و یه جاکد دان یمرده است و او کقحافه خالفت را تصاحب  یبه خدا سوگند پسر اب

لت از یه علم و فضکا یگاه قطب و محور است در آسیت من در خالفت مانند جایموقع
 . )١(رسند ینم و پرندگان ھوا به اوج مقام منشود  می ریل سرازیچشمه من مانند س سر

 :  میگو یم

ن یچن سرکابوبه درباره حضرت کم یدان یمن یرا برتر از ا سیما حضرت عل -۱
ه حق کآنچه را  سرکرا ابوبیز، خالفت شود یا در حق خود مدعید یبگو یسخن
گاه محور است یمانند جا یگاه علیه جاکھر چند ، کند نمی تصاحب، ستیاو ن

 . رده استکعت یبدست او ب یعه و سنیبه اتفاق ش یرا علیز. ابیدر آس
 یبیچ گونه نقص و عیباز ھم ھ، ن گفته استیچن سیعله کم یریفرضًا اگر بپذ -۲

 بیشتر موجب نقص و عیب یعل راین گفته بیه اکبلشود  نمی رکمتوجه ابوب
ر و کعت با ابوبیب رایه بکم یردکرا قبًال ثابت یز. سرکابوب رایتا بگردد  می

و ، انصار، اجماع شده است، راه و اجبارکچ گونه ایصحت خالفت او بدون ھ
، ردندکعت یراه با او بکھاشم با رضا و رغبت و بدون ا یاتفاق بنن به یمھاجر

 یاما ادعا. گردد نمی محسوب سرکابوباز جانب  یا تصاحبین ھرگز غصب یا
گاه من در یه جاک دانست یمر کابوب ھمانا«: گفت یم یعل، هکنیر بر ایدا یجانیت

د یار بعیبس: میگو یممن ، »ایگاه قطب و محور است در آسیخالفت مانند جا
خالفت او نص  رایه بک یسکند از که خود را مقدم کنیا سرکابوب رایاست ب

، قبل از ھمه مردم، بود یم یاگر خالفت حق عل. ح وارد شده استیصر
گاھ. کرد می عتیب یبا و سرکابوب  رایب، لین ھمه مسایاز ا یبعد از علم و آ

قطب و محور  گاهیگاھش در خالفت مانند جایه جاک یسکھمگان روشن است 
ھا  آن ه دربارهک یلیاما دال. ر است و در واقع چنان بودکاو ابوب، ا استیدر آس

                                           
 . )۲۲۵-۲۲۶ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۳۷ت ص (یثم اھتد -١
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تر از تار  فیضع، ھستند یو مثبت خالفت عل یدومه کشود  می گفته
 . اند بوتکعن

ل روشن یله دالیخالفت بوس امرر در کطالب با حضرت ابوب یبن اب یعت علیب -۳
ن وصف چگونه صحت یبا ا، بعد از شش ماه ایعت یچه در آغاز ب، ثابت است

راد فرموده است؟ اگر ین باره ایه را در ایخطبه شقشق یه حضرت علکدارد 
ه یشقشق سخنانرده است و نسبت دادن کعت یطالب ب یبن اب یه علکم ییبگو
عه یاگر ش. ن گفته ما حق استیا، ذب محض استکاست و  اساس یبآن  یبسو
د یار بعیبس: میگو یم. رده استکعت یب »هیتق«با طالب  یبن اب یعل«: دیبگو

حق را از آن او قرار داده باشد ، یا خفی یه نص جلکنیا، یحضرت عل رایاست ب
 سرکابوبعت یرده تظاھر به موافقت با بک ینینص عقب نش یمقتضا و ازو ا

ه کنیست و پناه بر خدا از اا ین نفاق و بزدلیع ین رفتارید چنیبدون ترد. ندکب
 . شود ین رفتاریب چنکطالب مرت یاب نب یعل

و  یه بخارک ل شهیث عایحد. ستیاھل سنت حجت ن راینھج البالغه ب -۴
ه در نھج البالغه آمده کبا آنچه ، اند ردهکج یح خود تخریدر صح را  آنمسلم 

ر یدا یر و اعتراف علکبا ابوب یعت علیور بکث مذیرا حدیز. تعارض دارد، است
 . کند می را ثابت سرکابوب یستگیبر فضل و شا

ا یرده که را مطالعه تمام نھج البالغ انصافافته) و با یت ی(ھدا یجانیجناب ت -۵
رده است؟ اگر به کخود نقل  یاثبات ادعا رایرا ب ینیمع یھا دهیه گزکنیا

ضد آنچه  یمطالبھا  آن در، در نھج البالغه مراجعه شود یحضرت عل یھا نامه
خطاب به ، خود یھا نامهاز  یکیدر  یو. )١(دشو یمافته یگفته است  یجانیه تک

نه بايعني القوم إ«: دیگو یمعت یخالفت و ب رایر بر حق بودن خود بیه دایمعاو

، ن خيتارأفلم يكن للشاهد ، ما بايعوهم عليه با بكر وعمر وعثامن عىلأالذين بايعوا 

رجل  ن اجتمعوا عىلإف، نصارللمهاجرين واأل نام الشورإو، ن يردأوال للغائب 

 ىلإوبدعة ردوه أمرهم خارج بطعن أن خرج عن إف، هللا ريض كماما كان ذلإوسموه 

                                           
 ۱د) نھج البالغه ج یبرو یگرید و به سراغ دی(مرا بگذار. یریوالتمسوا غ یدعون . . . مانند قول او -١

 . )۲۱۶ص (



 ٣٠١  سباب ششم: نقدی بر مطاعن تیجانی بر خلیفه اول حضرت صدیق اکبر

هنج  »وواله اهللا ما توىل، اتباعه غري سبيل املؤمنني قاتلوه عىل ىبأن إف، ماخرج منه

 . )٥٣٠ص ( ةالبالغ
عت یمن بق با یبه ھمان طر، ردندکعت یب عثمانو  عمر، رکه با ابوبیکسانک: ترجمه

و . ردیه نپذک رسد یمن، ه حاضر بودهک را  آنن رایبناب، مان بستندیرده و عھد و پک
را  یگرد آمده مرد شانیو چون اباشد  می و انصارن یخالفت حق مھاجر امرمشورت در 

به سبب  یسکاگر . ار استکن یخدا در ا یرضا و خشنود، دندیشوا نامیفه و پیخل
ند و اگر یت وادار نمااو را به اطاع، دیچیسرپ شانیاز فرمان ا یا بر اثر بدعتی ییبجویع

نموده  یروین را پیمومنر راه یغآنکه  جنگند به جھت یم رفت با اویرا نپذھا  آن فرمان
 . )١(ه به آن رو آورده استکو خداوند او را واگذار به آنچه 

بدون  یعنیرد) کر بر تن کجامه خالفت را ابوب«ن گفته یا، است آور شگفتار یبس

لقد «ن گفته او یق دارد با ایچگونه تطب. ردکتصاحب  را  آنداشته باشد  یه حقکنیا

عمر و ، رکه با ابوبکھمان افراد قوم  یعنی »عثامنعمر وو، بابكرأبايعني القوم الذين بايعوا 
ر چگونه غاصب خالفت به حاسب کابوب، اند ردهکعت یز بیبا من ن، ردندکعت یب عثمان

 سرکابوباز صحت خالفت ، صحت خالفت خودش رایب یه خود علکحال آن، دیآ یم
إنه ال يعلم حميل منها حمل « ین گفته علیان ایم یق و توافقید؟ چه تطبنک یماستدالل 

گاه محور است در سنگ یگاه من نسبت به خالفت مانند جایجا. »ىالقطب من الرح

ه ک را  آن. »ب أن يردئخيتار وال للغا لم يكن للشاهد أنف«ن گفته او یان ایا ـ و میآس
ار یه جز او را اختک رسد یمه حاضر بوده نک را  آن ورد یه نپذک رسد یمحاضر نبوده ن

إنام  .. .«. ز گفته بودهین نیطالب چن یبن اب ین علیند ـ وجود دارد؟! عالوه بر اک

ماماً كان ذلك هللا ريض فإن إوسموه ، رجل اجتمعوا عىلن إف نصاراألللمهاجرين و الشور

اتباعه غري  فقاتلوه عىل بىفإن أ، ما خرج منه ردوه إىل، ةو بدعأهم خارج بطعن مرأخرج من 

 .!!!»نيمنؤمـالسبيل 
 یگرد آمده مد شانیو چون اباشد  می و انصارن یحق مھاجر، خالفت امرمشورت در 

در اثر  یسکاگر . استار کن یخدا در ا یرضا و خشنود، دندیشوا نامیفه و پیرا خل

                                           
 . )۸۴۱ض االسالم ص(یترجمه بر گرفته از نھج البالغه ف -١
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ند و اگر یاو را به اطاعت وادار نما، دیچیسرپ شانیاز فرمان ا یا در اثر بدعتی ییبجویع
نموده  یرویپ مومنان رار راه یغآنکه  جنگند به جھت یم رفت با اویرا نپذھا  آن فرمان
 . است

ده ین دیزتر از ایه خکمضح یا تضاد و تناقضیآ، شود می سوال، از صاحبان عقل و خرد
 سخنانتمام نھج البالغه از ، هکنیبر ا یست مبنیل نیدل نیتر بزرگن خودش یا اید؟! آشو یم

 . است یثر آن منسوب به حضرت علکه قسمت عمده و اکست بلین سیعلحضرت 
 یین تناقض و تضاد گویب چنکاو چگونه مرت، دارد تاکیدبه عدم تناقض  سیعل

ه کو ته  سر یب سخنانن یانگزار ایه واضع و بنکروشن است  ید؟! بخوبشو یمشرم آور 
 یف رضیشر، ننده نھج البالغهکجمع ، اند دهبه دروغ نسبت داده ش سیعلبه حضرت 

، ه قبًال درباره آن بحث مفصل به عمل آمدکه یبه معاو سیعلاز نامه حضرت . است
ه کقھرا و با اجبار نبوده است بل سرکابوبعت خالفت حضرت یه بکروشن است 

گاھ، خواننده یا. ردندکعت یب یبا شور و مشورت با و و انصارن یمھاجر تنھا ، یبعد از آ
 . شود یرویه از حق پکن است یراه سالمت در ا

از آنان را  ر و عمر ھجوم برده و قصد داشتکسعد بن عباده بر ابوب: دیگو یم یجانیت
 بر آنانو به جنگ با کرد  می مقاومت آنانمار نبود در برابر یند و اگر او بکخالفت منع 

 .)١(»خاست یم
 : شود می در جواب عرض

ب یبه نقص و ع، رامتکف و یتعر یح بودنش به جایت در صورت صحین روایا -۱
 ین قول و عمل در حق صحابین رفتار و ایاما ا. انجامد یم سعد بن عباده

 . به دور است انصارد یس، مانند سعد بن عباده یبزرگوار
 تواند مین، به استیه منسوب به ابن قتکء خلفاخ الیت از تارینقل روامحض  -۲

 . ت باشدیل صحت آن روایدل
نم کن را رد یت دروغین روایا، ل روشنیه توسط دالکستم ین نیمن در صدد ا. ۳

استدالل  وآنکنند  می ان بدان استنادیعیه شکنم از آنچه کم دفاع خواھ یمه کبل
ز بدان اشاره یه قبًال نکه یطالب است در برابر معاو یبن اب یعل، ینمومنالریام

: دیگو یمطالب  یبن اب یعل: رده استکر کذ را  آنشده است و نھج البالغه 

                                           
 . )۲۲۶ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه، )۱۳۷ت ص (یثم اھتد -١
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ز نظر مثبت داده ین یو شور، ردهکعت یب و انصارن یمھاجر، رکبا ابوب ھمانا«
اطاعت او را به ، سرباز زند، از فرمان او یا بدعتی ییبجویس در اثر عکھر . است

ر بر مخالفت و تھاجم سعد بن یدا یجانیت یبر فرض صحت ادعا. دییوادار نما
سعد بن  راین مخالفت بیدر ا یلیف و چه دلیچه تعر، ر و عمرکعباده بر ابوب

، ین حالتیرده بودند و در چنکعت یر بکبا ابوب و انصارن یعباده وجود دارد؟ مھاجر
د؟! اگر سعد یرا لغو نما و انصارن یمھاجر رایم شویتصم تواند میا مخالفت سعد یآ

آنان را  و قصد جنگ با شد یمخارج  آناناز فرمان  ییبجویبن عباده در اثر ع
مخالفت  یه با وکه واجب بود کنیا ایبود؟  یار درستکن عمل او یا ایآ، داشت یم

 .مبارزه شود؟!! یه با وکالزم بود  مومنانر یراه غ و ازا یرویشود و به جھت پ
 ه مھمکآنگاه بر تو واجب است ، گراندیدیکل معارض و ضد ین دالیاگر ا یجانیجناب ت

 یعنی(، ینکرد ، دینک یمتان بدان استناد  ه دشمنانیان علیعیه شما شکرا  یتابکن یتر
تاب دروغ کن یه اکد ینک یمرا شما ثابت یز. ن رد به سود ما استینھج البالغه را) و ا

را  سیعلت نسبت داده شده است و اگر شما صحت قول یو اھل ب یه به علکاست 
م یه قول و عمل سعد بن عباده مخالف حق و مخالف تصمکد یرید بپذیبا، دیریپذ یم

 ینف سرکابوبدگاه خود را درباره حضرت ین صورت تو دیدر ا، است مومنان رایشو
منسوب به دروغ است و ، است یه از سعد مروک یثیحد: هک یریه بپذکنیا ایو  ینک یم
ه کنیبر ا یل خواھد بود مبنین دلیبھتر، ن اعترافیا. رده استکت نیروا را  آنو سعد ، او

ه کستند ین یلحاظ متن و سند در حد و ازء باطل ھستند خلفاخ الیات تاریتمام روا
ه به دروغ به طرف حضرت ک یاتیه رواکن است یمستلزم ا، ن اعترافیحجت باشند و ا

، سخن گفته است سرکابوبه حضرت یت علین روایو او در ا، اند هدفاطمه نسبت داده ش
م است از طرف یر مستقیاعتراف غ یکخود  ین به خودیا، ده منیبه عق. ینکرا رد 

به دروغ منسوب به  »ةوالسياس ةماماإل«ا یء خلفاخ الیتاب تارک، هکنیر بر ایدا یجانیت یآقا
با  یکدگاه و قول را نزدیدام دکه کم پرس یم یجانیان از جناب تیبه است و در پایابن قت
را نقش بر آب  یجانیل تیه دالکنینون بعد از اکمنصف!!؟ ا یا، ینک یم یابیارز انصاف
 : نمکن اظھار نظر یچن سرکابوبه درباره حضرت کحق با من است ، ردمکثابت 
و بدون  یناگھان سرکابوبعت حضرت یه بکنیر بر ایدا سگفته حضرت عمر -۱

 . نه ذم سرکابوبحضرت  رایمدح است ب، انجام گرفته است یقبل یآمادگ
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، هکنیرده است درباره اکاعتراف  سیعله حضرت کما روشن شد  رایب یوقت -۲
عت ین بیپس ا، اند ردهکعت یب سرکابوببا  ین با اتفاق و ھمدستیو مھاجر انصار

 . ت خداوند انجام گرفته استیبا اراده و رضا
ن یاجرو مھ و انصاربه حق بوده  سرکابوبعت حضرت یب هکمشخص شد  یوقت -۳

منسوب به سعد بن  سخنانه کشود  می معلوم، اند درباره آن اتفاق نظر داشته
 . ذب محض ھستندکباطل و  سرکابوبعباده درباره حضرت 

به اجماع صحابه به  سرکابوبعت خالفت در حق حضرت یه بکروشن شد  یوقت. ۴
، یخ طبریه در تارک ھمانطور، ھاشم بوده است یبنر یو سا یاتفاق حضرت عل

 سرکابوبعت حضرت یه درباره بک یسانکه یلکعاب آمده و یر و استیابن االث
پس ، مولف نھج البالغه یحت اند ردهکت آن اعتراف یاند به حقان سخن گفته

ر کد صحت خالفت حضرت ابوبینو، و روشن یل قویه دالکشود  می معلوم
بر  یلیه چه دلکنیبر ا یمبن یجانیت یآقا سوالنون جواب دادن به کھستند و ا

پس . ار ساده و آسان استیمن بس رایوجود دارد؟ ب سرکابوبصحت خالفت 
ل نزد اھل سنت و جماعت بر صحت خالفت حضرت یه دلکم ید بگویبا

 . روشن و واضح است، یار قویبس سرکابوب

  »سرکابوباز  یبودن عل یر بر اولیدا یجانیت یبر ادعا ینقد«
 یاز جمله عوامل: دیگو یم »است یرویسزاوارتر به پ یعل« عنوانتحت  یجانیت یآقا

سه و یمقا، نمک کرده و سنت آباء و اجداد را ترکشتر دقت یه موجب شد تا من بک
ه در مباحث ک ھمانطور. رکطالب و ابوب یبن اب یان علیبود م یو نقل یعقل یابیارز

ن خصوص یدر ا یعه و سنیان شیه میات متفق علیه تنھا رواکرده بودم کان یگذشته ب
ق یا مورد مطالعه و تحقر یعه و سنیتب و منابع شک، ار قضاوت من ھستندیو مع کمال

طالب  یبن اب یاجماع در حق امامت عل، شود می دهیه دک یتنھا اجماع، ام قرار داده
 یکدگاه یر دکه امامت ابوبکآن حال، به امامت او اتفاق نظر دارند یعه و سنیش. است

 . )١(ردمکان یقبًال ب، گفته بود سرکابوبعت یه عمر درباره بکچه را آن وق است یفر
 

                                           
 . )۲۳۱-۲۳۲ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه، )۱۴۰-۱۴۱ت ص (یثم اھتد -١
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 : شود می عرض
 یش از حد بر عقل و احساسات آقایه جھالت و غباوت بک دیآ یمن بر یچن، یآر -۱

 یبر امامت عل یعه و سنیش، یجانیت یبه گمان آقا یم است! وقتکحا یجانیت
اثبات امامت  راین ھمه صفحات را بیپس چرا ا، اند ردهکطالب اجماع  یبن اب

 دایتحقق پ یعت علیرده است؟ اجماع چگونه درباره بکاه یس سیعلحضرت 
ه اجماع درباره کنیر بر ایاست دا یا شاھد و گواه زنده، خیه تارکل آنحا، کند می

، وجود ندارد یاصًال اجماع یدرباره امامت عل یحت. بوده است سرکابوبعت یب
اگر : مپرس یم یجانیت یمن از آقا. )١(عهینه در منابع اھل سنت و نه در منابع ش

درباره  یه در آن اجماعک یمنبع از منابع اھل سنت را سراغ دار یک یتو حت
ن یچن یستناوارائه بده و اگر نت را  آن؟ »نقل شده است سیعلعت حضرت یب
 . یارزش ھست یب نگویادروغ و ازه تکپس مطمئن باش ، ینک

ر اعتراف کبه امامت ابوب مسلمانانق از یفر یکه تنھا کحال آن«: دیگو یم یجانیت -۲
 یاز و مسلمانانفه اول شد و قاطبه یر خلکابوب، ن وجودیبا ا: دیگو یم ». دارد

ردند؟ و درباره کت یتبع یو و ازدند یامامت و خالفت او را پسند، ردندکت یتبع
در  یدر مباحث قبل یر مطالب مفصلکعت ابوبیدگاه عمر درباره خالفت و بید
 . دیان گردین خصوص بیا

عه یه شکطالب  یبن اب یل و مناقب علیاز فضا یاریبس«: دیگو یم یجانیجناب ت
و چنان با  اند دهح و درست آمیتب معتبر اھل سنت با سند صحکدر ، ل استیبدان قا

 . )٢(دنک یمدا نیراه پھا  آن در، دیو ترد که شک، اند دهوارد ش ریثکطرق 
 : شود می عرض

بدان  یجانیت یه آقاک یاتیروا، دیز خواھد دین خوانندهد و یم دیخواھ یبزود -۱
ح و یات صحیاز لحاظ سند ھستند و روا یتیچه موقع رایدا، رده استکاستناد 

 . خواھند شدف و باطل مشخص یات ضعیان روایثابت از م
تب معتبر کطالب در  یبن اب یل علیه در فضایث مرویاحاد: دیگو یم یجانیت -۲

راه ھا  آن د دریو ترد که شک اند دهت شیاھل سنت چنان از طرق متعدد روا
                                           

تب روافض و از زبان ائمه دوازده کدر  شرکم حضرت ابوبیه درباره تعظک یه شود به نصوصمراجع -١
 . گفته شده استھا  آن گانه

 . )۲۳۲ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه، )۱۴۱ت ص (یثم اھتد -٢
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ن یمنظورش ا یجانیرا تیز. است یآور شگفتار یسخن بس یکن یا. کند می دایپ
ه درباره حضرت ک یثیتمام احاد ایآ. )١(متواتر ھستند، ثین احادیه اکاست 

روشن  یبزود سوالن یاش متواتر ھستند؟ پاسخ ا ھمه، اند دهت شیروا یعل
سوگند بخورم ، ن و حجر اسودکان ریاگر من م، میگو یممن  یول. خواھد شد

) علم یات (الفبایابجد و ازد یگو یمد چه دان یمخودش ھم ن یجانیت یه آقاک
گاھیحد  . مشو یمحانث ن، ندارد یث آ

ات یاز صحابه روا یادیار زیتعداد بس: دیگو یمخود  سخناندر ادامه  یجانیت یآقا
چ یلت ھیدر فض«: امام احمد بن حنبل گفته است یردند حتکان یرا ب یلت علیفض

 یبن اب یلت علیه در فضکامده است یت نین قدر روایا شدام از اصحاب رسول اللهک
، دیاسان«: ندیگو یم یشابورین و علیو اب یینسا، لیاسماع یقاض »طالب آمده است

در حق ، وارد شده است یدر حق علکه  چنان ح آنیحات با سند صیروا یعنی، حسان
 . )٢(»گر وارد نشده استید یسکچ یھ

 : میگو یم
ادت یه زکبل. ستیث نیات و احادیادت رواین بزرگان زیمنظور اقوال ا، یآر -۱

ه ک ین معنیبه ا. ادت طرق و اسناد استیجه زینندگان است و در نتکت یروا
از  یه بعضک اند ردهکت یت را به طرق متعدد روایروا یک ین در مناقب علیاورا
ت از یروا یک، جهیدر نت، اند دهگر دروغ محض بوید یح و بعضین طرق صحیا

من كنت مواله «ث یحد: مانند. ت شده استیمتعدد روا یطرق و با سندھا

ثرت کل یو دل، است اما طرق متعدد دارد یکیت ین روایا، دیترد یب »فع� مواله

، خلفاان یاز م یعنی: ر زنده بودندیتا د سیعله حضرت کن است یز ایطرق ن
از فاصله ، ج رمکان شھادت او و رحلت رسول ایفه بود و فاصله مین خلیآخر

شتر بود و عالوه بر یب ج و رسول الله یقبل از و خلفاان درگذشت و شھادت یم
متوجه  یشتریب یرادھایشتر بود و ایبھا  هفتن، در دوران خالفت او حوادث، نیا

 یینسا، لیاسماع، احمد: دیگو یمه ابن حجر کنجا است یا. دستگاه خالفت شد

                                           
ذب عادتا محال که توافق آنان بر کاد باشند یز یان آن به حدیه راوکند یگو یم یثیمتواتر به حد -١

 . باشد
 . )۲۳۲ت شدم ص (یھدا . . . ) آنگاه۱۴۱ت ص (یثم اھتد -٢
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ه درباره ک یح) به قدریصح یاد (سندھاید جیاسان«: ندیگو یم و علیو اب
لش یاست و دل ر اصحاب وارد نشدهیدرباره سا، وارد شده است سیعلحضرت 

، یات بود و در دوران وید حیر در قیتا د سیعله حضرت کن است یز این
دادھا موجب شد ین ھمه رویا، ردندکه او خروج یعل یا وعدهاد بود یاختالفات ز

را صحابه موجود در یابد زیگسترش  یل و مناقب ویث فضایتا اخبار و احاد
 . )١(ندردک یمدفاع  ین از ویدر برابر مخالف، یدوران و

بن  یل علیرامون فضایات پیه تمام رواکست ین نیچن، ورکھات مذیعالوه بر توج -۲
ل یدر فضا: دیگو یمص الموضوعات یدر تلخ یذھب، ح ھستندیطالب صح یاب
ث وارد نشده است و یاحاد سیعلل حضرت یاز صحابه به اندازه فضا یکچ یھ

: شوند می میدسته تقس سهطالب به  یبن اب یلت علیث وارده در باب فضیاحاد
و نوع . اد استیزھا  آن ف و تعدادیث ضعیاحاد -۲ح و حسن یث صحیاحاد -۱

موجب ھا  این از ید بعضیشا. ادندیت زینھا یبھا  این. سوم موضوعات ھستند
 سیعللت حضرت یات وارده در فضیلذا تمام روا. )٢(ضالل و زندقه باشد

را وضع  یادیث زیلت او احادیفضن در باب گویاه دروغکستند ـ بلیح نیحص
 . باشد می زیه نیخود امام تاییدن مطلب مورد یردند ـ اک

 ةل كان من جهئالفضا إن أصل األكاذيب يف أحاديث«: دیگو یم یعید شیالحد یابن اب

 ةوضعها عداو يف صاحبهم محلهم عىل ةأحاديث خمتلق مراأل !) فإهنم وضعوا يف مبدأ  ( ةالشيع

. ل گرفته استکان شیعیل از طرف شیث فضایشه دروغ در احادیر«. )٣(»مهموخص
آنان  اعداء یردند و دشمنکدر آغاز درباره صاحب (امام خود) وضع  یادیث زیاحاد آنان
 »یشکالرجال ال«تاب خود ک) در یشکو جناب (ال »ث گمارده استیبر وضع احادرا 

 ةلعن اهللا املغري: قال سمعته يقوليب عبداهللا أعن «: دیگو یم. رفته استیت را پذین واقعیا

د را لعنت یره بن سعیخداوند مغ(. »أيب فأذاقه اهللا حر احلديد بن سعيد إنه كان يكذب عىل
 یشک. )ر) عذاب دادید (زنجیحد یخداوند او را به گرم، بست بر پدرم دروغ می او. ندک

                                           
 . )۸۹ص ( ۷ج یفتح البار -١
 . )۱۶۸تاب الصواعق المحرقة ص (کھامش  -٢
 . رکچاپ دار الف ۱۷ص ۳د جیالحد یشرح نھج البالغة البن اب -٣
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 ÷أيب جعفرمن أصحاب  ةوافيت العراق فوجدت هبا قطع«: دیگو یمونس یبه نقل از 

م وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد فسمعت منه، يب عبداهللا متوافرينأصحاب أووجدت 

(در  ÷أن يكون من أحاديث أيب عبداهللا ةأيب احلسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثري عىل
از . افتمیاد یعبدالله را ز یاران ابیدم ـ یجعفر را د یاران ابیاز  یعراق رفتم ـ گروھ

 یاریث بسیردم ـ احادکم یالحسن الرضا تقد یبرداشته به ابآنان را  تبکدم و یشن آنان
و اب، خداوند: و به من گفت. ستندیث ابوعبدالله نیاحادھا  این: رده فرمودکرا رد  یادیز

اران ابو یگفته است و  یادین زیدروغ سخناناو بر ابو عبدالله . ندکاب را لعنت خط
اران و اصحاب ابو عبدالله درج و پخش یتب کث را در ین گونه احادیوز اامرخطاب تا 

از  یاریه بسکدارد  کش یسکن باره یدر ا، لین ھمه دالیا بعد از ایآ. )١(ندنک یم
ردند ک افترارا ھا  آن یسانکطالب دروغ محض ھستند؟! و  یبن اب یل علیث فضایاحاد

تب کما از منابع و  کنیا یجانیت یند! آقادان یمحضرت  آن عهیه خود را طرفدار و شک
 . میا ل آوردهیداله شما یعل، خود شما

ه امام احمد بن کند کن وھم و گمان یرا دچار ا خوانندهد خواھ یم یجانیت یآقا -۳
ت ین واقعکد لدان یمر و عمر بھتر و افضل کطالب را از ابوب یبن اب یعل، حنبل

ر کابوب، ج امبریاز پن امت بعد ین ایه بھترکه امام احمد معتقد بود کن است یا
دم یاز پدرم شن: دیگو یمامام عبدالله بن احمد بن حنبل . ھستند بو عمر

بعد ، بعد عمر، رکنخست ابوب. ب استین ترتیبه ا خلفایلت یفض: فرمود یمه ک
و  عثمان، عمر، رکل ابوبیاز پدرم درباره تفض: دیگو یماو . )٢(یو بعد عل عثمان

 از پدرم »فه چھارمیخل یو عل عثمان، عمر، رکابوب«: فرمود. ردمک سوال شیعل
ن یا: پدرم گفت. ستیفه نی) خلسرکابوباو (: ندیگو یم یا عده: ردمک سوال
از ابا «: ن آمده استیچن »یابن ھان لیسام«در . )٣(ندارد یارزش و اعتبار، قول

است اگر  یو بعد عل عثمانبعد ، ر بعد عمرکافضل ابوب«: فرمود، دمیعبدالله شن
بعد  .»ن قول را قبول ندارمیاست من ا یه افضل در درجه اول علکد یبگو یسک

. ردمک سوال یدرباره امامت از و: دیگو یمکند  می سوالپسرش درباره خالفت 

                                           
 . )۱۹۵ص ( یشکرجال ال -١
 . )۵۷۴ص ( ۲) ج ۱۳۴۷السنة لإلمام عبدالله بن احمد بن حنبل رقم ( -٢
 . )۵۷۴ص ( ۲) ج ۱۳۴۹السنة لإلمام عبدالله بن احمد بن حنبل رقم ( -٣
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بعد ، بعد عمر، رکنخست ابوب یعنی یثم عل عثمانثم ، ثم عمر، رکابوب: فرمود
ل و یدگاه امام احمد درباره تفضین است دیا. )١(نیاجمع شیعلبعد ، عثمان
 . خالفت

ق و یا مورد تحقعه و اھل سنت ریتب شکر کدرباره ابوب«: دیگو یم یجانیجناب ت
، ر ھستندکل ابوبیه معتقد به تفضکتب اھل سنت و جماعت کدر ، ام مطالعه قرار داده

  ». ده نشده استید، باشد یل امام علیو برابر با فضا یازوه مک یزیچ
ر منصف بودن او اظھر من الشمس یرا غیز. ندارد یاعتبار یجانیق تیتحق: میگو یم

، مدان یم!! من ن. ستیقائل ن یتفاوت یث ساختگیث متواتر و حدیان حدیاست و او م
گفته ، جلوتر کیدنا وا: دیگو یمض یضد و نق سخنانرات کچرا به ، یجانیتر) تک(د یآقا

ه یمتفق عل سیعلر شده است امامت کن ذیه در منابع طرفکطبق نصوص «(: بود
 یسک مسلمانانق از یفر یکه جز کن (حال آنکخوب دقت ، محترم خواننده)  »است

 یکه در گذشته نزدک یز متوجه ھستیعز خوانندهست) یر نکگر معتقد به امامت ابوبید
ن را مورد یقیتب فرک، رک(درباره ابوب: دیگو یمه چه کن ینون ببکچه گفته است؟! ا

 یعنیل (یه معتقد به تفضکتب اھل سنت و جماعت کدر ، ام قرار داده یبررس بحث و
او  رایب، باشد یلت امام علیبا فض یازوه برابر و مکرا  یزیچ، امامت) او ھستند

 یه به خالفت علکاھل سنت ، ق استیدام فرکمنظور تو ، یجانیت یدم) آقایر) ندک(ابوب
دوست  یجانیت یآقا، ر ھستند؟؟کل ابوبیتفضه معتقد به کا اھل سنت یردند؟! کاتفاق 
ه در چاپ کنیا آن وم یت بگورایب یار ارزشمندیبس اندرز وپند  یک  ھمهه قبل از کدارم 

تر محمد کجلد آن بعد از د یرو، ردهکح یتخصص خود را تصح، تابکن یا یبعد
 .؟!»تر در علم تناقض و تضادکد« ینکلمات را اضافه کن یا ...یسماو یجانیت

 یادیاز قدرت ز، فه اول بودیه خلکنیر با وجود اکابوب: دیگو یم یجانیجناب ت
عمر ، رکه در حق ابوبیکسانک رایب یومت اموکه دستگاه حکنیو با وجود ا، بود مند بھره

 رایه بکنیرده بود و با وجود اکاعالم  یریز چشمگیجوا، نندکرا نقل  یثیحد عثمانو 
 یکاما او ، ده شده بودیتب قطور وضع و تراشکدر  یادیار زیل و مناقب بسیر فضاکابوب

 . )٢(رده استکسب نکل او را یو فضا یصدم درجه امام عل
 

                                           
 . )۱۶۹ص ( ۲ج یمسائل ابن ھان -١
 . )۲۳۵ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۴۲-۱۴۳ت ص (یثم اھتد -٢



 بلکه گمراه شدی     ٣١٠

 : میگو یم
جا و بنابر چه ک و ازنه توز و دروغگکین یا، نگویان خداوند بر دروغیلعنت و نفر

 ثیحد عثمان، عمر، رکه در مدح ابوبک یسانک رایب یه دولت اموکد دان یم یلیدل
امل کخ الیتار، ین دفعه به طبریھا را ا ن دروغیرده است؟! چرا اکن ییزه تعیجا، ندیبگو

د خواھ یما یش معلوم شود؟ آیھا گفتهخ نسبت نداده است تا صحت یتب تارکر یو سا
موجه جلوه دھد؟ ، یپردازله دروغ ین بزرگان بوسیه اینه و خباثتش را علکی، حقد

ا او یآ. ستند چه رسد به افراد عاقل و بالغین یردنکان باور کودک رایه بک ییھا دروغ
ن ی؟ ااند دهز از صحابه بوین، اند ردهکت یث را روایحد یل علیه در فضاک یآنان، ددان یمن

نندگان کت یبزرگان صحابه و روا رایب است بیدگاه او در باطن موجب نقص و عید
ا یند دان یمز یجا ج را بر رسول الله نیث دروغیت احادیروا آنانه کنیر بر ایث دایاحاد

ز دروغ است؟! و ین، ده استیبه ما رس شله صحابهیه بوسک قرآنا یآ، اند دانستهز یجا
ح است؟ خداوند یمحفوظ و صح، آمده است یھودیله فرزندان ابن سبا یه بوسک یقرآن

مورد ، ندرو یمه را  آنانر القرون ھمگام با یه در طعن به خکرا  یسانکه یلکروافض و 
. بودند ج ت رسول اللهیه در صحبت و معک یر القرونیخ، ن خود قرار دھدیلعن و نفر

تب کا شاگردان میوجود دارد؟ آ ج امبر ماین در حق پیبزرگتر از ا یصیا طعن و تنقیآ
دروغگو و رشوت خوار بودند؟ بخاطر ، بزدل، منافق، غاصب، ارکستم ج حضرت محمد

چقدر / کن بر امام مالین و آفری!! آفراند گفتهدروغ  ج امبریه پیا و رشوت علیھدا
فقط ، اند دادهرا مورد طعن قرار  ج ه اصحاب رسول اللهک آنان«: با فرموده استیز

(نعوذ بالله)  ج محمد: هکند یندگان بگویتا گو، اند ردهکن اصحاب را مطعون یبخاطر ا
اران و ی، بود یا ستهیشا اگر او فرمود صالح و. اشتد یبود و شاگردان بد یآدم بد

 .)١(»بودند یم ستهیز صالح و شایشاگردانش ن
کنند  می ز دعوتیچه چ یبسوآنان را  ه روافضکنند کد مشاھده یندگان حق بایپو

ه روافض ھمان فرزندان عبدالله بن سبا کن بدانند یقیببرند و به  یپ آنانت یتا به واقع
 آنان. کنند نمی گر را دنبالید یھدف مسلمانانه بجز انھدام اسالم و کھستند  یھودی

از محبت اھل  آنانه کھستند و حال آن ج ت رسول اللهیمحبت اھل ب یبه دروغ مدع
 . بود یوسف بریه گرگ از خون کھستند  یو عار یت چنان بریب

                                           
 . )۱۵۷ة ص (یمیة البن تیالفتاوی العراق -١
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ه یه علکن (اشاره به آنچه یعالوه بر ا: دیگو یمخود  یھا سخننه در ادامه یمکن یا
ل یه و تحلیر را تجزکلت ابوبیه در باب فضیث مرویر گفته است) اگر احادکحضرت ابوب

عقل و  رایندارند و ب یھماھنگ، رده استکاو ثبت  رایخ بیه تارکاصًال با آنچه ، ینک
 .)١(ستند!!یز قابل قبول نیشرع ن

با ، نشیه نه عقل دارد و نه بک یسکن به کن و نگاه کخوب دقت ، خوانندهبرادر 
ر کلت ابوبیت شده در باب فضیث رواید احادخواھ یم ...دنک یماصول مشخص مخالفت 

د؟ او نک یمل یرا تحلھا  آن چرا، کند نمی بحثھا  آن ا سندیدرباره متن ، ندکل یرا تحل
د یالف و الم مف »ال«. را »ثیحد«لمه کنه  برد یمار کرا ب »ثیحاداأل«لمه کلفظ و 

 ینون از وکا. سرکلت ابوبیث وارده در باب فضیتمام احاد یعنی، استغراق است
 ا رشدیند آکارد تا معلوم کز بیخ حاصل کث را در خاین احادید اخواھ یما یآ، مپرس یم

ذب کرا در محلول ھا  آن دخواھ یما ی. روشن شودھا  آن ت صحتیر تا نھایا خیکنند  می
 شفکرا  یزیند چه چیند؟! تا ببکاضافه ھا  آن یب را روید دجل و فریسکقرار بدھد و ا

 . کند می
پشت سر ، ر افضل استکه ابوبک دانست یم ج اگر رسول الله: دیگو یم یجانیت یآقا
غ یرا از تبلفرستاد و او ینم برائت ی ل گرفتن سورهیتحو رایطالب را ب یبن اب یاو عل

 . )٢(ردک یمآن منع ن
 : میگو یم

غ آن منع یتبل را از سرکابوبحضرت ، ج رمکرسول ا. است اساس یب، ن دروغیا
 ج ه رسول اللهکامده است ین یتیچ روایو در ھ. دیگو یم یجانیه تک آنطور، رده بودکن

 یدر سال نھم ھجر ج رمکه رسول اکتواتر معلوم است و ب. رده باشدکاو را منع 
و  یینسا، در مسندش، اسحاق، یطبر. ن فرمودییر حجاج تعیرا ام سرکابوبحضرت 

عبدالله بن : اند ردهکت ین روایح چنیح با سند صحیق ابن جریمه از طریابن خز، یدارم
موقع  ج رسول الله: هکرده است کت یروا شاز جابر، ریالزب یم از ابیبن خث عثمان

م تا یر رفتکما با ابوب. ر حجاج قرار دادیرا ام سرکابوبحضرت ، مراجعت از عمره جعرانه
. ده شدیشن ج ناقه رسول الله یصدا. ردکفجر طلوع ، میدیرس »عروج« یکبه نزد

                                           
 . )۲۳۵ت شدم ص (یھدا. . .  آنگاه. )۱۴۳ت ص (یثم اھتد -١
 . )۲۳۶ت شدم ص (یھدا. . .  آنگاه. )۱۴۳ت ص (یثم اھتد -٢
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: گفت یا رسول؟ علی یر ھستیتو ام: دیپرس یر از وکابوب. آن سوار بود یرو سیعل
، میه شدکوارد م. نمکمردم قرائت  رایمرا فرستاده تا سوره برائت را ب ج رسول الله

در جمع مردم آمد و  سرکابوبحضرت ، حجه یھشتم ذ یعنیه یروز قبل از روز ترو یک
بلند  سیعلحضرت ، ش خاتمه دادسخناناو به  یم داد وقتیتعل آنانحج را به  کمناس

ز سوره برائت توسط یدھم نازوروز دھم و د. ردکمردم قرائت  رایشد و سوره برائت را ب
 . )١(دیقرائت گرد یحضرت عل

ردن کاجازه حج ، نیبعد از ا کیچ مشریھ: اعالم فرمود سرکابوبحضرت ، بعد از آن
ند و اصحاب کت را طواف یب تواند مین یانیدر حالت لخت و عر یسکچ یرا ندارد و ھ

 مؤید سرهیو ھراز حضرت اب یت بخاریروا. نندکن اعالم یز دستور داد تا چنیخود را ن
. نندگان در حج فرستادکمرا با اعالم  سرکابوب: دیگو یم سرهیو ھراب. ت استین روایا

 کبعد مشرھای  سال ه درکنند کفرستاد تا اعالم  »یمن«به آنان را  حجه یروز دھم ذ
د یحم. ندکت را طواف نیب یانیو عر یس در حالت لختکچ یاجازه حج ندارد و ھ

طالب را  یبن اب یحضرت عل ج رسول الله، سرکابوببعد از اعالم حضرت : دیگو یم
 سرهیو ھرند ابکند ـ اعالم برائت کمردم قرائت  رایفرستاد تا سوره برائت را ب

: فرمود یمو کرد  می اعالم برائت ید در منیھمراه با ما روز ع سیعلحضرت : دیگو یم
 یانیو عر یت در حالت لختیان اجازه حج ندارند و طواف بکنده مشریآھای  سال در

 . )٢(ممنوع است
ه کن بود یبخاطر ا سرکابوباعالم برائت بعد از اعالم حضرت  رایب یردن علک مامور

را یز. شد یمت او یاز اھل ب یا از طرف فردیو  ج امبریاز طرف پ یستین اعالم بایچن
: کند می نقل، ن آمده استیاز آن چن یه در بخشکث یحد یکاز ابو رافع در  یطبران

ا یله شخص شما ین اعالم بوسیا: آمد و گفت ج ر با ابو رافع نزد رسول اللهکحضرت ابوب
به  یت دادن حضرت علیمامور. )٣(ردید صورت گیت شما بایاز اھل ب یتوسط فرد

ر حاج مقرر یه خودش امکر را کحضرت ابوب جامبریه پکنین خاطر بود نه بخاطر ایھم

                                           
 . )۱۷۱ص ( ۸الفتح ج -١
 . )۴۳۷۸( ۴ر رقم جیتاب التفسک یح بخاریصح -٢
 . )۱۶۹ص ( ۸الفتح ج -٣
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غ منع یاز تبل، او بود یز از جمله حجاج و تحت فرماندھین یفرموده بود و حضرت عل
 . رده بودک

جنگ  جریاندر  ج رسول الله، بھتر بود یعلر از کاگر ابوب: دیگو یم یجانیجناب ت
ه خدا و رسول الله را کم دھ یم یسکفردا پرچم را بدست : گفت یمن نیبر چنیخ

، او مرد جنگ است نه مرد فرار. ز او را دوست دارندیدوست دارد و خدا و رسول ن
ر کبه ابوب را  آن وداد  یآنگاه پرچم را به عل. آزموده است ایمانخداوند قلب او را درباره 

 . ددھ یمح مسلم نسبت یت را به صحین روایا یجانیت. )١(نداد
 : میگو یم
 یراو، ه در مسلم آمده استک یثیحد. ن الفاظ در مسلم وجود نداردیث با این حدیا

بر یروز خ ج رسول الله: ن نقل شده استیث چنیره است و حدیو ھرابحضرت  آن
. ه خدا و رسولش را دوست داردکسپارم  یم یسکن پرچم را به یا: ن فرمودیچن

 سعمر بن خطاب. ردکخواھد  مسلمانانب ینص یروزیله او فتح و پیخداوند بوس
د یو به ام، نداشتم مگر در آن لحظه یومت و فرماندھکمن ھرگز عالقه به ح: فرمود

طالب را نزد  یبن اب یعل ج رسول الله. خوشحال بودم، ه پرچم به من داده شودکنیا
له تو ین تا خداوند بوسکبرو و به عقب نگاه ن: و پرچم را به او سپرد و فرمود خواندخود 

 یصدارد و با کرد و به عقب نگاه نکرفت بعد توقف  یعل: دیگو یمعمر . اوردیب یروزیپ
دھند  یبا مردم بجنگ تا گواھ: فرمود ج جنگم؟ رسول اللهبا مردم ب کیتا : بلند گفت

تو حق تعرض بر جان ، لمه را گفتندکن یھرگاه ا، »حممداً رسول اهللا نأوأن ال إله إال اهللا «
 . )٢(با خداوند است آنانو معامله باطن  یمگر با مجوز شرع، یندار آنانو مال 

ن در آن یقیطالب است و بطور قطع و  یبن اب یلت علیث در باب فضین حدیا
پرچم در دست حضرت . امده استیان نیر به مکص حضرت ابوبیر بر تنقیدا یصحبت

 یر گرفته به علکاز ابوب را  آن ج ه رسول اللهکست ین نینبوده است و چن سرکابوب
ه خدا و کم دھ یم یسکپرچم را بدست «ه ک ج ن فرموده رسول اللهیا. داده است

چ شخص یاما ھ. دارد یلت حضرت علیت از فضیاکد حیترد یب »رسولش را دوست دارد
خدا و رسولش را دوست  یتنھا عل یعنی. است یمختص علن یه اکد یگو یمن یعاقل

                                           
 . )۲۳۶ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۴۳ت ص (یثم اھتد -١
 . )۲۴۰۵تاب فضائل الصحابة برقم (، کح مسلم مع الشرحیصح -٢
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ح ثابت است یه به سند صحکبل، ستندین یکشر ین محبت با ویر صحابه در ایدارد و سا
عبدالله بن حمار . داده است ین گواھیدر حق عبدالله بن حمار چن ج ه رسول اللهک

. ند و حد بزندکدن شراب مجازات یاو را بخاطر نوش ج امبریآمد تا پ ج نزد رسول الله
رسول خدا او  یا«: از حاضران گفت ین منظور آمده بود ـ شخصیا راین بار بیو چند

او را : فرمود ج رسول الله، شده است یب شراب خوارکن چقدر مرتکن یرا لعن و نفر
 . )١(»ه او خدا و رسولش را دوست داردک مدان یممن ن، به خدا سوگند. دینکلعنت ن

دارد و  یار قویبس ایمانر که ابوبک دانست یماگر خداوند : دیگو یم یجانیجناب ت
 یموقع، کرد نمی د به حبط اعمالیخداوند او را تھد، ق استیامت فا ایمان و ازا ایمان

 . )٢(ردکبلندتر  ج رسول الله یش را از صدایه او صداک
ب صحابه بطور یتاد رایبطور عام و ب مسلمانانب تمام یتاد رایه بین آیا: میگو یم

نند و کچگونه رفتار  ج ه با رسول اللهکاموزد یب آنانتا به . خاص نازل شده است
مخاطب آن  یعنی، ه عام ھستندیالفاظ آ. ل قرار دھندیم و تجلیچگونه او را مورد تعظ

 یمختص به افراد خاص را  آنه قرائن و شواھد بخصوص کنیمگر ا، اند مسلمانانھمه 
ر را به کخداوند ابوب: دیگو یم یلیبنابر چه دل یجانیجناب ت، تهکن نیبا توجه به ا. ندک

ل یه دالین آیه نزول اکده است یان گردیرده است؟! و قبًال بکد یحبط اعمال تھد
ردند در کمرافعه  بر و عمرکه ابوبکن بود یا یکیھا  آن ه از جملهکدارد  یمتعدد

از . نازل شد »مومنان یا«: یعنی »يا أهيا الذين آمنوا«ر ین تعبیه نازل شد و با ایجه آینت
نسبت  آنانه یم و توجیت و تعلیور بخاطر تربکه مذیه نزول آکم یدان یمنجا به وضوح یا

ن یت صحبت و رفاقت با رسول الله از بھترکبه بر آنانمھم بوده است تا  امرن یبه ا
ح خود نقل یامام مسلم در صح. ستیر نکمختص به ابوب عنوانچ یه به ھیآ، مردم باشند

 کاز حضرت انس بن مال. س نازل شده استیه درباره ثابت قین آیه اکرده است ک

َها﴿: هین آیا یوقت: دیگو یم، است یمرو ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق  �َّ

َ
ْ أ ْ َ� تَۡرَ�ُعٓوا َءاَمُنوا

ِ  ۥَوَ� َ�َۡهُرواْ َ�ُ  �َِّ�ِّ ٱَصۡوِت  نتُۡم  ۡلَقۡولِ ٱب
َ
ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
ن َ�َۡبَط أ

َ
َكَجۡهرِ َ�ۡعِضُ�ۡم ِ�َۡعٍض أ

من از اھل دوزخ «: س در خانه نشسته و گفتیثابت ق، نازل شد ﴾٢َ� �َۡشُعُروَن 

                                           
 . )۶۳۹۸شماره ( . . . ره من لعن شارب الخمریکتاب الحدود باب ما کـ  یح بخاریصح -١
 . )۲۳۶ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه. )۱۴۳ت ص (یثم اھتد -٢
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از حضرت سعد بن معاذ درباره او  ج رمکامد ـ رسول این ج و نزد رسول الله »ھستم
مار یا او بیه سعد بن معاذ) ثابت چه حال دارد؟ آینک(، و عمراب یا: و فرمود دیپرس

ثابت . را به او رساند ج س آمد و قول رسول اللهیاست؟ سعد بن معاذ نزد ثابت بن ق
ھمه شما بلندتر  یمن از صدا یه صداکد یدان یمور نازل شد و ھمه شما که مذیآ: گفت
س ین قول قیسعد ا. مدان یمور از اھل دوزخ کمذه یلذا من خود را به موجب آ. است

، ریخ، »ةهل اجلنأبل هو من «: فرمود ج رمکرسول ا. رساند ج بن ثابت را به رسول الله
 . اھل بھشت است و ازا

 تاییدبودن او را  یس بن ثابت از اھل بھشت است و رسول الله بھشتیاگر ق، یآر
ق ین تصدیه از نخستک یرکابوبست؟ یچ سرکآنگاه گمان در حق ابوب، کند می

بارھا  ج و رسول اللهکرد  می تیرعا ج ت ادب را در حق رسول اللهینندگان بود و نھاک
ق یه از طریبه سند متصل و ابن مردو کم در مستدرکحا. او را بشارت بھشت داده است

 : هیه آک یزمان: فرمود سرکابوب. کند می نقل سرکب یابن شھاب از حضرت اب

ۡصَ�ٰتَُ�مۡ َ� ﴿
َ
ْ أ ای : ردمکرفته عرض  ج نزد رسول الله. نازل شد ﴾إلخ ...تَۡرَ�ُعوٓا

 . )١(واشیار آھسته و یه در محضر شما حرف نزنم مگر بسکردم کاد یسوگند ، امبر خدایپ
 درست عمل، الخطا بود زیه جاکق معصوم نبود بلیر صدکه ابوبکنیالم اکخالصه 

 او را ادب قرآن، شد یمبعد از خطا متوجه  یول، زد یمز سر ین یو خطا از وکرد  می
انجامد  یم یش وین به مدح و ستایو ا. کرد می تیاو را ترب ج آموخت و رسول الله یم

ت یو ترب قرآنب یه تادکد دان یماو ، ه از خرد بھره داردک یسکب ـ البته ینه به ذم و ع
او است نه موجب نقص و ش یموجب ستا سرکابوبدر حق  ج ت رسول اللهیو ترب قرآن

 . بیع
 )٢(؟»را در آتش نسوزانده است یر فجاء سلمکا ابوبیآ«: دیگو یم یجانیت یآقا
ه ک ییزھایبه چکنند  می استدالل، ھستند آور شگفتار یبس ھا دلن بزیا: میگو یم
را در آتش سوزانده  یا عده سیعله حضرت کنیاست ا آنانان یبه ضرر و ز، سود یبجا

ه کح آمده است یات صحیدر روا، سرکابوبشتر صحت دارد و مشھورتر است تا یب، است

                                           
 . )۴۵۶ص ( ۸الفتح ج -١
 . )۲۳۷ت شدم ص (یھدا .. . و آنگاه. )۱۴۳ت ص (یثم اھتد -٢
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 آورده شدند یو نزد و، عه بودندیه از غالت شک را  ناقیاز زند یا عده، سیعلحضرت 
در آنان را ، بودم یم اگر من: گفت، دین خبر به ابن عباس رسیا. در آتش سوزاندآنان را 

را در آتش  یانسان، یانسانه کنیرده از اکمنع  ج را رسول اللهیز، سوزاندم ینم آتش
آنان را  آتش مختص خداوند است و من گردن ی لهیبوسچون عذاب دادن ، بسوزاند

ا ین خود خارج شود یس از دکھر «: فرموده است ج امبریه پکم چرا ردک یمقطع 
فرزند ام افسوس بر : فرمود، دیرس سیعلن خبر به یا »دیشکر دھد او را بیینش را تغید

 سیعله کث روشن است ین حدیاز ا، یآر. دیگو یم یا ھودهیب یھا سخنالفضل چه 
 یعمل عل، بوده است یرکعمل من، رکاگر عمل ابوب. را در آتش سوزانده است یگروھ

ب و یه عکاست  تر ستهیشا سرکابوبپس . ستیو ائمه ن یعل رایب انتقادموجب 
 . )١(نشود یمتوجه و یدیتنق

خالفت را به گردن دو  امر، فهیسق جریانر در روز کابوب: دیگو یم یجانیجناب ت
 . )٢(اختاند  دهیعب یعمر و اب، مرد

 :  میگو یم
ه کپاسخ داده است  یال را به نحوکن اشیا، یتابش فتح البارکدر  بن حجراحافظ 

 هکنیبا وجود ا«: دیگو یماو . کند می ازین یب و یمستغن را  ناانسگر ید یاز ھر پاسخ
امامت نماز را  یات خود به ویدر ح ج امبریه پکنیل ایه به دلک دانست یمر کابوب

مانع بود  یایماناء یح -۱: ن استیه جوابش چنک، احق به خالفت است، سپرده است
ردن بر شما کومت کح فه بودن ویخل رایخودم را ب: دیه او خودش را ستوده بگوکنیاز ا

ده یدام از عمر و ابوعبکچ یه ھک دانست یماو مطمئنًا ، نیعالوه بر ا. ام انتخاب نموده
رفتن یفه صراحتًا از پذیسق جریاندر  سعمرحضرت ، دریپذ یمشنھاد را نین پیا

از  یزین چیه صراحتًا چنکده ھر چند یابوعب، رده بودک یدار ت خالفت خودیمسئول
عمر  و ازا ناوو ت یستگیرا شاینداشت ز یار آمادگکن یا رایز بیاو ن یست ولیثابت ن یو
دال بر ، بر عھده گرفته بود جریاننترل کار و یاخت سرکابوبه حضرت کنیا. متر بودک
ت یاکن خودش حیا. معترض نبود یاز صحابه بر و یسکر او بود و یت و حسن تدبیفاک

چ گونه یخود ھ سخناناو در ، یبود ـ آر تر ستهیشاگر ید یسکھر  و ازه اکاز آن دارد 

                                           
 . )۴۹۵-۴۹۶( ۵منھاج ج  -١
 . )۲۳۷ت شدم ص (یھدا . . . گاهو آن. )۱۴۳ت ص (یثم اھتد -٢
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ده یاو د سخناندر  یزین چیرده است و چنکت خالفت نیبر رد مسئول ریدا یحیتصر
شنھاد یان با استدالل به پیعیاز ش یبعض: دیگو یمگر ید ییابن حجر در جا. )١(دشو یمن

شما پسند  راین دو نفر را بیاز ا یکیـ  (قد رضيت لكم أحد هذين الرجلني)ر کابوب
ن یا، امامت و خالفت خود نبوده استر معتقد به وجوب کابوب«: ندیگو یمردم ـ ک

ن سخن را به جھت یا سرکابوبحضرت  -۱: پاسخ داد توان میال را به چند وجه کاش
ز یه امامت مفضول با بودن فاضل جاکتا معلوم شود  -۲. گفته است یتواضع و فروتن

 دانست یماو  -۳. ردکگران تبرع یاو در حق د یه از آن او بود ولکحق ھر چند ، است
شنھاد در واقع ین پیا. کند نمی با بودن او اقدام به قبول خالفت، دام از آن دوکچ یه ھک

، ند و داخل آن نشودکت رھا ین مسئولیست خود را از اتوان میه اگر او کنیاشاره بود به ا
ن خاطر یبه ھم، ن دو نفر استیاز ا یکیخالفت متعلق به ، یه بعد از وکگران بدانند ید

ده در شام مشغول جھاد یابوعبچه  چنان فه خود قرار دادیعمر را خل، او در معرض موت

نُقِي سعمرقول حضرت  نیا. نه حضور نداشتیبود و در مد بَ عُ َ مَ فَتُرضْ َنْ أُقَدَّ  ... .ألَ

 . )٢(دنک یم تاییدور را کاحتمال مذ )إِلَخْ 
قرار گرفته است و  یین درجه باالیش در چنایمانه کاو «: دیگو یم یجانیجناب ت

ه با کدر برابر آنچه ، اش یزندگان لحظات یدر پا، تمام امت است ایماناز  تر یقوش ایمان
نادم و ، رفتن خالفتیو در برابر پذ یفاطمه انجام داده و در برابر سوزاندن فجائه سلم

تار  یکاش که کند کا آرزو یند کبشر بودن را ن یه آرزوکدر آن حد شود  نمی مانیپش
تمام امت  ایمانبرتر از  یمعادل و حت یسکن یچن ایمانا یآ. بودم یم ن شتریا سرگیمو 

 . )٣(دشو یم یاسالم
ه جناب کنیا آور شگفتاالت گفته شده است اما کن اشیده بنده پاسخ ھمه ایبنابر عق

، رارکثرت تکن ید ایترد یب. کند می رارکن گونه مطالب را تیرات اکچرا به  یجانیت
 ه او گمانکنیا ایده ندارد یخودش عق سخنانسنده و مولف به یه نوکت از آن دارد یاکح

 آنانرار نشود در فھم کند ذھن ھستند تا مطلب تک یھا انسان خوانندگانه ککند  می
 . گنجد ینم

                                           
 . تاب فضائل الصحابةک ۳۸-۳۹ص  ۷ج یفتح البار -١
 . تاب الحدودک ۱۶۲ص  ۱۲ج یفتح البار -٢
 . )۲۳۷ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۴۳ت ص (یثم اھتد -٣
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 : دیگو یم، خود ادامه داده ییگو اوهیبه  یجانیت یآقا

باز ھم او ، میریبگرا در نظر  »خليالً باب�ر ألو كنت متخذاً خليًال الختذت «ث یحد
) یمان اخوت (صغریر (روز پکابوب. میردک یه قبًال او را معرفکطور است ر) ھمانک(ابوب

ه ک) یبرکمان اخوت (یدر روز پ. حاضر نبود، ه صورت گرفتکه قبل از ھجرت در مک
را  یعل ج مان رسول اللهیدو پنه انجام گرفت حاضر نبود ـ در ھریبعد از ھجرت در مد

 »یا و آخرت برادر من ھستیتو در دن«: د و به او گفتیخود برگز یاخوت و برادر رایب
رد ھمان گونه کدر آخرت محروم  یاو را از اخوت و برادر. ردکر توجه نکو به طرف ابوب

من قصد إطاعه : دیگو یم یجانیت. رده بودکمحروم  یه او را از نعمت خلت و دوستک
ت یفاک ام ردهکرا نقل ھا  آن تب اھل سنتکه از کن دو مثال یبه افقط . الم را ندارمک
بر  یل روشن دارند مبنیدل آنانرا یز. ث را قبول نداردین احادیعه اصًال ایم و شنک یم
 . )١(اند دهر وضع شکث بعد از دوران ابوبین احادیه اکنیا

 :  میگو یم
ر در کعدم حضور ابوب ر بریرا دا یجانیاز باب بحث و مناظره اگر صحت قول ت -۱

 سیحضرت عل ج ه رسول اللهکنیم و ایری) را بپذیبرک) و (یمواخات (صغر
 ج امبریث پین موجب قدح و ضعف حدیا ایآ، دیبر گز یاخوت و برادر رایب

حابه نفر از ص یک رایل را بیتمام فضا ج ه رسول اللهکا الزم است یآ، شود می
 یعنی، رکب یر ابیل غیفضا ج امبریو بس و اگر پ رکند مانند حضرت ابوبکان یب

 د؟! شو یم سرکل ابوبیث فضاین منجر به ضعف احادیا، ندکان یرا ب یل علیفضا
مراجعت به سند و متن ، نیث دروغیان احادیح از میث صحیراه شناخت حد -۲

لو كنت متخذاً خليًال الختذت « ثیدرباره صحت متن و سند حد. ث استیحد
 یبینقص و ع کث از لحاظ متن اندین حدیه اکد عرض شود یبا »خليالً باب�ر أ

بوده  ج از روز بعثت تا روز وفات ھمراه رسول الله سرکرا حضرت ابوبیز. ندارد
ھم مجلس و ھم محفل  سرکه با حضرت ابوبک یا به اندازه ج رسول الله. است

سته است یر شاکرا ابوبیز. )٢(ر صحابه نبوده استیاز سا یکچ یبوده است با ھ

                                           
 . )۲۳۷-۲۳۸ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۴۴ت ص (یثم اھتد -١
من : ن آمده استیرده است چنکت یطالب روا یبن اب یعباس از عل ه ابنک یثیاز حد یدر بخش -٢

ر و عمر کمن و ابوب، میر و عمر وارد شدکمن و ابوب: فرمود می جه رسول الله کدم یشن می اریبس
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ز در یاز لحاظ سند ن. داشته باشد ج نزد رسول الله یگاھین منزلت و جایه چنک
د با یدر صحاح و مسان، از صحابه یریثک ی عده. وجود ندارد یدیتردصحت آن 

 . اند ردهکت یروا را  آنسند متصل و ثقه و بدور از ھر گونه علل و جرح 
ه جناب ک یثیدروغ محض ھستند حد، یبرکو  یث مواخاه صغریاحاد یول -۳

، »ةاآلخرخي يف الدنيا وأنت أ«ث یحد یعنی، رده استکاز آن استناد  یجانیت
ر عن یم بن جبکیق حیاز طر، مکو حا یابن عد، یترمذ. است یث ساختگیحد
است و  یفیضع یراو، ریم بن جبکیح. اند ردهکنقل  را  آنر یع بن عمیجم
 یرافض: دیگو یمابن حبان درباره او . استن گویادرغ یر راویع ابن عمیجم

شتر یاز ھمه ب«: دیگو یمر درباره او یابن نمکند  می ث را وضعیاست و حد
، یث مواخات با علیه احادیلک: دیگو یمه یمیعالمه ابن ت )١(»دیگو یمدروغ 

 . )٢(ھستند یساختگ یثیاحاد یعنیموضوع 
 یکه آن از یو عل، ددھ یمف قرار یر را چگونه ضعکح ابوبیث صحیحد یجانیت یآقا

 .د؟!نک یمث موضوع استدالل یحد
ل یدل و آنانکنند  می ث را مطلقًا ردین گونه احادیع ایاما اھل تش: دیگو یم یجانیت

(ثم . اند دهر وضع شکابوب یث بعد از دوران زندگین احادیا، هکنیبر ا یروشن دارند مبن
 . )۲۳۸ت شدم ص یھدا .. .گاهوآن ۱۴۴ت ص یاھتد
را یز. وجود ندارد یچ گونه ابھامین سخن ھیدر ا. ح استیصح مالاک: میگو یم
 یضرب المثل معروف، ندریپذ یمو کنند  می ن را باوریتسرا  سخنانن چگونه گویادروغ

ن یه اکن ادعایبر وجود شتر است؟! اما ا ن شتر دالیسرگ البعري) تدل عىل ة(البعراست 
ل یدل ین دعویاثبات ا رایعه بیو نزد ش اند دهر وضع شکابوبث بعد از زمان یگونه احاد

ل روشن را به ما ارائه ین دالیا یجانیت یه آقاکم ید واثق داریما ام، روشن وجود دارد

 سلت)ناو(رمتني بدائها ار درست گفته شده است یبس. ندکت و قانع کبدھد و ما را سا

                                                                                                       
از : ن آمده استیشه چنیث حضرت عایره ـ و در حدیم و غیر و عمر آمدکمن و ابوب، میخارج شد

صبح و  ج ه رسول اللهکنبود  یچ روزیو ھاند  مادرم مسلمانه من بخاطر دارم پدر و ک یروز
 . )۳۶۹۲ی: )) (بخار. دیایشب نزد ما ن

 . )۱۵۵۲) رقم (۴۲۱ص ( ۱ج یزان االعتدال للذھبیم -١
 . )۳۵۵ص ( ۱ج یث موضوعه آلبانی) سلسله احاد۳۶۱ص ( ۷منھاج ج -٢
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 . ه خود او بدان مبتال استکرد ک یبیمرا متھم به ع
 یه امام علکما به ثبت رسانده است  رایتا براسن یخ در ایتار: دیگو یم یجانیجناب ت

کردند  می ار مھم به او رجوعیل بسیاست و صحابه در مسا تر عالممطلقًا از تمام صحابه 
ر کن ابوبیا، یآر. رده باشدکبار به صحابه رجوع  یک رایب یه او حتکم یما سراغ ندار یول

 . )١(مرا نگاه ندارد، ه ابوالحسن نداردک یلکمش رایخداوند ب: دیگو یمه کاست 
اھل . ن باره وجود نداردیدر ا یحیث صحیچ حدیھ، ح استین دروغ صریا: میگو یم

. است بعمر یر و بعد از وکابوب ج بعد از رسول الله تر عالمه کسنت اتفاق دارند 
امده است ین یثیچ حدیھرگز و در ھ. ردندکن باره اجماع را نقل یدر ا، نفر یکش از یب
از  یه علکن است یا، ه ثابت استکه آنچه کآموخته باشد بل یر علم را از علکه ابوبک

، آمده است یم فزارکتب سنن از اسماء بن حکدر . ر علم را فرا گرفته استکابوب
 : فرمود یمه کدم یشن سیعلاز حضرت «: دیگو یم

ه ک یا م به اندازهبرد یم  از آن بھره، دمیشن یم ج رمکرا از رسول ا یثیھرگاه حد
کرد  می انیث بیمن حد رایب ج از اصحاب رسول الله یکیھرگاه . خواست خداوند بود

سخنش را ، خورد یم اگر سوگند، مداد یمث) او را قسم ی(درباره صحت و سقم آن حد
ـ  گفت یمت راسر کرد ـ و ابوبکان یث بیمن حد رایر بکابوب: دیگو یم، مردک یمباور 

ب گناه شود و که مرتکھر بنده «: فرمود یمه کدم یشن ج رمکاز رسول ا: فرمود یو
خداوند او را ، ندکزش طلب امرخداوند  و از خواندعت نماز کرد و دو ریبگ وضوبعد 

ِينَ ٱوَ ﴿: ه را تالوت فرمودین آیا ج بعد رسول الله »ددھ یممورد مغفرت قرار  إِذَا  �َّ
 ْ نُفَسُهۡم ذََكُروا

َ
ْ أ ۡو َظلَُموٓا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ َ ٱَ�َعلُوا  جریاندر  یحضرت عل، نیعالوه بر ا )٢(﴾�َّ

امام مسلم در . دیجنگ یم رکات دوشادوش حضرت ابوبکن زیر با مانعکقتال حضرت ابوب

فإن  ...«: اند ردهکن نقل یرا چن ج ح خود و امام احمد در مسند قول رسول اللهیصح
، نندکر و عمر اطاعت کمردم و صحابه اگر از ابوب« :یعنی. )٣(»عمر يرشدواباب�ر وأيطيعوا 

 . »ابندی یم ت را درراسراه 
اگر . داد یمتاب الله فتوا که او طبق کح ثابت است یدرباره ابن عباس به سند صح

                                           
  .)۲۴۰ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۴۵-۱۴۶ت ص (یثم اھتد -١
 . )۱۳۴۶داود رقم ( یح أبی) صح۱۵۲۱ع أبواب الوتر برقم (یباب تفر. داود یسنن اب -٢
 )۶۸۱تاب المساجد ومواضع الصالة برقم (کح مسلم مع الشرح یصح -٣
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و اگر در سنت  داد یمفتوا  ج طبق سنت رسول الله، دیرا ند یمکتاب الله حکدر 
درباره  یولکرد  می ر و عمر فتوا صادرکافت مطابق با قول ابوبیرا ن یمکرسول الله ح

ه) یار بلند پایبه حبر (عالم بس بو ابن عباسکرد  نمی نیچن بیعلو  عثمان
ر و عمر کاو مطابق با قول ابوب. ن صحابه بودیتر عالمامت شھرت داشت و در زمان خود از 

ت برخوردار یر صحابه از حجین دو بزرگوار از قول سایه قول اکو معتقد بود  داد یمفتوا 
: ردکن دعا یدرباره ابن عباس چن ج ه رسول اللهکح آمده است یث صحیو در حد. است

  .)١(»ت بفرمایعنا قرآنح یو مفھوم صح ین و معنینش دیخداوندا او را ب«
 رایب یو او حت. ق دارندیصدر کق حضرت ابوبینش عمیت از بیاکل حین دالیھمه ا

ش از یدر ب یرده است اما حضرت عمر و حضرت علکبار ھم مخالف نصوص عمل ن یک
ه ک یسانک. اند ردهکخالف آن عمل ، دن و عدم اطالع از نصیل نرسیمورد بدل یک

در . نددان یمقت را ین حقیا، دارند یاطالعات کاند یو اقوال علما یعلم لیسادرباره م
آمده است  یث طوالنیحد یکاز  یدر بخش، ید خدریو مسلم از ابوسع یح بخاریصح

از ما بھتر  ج نسبت به رسول الله سرکابوبحضرت  یعنی( علمناأبوبكر أكان  .. .«

 )هواء والنحلملل واألـالفصل يف ال(تاب ارزشمند خود کابن حزم در  )٢(). دانست یم
 یاست ول یه طوالنکھر چند ، دارده وجود ین قضیدر ا ییبایار زیسخن بس: دیگو یم

عه) ی(ش: دیگو یممحمد  ابو«. نمکنقل  را  آنناچارم ، ه داردک یت و ارزشیل اھمیبدل
ن یا: دیگو یمابو محمد . بوده است تر عالماز ھمه صحابه  یه علکرده است کاستدالل 

چ یھشود  می روشن و شناخته، زیدر پرتو دو چ یعلم صحاب، دروغ گفته است، ندهیگو
، ـ دوم، اد باشندیاو ز یت و فتاوایه رواکن است یاول ا. وجود ندارد یراه و روش سوم

رد ـ یار بگک یو و ازرده کرات با خود ھمراه کثرت و به کاو را به  ج ه رسول اللهکنیا
. ه علم نداشته باشدکرد یار بگک یسکاز  ج رمکه رسول اکنیرا باطل و محال است ایز
 یعالم بودن و وسعت و گستردگ رایل بیدل نیتر بزرگ، دیان گردیه بک، ن دو روشیا

در  ج ه رسول اللهکم ینیب یمنون کن دو روش ایبا توجه به ا. است یصحاب یکعلم 
ه تمام ک یدر حال. رده استکاقامه نماز  ماموررا  سرکخود حضرت ابوب یماریطول ب

                                           
 . )۵۰۳ص ( ۷منھاج ج -١
 . )۴۵۴المسجد ( يتاب الصالة ـ باب الخوخة والممر فک یح البخاریصح -٢
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اما رسول . حاضر بودند رھمیعب و غکبن  یاب، ابن مسعود، عمر، یعل، دصحابه مانن
 ج رسول الله یح داده است ولین بزرگان ترجیرا در برابر ھمه ا سرکابوب ،جالله

ن ینه جانشیرا در مد سرکابوب یعنی، رده استکن نیه به جھاد رفته است چنک یموقع
 ج ه رسول اللهک ینه موقعیدر مد ج ن رسول اللهیرا جانشیز. رده استکن نییخود تع

ن نداشته یزنان و معذور یبه جز سرپرست یتیمسئول، ف برده استیجھاد تشر رایب
تر نااام نماز دکدرباره نماز و اح سرکه حضرت ابوبکشود  می ن معلومیقطعًا چن. است
و  یآور جمع امررا  سرکابوب ج ه رسول اللهکم ینیب یمو . ن بوده استیریاز سا

ت از آن یاکز حین امرن یا. داده استت یمامورت المال یصدقات و اموال ب ینگھدار
ر صحابه عالم بود و یاقل مانند سا ت المال حدیه او در باب صدقات و اموال بکدارد 

ست یح نیثر صحکو اگر اکرد  می یدگین امور رسیگران به ایش از دیبسا اوقات ب یحت
مگر  گرفت یمار نک ج و رسول الله. گرفت یمار ک یگران از ویرسول الله مانند د یول
م یه گفتکل آنچه یدل. داشت یم املکه نسبت به صحت علم و فقه او اعتماد ک یسکاز 
، است یحینش صحیامل و بکعلم ، در باب صدقات سرکه علم حضرت ابوبکنیر بر ایدا
ردن بر آن واجب و تخلف از که عمل کات کث در باب زیحد نیتر حیصحه کن است یا

نقل شده است اما  سق عمریه از طرکاست  سرکث ابوبیحد، ر مجاز استیآن غ
ث یمضطرب است و در آن حد، نقل شده است یق علیات از طرکه در باب زک یثیحد

ن است یا یکھا  آن جمله و از اند ردهک کرا ترھا  آن سرهیکه فقھا کر شده کذ یلیسام

 نیھمچن. گوسفند است ۵، شتر ۲۵ات کز یعنی بل مخس شياه)إ(يف مخس وعرشين من 

 عنوانت داده و به یمامورحج  جریانرا در  سرکحضرت ابوب ج ه رسول اللهکم ینیب یم
ه حضرت کن مطلب است یگر اشانت نیمامورن یا، ن فرموده استییر حجاج تعیام

ات و نماز کز، حج، دیبدون ترد. ر صحابه بوده استیاز سا تر عالمدر امور حج  سرکابوب
را در امور  سرکحضرت ابوب ج ه رسول اللهکم ینیب یمباز . ان مھم اسالم ھستندکاز ار
ت از آن یاکت حیمامورن یا، ت داده استیمامورسپاه اسالم  یو جھاد و فرماندھ ینظام

ز علم داشته یام آن نکر فرماندھان از صحابه در باب جھاد و احیر مانند ساکه ابوبکدارد 
رده کن مامور، نداشته است را  آنه علم ک یارکس را در کچ یھ ج را رسول اللهیز. است
ر یو سا سیه علکدر باب جھاد ھمان قدر علم داشته است  سرکلذا ابوب. است

بر  سرکه تقدم حضرت ابوبک یوقت، یآر. ادیم و نه زکنه ، اند داشتهر کفرماندھان لش
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 یز تساویرفته و مسلم است و در باب جھاد نیات و حج پذکز، در باب نماز، یحضرت عل
ش از حضرت یب سرکپس عالم بودن حضرت ابوب، دو بزرگوار برقرار استن یان ایم

در  ج ه رسول اللهکم ینیب یم، شود یشتر بررسیاگر ب. ریار ناپذکاست ان یتیواقع، یعل
ه با کرده بود کشب بر خود الزم  ییحضر و گذراندن ساعات ابتدا، مسافرت، مجالست

، ج صادره از رسول الله یام و فتاواکبا اح سرکن حضرت ابوبرایبناب. باشد سرکابوب
نمانده  یاز علم باق یا چ گوشهیھ، یآر. سیداشته است تا حضرت عل ییشتر آشنایب

و  یجانیت یلذا بطالن دعوا. »گران مقدم نباشدیدر آن از د سرکه حضرت ابوبکاست 
 . ده استیخ به ثبت رسیر در تارکاز ابوب یان درباره اعلم بودن علیعیش

از صحابه را متھم به  یکچ یما ھ: دیگو یمخود  سخنانعالمه ابن حزم در ادامه 
آنان  دام ازکچ یمورد ھ یب ه بخاطر تعصباتک ھمانطور، مینک یمنقص از رتبه خودش ن

 (نعوذ باهللا) سیرا ما اگر از حضرت علیز. میدان یماش برتر ن یاز رتبه واقعرا 
ن یه خداوند ما را از اکحال آن، میا ردهکار یمذھب خوارج را اخت، مینک یریگ نارهک

ن است یاش ا یمعن، مینکاگر درباره او غلو ، ترده اسک کپا، مورد یب و تعصب یگمراھ
 ین تھمت و تعصبیه خداوند ما را از چنکحال آن، میا ردهکار یعه را اختیمذھب ش هک

گران درباره یوالجماعه) در از اھل السنه یغ یعنیر از ما (ین غرایب بنا. پناه داده است
 درباره آنان، حرافناوط یا دچار تفری اند دها دچار افراط و غلو شی سیحضرت عل

ه خود را به اسالم نسبت ک یسکه او ـ باالخره یا به نفع او علیمتھم ھستند حضرت  آن
به انجام  مامور، ج ه رسول اللهکرا  یسانکه کنیبر ا یر شود مبنکمن تواند مین، ددھ یم
ات و مسئول امور حجاج کز یعامل جمع آور، ار مھم مانند امامت در نمازیبس یارھاک
 . اند دهح برخوردار بویق و صحینش عمیاز علم و ب، رده استک

 رایا بیش یقر یھا دسته یرا به فرماندھ سیعل ج رسول الله: ندیان بگویعیاگر ش
، یآر: مییگو یم آنانبه ، ت داده است؟ در جوابیمامورمن یو فصل اختالفات در  حل
 رده وکرا مشاھده  ج رمکرسول ا یایام و قضاکاح، یفتاو سرکه حضرت ابوبکنیاما ا

علم  و ازه علم اکشود  می موجب آن امرن یا، ت حضور داشته استاجریانن یشخصًا در ا
، دور بوده است ج امبریپ و ازپرداخته است  لیسان میمن به حل ایه در ک یحضرت عل

 یسربازان یز به فرماندھیرا ن سرکحضرت ابوب ج رسول الله، نیعالوه بر ا، باشد تر یقو
م یتوان میلذا قطعًا . اند دهبو آنانان یھا) در م یشیه اخماس (قرکرده است ک مامور
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را یز. برابر است یدر امور نظام سیبا علم حضرت عل سرکه علم حضرت ابوبکم ییبگو
ات یاز روا. نداشته باشد را  آنتا او علم کند  نمی مامور یارک رایرا ب یسک ج رسول الله

در زمان رسول الله فتوا صادر  سو حضرت عمر سرکه حضرت ابوبکح ثابت است یصح
در فتوا و صدور  آنانمطلع بوده است و اگر  آناناز فتوا دادن  ج و رسول الله اند ردهک
ن یاجازه چن آنانبه  ج اللهه رسول کن نبود کمم، بودند یتر نم عالمگران یم از دکح
نار با حضرت کمن در یالت مردم کدر حل و فصل مش ج رسول الله. را بدھد یارک

در  سیلذا حضرت عل. ت داده بودیمامورز یرا ن یاشعر یمعاذ بن جبل و ابو موس، یعل
 یول. ز ھستندیر و عمر نکابوب آنانه از جمله کداشته است  یادیاران زکار ھمکن یا

ابن . منفرد بوده است، ه در سطور باال بدان اشاره شدک یعلم لیسادر اغلب مر کابوب
در علم قرائت  سیعل ھمانا«: دیگو یم ینده رافضین گویا: دیگو یمحزم در ادامه بحث 

و  ییبجویع یکن یل متعدد ایبنابر دال: دیگو یمابو محمد  ». تر بود ر صحابه عالمیاز سا
را یز. است ج قول رسول الله ید و نفین تردیه در اکنیااوًال بخاطر . بھتان محض است

فان استووا فأقدمهم ، ن استووا فأفقهمإهم فأم القوم أقرؤي«: فرموده است ج رمکرسول ا

اگر . تر باشد یگران قاریه از نظر قرائت از دک ندکد در نماز امامت یبا یسک(. »ةهجر
ام نماز کل و احیه در مساکاست  یسکآنگاه حق امامت با ، ھمه در قرائت برابرند

 یسکآنگاه حق امامت با ، سان ھستندیک  ھمهن باره یو اگر در ا. دارد یشتریمھارت ب
ه کند دان یمم و ھمگان ینیب یمما  یگران مقدم باشد) ولیه از نظر ھجرت از دکاست 

، ردک امرنماز و امامت  رایرا ب سرکحضرت ابوب، یماریدر طول مدت ب ج رمکرسول ا
ن رسول یکل. دید یم صبح و شام را ج حاضر بود و رسول الله یه حضرت علکحال آن

ه کن ثابت شد رایبناب. سته ندانستیامامت و اقامه نماز شا رایگر را بید یسک ج الله
و ، ر صحابه مقدم بودیام نماز و در ھجرت از ساکفقه و اح، در قرائت سرکحضرت ابوب

اما از نظر قرائت و  اند ردهکحفظ ن را  قرآنه تمام ک یسانک، شود می نیثرت چنکبه 
ر حافظان یغ. ھستند قرآنع یه حافظ جمک یسانکھستند از  ید در مرتبه باالتریتجو
دام از کچ یه ھکھر چند . ندناود بھتر از حافظان بخیل و تجویبا ترت را  قرآنن است کمم
ر کبه ابوب ج رسول الله امربا توجه به  ینبود ول قرآنع یر و عمر حافظ جمکابوب، یعل

در علم قرائت  یر از علکه ابوبک دیآ یمن بر ین چنیقیبطور قطع و ، اقامه نماز رایب
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گران یتر از د ه در قرائت عالمک یسکبا بودن  ج را رسول اللهیز. شتر مھارت داشتیب
ام و کاحه در ک یسکبا بودن  نیھمچن. کند نمی امرامامت  رایرا ب یگرید، است

ن رایبناب. ددھ یماقامه نماز دستور ن رایرا ب یگرید، گران استیتر از د نماز عالم لیسام
ن ـ از یالحمدلله رب العالم. ندارد یه و اساسیز پاین خصوص نیدر ا آنان یسر و صدا

در علم و  یر در برابر علکه ابوبکد دان یمھر صاحب عقل و خرد به وضوح ، ن بحثیا
 . )١(برخوردار بوده است یفقه از مقام و مرتبه واالتر

 َوَ�ِٰكَهةٗ ﴿: آمده است قرآنه در ک »أب«ر درباره کاز ابوب یوقت«: دیگو یم یجانیت
بّٗا 

َ
نَۡ�ِٰمُ�ۡم ٣١َو�

َ
َ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َوِ� دام کر یز: او گفت، شد سوال ]٣٢-٣١عبس: [ ﴾٣٢مَّ

. میتاب خداوند سخن گوکاگر بدون علم درباره ، نمک ین زندگیدام زمک یآسمان و رو
 . )۲۴۱ت شدم ص (یھدا ...گاهوآن) ۱۴۶ت ص (ی(ثم اھتد

 :  میگو یم
ت یروا را  آنر کاز ابوب یمیم التیرده و ابراھکر کذ را  آنر یثکه ابن کت ین روایا -۱

ر منقطع کم و ابوبیان ابراھیرا سند آن میز، است یفیت ضعیروا، رده استک
 . است

ه کشود  نمی از آن مستفاد ین معنیا، ح باشدیث صحیه حدکنیبه فرض ا -۲
ساده و روشن است  یرا معنیز. دانست یمرا ن »اب« یمعن سرکابوبحضرت 

�َبۡتَنا﴿: ه خداوند فرموده استکھمانطور . اه استیگ یه نوعکنیا وآن
َ
�ِيَها  فَأ

ا  بّٗا َوَ�ِٰكَهةٗ  ٣٠وََحَدآ�َِق ُغۡلٗبا  ٢٩َوَ�ۡٗ�  َوَزۡ�ُتوٗنا ٢٨وَِعَنٗبا َوقَۡضٗبا  ٢٧َحّبٗ
َ
 ﴾٣١َو�

، لکه شکبدان گونه مشخص نشده است  »ابا«ت ین ماھیکل .]٣١-٢٧عبس: [
 یعلم یب از اظھار سرکمنظور حضرت ابوب، ا مصداق آن شناخته شودیجنس و 

 ساز حضرت عمر را  جریانن یه ایشب سحضرت انس. ن بوده استیز ھمین

 َوَ�ِٰكَهةٗ ﴿ منبر یباال سحضرت عمر: دیگو یمحضرت انس . رده استکنقل 
بّٗا

َ
ست؟ بخاطر یابا چ یم ولیدان یمرا  ﴾َوَ�ِٰكَهةٗ ﴿: رد و فرمودکرا قرائت  ﴾٣١َو�

ر ین تفسیاھان زمیاز گ یاھیگ را  آنز ین نیمفسر، ت آنین ماھییعدم تع
به  »أب« یعنیالء (کال، االب: ندیگو یمر ید و ابن جبیسع، مجاھد. اند ردهک

                                           
 . )۲۱۲-۲۱۵ص ( ۴الملل والنحل ابن حزم ج یالفصل ف -١
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 رایب »أبا«: ندیگو یمد یقتاده و ابن ز، حسن، اه است) مجاھدیگ یمعن
 یه بر روکز یھر چ«: دیگو یمعطاء ، ھا انسان رایوه است بیمانند م ھا ناویح
 . )١(»دشو یمگفته  »أب«، ن سبز شودیزم

، صحابه یاست ول، ن سبز شودیزم یه بر روکھر آنچه  »اب« یه معنکروشن است 
اگر . ن داللت بر عدم علم نداردیو ا، اند ردهکن نیمع را  آنجنس و مصداق ، تیفکی

 را  آنصحابه فرد و مصداق ، کرد می مشخص را  آننوع و مصداق ، ج رسول الله
ن یه از زمکبه ھر آنچه ، ن مصداق آن ابھام وجود داردییچون در تع یشناختند ول یم

 . شود می گفته، دیرو
ره و باد، ردهکاشاره  برکان فاطمه و ابوبیبه وجود اختالف م یجانیت یآقا

و  مورخینوست و یبه وقوع پ ج ه بعد از وفات رسول اللهک یا ن حادثهینخست: دیگو یم
ر در کابوب. ر استکبا ابوب اختالف فاطمه زھرا، اند ردهکز نقل ین را  آنمنابع اھل سنت 

امبران یما گروه پ« »ةال نورث ما تر�ناه صدق ءنبيا�ن معرش األ«ث ین اختالف به حدیا
ن یا فاطمه زھرا. رده بودکاستناد  »سته ما صدقه اکتر، میگذار یمراث نیم یسکبه 
استدالل  رکه ابوبیرد و علکباطل اعالم  را  آن قرآنه یله آیب نموده و بوسیذکث را تیحد

. ندکنقض  را  قرآنه کست ین نکمم، ج حضرت رسول الله، ه پدرمکنیبر ا یرد مبنک

ُ ٱ يُوِصيُ�مُ ﴿: دیفرما یم قرآنخداوند در  َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  �َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ
َ
� ٱِ�ٓ أ نثََيۡ�ِ

ُ
�ۡ﴾ 

امبران یر پیامبران و غیشامل پ، ت داردیه جنبه عمومیآ: گفت یمفاطمه  .]١١النساء: [

ۖ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ  َوَورَِث ﴿: هین آیر از اکه ابوبیز علیاست و ن مان یسل یعنی .]١٦النمل: [ ﴾ َد
ن یا نیھمچنامبر بودند و یمان ھر دو پیداود و سل: رد و گفتکاستناد . وارث داود شد

نَك َوِ�ّٗا ﴿: هیآ ُ ا  ۡجَعۡلهُ ٱَوَ�رُِث ِمۡن َءاِل َ�ۡعُقوَبۖ وَ  يَرِثُِ�  ٥َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ  ﴾٦رَّبِ رَِضّيٗ
عقوب ارث ببرد و یخاندان  و ازه از من کعطا فرما  ی(خداوند به من فرزند ]٦-٥مریم: [

 . )٢(ز مورد استناد فاطمه زھرا بودیده ساز) نیاو را پسند، پروردگارا
 

                                           
) ۵۱۴ص ( ۲م جکحا ک) مستدر۴۲۴م القرآن ـ ص (یتعظ یمان ـ باب فیدر شعب ا یھقیب -١

 . ن استیخیث مطابق شرط شیحد
 . )۲۵۴-۲۵۵ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه. )۱۵۳ت ص (یثم اھتد -٢
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 :  میگو یم
به  را  جریانه او کن است یا یجانیدرباره ت آور شگفتو  زا رتیحار یته بسکن -۱

. خود را باور ندارد یھا ه او نوشتهکشود  می معلوم یطور. کند می رارکرات تک
صفحات ، دیآ یمرون یه از آن بکچه وآنآورد  یم ه بر مغزش فشارکنیمثل ا

 جریانه کت است ین واقعین این اسلوب مبیا. کند می اهیقرطاس را بدان س
در ھر  یجانیست اما جناب تیھرگز ن، آن دارد و ازه اک یفاطمه حامل برداشتن

. جلوه دھد یوھکاه را کبسازد و  یوھک کوچکسنگ  یکد از خواھ یمحال 
ث یه فاطمه زھرا حدکن گفته او یدرباره ا. ار روافض استکن تز و روال یا

ر که حضرت ابوبیو عل. رده استکباطل اعالم  را  آن، ب نمودهیذکرسول الله را ت
نازل شده  یه بر وک را  قرآنم که پدرش حکنیر بر ایرده است داکاستدالل 

عقل و خرد  که از اندکس کھر : د عرض شودیالخ با ...دنک یمنقض ن، است
 ییو روا یخیتار یدر چه منبع. ن دروغ محض استیه اکد دان یم، دارد یا بھره

ھر ، یرده است؟! آرکب یذکرا ت »الخ .. .ال نورث«ث یه فاطمه حدکآمده است 
ب و یار عجیبس یزھایبه گفتن چدروغ او را ، دیه به طور مداوم دروغ گوکس ک

 . دارد یوا منادر 
رده بود کن استدالل یچن سرکه حضرت ابوبیچند صفحه قبل عل یجانیت یآقا -۲

لذا عقل و ، ه دروغ گفته باشدکست ین نکل معصوم بودنش ممیفاطمه بدل: هک
ن خاطر فاطمه یرده است و به ھمکستم  یر بر وکه ابوبککند  می مکمنطق ح

ش سخنانگر از ید یدر فراز، الخ ...رده استکه او دعا یرده و علکخشم  یبر و
را  یت قرار داده و ویفاطمه را مورد اذ یم قبلیر عمدًا با تصمکابوب: دیگو یم
ر درباره خالفت که ابوبیعل، ریله نصوص غدید بوسناورده است تا او نتکب یذکت

نحن «ث یر از حدکابوب«: دیگو یمنون کا یجانیاما ت. ندکش استدالل شوھر

ه یرده است و فاطمه با استناد به آکاستدالل  »الخ .. .النورث ءنبيامعرش األ
ن ھمه تضاد و تناقض یا، رده است؟! شما را به خدا سوگندکب یذکاو را ت قرآن

ه کات متعدد بلیا روایاست  یکی جریانا ی؟! آندیآ یمچگونه با ھم درست در 
را مورد رحمت قرار داده و او را  سرکحضرت ابوب ھا متعدداند؟! خداوند دروغ

ار کر خطاکابوب: دیگو یم یگاھ یجانیت، بخشد ییاران رھاکتین جنایاز شر ا
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ناراض شدن حضرت  رایب یه فاطمه معصوم است و گاھکنیل ایاست بدل
ت فاطمه یر قصد آزار و اذکد ابوبیگو یم یزد و گھگاھیر یم تمساح کفاطمه اش

ه فاطمه از یر علکابوب: دیگو یمنجا یب نموده است و در ایذکرا ت یرده و وکرا 
به  جریان یکرا در ھا  این ھمه، رده استکاستناد  ج ث رسول اللهیحد
ردن کجز اذعان ، کند می محترم چه قضاوت خواننده. ددھ یمنسبت  سرکابوب

. میردکه ما اثبات کھمان است  وآنه احتمال باطل در آن اصًال نباشد کبه حق 
کرد  نمی ث رسول الله استنادیب حدیذکھرگز به ت. بود یم معصوم لاگر فاطمه

ه کن است یقت ایحق یار است ولک ر خطاکد و ابوبیگو یمه او دروغ نکنیل ایبدل
ن ادعا ھستند یل بر این ضامن و دلیگذشته بھتر سخنانست و یفاطمه معصوم ن

ه یپا یب یاستدالل مالاک، سیعله موضع حضرت یعل قرآناما استدالل فاطمه به 
 . خواھد شد تر روشن ین استدالل از مباحث بعدیاست و بطالن ا

ُ ٱ يُوِصيُ�مُ ﴿: راثیه میر بر استناد فاطمه از آیدا یجانیت یدرباره ادعا -۳ َّ�  ٓ�ِ
ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ 

َ
ستند ین نیا یت اصًال مقتضیه الفاظ آکد عرض شود یبا .]١١النساء: [ ﴾أ
 از عموم الفاظ ثابت یین معناید و چندھ یمارث  یسکبه  جامبریه پک

ُ ٱ يُوِصيُ�مُ ﴿: را خداوند فرموده استیز. شود نمی َكرِ ِمۡثُل  �َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ
َ
ِ�ٓ أ

� ٱَحّظِ  نثَيَۡ�ِ
ُ
فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ �ن َ�نَۡت َ�ِٰحَدٗة  ثۡنَتَۡ�ِ ٱفَإِن ُ�نَّ �َِساٗٓء فَۡوَق  ۡ�

ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما  �ِّۡصُفۚ ٱفَلََها 
بََوۡ�هِ لُِ�ّ

َ
ُدُس ٱَوِ� ا تَرَ  لسُّ ۚ فَإِن  ۥإِن َ�َن َ�ُ  كَ ِممَّ َوَ�ٞ

 ُ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ َوَ�ٞ َوَورِثَهُ  ۥلَّۡم يَُ�ن �َّ
َ
ٞ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ فَإِن َ�َن َ�ُ  �ُّلُُثۚ ٱ� إِۡخَوة

ُدُسۚ ٱ ھر ، کند می هین توصیخداوند درباره فرزندان شما را چن« .]١١النساء: [ ﴾لسُّ
اگر فرزندان ھمه دختر . برد یمن سھم یراث والدیفرزند پسر دو برابر فرزند دختر از م

است  یکیر اگر فرزند دخت. استھا  آن ه از آنکش از دو باشند دو سوم مال مترویبو 
از پدر و  یکسھم ھر ، ت فرزند داردیاگر م. ه از آن اوستک(بدون برادر) نصف مترو

ن یت فرزند ندارد و تنھا وارث او والدیاگر م. ه استکل ترکششم  یکت یمادر م
ت برادر دارد (فرزند ندارد) آنگاه سھم مادر یاگر م. سوم است یکسھم مادر ، ھستند

 . »ششم است یک
ه یه مقصود خطاب و مورد خطاب ھستند و در آکاست  یسانکور متوجه کم مذکح

اف) خطاب کو (. ندکرا ثابت  ج ه مخاطب بودن رسول اللهکست ین یزین چیچن
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ه فرد کاگر معلوم نشود . رده باشدکلم قصد خطاب او را که متکشود  می یسکشامل 
ن باور یبر ا ھا یبعض یحتشود  نمی آنگاه الفاظ او را شامل، مقصود خطاب است ینیمع

ر یرا ضمیر مخاطب؟ زیند چه برسد به ضمریپذ یمص را نیر مطلقًا تخصیه ضماکھستند 
ه کاگر فرض شود . ه قصد خطاب او شده باشدکرا  یسکمگر شود  نمی مخاطب شامل

ه ک یسانک رایباز ھم عام است ب، دریپذ یمص را یر مخاطب عام است و تخصیضم
ه شخص رسول کند کست تا ثابت ین یلین دلیه چنیدر آ مقصود به خطاب باشند و

موارد  یآمده و در بعض قرآندر  »مک«اف جمع کرا یز. )١(ن استیز از مخاطبین جالله
ن از افراد یمومنموارد فقط شامل  ید و در بعضدھ یمرا شامل خطاب قرار  ج امبریپ

َها ﴿: هین آیمانند ا. شود نمی امبر را شاملیامت است و پ ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ َّ� 

 ْ ِطيُعوا
َ
ۡعَ�ٰلَُ�ۡم  لرَُّسوَل ٱَوأ

َ
ْ أ از خدا اطاعت ، مومنان یا« ]٣٣محمد: [ ﴾٣٣َوَ� ُ�ۡبِطلُٓوا

: آمده است قرآنگر ید یدر جا. »دیبه ھدر ندھ را  ناد و اعمالتینکاطاعت  از رسول، دینک

َ ٱإِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿ ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ آل عمران: [ ﴾َو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  �َّ

دارد و  یم خداوند شما را دوست، دینک یرویاز من پ، دیاگر شما خدا را دوست دار: بگو( .]٣١

شود  نمی شامل ج ه رسول اللهین آیدر ا »مک«اف خطاب ک بخشد) یم گناھان شما را
در  نیھمچنن ھستند ـ یه مصداق آن فقط مخاطبکن است یه دال بر ایاق آیه سکبل

ْ ِ�  �نۡ ﴿: دیفرما یم، ستین جامبریز خطاب شامل پیه نین آیا �َّ ُ�ۡقِسُطوا
َ
ِخۡفُتۡم �

ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ �َّ َ�ۡعِدلُواْ  لّنَِسآءِ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا
َ
َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

 ْ �َّ َ�ُعولُوا
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۚ َ�ٰلَِك أ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ْ  ٣فََ�ِٰحَدةً أ َصُدَ�ٰتِِهنَّ ِ�ۡلَٗةۚ  لنَِّسآءَ ٱ َوَءاتُوا

ءٖ ّمِۡنُه َ�ۡفٗسا فَُ�ُوهُ هَ  رِٓ�  ٔٗ نِٓ� فَإِن ِطۡ�َ لَُ�ۡم َعن َ�ۡ  اگر« .]٤-٣النساء: [ ﴾٤ا  ٔٗ ا مَّ
، با دوتا، دیپسند یم هک ید پس با زنانینک یمت نیعدالت را رعا، تامیه در حق اکد یترس یم

در ، دینک یمت نیه ـ در حق زنان ـ عدالت را رعاکد یترس یم اگر. دینکتا ازدواج تا و چھار سه
دچار متر که کشود  می ار باعثکن یا. دییازدواج نمازان خود ینکا با یتفا کا یکین صورت به یا

، دییب خاطر پرداخت نمایه با طیفرض یک عنوانبه  را  نازن ی هیو مھر. دیشو یج روکستم و 
حالل و  را  آن، دندیب خاطر به شما بخشیش را با طیخو ی هیاز مھر یزیچ، ھا آن پس اگر

 رایرا بیز. ھستند ج امبریر پیغ ینیز شامل مخاطبیه نین دو آیا. »دینکگوارا مصرف 

                                           
 . )۱۹۹ص ( ۸المنھاج ج -١
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بدون  تواند می ج امبریش از چھار ھمسر داشته باشد و پیه بکز است یجا ج امبریپ
 . )١(دیآ یمح بر یح و صریه از نصوص صحکھمان گونه ، ندکه ازدواج یمھر

ۖ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ  َوَورَِث ﴿: هیر بر استدالل فاطمه از آیدا یجانیت یدرباره ادعا -۴  .﴾َد
، امبر بودندیپ آنان یتاو ھر دو. )داود )پدرش(راث برد از یممان یو سل( ١٦ :ا�مل

 : نمکد عرض یبا
را یز. ل اموال باشدیه آن ارث از قبکست ین نیلمه ارث مستلزم اکار بردن ک(الف) ب

ۡوَرۡ�َنا  ُ�مَّ ﴿. آمده است قرآنمثًال در . رود یمار کب یمتعدد یمعان رایلمه ارث بک
َ
أ

ِينَ ٱ ۡلِكَ�َٰب ٱ ۖ  ۡصَطَفۡيَناٱ �َّ صاحب و  را  ناده میسپس بندگان بر گز« .]٣٢فاطر: [ ﴾ِمۡن ِعَبادِنَا

ۡوَرثَُ�مۡ ﴿. در سوره احزاب آمده است »میداد قرآنوارث 
َ
ۡمَ�ٰلَُهۡم  َوأ

َ
�َضُهۡم َودَِ�ٰرَُهۡم َوأ

َ
أ

�ٗضا لَّۡم تََ� 
َ
ۚ  ُٔ َوأ گرداند و ھا  آن یرایو دا ھا خانه، نیزم و شما را وارث« .]٢٧األحزاب: [ ﴾وَها

. آمده است انبیادر سوره . »به آن گام نگذاشته بودندھا  آن هکن گرداند ین وارث زمیھمچن

�ُورِ ٱَكَتۡبَنا ِ�  َولََقدۡ ﴿ نَّ  ّ�ِۡكرِ ٱِمۢن َ�ۡعِد  لزَّ
َ
�َض ٱأ

َ
ٰلُِحونَ ٱيَرُِ�َها ِعَبادَِي  ۡ�  ﴾١٠٥ ل�َّ

ن را بندگان صالح ما به ارث یه زمکم یا در زبور ھم نوشته، قرآن(ما عالوه بر  .]١٠٥األنبیاء: [
 یه معانکبل، ستیتنھا وراثت اموال ن، منظور از وراثتھا  هین آیدر تمام ا. )برند یم

 . را در بر دارد یمتعدد
ۖ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ  َوَورَِث ﴿ (ب) منظور از را یز، نه وراثت مال، وراثت علم و نبوت است ﴾َد

 یکشر آنانمان داشت و ھمه یر از حضرت سلیغ یگریفرزندان د ÷حضرت داود
دارد؟ و عالوه بر  یه شرعیچه توج یمان به ارث مالیاختصاص سل، بودند یراث مالیم
مان از پدرش یراث بردن سلیمان آمده است میه در مقام مدح داود و سلین آیا، نیا

. داود رایمان و نه بیسل راینه ب، را ھمراه ندارد یچ گونه مدحیداود در باب مال ھ
مال را به ارث بردن از امور . برد یماز پدرش مال را به ارث  یحیو مس یھودیرا ھر یز

دن و ینوش، ھستند مانند خوردن یکه ھمه مردم در آن شرکاست  یو معمول یعاد
 انیامبران بیپ رایش بیف و ستایتعر عنوانبه  یزین چیو چن. رهیدفن اموات و غ

گران ید رایه عبرت بیه ماکشود  می نقل انبیااز  یزیندارد چ یرا سودیز. شود نمی
فوت شد و فرزندش مال  یه فالنکن سخن یورنه ا. از آن مستفاد شود یا باشد و بھره

                                           
 . )۲۰۰-۲۰۱ص ( ۸منھاج السنة ج -١
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و مثل ، ردکرد و فرزندش او را دفن کفوت  یه فالنکن است یمانند ا، را به ارث برد یو
، ھا و سخن ھا ن حرفیامثال ا. دندیدند و خوابینوش، خوردند: شود ه گفتهکن است یا

نقل  انبیاقصص  عنوانقرار داده شوند و به  قرآن یھا ه از قصهکست یسته نیشا
 . )١(شوند

نَك َوِ�ّٗا ﴿: هین آی(ت) درباره ا ُ َوَ�رُِث ِمۡن َءاِل َ�ۡعُقوَبۖ  يَرِثُِ�  ٥َ�َهۡب ِ� مِن �َّ
ا  ۡجَعۡلهُ ٱوَ  عطا  ینیعھد و جانشیپس از طرف خودت به من ول« ]٦-٥: [مریم﴾ ٦َرّبِ رَِضّيٗ
ن سخن ید ایو ترد که بدون شکعرض شود  .»عقوب ارث ببردین تا از من و فرزندان ک

عقوب یه فرزندان آل کرا به ارث نبرده است بل یعقوب مالیآل  و ازا است و ایرکحضرت ز
ه منظور از کگفت  توان میلذا به ادعا . عقوب ارث بردندیاز حضرت  یگر وارثان ویو د

داشت و  یا شغل نجاریرکحضرت ز، نیعالوه بر ا، ستین یارث مال، ورکه مذیارث در آ
اگر در ابتدا ، نیو عالوه بر ا. بدھد ییحیارث به  عنوانه ثروتش را به کنبود  یثروتمند

ن بخش از یدر ا یعنی. مینکدقت ، رده استکتمان ک را  آن یجانیت یه آقاک، ورکه مذیآ

 یبخوب »دارم راسمن از بستگانم ھ« ]٥: [مریم ﴾ِمن َوَرآءِي لَۡمَ�ِٰ�َ ٱِخۡفُت  �ّ�ِ ﴿: هیآ
 مالش به ارث برده، ه بعد از مردنشکنداشت  را  آنا خوف یرکه زکشود  می روشن

 مالاکن مطلب را یته اکن نیا. موجب ترس و خوف باشد تواند مین نیرا ایز، شود می
 . وراثت علم و نبوت بوده است، ا از وراثتیرکه منظور زکد ساز یمما روشن  رایب

، ورکه مذیه منظور از وراثت در آکاند  رفتهین مطلب را پذیز ایعه نین شی(ج) مفسر
 . وراثت علم است

ر یبزرگ و معاصر در تفس یاز علما، هیمحمد جواد مغن، »نیر المبیالتفس«مولف 

ۖ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ  َوَورَِث ﴿: هیآ مان یسل یعنی »ةالنبوملك وـيف ال«: دیگو یم ]١٦: [النمل﴾ َد

ِخۡفُت  �ّ�ِ ﴿: هیر آین در تفسیر مبیمولف تفس )٢(ومتکوارث داود شد در نبوت و ح
عمو و فرزندان عمو است بعد از  یبه معن یموال: دیگو یم ]٥: [مریم ﴾مِن َوَرآءِي لَۡمَ�ِٰ�َ ٱ
 یدر حق مردم بد رفتار آنان، آنانه در صورت وارث شدن کد یترس یم ا از آنیرکز، یو

َ�َهۡب ِ� ِمن ﴿: ور دربارهکا مردم را به فساد سوق بدھند مولف مذین و دنید، نندک

                                           
 . )۲۲۴ص ( ۴منھاج السنة ج  -١
 . ) سوره نمل۴۹۶ه ـ ص (ین ـ محمد جواد مغنیر المبیتفس -٢
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نَك َوِ�ّٗا ُ َو�َرُِث ِمۡن َءاِل  يَرِثُِ� ﴿. وارث است یبه معن »یول«: دیگو یم ]٥: [مریم ﴾�َّ
وراثت علم و نبوت ، منظور از وراثت یعنی )١(؟!ةالعلم والنبو: دیگو یم ]٦: [مریم ﴾َ�ۡعُقوَبۖ 

ما ورثوا ن�ورهماً دلم يورثوا ديناراً وال  ءنبياإن األ«ث یحد یافک ین آقایعالوه بر ا. است
 . )٢(ددھ یمح قرار یرا صح ثیحد ینیخم، انیعیو امام موخر شکند  می را نقل »العلم

ب کات مرتکن زیدر قتال با مانع سرکه ابوبکنیر بر ایدا یجانیت یبر ادعا ینقد«
 »خالفت سنت شده است

ش آمد و یر پکن خالفت ابوبیآغاز یه در روزھاک یا حادثه: دیگو یم یجانیت یآقا
عمر بن خطاب مانند ، رکابوب یکو دوستان نزد اند ردهکنقل  را  آناھل سنت  مورخین

عمر . ات استکن زیحادثه قتال و مبارزه با مانع، اند ردهکمخالفت  یبا و جریانن یدر ا
ر با کابوب یا: دیگو یم، ردهکمخالفت  یات با وکن زیقتال با مانع جریانبن خطاب در 

ه با کشده  امربه من : ه فرموده استکدم یشن ج را من از رسول اللهیز، نکقتال ن آنان

ھر . اند را نگفته )ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(لمه ک آنانه ک ینم تا زمانکمردم قتال 
جان و مالش از جانب من در امان است و حساب باطن و ، دیلمه را بگوکن یس اک

ن یح مسلم به ایدر صح. ح استیث نص صرین حدیا. او با خداوند است یمعامله درون
 یداد و عل یبر پرچم را به دست علیدر غزوه خ ج رسول الله«: صورت وارد شده است

ن کقتال  آنانبا : فرمود ج بر بجنگم؟ رسول اللهیرسول خدا چرا با اھل خ یا: گفت
جان و مال خود را از ھر : ندیلمه را بگوکھرگاه . اند لمه ال إله إال الله را نگفتهکه کمادام 

با  آناندا شود و معامله باطن یپ یوز شرعمگر مج اند دادهگونه تعرض در امان قرار 
سوگند به ذات حضرت : رد و گفتکث قناعت نین حدیر به اکابوب یول. خداوند است

ات کرا زیز. قتال خواھد شد یبا و. ل باشدیقا یات و نماز تفاوتکن زیس بکھر ، حق
رسول ه در زمان کرا  یا ا بزغالهیسمان یاگر ر. خدا سوگندبه : حق مال است و گفت

ن عمر بن یبعد از ا. قتال خواھد شد آنانبا ، نندکپرداخت ن، اند ردهکپرداخت  ج الله
، ر در برابر موضع خودش مصمم بودکه ابوبکدم ید یوقت: خطاب قانع شده و گفت

م خداوند چگونه در برابر مخالفت با دان یممن ن یرد ولکت یمرا شرح صدر عنا، خداوند

                                           
 . )۳۹۶ه ـ ص (ین ـ محمد جواد مغنیر المبیالتفس -١
 . )۹۳ص ( ینیف خمیتال یة)ومة اإلسالمک(الح -٢



 ٣٣٣  سباب ششم: نقدی بر مطاعن تیجانی بر خلیفه اول حضرت صدیق اکبر

 . )١(دنک یمت یرا شرح صدر عنا یملت ج سنت رسول الله
بجا و موافق  مالاکات کن زیر بر جھاد با مانعیدا سرکمان حضرت ابوبیعھد و پ -۱

ن یخداوند متعال در ھم. تاب و سنت و مورد اتفاق امت بوده استکن یازوبا م

ۡشُهرُ ٱ �َسلَخَ ٱ فَإَِذا﴿: دیفرما یمخصوص 
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ُُرمُ ٱ ۡ� َحۡيُث  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ۡ�ُتلُوا

وُهمۡ ٱوََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم وَ  ْ ٱوَ  ۡحُ�ُ قَاُمواْ  ۡ�ُعُدوا
َ
ْ َوأ لَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصٖد� فَإِن تَابُوا

لَٰوةَ ٱ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ َ ٱفََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ  لزَّ  ]٥: [التوبة ﴾٥رَِّحيٞم  َ�ُفورٞ  �َّ
، دینکر یاسآنان را ، دیبجنگ آنانبا ، دیدین را دکیجا مشرھر، حرام یھا پس از گذشت ماه«

پس . دیامل قرار دھک ی در محاصرهآنان را  ردهکنترل کآنان را  رفت و آمد یھا تمام گلوگاه
د) ینکتعرض ن یعنید (یریرا نگھا  آن یآنگاه جلو، ردندک توبهات کاگر با اقامه نماز و پرداخت ز

  .»استخداوند بخشنده و مھربان  ھمانا

ْ  فَإِن﴿: دیفرما یم توبهسوره  ۱۱ازدهیه یدر آ  قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ ٱتَابُوا ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱوََءاتَُوا  لزَّ

ُل  ّ�ِيِن� ٱفَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ�  با اقامه نماز  آنان(اگر  ]١١: [التوبة ﴾١١لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن  �َ�ِٰت ٱَوُ�َفّصِ
ل و یام را به تفصکل و احیشما ھستند ـ ما مسا ینیبرادران د، ردندک توبهات کو پرداخت ز
ه کت از آن دارند یاکح، هین دو آیا. )مینک یمان یب، ه علم دارندک یسانک رایبدون ابھام ب

و دخول  توبهط رایاز ش، ات و نمازکان زیردن مکق نیات و تفرکاقامه نماز و پرداخت ز
به اقامه  مامورشما : دیگو یمس ه عبدالله بن مسعودکنجا است یا. در اسالم ھستند
ابن عباس . شود نمی رفتهینماز او پذ، ات ندھدکس زکھر ، دیات ھستکنماز و پرداخت ز

ْ  فَإِن﴿: ی هیآ: دیگو یم قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ ٱتَابُوا ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُوا جان اھل قبله را در امان  ﴾لزَّ

در اداء  یسانکا ی یسکه ھرگاه کاست  یر ابن عباس مقتضیتفس. )٢(قرار داده است
ن یا. مباح است آناندن با ینند قتال و جنگکات اعتقادًا چون و چرا کا پرداخت زینماز 

. ات انجام دادکن زیبا مانع سرکحضرت ابوب، فه اولیه خلکاست  یزینًا ھمان چیع
ر کابوب. رده استک تاییددگاه ابن عباس را ید، هین آیز در شرح ایر نیثکعالمه ابن 

جام ناون را به صورت مشروط کیه قتال با مشرکل ین دالیز بر اساس ھمینس قیصد
ر واجبات یات و اداء ساکاقامه نماز و پرداخت ز ھماناه کات دخول در اسالم یمقتض

                                           
 . )۲۵۵-۲۵۶ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۵۳-۱۵۴ت (یثم اھتد -١
 . )۳۲۸ص ( ۶ج یر طبریتفس -٢
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، نین اسالم بعد از شھادتکن ریمھمتر. رده استکقتال ، اند دادهاست حرام قرار  ینید
است  یات سود و بھره مادکنماز حق خداوند است و ز. ات استکنماز و بعد از آن ز

و . گردد می ن اعمال متعلق به بندگان محسوبیو لذا از بھتر. ازمندان و فقراین رایب
. )١(رده استکر کنار نماز ذکات را در کز، موارد یاریخداوند در بس، تین اھمیھم یرو

ان آن دو یو م اند دهزمان فرض ش ات ھمکنماز و ز«: دیگو یمد یعبدالرحمن بن ز

ْ  فَإِن﴿: هین آیبعد ا. وجود ندارد یتفاوت قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ ٱتَابُوا ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُوا فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم  لزَّ

ه کست ین نکمم: دیگو یمو کند  می و بدان استدالل خواندهرا  ]١١: [التوبة ﴾ّ�ِيِن� ٱِ� 
را  سرکخداوند ابوب«: دیگو یمو . ردیات مورد قبول حضرت حق قرار گکنماز بدون ز

 . )٢(». ق داشتینش عمیاو چقدر ب، مورد مرحمت قرار دھد
به من : فرمود ج رمکرسول ا«: دیگو یمن ین باره چنیدر ا ج ث رسول اللهیحد -۲

أشهد أن ال إله إال اهللا «: ندیبگو آنانه کنیفار) بجنگم تا اکه با مردم (کشده  امر

. بپردازند را  شان ات اموالکنند و زکنماز را اقامه ، »رسولهحممداً عبده و نأو
ه من در امان قرار یجان و مال خود را از ناح، ن اعمال را انجام دادندیھرگاه ا

ث ین حدیا. )٣(با خداوند است آنان یمگر به حق اسالم و معامله باطن، اند داده
 دایتحقق پ ایمانه عصمت جان و مال بدون ک. دارد یم ارا اعالمکآش، حیصح
و کند  نمی دایات تحقق پکبدون اقامه نماز و پرداخت ز یواقع ایمانو کند  نمی
 . شود می واجب آنانقتال با ، نندک یدار ات خودکه مردم از دادن زک یوقت

 یدرباره مذھب اثنا عشر یاطالعات کاند یجانیت یه آقاک دیآ یمن بر یچن .. .-۳
گر درباره آن ید یزیچ، اسم آن یندارد و سوا، ت شده استیه بدان ھداک
ات مانند نماز است و که زکباالتفاق باور دارند  یعه اثناعشریش. ددان یمن

و اعدام است و نماز مجازاتش قتل  که تارکاست  یھیبا آن ندارد و بد یتفاوت
ن مطلب ین ایات با نماز مبکبودن ز یکی. ساله اتفاق دارندمن یھمه مذاھب بر ا

ز بدان یعه نیه شکاست  یزین ھمان چیاست و ا یکیز یم آن دو نکه حکاست 

                                           
 . )۳۴۹(ص  ۲ر ج یثکر ابن یتفس -١
 . ۳۴۹ص  ۶ج  یر طبریتفس -٢

قَاُمواْ  فَإِن﴿: باب، مانیتاب اإلک یح بخاریصح -٣
َ
لَٰوةَ ٱتَابُواْ َوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ مسلم مع  ]۱۱[التوبة: ﴾ لزَّ

 . ۲۲مان برقم یتاب اإلکالشرح 
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جعفر و  یاز اب »عهیل الشیوسا«در  یالعامل عه محمد حریامام ش. اعتراف دارد

 ÷جعفر یاز اب )١(»ةمع الصال ةفرض اهللا الزكا«: کند می تیعبدالله روا یاب
رده است و فرموده کات را ھمراه با نماز فرض کخداوند ز: فرمود یمت است یروا

ْ ﴿: است �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱ َوأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتُوا ات کد و زینماز را بر پا دار« ]٤٣: [البقرة﴾ لزَّ

 ینمازش اعتبار، ات ندھدکند و زکس اقامه نماز کھر  »دیبپرداز را  نات اموال
ن یش از ایب یجانیت ی) آقا۵۰۳ص ۳ات جکباب منع ز ینیلک یافکندارد (فروع 

 من ال«ت شده!!! مولف یھدا یجانیت ین آقاکندارد گوش  یمانع، دخواھ یم

 : دسینو یم، عه در اصول و فروع استیتب مرجع شکه از ک »حيرضه الفقيه
او نه ، ندکات را منع کاز ز یراطیس اندازه قکھر : است یمرو ÷عبدالله یاز اب«

ٰٓ ﴿: است قول خداوند ین معنیو به ھم. است و نه مسلمان مومن َحَدُهُم  َح�َّ
َ
إِذَا َجآَء أ

، دیگو یم، فرا رسد آناناز  یکیھرگاه موت « ]٩٩: [المؤمنون﴾ ٩٩ رِۡجُعونِ ٱقَاَل َرّبِ  لَۡمۡوُت ٱ

ال تقبل له «، گر آمده استید یتیـ در روا»انجام دھم یکپروردگارا مرا برگردان تا عمل ن

 و از. رفته نخواھد شدیپذ ینماز و، ات ندھدکو ز خواندس نماز بکھر  یعنی )٢(»ةصال

 یو فالن یفالن، یفالن: در مسجد فرمود ج رسول الله یروز: ت استیروا ÷جعفر یاب
د و در آن یرون برویاز مسجد ما ب: نام برد و بعد فرمودآنان را  پنج نفر از. رون بروندیب

ه ککند  می تیعبدالله روا یر از ابیابوبص. )٣(دیدھ یمات نکد چون شما زیناونماز نخ
ه کار دارد یند او اختک یدار ات خودکراط از دادن زیق یکس به اندازه کھر «: فرمود

رده کد قناعت نین تھدیبه ا »من ال حيرضه«مولف  یـ حت )٤(یا نصرانیرد یبم یھودی
و کند  می تیعبدالله روا ید از ابان بن تغلب به نقل از ابدان یمز مباح یشتن او را نک
چ یھ. را حالل قرار داده استھا  آن خون در اسالم مباح ھستند و خدا دو: دیگو یم
ـ کند  نمی ت را مبعوثیه خداوند قائم اھل بکنیتا اکند  نمی آن دو قضاوت بارهس درک

م مطابق کن دو خون حیاو درباره ا، کند می ت را مبعوثیھرگاه خداوند قائم اھل ب
                                           

 . اةکتاب الزک ۵-۱۱ص  ۶عة جیل مسائل الشریتحص، عةیوسائل الش -١
 . ۱۲-۱۳ص  ۲ج یه قمیه ـ ابن بابویحضره الفقیمن ال  -٢
 . ۱۳ص  ۲ه جیحضره الفقیمن ال  -٣
 . )۵۰۲ص ( ۳ج یافکفروع  -٤
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، کند می ه او را سنگبارانکمحصن است  ینزا، از آن دو یکی. کند می دستور الله صادر
دگاه تمام یل و دین ھمه تفاصیـ با ا. )١(زند یم ه او را گردنکات است کمانع ز یدوم

جناب ، ندپرداز یمات نکه زک یسانکر بر مباح الدم بودن یعه دایش یحت یفرق اسالم
د و دھ یمرا مورد اعتراض و اتھام قرار  سرکت شده!!! چگونه حضرت ابوبیھدا یجانیت

د؟! و اگر دان یمتاب الله و سنت کب خالف کات او را مرتکن زیقتال با مانع جریاندر 

تا راسن یند و در اکات صادر کن زیفتوا به زدن گردن مانع »من ال حيرضه الفقيه«مولف 

 یآقا، یآورد؟!! آر ینم خم به ابرو یجانیت یآقا، ندکاستناد  »یاليقائم خ«به قول 
 .!!ییبر بگوکد چھار بار الله ایت خودت بایبه مناسبت ھدا یجانیت

م حضرت ینسبت به تصم امرت یدر بداس ه حضرت عمر بن خطابکنیاما ا -۴
ه نخست ک، د عرض شودیبا، ات معترض بودکن زیر بر قتال با مانعیر داکابوب

چگونه با مردم قتال : دنا عمر بن خطاب مشتبه بود و گفتیس رایب مساله
ه کاست  یشتن تا زمانکدستور : فرموده است ج ه رسول اللهکحال آن ینک یم

، نندکاعتراف  ال إله إال اهللارده باشند و ھرگاه به کاعتراف ن ال إله إال اهللابه  آنان
مگر در  اند دادهه من در امان قرار یجان و مال خود را از ھر گونه تعرض از ناح

با خداوند است ـ حضرت عمر بن  آنانو معامله باطن ، یصورت مجوز شرع
رده بود و به الفاظ آخر کاستناد  ج رسول الله سخنانخطاب از عموم و ظاھر 

 سرکلذا حضرت ابوب. رده بودکث و ھو بحقه (مگر در صورت مجوز) توجه نیحد
موضع حضرت ، ل باشدیات قاکان نماز و زیم یس تفاوتکه ھر کنیبا استناد به ا

 یند با وک یدار ات خودکس از دادن زکھر : رد و فرمودکعمر بن خطاب را رد 
ات را مانند نماز قرار داد و کز. ات حق مال استکرا زیقتال خواھد شد ـ ز

ن یا یوقت. نماز به اتفاق تمام صحابه مباح است که قتال تارکروشن است 
 سرکت موضع حضرت ابوبیروشن شد و حقان سحضرت عمر رایب مساله

رد و کات اعالم کن زیموافقت خود را درباره قتال با مانع، ش ظاھر شدرایب
را درباره قتال  سرکه خداوند حضرت ابوبکدم ید یبه خدا سوگند وقت: گفت
من روشن  رایدگاه او بیت دیحقان، رده بودکات شرح صدر عطا کن زیمانع

                                           
 . ۵۰۰ص ۳ج یافکو فروع . ۱۲ص ۲ه جیحضره الفقیمن ال  -١
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 . )١(دیگرد
ث حضرت یه به حدک یپاسخ عناً ، بریروز خ جریانو  سیث حضرت علیاما حد -۵

گفت  توان میدر پاسخ آن ، نیعالوه بر اشود  می به آن داده، داده شد سعمر
. ه صحابه بر آن اتفاق داشتندکاست  یلیسانماز از جمله م که قتال با تارک

ص آن یتخص رایگر بید یثیبر عام است و احادیخ جریاندر  سیث علیحد
ث فرموده بود یدر آن حد ج رمکرسول ا، وارد شده است و اگر خوب دقت شود

ه در صورت کھستند  یات از جمله حقوقکو اقامه نماز و پرداخت ز (إال بحقها)
 . رود یمن یعصمت از بھا  آن انجام ندادن

مباح قرار دادن قتال  رایمحض است ب تاویلن یا: دیگو یم یجانیجناب ت

َها﴿: دیفرما یمن یداده چنحرام قرار آنان را  ه خداوند قتلک یآنان، مسلمانان ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ِينَ ٱ ۡ�ُتۡم ِ� َسبِيِل  �َّ ِ ٱَءاَمُنٓواْ إَِذا َ�َ لَۡ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم  �َّ
َ
َ�ٰمَ ٱَ�َتبَيَُّنواْ َوَ� َ�ُقولُواْ لَِمۡن � لَۡسَت  لسَّ

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱُمۡؤِمٗنا تَۡبَتُغوَن َعَرَض  ِ ٱفَعِنَد  �ُّ ّمِن َ�ۡبُل َ�َمنَّ  ةۚٞ َكَ�ٰلَِك ُكنُتمَمَغانُِم َكثِ�َ  �َّ
ُ ٱ ْۚ إِنَّ  �َّ َ ٱَعلَۡيُ�ۡم َ�تَبَيَُّنٓوا ه ک یسانک یا« ]٩٤: [النساء ﴾٩٤َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِٗ��  �َّ

شما  رایه بک یسانکبه ، دیار مواظب باشیبس، دیھرگاه به جھاد رفت، دیدان یم مومنخود را 
نزد . دیا ھستیدن یشما در صدد بدست آوردن متاع زندگ، دییافر نگوک، ندیگو یمسالم 

 یطراین شیز در چنیشما قبل از مسلمان شدن ن. وجود دارد یادیز یھا متیخداوند غن
گاه د خدینکخداوند بر شما منت نھاد ـ خوب دقت ، دیبود اوند نسبت به اعمال شما آ

 . )٢(»است
بعد از  یکیل جھل و حماقت خود را یداله کدر صدد است  یجانیت یآقا: میگو یم

ه یاو به سبب نزول آ، کند نمی گر قناعتیز دیچ چیبه ھ، نیمتر از اکند و کان یب یگرید
اش  یه جھل و نادانکه در صدد است کبل، ن توجه نداردیمفسر یھا دگاهیدا به موضع و ی

 . به اثبات برساند، کند می را دنبال یه ویه مانند ساکرا 
از ابن عباس ، ح خودیدر صح یور امام بخارکمذ ی هینزول آ شان بارهدر، یآر

لَۡ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم ﴿: کند می ن نقلیچن
َ
ْ لَِمۡن � َ�ٰمَ ٱَوَ� َ�ُقولُوا  ]٩٤: [النساء﴾ لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا لسَّ

                                           
 . )۶۸۵۴تاب والسنة شماره (کتاب االعتصام بالک یح بخاریصح -١
 . )۲۵۶-۲۵۷ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۵۴ت ص (یاھتدثم  -٢
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مرد به  وآندند یاو را د مسلمانان. کرد می یگوسفند در صحرا زندگ یبا تعداد یشخص

او را  یاو را به قتل رسانده گوسفندھا مسلمانان. گفت »ميكالسالم عل« مسلمانان

ِ ٱتَۡبَتُغوَن َعَرَض ﴿: نجایور را تا اکه مذین خصوص آیآنگاه خداوند در ا. بردند  ۡ�ََيٰوة
ۡ�َياٱ  یربط ترین کوچک بر و عمرکحضرت ابوب جریانـ  )١(ردکنازل  ]٩٤: [النساء﴾ �ُّ

درباره  آناناختالف . ات اختالف نداشتندکر مانع الزیفکدرباره ت آنان. ه نداردین آیبه ا
ات کن زیه قتال جدا از قتل است و مانعکات بود و ظاھر است کن زیقتال با مانع ازوج
 آنانمعتقد به قتال با  سرکابوب. واجب است آنانات قھرًا از کھستند و گرفتن ز یاغب

افر ک یو اسود عنس ذابکلمه یمانند مسآنان را  وا. آنانشتن کبود نه معتقد به قتل و 
رد و کقتال  یلمه و اسود عنسیمانند مس یافرانکبا  سرکحضرت ابوب. دانست یمن

به اسارت گرفت و اغلب صحابه آنان را  فرزندان و زنان. بود آنانافر بودن کمعتقد به 
 یفه بنیزن طاران یاز اس یکیطالب  یبن اب یردند حضرت علک یارین مھم او را یدر ا
. ا آمدیه بدنیبنام محمد بن الحنف یبطن او فرزند و ازرد کفه را ام ولد خود یحن

افر بودند ک آنانه کنینه بخاطر ا، ات بودکن زیقتال با مانع ازوجر معتقد به کحضرت ابوب
ه کم یما سراغ ندار. رده بودندکع یاز حقوق اسالم را ضا یحق آنانه کنیه بخاطر اکبل

شد و با او کب، م خدا و معتقد به حق بوده باشدکم حیتسل، ه مسلمانکرا  یسکر کابوب
ات کن زیا با مانعیدن یاالکبخاطر بدست آوردن متاع و  سرکحضرت ابوب. ندکقتال 
 یآقا. رده بودکقتال  آنانن با ید یھا هیپاان و که بخاطر حفظ ارکرده بود بلکقتال ن

ات استدالل کن زیر در برابر مانعکحضرت ابوبه اقدام یه علین آیچگونه از ا یجانیت
 .د؟!نک یم

ن یمانع«: دیگو یم، خود قدم فراتر گذاشته یھا ییگو  اوهیدر  یجانیت یسپس آقا
 جریانردند تا ک تاخیره در پرداخت کر وجوب آن نبودند بلکمن، رکات به ابوبکپرداخت ز

ر کاز خالفت ابوب یناگھان ات بطورکن زیمانع: ندیگو یمان یعیش. روشن شود آنان رایب
 یرا ھمراھ ج امبریه در حجه الوداع پکز بودند ین یسانک آنانان یمطلع شدند و در م

ده یشن ج طالب را از رسول الله یبن اب یر بر خالفت علیح دایو نص صرکردند  می
برابر در آنان را  خواست یمر کار شود اما ابوبکآش امرت یلذا منتظر بودند تا واقع، بودند

                                           
 . )۴۳۱۵شماره (، ریتاب التفسی، کح بخاریصح -١
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ن یه اک) بل!م(!نک یمان استدالل نیعیش یھا گفتهند و من از کت کسا جریانن یا
 نددھ یمت یو بدان اھم، ن مباحث عالقه دارندیه به اک یسانکبه  را  جریان

 . )١(سپارم یم
ت ندارد و تو بدان عالقه یتو اھم راین موضوع بیا ایآ: مپرس یم یجانیت یاز آقا

ن بحث را ی؟! و تو چرا اینک یمو بحث  یزن یم موضوع حرف نیا ی؟ پس چرا رویندار
 یمدع یلیو دل ک؟ و تو بر اساس چه مدریردکر کل ذیدل عنوانتاب خود به کدر 

روشن  آنان رایب جریانانداختند تا  تاخیرات را به کپرداخت ز، اتکن زیه مانعک یھست
ن دروغ ـ من ین ایتا آخر .. .ر مطلع شدند وکفه شدن ابوبیاز خل یناگھان و آنانشود 

(بار  يصدقك الناس) ىكذب حتاكذب ثم ا(تاب کت را از ین روایه تو اکمطمئن ھستم 
 . یا ردهکل نند) نقکرات دروغ بگو تا مردم تو را باور کبار و به 

ه در کرا  یجریانم نک یممن ھرگز فراموش ن: دیگو یمد و دھ یمادامه  یجانیت
خواست  ج رمکثعلبه از رسول ا. ثعلبه بود جریان آن وش آمد یپ ج رمکرسول ا یزندگ

ه ثروتش را در راه او صدقه کرد کند و ثروتمند شود و با خدا عھد کدعا  یو رایتا ب
نه یه شھر مدکاد شد یمال و ثروت او چنان ز، ردکاو دعا  رایب ج امبریپ. ندکفاق ناو
دور از شھر رفت و در آنجا  یرد و در روستاھاکوچ کشھر  و ازا. او تنگ شد رایب

ان مامور ج رمکرسول ا یوقت. ندکت کست شرناودر نماز جمعه نت یرد و حتک یزندگ
ه از ک یاتیه (مالیات جزکه زکن سخن یاو با گفتن ا، ات را نزد او فرستادکز یجمع آور

رسول  یول. ردک یدار ات خودکاز دادن ز، ه استیه به جزیا شبید) شو یمفار وصول ک
ند و خداوند درباره کقتال  یه با وکرد ک امررا  یسکرد و نه کقتال  ینه با و ج الله

ۡن َ�َٰهَد ﴿: ردکه را نازل ین آیثعلبه ا َ ٱَوِمۡنُهم مَّ َ�نَّ  ۦلَ�ِۡن َءاتَىَٰنا ِمن فَۡضلِهِ  �َّ دَّ َ�َصَّ
ٰلِِح�َ ٱَوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  آ ٧٥ ل�َّ ْ بِهِ  ۦَءاتَٮُٰهم ّمِن فَۡضلِهِ  فَلَمَّ ْ وَُّهم  ۦَ�ِلُوا َوتََولَّوا

ۡعرُِضونَ  ه کردند که با خداوند عھد کھستند  یسانک آنانان یم و از« ]٧٦-٧٥: [التوبة﴾ ٧٦مُّ
م یات خواھکبطور قطع ما صدقه و ز، ندکا به ما عطا یمال و دن، شیاگر خداوند به لطف خو

بخل ، ردکعطا ھا  آن رمش بهکه خداوند از لطف و یکم شد اما وقتیاران خواھکویکن و ازداد 
 . »نمودند یگردان یدن و اعراض و رویورز

                                           
 . )۲۵۷ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۵۴ت ص (یثم اھتد -١
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خواست تا  یو و ازآمد  ج ان نزد رسول اللهیگر، هین آیثعلبه بعد از نازل شدن ا
از  جی رمکرسول ا، ت آمده استیه در رواکطبق آنچه . ردیات اموالش را بپذکز

 ج ر و عمر از سنت رسول اللهکاگر ابوب. ردک یدار خودات و اموال ثعلبه کرفتن زیپذ
رده کمخالفت  ج ن سنت رسول اللهیات چرا با اکن زیمانع جریاندر ، کردند می تیتبع

ر که اقدام ابوبک یسانک. ات مباح دانستندکمعصوم را بخاطر ندادن ز مسلمانانو خون 
 ترین کوچکثعلبه  جریانبعد از ، ات حق مال استکه زکند یگو یمند و دان یمرا موجه 
 یتلق یا هیجز را  آن وات شد کر زکرا ثعلبه منیز. ماند یمن یباق آنان رایب یلیعذر و دل

دوستش عمر را درباره وجوب قتل ، رکن است ابوبکمم: دیگو یم یجانیت. کرد می
 اجراا و یر بر احیات داکن زیرده بود تا دعوت مانعکن متقاعد یات بخاطر اکن زیمانع

دا یگسترش پ یدر بالد اسالم، ن شده بودییفه تعیدر آن خل یه علکر ینصوص غد
عمر . ردکدا ینان پیات اطمکن زین اساس عمر درباره قتال با مانعیھم یرو. ندکن

ت فاطمه گرد ھم آمده بودند یه در بکر را کعت ابوبین بیه متخلفکبود  یسکھمان 
 . )١(نندکعت یر بکتا با دوستش ابوب. ردکد به قتل و سوزاندن در آتش یتھد

 : میگو یم
با  یجانیت. رده است ناقص استکاز آن استدالل  یجانیت یه آقاکت ین روایا

ت یر در ادامه روایز. رده استکتمان کور را بخاطر تعصب کت مذیاز روا یبخش، انصاف
نزد او آمد و گفت  سرکدن حضرت ابوبیثعلبه بعد از به خالفت رس، ور آمده استکمذ

خبر  انصارموضع من در قبال  و از ج گاه من در نظر رسول اللهیمنزلت و جا و ازت
ات کز ج چون رسول الله: فرمود سرکابوب، یریات) مرا بپذکام تا صدقه (ز آمده، یدار
ات ثعلبه را کا رفت و زیاز دن سرکابوب. مریپذ یمن را  آنرده است من کرا رد تو

 یا: ثعلبه نزد او آمد و گفت، دیه عمر بن خطاب به خالفت رسیکوقت. رفتینپذ
صدقه تورا  رکو ابوب ج چون رسول الله: گفت سر ـ عمریصدقه مرا بپذ ینمومنالریام

. ردکا رفت و صدقه ثعلبه را قبول نیعمر از دن. مریپذ یمن را  آنز یمن ن، اند رفتهینپذ
 عثمان، ریات) مرا بپذکو گفت صدقه (ز د ثعلبه نزد او آمدیبه خالفت رس عثمان یوقت

رم؟ ثعلبه در یبپذ را  آنمن چگونه ، اند رفتهینپذ را  آنر و عمر کابوب، ج رسول الله: گفت

                                           
 . )۲۵۷-۲۵۹ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۵۴-۱۵۵ت (صیثم اھتد -١
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 . )١(دیت رسکبه ھال عثماندوران خالفت 
رده کتمان کث را ین قسمت از حدیچرا ا یجانیت یه آقاکست یمن روشن ن رایب

 خلفایش یمشتمل بر مدح و ستا، ن بخشیه اکرده است کن گمان ید او چنیشا. است
ن یه اکم دھ یمرده است اما من به او بشارت کتمان ک را  آنن خاطر یثالثه است بد

از لحاظ ، استدالل را ندارد یستگیشا. ت از لحاظ متن و سند ساقط االعتبار استیروا
 عثمان یاب، دیو عمر بن عب یید الھایزیبن  یت بر علین روایا کماله کنیبخاطر ا، سند
: دیگو یمد یزیبن  یعالمه ابن حجر درباره عل. اند مجروح ین راویھر دو ا، است یبصر

 یینسا. ستندیده نیث او پسندیـ احاد »منكر احلديث«: دیگو یم یبخار )٢(»ضعيف«

: دیگو یم یدارقطن. »ليس بقوي«: دیگو یمابو زرعه . ستیثقه ن. »ةليس بثق«: دیگو یم

اليكتب «: دیگو یمن درباره او یابن مع. ف استیز ضعید نیعمرو بن عب، )٣(»مرتوك«

 کث او مترویاحاد »مرتوك احلديث«: دیگو یم یینسا. ث او نوشته نشوندیاحاد »حديثه

احمد بن حنبل . دیگو یمدروغ  یعنی )٤(»يكذب«: ندیگو یمونس یوب و یا. ھستند

نقل  یث از ویه احادکندارد  را  آنت یصالح یعنی »دث عنهحيليس بأهل أن «: دیگو یم

 یعمرو بن عل. ستیقابل اعتماد ن یعنی »ليس بيشء«: دیگو یمن یبن مع ییحی. شود

حاتم . ث استیالحد کاھل بدعت و مترو »ةمرتوك احلديث صاحب بدع«: دیگو یم
. سندت و یث از لحاظ رواین حدیگاه این است جایا، یآر. )٥(ثیالحد کمترو: دیگو یم

عالوه بر . درباره آن نوشته شود یحیق و توضیه تعلکنیتر است از ا ضعف سند آن روشن
، یذھب، یقرطب، ریابن اث، یھقیب، ابن حزم. اند ردهکف یث را تضعین حدیا یعلما، نیا

 . اند ردهکان یبه صراحت ب را  آنره ضعف یو غ یوطیابن حجر و س، یثمیھ
 : ف استیضع ل متعددیبه دال، ما از لحاظ متن

ن یعت چنیث اصول شریو حد قرآنرا در یز. است قرآنداستان ثعلبه مخالف  .. .-۱

                                           
 . )۲۱۸ص ( )۷۸۷۳شماره ( ۸ج یر طبرانیبکالمعجم ال -١
 . )۴۸۸۳رقم ( ۱ب ابن حجر جیب التھذیتقر -٢
 . )۲۷۳ص ( ۳) ج۵۹۶۶رقم ( یزان االعتدال للذھبیم -٣
 ۳) ج۶۴۰۴برقم ( ۲۷۳زان االعتدال ص یم -٤
 )۱۲۳ص ( ۲۲) ج۴۴۰۶مال (کب الیتھذ -٥
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به افق آسمان  یاد باشند حتیه گناھانش زکننده ھر چند ک توبهه کآمده است 
را مورد عفو و بخشش قرار د و اوریپذ یماش را  توبهخداوند ، ده باشندیرس

َما﴿: دیفرما یمد ـ خداوند دھ یم ِ ٱَ�َ  �َّۡو�َةُ ٱ إِ�َّ ِيَن َ�ۡعَملُوَن  �َّ وٓءَ ٱلِ�َّ ِ�ََ�ٰلَةٖ  لسُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ُتوُب 

ُ
ُ ٱُ�مَّ َ�تُوُ�وَن ِمن قَرِ�ٖب فَأ ُ ٱَعلَۡيِهۡمۗ َوَ�َن  �َّ  ١٧َعلِيًما َحِكيٗما  �َّ

ِيَن َ�ۡعَملُوَن  �َّۡوَ�ةُ ٱ َولَۡيَستِ  ّ�ِ ٱلِ�َّ ٰٓ  اتِ  َٔ لسَّ َحَدُهُم  َح�َّ
َ
قَاَل إِّ�ِ  لَۡمۡوُت ٱإِذَا َحَ�َ أ

ِينَ ٱَوَ�  ۡل�نَ ٱُ�ۡبُت  ِ�ٗما  �َّ
َ
ۡ�َتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ اٌر  ﴾١٨َ�ُموتُوَن َوُهۡم ُكفَّ

شوند  می ب اعمال بدکمرت یه به نادانکرا  یسانک توبهخداوند  ھمانا« ]١٨-١٧: [النساء
ه ک یسانک توبه. م استکیو ح نااد ـ خداوند دریپذ یم، کنند می توبه یو به زود

 ایم یا ردهک توبه: ندیگو یمدن موت یند و موقع فرا رسدھ یمھمواره اعمال بد انجام 
عذاب درد  یسانکن یچن رایب. شود نمی رفتهیپذ، افر ھستندکه ک یرند در حالیم یم

ز دال بر ین ج ث رسول اللهیحد، نیعالوه بر ا ».ده شده استید کز تداریآم
د مادام ریپذ یمبنده را  توبهخداوند : فرمود ج رسول الله. است توبهرفتن یپذ
ه یان آیر و بیث در واقع تفسین حدیا. )١(ده باشدیه روح او به حلقوم نرسک

موت قال إ� ـإذا حرض أحدهم ال . . .ةو�و ليست اتل«: دیفرما یمه کاست  قرآن
لو و حلقوم ه نفس به گک یحالت یعنی(، تنھا حالت غرغره موته یآ »تبت اآلن

ار نزد کھر گناه  توبه، ن حالتیر ایو در غ. رده استک ده است) را استثنایرس
نصوص و  توبهه او کت از آن دارد یاکداستان ثعلبه ح. شود می رفتهیخداوند پذ

ند و کم یتقد یآمده تا صدقه را به و ج را او نزد رسول اللهیز. رده بودکخالص 
آمد اما  عثمانعمر و ، رکقرار داد بعد نزد ابوب تاکیداش را مورد  توبهرات کبه 

رفته یاش را نپذ توبهه خداوند کردند و به او خبر دادند کاو را رد  توبهقبول  آنان
ه باطل ک ینصوص، است یدر واقع مخالف با نصوص قطع یزین چیچن. است

در آن مورد  توبهرفتن و قبول یه پذک ینصوص، کند نمی دایه پرا  آنھرگز در 

ِيٱ َوُهوَ ﴿: دیفرما یمخداوند . قرار گرفته است تاکید ِ  �َّۡوَ�ةَ ٱَ�ۡقبَُل  �َّ  ۦَ�ۡن ِعَبادِه
ّ�ِ ٱَوَ�ۡعُفواْ َعِن  و د ریپذ یمبندگانش را  توبهه ک یاو است ذات« ]٢٥: [الشوری ﴾اتِ  َٔ لسَّ

. ه ثعلبه منافق بوده استکـ اگر اعتراض شود »دنک یمھا در گذر  یبد از

                                           
 . )۲۸۰۴شماره ( یح ترمذیو صح. )۳۵۳۷تاب الدعوات رقم (ک یترمذ -١
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ز باز ین نیمنافق رایرا ب توبهه ازورا خداوند دریه منافق باشد زکنیولو ا: میگو یم

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ إِنَّ ﴿: دیفرما یم، رده استک ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
َولَن َ�َِد لَُهۡم  �َّارِ ٱمَِن  ۡ�

ِينَ ٱ إِ�َّ  ١٤٥نَِصً�ا  ْ وَ  �َّ ۡصلَُحوا
َ
ْ َوأ ْ ٱتَابُوا ِ  ۡ�تََصُموا ِ ٱب َّ�  ِ ْ دِيَنُهۡم ِ�َّ ۡخلَُصوا

َ
َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع 
ُ
ُ ٱوََسوَۡف يُۡؤِت  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱفَأ ۡجًرا َعِظيٗما  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱ �َّ

َ
ا ١٤٦أ ُ ٱَ�ۡفَعُل  مَّ َّ� 

ُ ٱبَِعَذابُِ�ۡم إِن َشَكۡرُ�ۡم َوَءاَمنُتۡمۚ َوَ�َن   ]١٤٧-١٤٥: [النساء﴾ ١٤٧َشاكًِرا َعلِيٗما  �َّ
 آنان رایرا ب یا دھنده یاریچ یوزخ قرار دارند و ھن طبقه دین ترییدر پا منافقان ھمانا«

و خالصًا از خداوند اطاعت  اند دادهو عمل صالح انجام  اند ردهک توبهه ک یآناند ـ مگر یابی ینم
. پاداش بزرگ خواھد داد مومنانخواھند بود و خداوند به  مومنانن گروه ھمراه یا. ردندک

خداوند قدر . دیباش مومنر کشا ی اگر شما بنده، خداوند ندارد رایب ییعذاب دادن شما معنا
: دیفرما یمن یره از حال منافقکگر خداوند در مقام تذید یدر جا .»است نااشناس و د

َُّهۡمۖ ﴿ � ل ْ يَُك َخۡ�ٗ بھتر خواھد  شانرایب، نندک توبه منافقاناگر « ]٧٤: [التوبة﴾ فَإِن َ�ُتوُ�وا
 یھا دلرا در  یاز رحمت الھ یدیام اس و نای(داستان ثعلبه) بذر ، ن داستانیا. »بود

. اردک یم، اند دهان شیب خطا و عصکه در اثر جھالت مرتکاران کت یمعص، نانانافرم
اگر : فرموده است ج امبریخود پرا یز. را دوست ندارند ین وصفیخداوند و رسولش چن

زش طلب امربارگاه خداوند  و ازاورند ین گناھان ھمراه خود بیزم یبندگان به اندازه پر
خداوند ، نندکزش نامرطلب  آناناگر . ددھ یممورد مغفرت قرار آنان را  خداوند، نندک

 دهیزامرطلبند و  یم زشامرو بعد کنند  می ه خطاکآورد  یم را یسانکدر عوض 
من  و ازه تکمادام ، فرزند آدم ی(ا: دیفرما یمخداوند : فرمود ج رسول الله. شوند می

م و دھ یمرا در برابر تمام گناھانت مورد عفو قرار تو، یمن توقع داشته باش و از یبخواھ
ھا  آسمان اگر گناھانت برابر با، فرزند آدم یا. من وجود ندارد رایب یچ گونه ممانعتیھ

اگر ، فرزند آدم یا. مدھ یمرا مورد مغفرت قرار تو، ینکمن طلب مغفرت  و ازباشند و ت
 که شرک ینکقات مال یو مرا در حال یاورین از گناھانت را نزد من بیبه اندازه زم

 . )١(م)دھ یمزش به تو امرمن به اندازه گناھان تو مغفرت و  یرده باشکن
و موجب کند  می رد را  آنرده کاعتبار  یب ه قصه ثعلبه راک یگریته دک(ب) ن

خ وفات یه تارکن است یا، کند می دفاعس ن ثعلبهیعرض و د و ازشود  می استبعاد آن

                                           
 . )۲۸۰۵شماره ( یح ترمذی) و صح۳۵۴۰الدعوات برقم (تاب ک یسنن ترمذ -١
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وجود  یخ و سال وفات او اقوال مختلفیدر تار. ستیدر واقع مشخص ن سحضرت ثعلبه
س عثمانخ وفات او را دوران خالفت حضرت ین داستان تارین ایاوناقالن و را. دارد

 آن وق یطر یکرا داستان ثعلبه با ین قول از لحاظ سند مردود است زیاما ا. نددان یم
احد به  ی ه ثعلبه در غزوهکن است یقول ا یک. ف وارد شده استیار ضعیھم بس

. د شده استیبر شھیه او در غزوه خکن است یگر ایقول د یکو . ده استیشھادت رس
د شده یاو چه در غزوه احد شھ. باشد می عبدالبر و ابن حجر ناب تاییدقول دوم مورد 

 جرسول الله کات مباریدر ح یاز علما یبه ھر حال او نزد بعض، بریا در غزوه خیباشد 
را در داستان ثعلبه درگذشت او. لبه استن معارض با داستان ثعیو ا. درگذشته است
ن یدارد و در عه احتمال در داستان وجود ک یلذا تا زمان. ددان یم عثماندوران خالفت 

ف بودن یرا ضعیز. ندارد یچ گونه ارزش استداللیھ، ز استیف نیه داستان ضعکحال 
ن دو یر نشده است و اکگر ذیو احتمال دکند  می تیا سوم را تقویاحتمال دوم ، داستان

ن باره توقف یه در اکنیا ای. گسلد یم تار و پود داستان ثعلبه را از ھم یلکاحتمال بطور 
 . امده استین اقوال نیدرباره ا یحیچ گونه خبر صحیا ھریم زینک

 را  آنه قصد انجام ک یرا از عبادت یسکند توان مین، شعثمانعمر و ، رک(ت) ابوب

و . ندریگ یمقرار  »تصدون عن سبيل اهللا«مصداق  آنان، نهنند و گرکمنع ، رده باشدک
. است یه شگفتیما امرن یه اکبل. بدور ھستند یزین چیاز چن آنان یعنی، حاشاھم

ا یطناب  آناناگر : رده است و گفته استکات قتال کن زیبا مانع سرکچگونه ابوب
نند با کمنع ، اند ردهکات پرداخت کز عنوانبه  ج ه در زمان رسول اللهکرا  یا بزغاله

ات کاگر او ز، دارد یھیات چه توجکن زیقتال او با مانع، قتال خواھد شد آنان
ان ین آقاین اگر ایرد؟ عالوه بر اینپذآنان را  اتکند و زکات منع کاز دادن ز را  نادھندگ

ان فقرا و یات اموالش را مکه زکن نبود کثعلبه مم رایا بیآ، فتندریپذ یمات ثعلبه را نکز
ردن بخش کتمان کته راز کن نید ھمیشا«ند؟! کع یونت خود توزکن محل سکیمسا

، ثیسمت حدن قیرده است چون اکحذف  را  آن یجانیت یه آقاکث است یحد یباق
 . »او است یمعارض با مدعا

، کند می ه طبق ظاھر حال با مردم رفتارکن است ی(ث) قانون معروف اسالم ا
ن یدر ع، ردکرفتار  آنانبا  منافقانمطابق با احوال ظاھر  ج ه رسول اللهک ھمانطور

گاه بود آنانه از نفاق کحال   خواندنماز  یبر جنازه عبدالله بن اب ج رسول الله یحت. آ
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ن رفتار یھمه ا، ندشانبپو یتن عبدالله بن ابفن بر ک عنوانبه  را  آناش را داد تا  و لباس
و رسول . رده بودک یظاھر خود را مسلمان معرف یه عبدالله بن ابکن بود یبخاطر ا

د ینکنون دقت کا. اسفل آتش است کدر، امتیاو در ق یه جاک دانست یم جالله
 .ان ثعلبه چقدر از صحت بدور است؟!داست

ن یدر معامله با مانع، و اسلوب صحابه جامبری(ج) داستان ثعلبه مخالف با اسلوب پ
ات حق مال است و متعلق به فقرا و کز، دیان گردیه قبًال بکرا ھمانطور یز. ات استکز

ھرگاه ثروتمندان از . باشد می، ات ھستندکه شرعًا مصرف زک یسانکر ین و ساکیمسا
م یردکان یآن است و قبًال ب یم و رھبر مسئول جمع آورکحا، نندک یدار دادن آن خود

ت یس به نک(ھر : فرمود ج رمکو رسول ا. ردندکات چگونه قتال کن زیه صحابه با مانعک
 یدار ات خودکس از دادن زکو ھر  رسد یمات اموالش را بپردازد به او اجر کاجر و ثواب ز

. میریگ یمگر از اموال او را قھرًا از او ید یات و بخشک) مقدار زیومتکن حیند ما (مسئولک
ن درست رایندارند) بناب یات سھمکن خواست پروردگار است و آل رسول از مال زیا
ل مآبانه یبخ ھای گرایشطبق خواست و  یمانف االیل و ضعیه با ثروتمندان بخکست ین

مبارزه  آنانالت نامشروع یو تما آنانه با کن است یح ایحه حق و صکرد بلکرفتار  آنان
ه با کاست  یو به نفع مجتمع اسالم آنانو به صالح نفوس  آنانن مبارزه به نفع یشود و ا

ن بود چند و چون و یا، یآر. )١(ا طلب مواجه ھستندیو دن ین ثروتمندان پول پرستیچن
 . رده استکاز آن استدالل  یجانیت یه آقاک یتیم رواکف و کی

 سدیدرباره خالد بن ول یجانیبر دیدگاه ت ینقد
ر رخ داد و با عمر بن کخالفت ابوب یه در ابتداک یداد سومیرو: دیگو یم یجانیت

داد خالد بن یرو، ردک تاویلرا  یو نبو یقرآنرد و نصوص کدا یخطاب اختالف نظر پ
و در ھمان شب با  شتهکره را از راه ظلم یبن نو کد مالیخالد بن ول. د استیول

را  یمرد مسلمان«: د گفتیعمر بن خطاب به خالد بن ول. ردکبه عنف  یھمسرش زنا
اما . منک یمبه خدا سوگند تو را سنگسار ، یردکو با ھمسرش زنا  اندیبه قتل رس

او ، عمر یا، دست از خالد بردار«: د برخاست و گفتیر به دفاع از خالد بن ولکابوب
: دیگو یم یجانیت »اوریبر زبان م یه او سخنیعل. ش خطا رفته استتاویلرده و ک تاویل

رده است!! ھرگاه از کبزرگ ثبت  یه صحابیخ علیه تارکاست  یگرید ییرسوا جریانن یا
                                           

 . ۷۸-۸۳ه لعداب الحمش ص یثعلبة بن حاطب المفتری عل -١
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ر بران و برھنه یه او را شمشکبل، مینک یماد ی یامل از وکم با احترام ینک یماد ی یو
بن  کمال، زند یم ین عملیه دست به چنک یم درباره صحابیم!! من چه بگویدان یمخدا 

سخاوت و ، یمرد جوانمرد نمونه در ، ربوعیم و یسردار بنوتم، بزرگ یره صحابینو
بن  که او در حق مالکاند  د نوشتهیورخان درباره خالد بن ولم. دشک یمشجاعت را 

ه کنیره و ھمراھانش بعد از ایبن نو کمال. ب عذر شده استکره و اصحابش مرتینو
دست و ، ردهکر یدستگآنان را  دیخالد بن ول، ن گذاشتندیم شده و سالح بر زمیتسل
ره یبن نو کھمسر مال، دختر منھال یلیل. بسته و او را به قتل رساند را  شانیپاھا

ه کبا بوده است یز یاو به قدر. شود می ریز دستگین زن در جھان عرب نیباتریز
 کمال. شود می د عاشق اویبھر حال خالد بن ول. استده نشده یباتر از او دیز: ندیگو یم

ر بفرست تا او در حق ما قضاوت کما را نزد ابوب، خالد یا: دیگو یمره به خالد یبن نو
ه کنیبر ا یمبنکنند  می رده اصرارکدخالت  یانصارعبدالله بن عمر و ابو قتاده . ندک

ره به ھمسرش یبن نو کمال: کند نمی خالد قبول یبفرستد ول سرکنزد ابوبآنان را  خالد
. یرسان یم با مرا به قتلین زن زیتو بخاطر ا، یآر: دیگو یمو به خالد کند  می نگاه یلیل

را در تصرف خود درآورده  یلیھمسرش ل، زده شود کد تا گردن مالدھ یمخالد دستور 
 . )١(دنک یمجماع  یو در ھمان شب با و

 : میگو یمق حضرت حق یبه توف
دقت  کیمحترم اند خوانندگانن پاسخ اگر خواندردن و کان یقبل از شروع به ب -۱

حال ، شده است و انصافعدالت  ین بدخواه و دروغگو چگونه مدعیه اکنند ک
ت حقد و بد ینھا یبزود، بدور ھستند یھا از و فرسخ و انصافه عدل کآن

او  یرکج فکت بغض و ینھا نیھمچن. دیاو را در حق صحابه خواھند د یشاندی
به آنان را  ه پوزهکننده اثر مجوس کدر ھم ش، دیدر حق حضرت خالد بن ول

ن دشمن قسم خورده اصحاب رسول یا، یآر. ار خواھد شدکآش، دیمال کخا
جز  یسکه ککند  می رکذ را  آن ود نیب یمن را یت دروغیفقط ھمان روا جالله
ات یروا. رده استکآن استدالل ن و ازرده کر نکذ را  آن وا یرافض یھا  یپالک ھم
اطالع جلوه  یبھا  آن خود را از، تب نقل شده استکر یه در ساک یحیصح

 رکدگاه او با ذیه دکنیبه گمان ا یه گاھکھستند  یاتیھمان روا وآن. ددھ یم

                                           
 . )۲۵۹-۲۶۰ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۵۵-۱۵۶ت ص (یثم اھتد -١
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 ید از البالناوه نتک یو گاھکند  می رکرا ذھا  آن، شود می ت و مستندیتقوھا  آن
اطالع جلوه  یب و خبر یبھا  آن خود را از، اوردیدر ب یزیسنت چه اھل یعلھا  آن

 . رسد یمن یین پندار او ھرگز بجایا یول. ددھ یم
تمان کرا ھا  آن یجانیت یو آقا اند ردهکر کرا ذھا  آن مورخینه ک یتیدو روا -۲

 : اند ن قراریاز ا آمده استھا  آن ره دریبن نو کقتل مال جریانرده است و ک
 نیقوانت یبه رعاآنان را  ورد کاعزام  را  آن یرکلش، دیخالد به بطاح رس یوقت -۱

ه کس کنند و ھر کاسالم دعوت  یه مردم را بسوکرد ک امررد و که یاسالم توص
شتار ک .ھر گونه تعرض و قتل و ازاورند یب یم او را به محضر وکجواب ندھد ح

ه منزل کھرگاه در ھر جا ، بودرده ک امرآنان را  رکو حضرت ابوب. نندک یدار خود
دستور ، ردندکاجابت  را  ناا اذی، اگر مردم آنجا اذان گفتند. ندیاذان بگو، گرفتند

قتال شده و  آنانبا ، شود و اگر اذان نگفتند یدار خود آنانشتن که از کبود 
 آنانات از کز بارهدر، رفتندیاگر دعوت اسالم را پذ. به غارت برده شوند آناناموال 
رفته یپذ آنانات از کز، ردندکات را اعتراف کت زیاگر وجوب و فرض، شود سوال

 یراو. قتال شود آنانه با کم بود کح، ر شدندکات را منکشود و اگر وجوب ز
لبه ھمراه او چند از بن ثع یه تنکره یبن نو کالمسپاه اسب سوار نزد : دیگو یم

جزو  یانصارقتاده  ابو. ردکاختالف  آناندرباره  ینظام ی ن دستهیا. آمد، بود
، اختالف شدت گرفت یوقت. داد یگواھ آناناقامه و نماز ، ه به اذانکبود  یسانک

 امررا  یسکخالد . شب فوق العاده سرد بود. شوند یران زندانیرد تا اسک امرخالد 

گرم نگاه داشتن است) در  یه به معنکو دافئو ( »(دافئو أرساكمرد تا ندا دھد ک
 شتنکه خالد قصد کردند کمردم گمان . شتن استک ینانه به معنک یلغت بن
، سپاھان خالد. ه منظور او فقط گرم نگاه داشتن بودکحال آن، رده استکآنان را 
خالد ، دیره توسط ضرار بن ازور به قتل رسیبن نو کبه قتل رساندند و مالآنان را 

ھمه  متاسفانه یرون آمد ولیاز مقر خود ب بال فاصله، دیشنا آنان ر خبر قتل یوقت
 یارک ی ھرگاه خداوند اراده: رت خالد گفتآنگاه حض. ده بودندیبه قتل رس آنان

 . )١(ار درست انجام خواھد گرفتکند آن کرا 

                                           
 ۳۲۶ص  ۶ة ج یة والنھایالبدا ۲۱۷ص  ۲ر جیخ ابن األثیتار ۱۱سنه  ۳۷۲ص  ۲ج یخ طبریتار -١

 . ۱۱سنه  ۲خلدون ج  خ ابنیتار
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ت از یرد و او را درباره تبعکره را دعوت یبن نو کخالد مال: ن استیت دوم چنیروا
 ورا پند  ین خصوص ویرد و در اکمنع ، اتکن نبوت) و ندادن زیدروغ یسجاح (مدع

 یآر: گفت کد نماز است؟ مالات ھم ماننکه زک یدان یممگر ن: و گفت داد یم اندرز
امبر یامبر ما است و پیا او پیآ: خالد گفت. ن گفته استیامبر شما چنیه پکام  دهیشن

 . )١(گردن او زده شد بال فاصلهن کسر او را از تن جدا ، ضراب یست؟ ایشما ن
ه کشده است  یرده است و مدعکاز آن استدالل  یجانیت یه آقاک یتیالبته روا -۳

را به قتل  کش مالشوھر، رهیبن نو کھمسر مال، بنت منھال یلیل، خالد بخاطر
قرار نگرفته و  یمورد نقد و بررس، ر بودن آنکل شاذ و منیبدل. رسانده است

حواله داده ھا  آن به یجانیت یه آقایه در حاشک یمراجع. ستبدان توجه نشده ا
ات یخ ابن السحنه و وفیتار، یعقوبیخ الیتار، الفداء یخ ابی(تار: اند از عبارت، است
 یانت آقایخ، حق جو انسانھر  راین منابع بیاز ا یکیان) با مراجعه به یاألع

 »عيانوفيات األ«اگر به . ار و روشن خواھد شدکت آشین روایدر نقل ا، یجانیت
ره را متضاد یبن نو کشته شدن مالک جریان، مینکان مراجعه کنوشته ابن خل

بن  کشتن مالک جریانان کابن خل. مینیب یم، گفته است یجانیه تکبا آنچه 
در دوران خالفت حضرت ، دیخالد بن ول یوقت .. .کند می ن نقلیره را چنینو

بن  کنزد مال، رون رفتینه بیثعلبه از مد یبه قصد قتال و جھاد با بن سرکابوب
فه خود را یات طاکره زیبن نو کآمد ـ مال، ربوع بودیفه یه سردار طاکره ینو

ات با او کدرباره زس حضرت خالد. رده بودکرده و در آن تصرف کوصول 
: خالد گفت .مریپذ یمات را نکمن نماز را قبول دارم ز: گفت کمال. ردکصحبت 

 یگریبدون د، دام از آن دوکھر . ات با ھم ھستندکه نماز و زک یدان یممگر ن
: گفت، خالد. ن گفته استیامبر شما چنیپ، یآر: گفت کد؟ مالشو یمرفته نیپذ

ن است) ی؟ به خدا سوگند (اگر چنیدان یمامبر خود نیمگر تو او را صاحب و پ
خالد . در گرفت آنانان یم ینزاع لفظبعد . نمکردم سرت را از تن جدا کقصد 
م کن حیا به تو چنیآ: گفت کمال. م تو را به قتل برسانمخواھ یممن : گفت

ن گرفته یشتن تو بعد از اکاراده  یعنی؟ کو ھذه بعد تل: شده است؟ خالد گفت
عبدالله بن . شتکتو را خواھم ، به خدا سوگند. یات شدکر زکه تو منکشد 

                                           
 . )۳۲۶-۳۲۷( ۶ة ج یة والنھای) البدا۲۱۷-۲۱۸( ۲ر جیخ ابن األثیتار ۲۷۳-۲۷۴ص  ۳ج یطبر -١
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ره با حضرت یبن نو کدرباره مال. در آنجا حاضر بودند یانصارعمر و ابوقتاده 
خالد ما  یا: گفت کمال. ردکآن دو را رد ھای  حرف خالد. ردندکخالد صحبت 

از  شانه گناھکرا  یسانکتو . ندکما قضاوت  بارهر بفرست تا او درکرا نزد ابوب
خدا از ، از تو بگذرماگر : خالد گفت. یا ر فرستادهکنزد ابوب، بزرگتر بودهگناه ما 

به طرف  کمال. جلو رفت تا گردن او را بزند یضرار بن ازور اسد. دگذر یممن ن
 »یشتکن مرا یتو بخاطر ا«: رد و خطاب به خالد گفتکھمسرش ام متمم نگاه 

م قتل کح، ریخ: حضرت خالد در جواب گفت. با بودیفوق العاده ز کھمسر مال
مرتد ، یا اسالم برگشته و ازه تکنیر ارده است بخاطکتو را خداوند صادر 

سر او را از تن ، ضرار یا: خالد گفت. من مسلمان ھستم: گفت کمال. یا شده
 . )١(ردکضرار سرش را از تن جدا ، نکجدا 
نه و ازوم، رده استکنقل  یجانیت یه آقاکت را با آنچه ین روایا، محترم خواننده

، کند می ت شده!! از آن استفادهیھدا یجانیه تکس یس و تلبیت تدلین تا نھاکسه یمقا
: دیگو یم کھمسر مال یلیدرباره ازدواج خالد با ل یجانیت یآقا. تو روشن شود رایب

رد) کزفاف  یرا به تصرف خود در آورد و در ھمان شب با و کھمسر مال یلی(خالد ل
ان یات االعیبه خود وف یاما وقت. ددھ یمان نسبت یات االعین مطلب را به وفیا یجانیت

. ار خود در آوردیرا در اخت کخالد ھمسر مال: ن آمده استیدر آن چن، مراجعه شود
خالد : ندگفت یم ھا یبعضده است و یمت خریند خالد او را از مال غنگفت یمھا  یبعض

اج فرستاده بود و او اجابت کغام نیاو پ رایض و اتمام عدت بیح سهبعد از گذشت 
 .)٢(رده بود!؟ک

تاب کپر از  یز علمکد؟ بازارھا و مراشو یمده ین دیبزرگتر از ا یدروغ و دجلا یآ
آسان و ارزان شده است  یس به حدیتدل، دجل، ذبکه کنند ین ببیاوحق ج. ھستند

ه کنیاز اھا  آن سندگانیدروغ و دجل ھستند و نو و ازاز اول تا آخر ممل یادیتب زکه ک
احساس  کیاند، کنند می عنوانن یو مع الصادقت یھدا، یبا تقو، را ھا تابکن گونه یا

 یواقد«: دیگو یمره یبن نو کان داستان قتل مالیان در پاکند؟ ابن خلنک یمشرم ھم ن
 و آنان اند ردهکر کف خود ذیدر تصان، ه نقل شدک یا به گونه راداستانن یمه ایو وش

                                           
 . روتیچاپ ب ۶ج  ۱۴ان ص کان وأبناء الزمان البن خلیات األعیوف -١
 . ھمان منبع و ھمان صفحات -٢
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ه کم بلنک یمنقل ن را  آنت خود یمن به مسئول. )١(مسئول صحت و سقم آن ھستند
د یھر گونه جرح و طعن با. از من نقل شده است، آمده است آنانتب که در ک ھمانطور
 . باشد آنانمتوجه 

نقل شده  یزیآم کار موھن و ھتین داستان با اسلوب بسیا، یعقوبیخ یاما در تار
، رهیبن نو کد نوشته شده است تا نزد مالیبه خالد ابن ول«: در آن آمده است. است

ه خالد او را کات آمده است یروا یدر بعض. رفت کد نزد مالیخالد بن ول، رود یربوعی
ھمسرش ، ندکمناظره  ید آمد تا با ویبن ول نزد خالد کمال، ده بودیمناظره طلب رایب

به : عاشق او شد و گفت، افتاد کخالد نگاھش به ھمسر مال یوقت. به دنبال او راه افتاد
 کبه طرف مال. افتیبدان دست نخواھم  یه تو دارکشم آنچه کخدا سوگند تا تو را ن

 . )٢(گردن او را زد و ھمسرش را به عقد خود در آورد. ردکنگاه 
ه ھمواره مورد استفاده روافض بوده ک ییھا یتمان حق و دروغ پردازکتوجه به  با
با التفات و شود  می ت مشاھدهین روایه در اک یفیق و آثار تحریت به تلفیو با عنا. است

و با دقت  اند دهن خصوص نقل شیه در اک یگریات دیت با رواین روایبه معارض بودن ا
ت یحق و حقان، ن قھرمان مسلمانیا یخ و زندگیت با تارین رواینظر به متعارض بودن ا

ن یمحترم نسبت به ا خوانندگانو تعجب  یه شگفتکنیو به خاطر اشود  می روشن
را  یعقوبیت یه ھوکم دان یمالزم ، شود یات منتفیر روایسان و مخالف با یت دروغیروا

شه اندی ور کاز لحاظ تف یعقوبیست؟ کی یعقوبیه کبدانند  آناننم تا کار کآش آنان رایب
خ یتاب خود (تارکن یاو در ا. است یامام دوازدهعه یو ش یاو رافض. است یجانیبرادر ت

او . کند می عه مطرحیشه شاندی ودگاه یرا بر اساس د یخ دولت اسالمی) تاریعقوبی
، ددان یمفقط حق او فرزندانش  را  آن وکند  می طالب منحصر یبن اب یخالفت را در عل

 »یوص«طالب را  یبن اب یاو عل. عه در باب امامت بدان اعتقاد داردیه شک یا به گونه
واژه ، کند می مطرح را  ناعثمعمر و ، رکخ خالفت ابوبیتار ید و وقتدان یم ج رسول الله

 یفالن. »فالن مراأل توىل«: دیگو یمن یآن چن یو بجا برد یمار نکب آنان رایخالفت را ب
ء ثالثه را مورد جرح و طعن خود قرار خلفادام از کومت را بدست گرفت ـ و بعد ھر کح
حضرت ، ینمومنالام  بارهدر. کند می ر بزرگان صحابه را متھمیسا نیھمچند و دھ یم

                                           
 . ۱۵ھمان منبع ص  -١
 . )۱۳۱ص ( ۲ج یعقوبیخ یتار -٢
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داد یرو. ددھ یمرا نسبت  ییناروا سخنانه یعمرو بن عاص و معاو، دیخالد بن ول، شهیعا
 یه حضرت علیعل، فهیسق جریانه در کشده است  یرده و مدعک عنوانفه را بد یسق

در حق حضرت . د) و غضب خالفت توطئه شده استدان یم »یوص«را  یو، ه اوک(

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿: هیآ: دیگو یمرده کغلو  سیعل
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱنِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  شما را کامل کردم و نعمت  نیامروز د« ]٣: [المائدة﴾ دِيٗنا
وچ از کدر روز . »دمیشما بر گز یبرا نیو اسالم را (بعنوان) د، خود را بر شما تمام نمودم

طالب نازل شده است روش و اسلوب او در  یبن اب یعل ینمومنالریدرباره ام، عرفه
ع یتش شانکیھمان روش و اسلوب ھم ، نیمتھم ساختن اصحاب رسول الله و بزرگان د

ات یا حذف و اثبات روایث مطلقًا یعبارت است از اختراع و وضع حد آن واو است 
ف یه موجب تحرک یا ر محل خود به گونهیث در غیو احادان اخبار یا بیحه و یصح
ره را به خاطر یبن نو کمال، سدیله خالد بن وکروشن است  مالاک. )١(دشو یم یمعن

ه ک ھمانطور، ات دانسته استکر وجوب زکه او را مرتد و منکن به قتل رسانده است یا
ه کمنابع  یدر بعض یحت. آمده است، اند دهخ نقل شیتب تارکه در کات یر روایدر سا

ز برائت حضرت ین، ف توجه نشودیاگر به آثار وضع و تحر، بدان اعتقاد دارد یجانیت یآقا
 . شود می ختهیاز ھم گس یجانیتار و پود اتھامات ت، خالد ثابت شده

، دشمن خدا یا«: به خالد گفته بود سه حضرت عمرکنیر بر ایدا یجانیت یادعا -۴
به خدا سوگند ، یشته و ھمسرش را به تصرف خود درآوردکرا  یمرد مسلمان

 یعقوبی، الفدا یاب، یخ طبریبه تار را  سخنانن یا یجانیت »منک یمتو را سنگسار 
 : د عرض شودین خصوص بایدر ا. ددھ یمو اصابه نسبت 

 ترین کوچک، و اصابه یعقوبیخ یدر تار. ار روشن و واضح استیدروغ بس یکن یا
ر قابل یف و غیت ضعیھم ضمن روا یخ طبریتار. شود نمی دهیت دین روایاز ا یاثر

 یه در سندش علکنیل ایت بدلیآن روا یول. رده استکنقل  را  سخنانن یا، استدالل
 یفیضع یوجود دارد و او راو یزرا  ناید بن حیمعروف به محمد بن حم، دیبن حم

ر او کات منیـ روا »كثري املناكري«: دیگو یمدرباره او  یعقوب سدوسی. رد شده است، است

ليس «: دیگو یم ییال ھستند ـ نساکث او محل اشیاحاد: دیگو یم یبخار. اد ھستندیز

                                           
 . )۴۳۰-۴۳۱ص ( یـ محمد بن صامل السلم یخ اإلسالمیالتار تابکمنھج  -١
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مذهب غري ـردئ الاحلديث و ئرد«: دیگو یم یجوزجان. ستین یمعتبر یراو، »ةبثق

رده ک یف معرفیز او را ضعیب نیابن حجر در تقر. )١(»اره ھستندکث او نا یاحاد. »ةثق
ت یر قابل استدالل است روایف و غیاز لحاظ سند ضع یت طبریروا، نرایب بنا. )٢(است

ر خالد را کابوب«. ت آمده استین روایرا در ایز. ز باطل استیور از لحاظ متن نکمذ
. فرمانده ظفرمند در مسجد رفت یک عنواننه شد به یوارد مد یخالد وقت. ردکطلب 

به او گفت (قتلت  ز راید آمیلمات تھدکن یرون آورد و ایش را بیرھایت، عمر بلند شد
به خدا ، یشته و ھمسرش را در تصرف خود در اورکرا  یالخ تو مرد مسلمان ...مسلماً 

حرف ، ت بودکد سایخالد بن ول، ) قھرمان اسالم. ردکسوگند تو را سنگسار خواھم 
اگر عمر بن ، ن استیا سوال. دگاه را داردین دیز ھمیر نکابوبکرد  می گمان. زد یمن

ه در کھمان گونه . مطلع بود آنانقبل از آمدن خالد نزد  سرکابوبخطاب از موضع 
ه حضرت یعل سعمر. درگرفت ینزاع لفظ بان خالد و عمریم«. ت آمده استیروا

ـ  »رفع لسانك عن خالدإ«: ر جانب خالد را گرفته به عمر گفتکابوب، ن شدیخالد خشمگ

 ج رمکه رسول اک یا او را به گونه کیرد و پاکد دفاع خال و ازه خالد حرف نزن یعل
ن ھمه یبا ا. افرانکه یر خداوند است علیخالد شمش: رد و گفتکان یب، رده بودکان یب

ه یفه علیخل رایند و خالف کن رفتار یه با خالد جنک داد یمعمر چگونه به خود اجازت 
 انجام دھد؟  یاو اقدام

ه کن است یا، امرت ینھا، رده استکشتن خالد اشاره که عمر به کم یریفرضًا اگر بپذ
ه حضرت کن بوده است یر اکبوده است و اجتھاد حضرت ابوب یاجتھاد مساله یکن یا

عه و یش، شته شودکه خالد کن بوده است یعمر ا رایشته نشود و ک جریانن یخالد در ا
ر واجب نبوده کبر ابوب. نبوده است سرکتر از حضرت ابوب ه عمر عالمکند ریپذ یم یسن

ل یچ دلیھ و از. ندک کدگاه حضرت عمر تریدگاه خود را به خاطر مخالفت با دیه دک
دگاه حضرت ین خصوص در برابر دیدگاه حضرت عمر در ایه دکثابت نشده است  یشرع
 رایب بین داستان و امثال آن چگونه موجب نقض و عینون اکا. ر راجح باشدکابوب

علم  ه از لحاظک یآناند بجز دان یمب یع را  آن یسکر محسوب شود و چه کحضرت ابوب

                                           
 . )۱۶۷رقم ( ۱۰۲ص  ۳۵ب ج یتھذ -١
 . )۵۸۵۲رقم ( ۴۹ص  ۲ب جیب التھذیتقر -٢
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 .)١(»قرار گرفته باشند ین ترییپا ی ن از ھمه مردم در مرتبهیو د
 یکی رایب را  آنخ یه تارکاست  یگرید ییرسوا یکن یا«: دیگو یم یجانیت یآقا -۵

، مینک یمر که ھرگاه ما نام او را ذک یصحاب، رده استکاز بزرگان صحابه ثبت 
ر برھنه خدا) یاو را (به شمش یم حتیبر یم نام یامل از وکبا احترام و قداست 

 م؟ ینک یماد ی
 : میگو یم

 یک عنوانه او به ککند  می اذعان، ن را بشنودیدروغ انصافبا  سخنانس کھر 
ت یاکاو ح سخنانو  ندیآ یمرون یاز زبان فرد منافق ب سخنانن یزند و ا یم منافق حرف

از  یصحاب یک بارهرا او به گمان خودش دریز، ار خوشحال استیه او بسکن دارند یاز ا
مورد عتاب  را  ناگریاو د یرده است حتکشف کرا  یبیاشتباه و ع ج اصحاب رسول الله

ند!! او با زبان حال نک یماد ی(صحابه)  یه چرا با قداست و احترام از وکد دھ یمقرار 
با  آنان و ازندارند  یگونه قداست و احترامچ یھ ج اصحاب رسول الله: دیگو یمخود 

ر برھنه یف الله المسلول (شمشیه خالد را سک یسک، د بداندیاو با. اد نشودیاحترام 
ح یدر صح. است ج محمد رسول الله، تیاو سرور و ساالر بشر، خدا) نام گذاشته است

و ابن جعفر ، دیخبر شھادت ز ج رمکه رسول اک. آمده است ساز حضرت انس یبخار
مردم اعالم  رایب، برسد ج امبریمردم به پ ی لهین خبر بوسیه اکنیرا قبل از ا رواحه

دشمن قرار گرفت بعد  یرھایمورد اصابت ت، د بودیپرچم در دست ز: رد و فرمودک
ز مورد اصابت قرار گرفت سپس پرچم بدست ابن یاو ن، در دست گرفت را  آنجعفر 
ه کنیبار بودند) تا اکاش ج رسول الله یھا د (چشمیز به شھادت رسیافتاد او نرواحه 

ب ید) خداوند فتح را نصیران خدا افتاد (خالد بن ولیاز شمش یریپرچم بدست شمش
 . )٢(ردک آنان

با : دیگو یمره یو ھراب: رده استکن نقل یرا چن یتیرواس رهیو ھراز اب یاما ترمذ
از من  ج رمکرسول ا. گذشتند یم مردم از آنجا. مینشسته بود ییدر جا ج رمکرسول ا

بنده  یفالن: فرمود ج امبریپ. است یفالن: ردمکست؟ در جواب عرض کیاو : دیپرس
او ، رهیاباھر یا: دیپرس ج رمکباز رسول ا. گذشت یم گر از آنجاید یسک، است یخوب

                                           
 . ۵۱۹ص  ۵منھاج ج -١
 . ۳) ج۳۵۴۷تاب فضائل الصحابة رقم (ک یح بخاریصح -٢
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ه حضرت کنیتا ا، ستین یخوب ی ن بندهیا: فرمود. است یفالن: ردمکست؟ عرض کی
د ین خالد بن ولیا، رسول خدا یا: ردمکعرض . نار ما گذر نمودکد از یخالد بن ول

. )١(است »وف اللهیف من سیس«، خالد، الله ی او بنده، یآر: فرمود ج رسول الله. است
ث را حسب ین احادید او ایدارد؟ بدون ترد یث چه پاسخین احادیا رایب یجانیت یآقا

و با  ندیآ یمچون با عقل و منطق جور در ن. ددان یمارزش و فاقد اعتبار  یب عادت خود
 د!! شو یمرد ھا  آن نارکنموده از  یث صد در صد باطل تلقیرا حدھا  آن املکمسرت 

ن یخ ایت و تاریواقع. ه استیره از اصحاب بلند پایبن نو کمال: دیگو یم یجانیت -۶
 جالله ره بعد از وفات رسولیبن نو که مالکردند کثابت  مورخین. دریپذ یمرا ن

 میان افراد قوم خود تقسیپرداخت و صدقات را م ینم اتکاو ز. مرتد شده است
به  یات با وکز بارهو خالد در دد آورده شیاو نزد خالد بن ول یـ وقتکرد  می

ن یصاحب شما چن یآر: او خطاب به حضرت خالد گفت، بحث پرداخت

ت از آن دارد یاکدگاه و سخن حین دیا لك)(قد كان صاحبكم يزعم ذ!؟ گفت یم

و  »صاحب�م«: فرمود ج رمکًا درباره رسول ایات را قبول نداشت و ثانکه او زک
تنھا . ندبرد یمار کب، بودند ج ر نبوت رسول اللهکه منکن کین واژه را مشریا

نار که او در کحال آن، کرد می مجوز قتل او را شرعًا فراھم، ات بودن اوکر زکمن
 مورخینت را تمام ین روایز بود ـ این ج محمد ر نبوت حضرتکات منکار زکان

ه ک یرافض یعقوبیبه جز ، اند ردهکر کان ذکو ابن خل یدر اغان یاز جمله اصفھان
 که مالکگفت  توان میچگونه ، ثین احادیشھرت دارد ـ بعد از ا ییدر دروغگو

ه کنیبر ا یمبن یگریل دیدل مورخین یحت ...ه بوده است؟یاز اصحاب بلند پا
: هکنیعبارت است از ا آن و اند ردهکر کذ، رده استکدر حال ردت فوت  کمال

ه کرا  یا هیمرث: د و به او گفتیرا د کمال برادر، متمم، حضرت عمر بن خطاب
اش  دهیمتمم قص. ناوما بخ رایب را  آنت از یچند ب، یا گفته کبرادرت مال رایب

 . خواند، ات بودین ابیه مشتمل بر اکرا 

 كندماين جذيمه حقبهوكنا 
 

 قيل لن يتصدعا ىمن الدهر حت 
 

 ين ومالكاً أفلام تفرقنا ك
 

 معاً  ةلطول اجتامع مل نبت ليل 
 

                                           
 . دی) باب مناقب خالد بن ول۴۱۱۷رقم ( یسنن ترمذ -١
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 یحت یار طوالنیدر مدت بس میمه بودین جذیدو ھمنش ما دو برادر مانند: ترجمه
از ھم جدا  کمن و مال یوقت. ستندین یاز ھم جدا نشدن دوتا نیه اک شد یمگفته 

، دین را شنیا سعمر یم وقتیا شب با ھم نبوده یکه ک شد یمن محسوس یچن، میشد

  ...ت ویت و تسلین است اصل تعزیا، یآر، هذا واهللا التائبني: قال
 رایم آنگاه بدانست یمن و سرودن را خوانده شعر کار دوست دارم یبس: و فرمود

: متمم گفت، یا ه گفتهیبرادرت مرث رایه تو بک یا بگونه، مگفت یمه یمرث، دیز، برادرم
او رثا  رایمن ھرگز ب، ه برادر تو رفته بودک رفت یما یاز دن یاگر برادر من در حالت

 بارهس درکچ یھ: ار خوشحال شده فرمودیاز پاسخ متمم بس سحضرت عمر. مگفت یمن
 گر قول متمم با صراحتید یدر فراز. )١(ف نگفته استیبرادرم مانند متمم مرا تعر

از  ایمانبرادر تو در حال  ھمانا، ینمومنالریام یا: متمم گفت: ن آمده استیشتر چنیب
 یتیتعز: فرمود سعمر. مرده است، ا رفته است و برادر من در حال ردت و ارتدادیدن

 . )٢(ت تو در موت برادرم به من گفته نشده استیبھتر از تعز
 .ره وجود دارد؟!یبن نو کاز دال بر مرتد بودن مال تر روشن یلیا دلیآ

را در ھمان شب  کھمسر مال، بنت منھال یلید لیخالد بن ول: دیگو یم یجانیت -۷
. انجام داده است یرا با و یرده و در ھمان شب عمل مقاربت جنسکازدواج 

خالد ھمسر «: دیگو یمر یثکت است ابن ین سخن قطعًا خالف حق و واقعیا
د با یان رسیعدتش به پا ی) وقتیران جنگیان اسیرد (از مکرا انتخاب  کمال
 : ...دیگو یمن یدرباره ازدواج حضرت خالد چن یمورخ طبر .»ردکزفاف  یو

. )٣(دیان رسیرد نزد او نرفت تا عدتش به پاکم بنت منھال ازدواج یخالد با ام تم
. ردکازدواج  کم ھمسر مالیخالد با ام تم: ن آمده استیامل چنکخ یـ در تار

، ردکمجامعت  یه خالد در ھمان شب با وکنیر بر اید دایگو یم یجانیه تکآنچه 
ه حضرت خالد بعد از گذشت کبل. امده استین »املکال«ن در یاز ا یادیاصًال 

اگر دخول در ھمان شب انجام گرفته . ردکزفاف  یعدت و حالل شدن با و

                                           
 یل فتوح البدان بالذرکید الویمحمد س ۴۲ن صیعصر الخلفاء الراشد یة فیخیجولة تار -١

 . )۲۱۸ص( ۲امل جک) ال۱۰۸ص(
 . تبک) چاپ عالم ال۲۵-۲۶(ص یدیزیعبدالله ال یألب یتاب األمالک -٢
 . ۱۱ع سنه ی) وقا۲۷۳ص ( ۲ج یخ طبریتار -٣
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ش سخناناز  یجانیه تکان کابن خل. کرد می یآور ادی را  آنر حتمًا یابن اث، بود
، ردکرا تصرف  ک(خالد ھمسر مال: دیگو یمن یچن، رده استکاستدالل 

ازدواج  یده است و با ویمت خریه خالد او را از مال غنکاند  ھا گفته یبعض
، ه مدت عدت استکض یح سهبعد از گذشتن : ندیگو یم یرده است و بعضک

غام موافقت خود را اعالم ین پیاح فرستاده است و او با اکغام نیاو پ رایخالد ب
ات ین روای!؟ با توجه به ا.. )١(ردته است و بعد ازدواج انجام گرفته استک

 یه خالد در ھمان شب با وک یدان یمجا ک و از! تیجانیت یآقا، حیح و صریصح
متوجه  خوانندگانر یه از طرف من و ساکاست  یسوالن یرده است؟! اکزفاف 

 ی؟! وقتیدار یا جوابیت شده!!! آیھدا یجانیت یـ ا ید پاسخ بدھیبا. شما است
امل و بعد از گذشت عده با ھمسر که حضرت خالد بعد از استبراء کمسلم است 

 .؟!دنک یمرا متوجه خالد  یب و نقصین ازدواج عیا ایآ، رده استکازدواج  کمال
ه حرام کن گونه صحابه یا بارهدر«: دیگو یمابره خود ادامه داده کبه م یجانیت یآقا

به  ینفسان یھا بخاطر ھوس را  نامعصوم و مسلم یھا انسانوند دان یمخدا را مباح 
اح کم؟ نیند چه بگودان یمرده حالل که خداوند حرام کرا  یرسانند و شرمگاھ یم قتل

اما خالد . تسیز نیه مرده است در اسالم قبل از گذشت عدت جاک یسکبا ھمسر 
 . )٢(»ده استیت رسکب به ھالین ترتیقرار داده و بد اش را معبود خود ینفسان یھواھا
 : میگو یم
مورد طعن قرار  را  ناکه پاک یآنان، نتانیو بدط منافقانن خداوند بر یلعنت و نفر -۱

ن ماله حاکرا  ج امبریاران پی. ندارند ینه توزکیجز حقد و  یلیند و دلدھ یم
 ناروا یھا تھمتمتھم به ، عت ھستندین و حافظان سنت و مدافعان شرید

جرح و . ل الله را بر عھده داشتندیسب ین فیمجاھد یه رھبرک یارانی. کنند می
ن ید یبه آسان بتوانندن منظور است تا یا راین بید یان و مدافعان واقعکقدح پا

 یآقا ینند ولکن ببرند و نابود یاز ب مسلمانانان یاز م را  آنرده و آثار کرا بدنام 
 . ار آمد نخواھد بودکاو  ین جادویه اکمطمئن باشد  یجانیت

ند و دان یمھرگز محرمات خداوند را مباح ن ج اصحاب رسول الله، دیبدون ترد -۲

                                           
 . انکخ ابن خلیتار ۲۷۷ص  -١
 . )۲۶۰ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۶۵ت ص (یثم اھتد -٢
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 و به قتل برند یمن نیاز ب ینفسان یھا معصوم را به خاطر ھوس یھا جان
در . ل و برھان داردیاز به دلیه نکمحض است  یادعا یکن یا. رسانند ینم

به اعاده آن  یازیردم و نکه ید را توجیقبل اقدام حضرت خالد بن ولبحث 
حرام را بر خود  یھا شرمگاه ج اران رسول اللهیه کن سخن یاما ا. منیب یمن

ه قلبش متعفن و کمگر او ، کند نمی یین ادعایس چنکچ یھ، اند ردهکمباح 
 صحت یجانیت یه آقاک یتبک و ازعه یاز منابع ش. آلوده و وجدانش مرده باشد

 کبا ھمسر مال یه خالد از راه حالل و شرعکردم کروشن ، را قبول داردھا  آن
ازدواج با حضرت خالد  رایبنت منھال ب یلیرده بود و لکازدواج و زفاف 

ن یع خود را معبود خود قرار داده و بدیتش یجانیت یرده بود ولکموافقت 
 . رده استکت غرق کب خود را در گرداب ھالیترت

د) چه یعدت نزد او (خالد بن ول: دیگو یمخود  یدر ادامه گمراھ یجانیت یاآق
ش را به ظلم و ستم به قتل رسانده و افراد شوھره کنیدارد؟ بعد از ا یت و ارزشیاھم

ه از اقدام او کعبدالله بن عمر و قتاده . ه مسلمان بودند از پا در آورده استکقومش را 
ه خالد فرمانده آن ک یرکه ھرگز در لشکبودند و ابو قتاده سوگند خورد  یسخت ناراض

. نددھ یم یگواھ کن دو درباره مسلمان بودن قوم مالیا، ردکت نخواھد کباشد شر
الفداء و األصابه  یخ ابیتار، یعقوبیخ یتار، یخ طبریبه تار را  سخنانن یا یجانیت یآقا

 . )١(ددھ یمنسبت 
 : میگو یم
ت ینًا ھمان روایع، ددھ یمنسبت  یبه طبر را  آن یجانیت یه آقاکت یروان یا -۱

رده است کد به رجم یخالد را تھد سه عمرکشده بود  یه او در آن مدعکاست 
 . باشد نمی حیف است و استدالل بدان صحیه ضعکردم کو درباره آن ثابت 

رده و سوگند که ابو قتاده در حق خالد خشم که در آن آمده است کت ین روایا -۲

اصًال وجود  »ةاإلصاب«در ، کند نمی تکر او ھرگز شرکه در لشکرده است کاد ی
ن جھت حائز ین است از اکاد ممیر منابع زکه ذک دیآ یمن بر یندارد اما چن

 . ت جلوه دھدراسه سخن دروغ را کت باشد یاھم

                                           
 . )۲۶۰-۲۶۱ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۵۶ت ص (یثم اھتد -١
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ن یه اکگفت  توان می، حضرت قتادهردن کر بر خشم یث دایبر فرض صحت حد -۳
قتاده بوده  رایره خالف یبن نو کابو قتاده است و اجتھاد خالد درباره مال رای

 متضرر، کند نمی یه ابو قتاده در غزوات او را ھمراھکنیاز اس است و خالد
اگر اقدام و خشم . را انجام داده است یار درستکه کرا معتقد است یزشود  نمی

 رایرد و فقط به اظھار کن نیچرا ابن عمر چن، بود یم یدرست ارکابو قتاده 
 یارکر حضرت خالد ھمراه شد؟! مساعدت و ھمکرد و بعد با لشکخود قناعت 

ه کن بود ینش او بر ایه فقه و بکت از آن دارد یاکح سحضرت عبدالله بن عمر
 نشات یره از ھوس نفسانیبن نو کر بر قتل مالیاقدام خالد و ھمراھانش دا

من . است یاشتباه اجتھاد، اشتباه یاگر اشتباه بوده است ول یحت گرفت یمن
قتاده را  یچرا او موضع اب: مپرس یم!!) انصافت شده و با ی(ھدا یجانیت یاز آقا

رده کم بطالن اقدام حضرت خالد را صادر کرد و حک تاییده حضرت خالد یعل
 مساله تاویلطبق گمان و اجتھاد خود به  آناندام از که ھر کاست؟! حال آن

ه مرتد شده کنیرا به گمان ا که مالکچرا از ضرار بن ازور  یجانیت، پرداخته بود
 د؟ نک یمت نیحما، به قتل رسانده بود، است

ه بدون توجه به کل یکن ھینوشته حس »رکبوبأق یالصد«تاب کاز  یجانیت یآقا
 : دیگو یمرده کاستناد ، نوشته شده است، اتیصحت و سقم روا

را در حق  یرد و حد شرعکر چرا خالد را قصاص نکه ابوبکم ینک سوالم یتوان میا یآ
، عدل و عدالت بود یالگو، دیگو یمل یکن ھیه حسک آنطور، رد؟ و اگر عمرکن اجرااو 

را در حق او به اجرا در  یرد و حد شرعکتفا کر اکلش یچرا به عزل خالد از فرماندھ
. شد یمان نیتاب الله بکدر رابطه با احترام  مسلمانان رایب یتا ضرب المثل بد اورد؟ین
ردند؟ کرا اقامه  یحد شرع، ل شدندیتاب خداوند احترام قاک رایبھا  آن ایآ: ندیگو یم

 یست؟! شگفتیاست چیه سکد یدان یم، است استیھمه زد و بند سھا  این، ھرگز
 . )١(زند یم واریرا به د یقرآنو نصوص کند  می ق را وارونهیحقا، ندیآفر یم

 : میگو یم
ره را یبن نو که خالد مالکردم کان یدر مباحث گذشته بطور روشن و شفاف ب

ه چرا خالد به ک را  آنو علل و اسباب  دانست یممرتد  یه وکن به قتل رساند یبخاطر ا

                                           
 . )۲۶۱ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه. )۱۵۷ت ص (یثم اھتد -١
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 کمحل ش کمال دگاه من مرتد بودنیاز د. ردمکان یز بین، معتقد بود کمرتد بودن مال
 که خالد در قتل مالکن است یا: ن خصوص گفته شدیه در اکثر آنچه کا حد. نبود

 یتاویل یو خطا. بوده است یتاویل یخطا، ن خطایاما ا. دچار اشتباه شده است
نًا مانند یع، داستان حضرت خالد. قتل حضرت خالد باشد رایب جوازی تواند مین

را به زبان  »ال إله إال اهللا«لمه که کرا  یشخص، اسامه یوقت. د استیداستان اسامه بن ز

لمه که کنیبعد از ا، یشتکاو را ، اسامه یا: فرمود ج رمکرسول ا، به قتل رساند، آورد

مشاھده . رار فرمودکن جمله را تیبار ا سه ج گفته بود؟ رسول الله »ال إله إال اهللا«

ه ید، رد اما قصاصکرد ، بر قتل آن مرد را یاقدام اسامه مبن ج ه رسول اللهکم ینک یم
ره از ابن یو غ یر طبریرد ـ محمد بن جرکدام را بر اسامه واجب نکچ یھ، فارهکو 

لَۡ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم ﴿: هیه آک اند ردهکت یعباس و قتاده روا
َ
ْ لَِمۡن � َ�ٰمَ ٱَوَ� َ�ُقولُوا لَۡسَت  لسَّ

رسول . له غطفان نازل شده استیبنام مرداس از قب یدرباره شخص ]٩٤: [النساء﴾ ُمۡؤِمٗنا
ھمراھان . ردکفه مرداس اعزام یبه طرف طا یثیغالب ل، یرا به فرماندھ یرکلش ج الله

ر سالم کر وقت صبح بر او غارت برد و او بر لشکلش. ردکردند و خود او فرار نکاو فرار 
ه یخداوند آ. شدند مت بردهیشته شد و گوسفندانش به غنکر کله لشیاو بوس. گفت

ز به یه او نیرد تا اموالش بر گردانده شوند و دک امر ج امبریرد و به پکور را نازل کمذ
ز در ید نیخالد بن ول. ردکمنع  ین اقدامیرار چنکاز ت مومنان راوارثان او داده شود و 

 یرا به سوھا  دست، ج رمکرسول ا. مه را به قتل رساندیجذ یافراد بن یمشابھ جریان
ه خالد انجام داده است من از آن کاز آنچه ، پروردگارا«: رده فرمودکآسمان بلند 

را یز. ردکخالد را قصاص ن ج رمکن وجود رسول ایبا ا یول »منک یماظھارات برائت 
 ج رمکرسول ا یوقت. و اجتھاد انجام گرفته بود تاویلاقدام حضرت خالد بر اساس 

او را قصاص ، دیله خالد بن ولیو اجتھاد بوس تاویلشته شدن چند تن بر اساس کبخاطر 
 یاقدام، رهیبن نو کشتن مالکرا بخاطر  یو سرکردن حضرت ابوبکقصاص ن، ردکن

 . )١(بوده است ج وه عمل رسول اللهیسته و مطابق با شیشا، ار مناسبیبس
شتن چند تن از کاقدام حضرت خالد درباره  یجانیت یه آقاکن است یا آور شگفت

، کند می یتلق سرکه حضرت ابوبیعل یل و مستندیدل را  آن ورده کر کمه را ذیخذ یبن

                                           
 . ۵۱۸ص  ۵المنھاج ج  -١
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وه عمل یاو چرا ش. رده بودکخالد را قصاص ن ج ه رسول اللهکد دان یمه او ک یدر حال
ھر ، دید؟! بدون تردنک یمن یر تلقکحضرت ابوب تاییددر جھت  یلیرا دل ج رسول الله

تر کجناب د. )١(بھره خواھد شد یب ردن از حقک یرویاز پ، ندک یرویھا پ س از ھوسک
از حضرت خالد قصاص  ج رمکچرا رسول ا: هکشود  سوال ید از ودھ یماجازه  یجانیت

ش ابقا ات خود او را بر پستیه تا حکد بلرکاو را معزول ن یسمت فرماندھ و ازنگرفت 
 راین ضرب المثل بیبدتر یک عنوانبه  ج وه عمل رسول اللهین اقدام و شیا اینمود؟ آ

را بر  یقرآننصوص  ج رمکا رسول اید؟! آگرد یم یتلق قرآندرباره احترام  مسلمانان
آن بر یجانیه تکار است کآش ییو رسوادروغ واضح  یکن یوار زده است؟! البته اید

 . دارد تاکید
ن کا ممیآ«: دیگو یم، خود است یھا یه غرق در گمراھک یدر حال یجانیت یآقا

اسامه نزد  یه وقتککنند  می تیتب خود رواکه در ک یشود علما سوالاست از علما 
رسول ، ندکسفارش ، ب سرقت شده بودکه مرتک یفیزن شر بارهرسول الله آمد تا در

از حدود  یساقط شدن حد بارهتو در، یشو کھال: رده فرمودکخشم  یبر و ج الله
من دست او را قطع ، کرد می یدزد ج اگر فاطمه دختر محمد، ینک یمالله سفارش 

 آناناز  یو ثروتمند ریه ھرگاه شخص امکشدند  کن ھالیان بخاطر اینیشیپ. مردک یم
 قانون را بر او اجرا، کرد می سرقت یو اگر مستضعف شد یممجازات ن، کرد می سرقت

رده و کوت کس، معصوم الدم مسلمانانشتن ک) در برابر ی(علما آنانچگونه ، کردند می
 یا، کنند می مقاربت آنانغرق در رنج و ماتم ھستند با  آنانه ھمسران کدر ھمان شب 

ل و یو خلق فضا یبا دروغ پرداز آنان یند! ولردک یمت یفاکوت که به سکاش ک
 یکی. نددھ یمر برھنه خداوند لقب یرا به شمش یرده وکه یاقدام خالد را توج، محاسن

مرا به تعجب واداشت ، شھرت داشت یردن معانکو وارونه  یه به شوخکاز دوستان 
م و گفت یما و محاسن خالد سخن یدرباره مزا، خودم یمن در روزگار جھالت و نادان

سيف الشيطان «: دوست من در جواب من گفت »مسلولـسيف اهللا ال«: درباره او گفتم

ن بعد از بحث و کل. ردمک یریناره گک یو و ازده یآن روزگار از دوستم رنج »مشلولـال
ه خالفت را ک یسانکگاه یرد و مرا از منزلت و جاکرت مرا باز یخداوند چشم بص، گفتگو

                                           
 . ۵۱۹ص  ۵المنھاج ج -١
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حدود خدا تجاوز  و ازردند کل یرا تعطھا  آن، ردندکل یام خدا را تبدکاح، متصرف شده
گاه ، ن بردندیرا از بھا  آن ورده ک  . )١(ردکآ

 : میگو یم

: دیگو یم لشهیعا: ر و الفاظ آورده استین تعبیبا اور را کث مذیحد یبخار -۱
چه : ندگفت یمبا خود . ار مھم بودیش بسیقر رایه بیسرقت زن مخزوم جریان

 جراتر از اسامه یغ یسکد؟ نک یمصحبت  ج ن باره با رسول اللهیدر ا یسک
. است ج اسامه مورد محبت رسول الله. را ندارد ج سخن گفتن با رسول الله

ا درباره حدود یآ«: فرمود ج رسول الله. ردکصحبت  ج رسول الله اسامه با
راد سخن پرداخت و یبلند شد و به ا ج ؟ بعد رسول اللهینک یمخداوند سفارش 

از  یفیه اگر شخص شرکن گمراه شدند یگذشتگان بخاطر ا، مردم ی(ا: فرمود
 یدزد یاگر مستضعف یولکردند  نمی اش مواخذه، کرد می یدزد آنان نایم

اگر فاطمه ، سوگند به ذات الله. کردند می اجرا یقانون خدا را بر و، کرد می
 . )٢(ردک یمدست او را قطع  ج محمد، کرد می دختر محمد سرقت

 یگویاث به وضوح یرا حدیز یجانیت یه آقایل است علین دالیتر روشنث از ین حدیا
و  تاویلبدون ، بود ردهکه سرقت ک یزن بارهدر خواست یمه اسامه کن مطلب است یا

 ه حدود با وجود شبھه ساقطکند و معلوم است کسفارش  یا چ گونه شبھهیھ
ه یزن مخزوم رایه بکنبود  یازین، ن سرقت شبھه وجود داشتیاگر در ا. شوند می

: ه فرمودک ج رمکعدم وجود شبھه از قول رسول ا یعنین مطلب یا. سفارش شود

ر حضرت یز. به خالف اقدام حضرت خالد استز واضح ین ؟»أ�شفع يف حد من حدود اهللا«
را  کمال، ن اعتقاد حضرت خالدیره مرتد است و با ایبن نو که مالکخالد معتقد بود 

 یوقت. ش خطا رفته استتاویلرده و ک تاویله حضرت خالد کن است یفوقش ا. شتک
ن دو یا یجانیت یچرا آقا، ل و شواھد روشن ثابت شده استیبا دال کمرتد شدن مال

 د؟! نک یم یسان تلقیک را  جریان
ت شده!!! اھل سنت یھدا یجانیت یه آقاکد ینکحظه مال، محترم نندگاناوخ .. .-۲

حضرت خالد ، نیمجاھد، ی فرمانده رایل بیو اختراع فضا یرا به دروغ پرداز

                                           
 . )۲۶۳ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۵۷ت ص (یثم اھتد -١
 . )۶۴۰۶تاب الحدود رقم (ک ۴ج یح بخاریصح -٢
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خالد لقب  رایه اھل سنت بککند  می ن متھمیو ھمچنکند  می د متھمیبن ول

ح ثابت یات صحیاز روا. اند ردهکملقب  »مسلولـسيف اهللا ال«ده و او را به یتراش

چرا . رده بودکملقب  »مسلولـسيف اهللا ال«او را به  ج ه رسول اللهکشده است 

 ادتیق را  مسلمانانه کمگر خالد نبود . نباشد »مسلولـسيف اهللا ال«خالد 
به ارمغان آورد و در جھاد  یدر پ یپ یھا یروزید و پیآفر یم و حماسهکرد  می

 ۹موته  ی در غزوه یحت شد یمھا را متحمل  بتین مصیتر ن و سختیتر بزرگ
 یدر دستش باق یمنیر یشمش یکت یست و در نھاکر در دستش شیشمش
ثرت جھاد در راه کبارھا «: ه گفته بودکح ثابت است یات صحیاز روا. )١(ماند

) ۷۵-۳۷۶ص( ۱ر اعالم النبالء جی(س »ردک یممنع  قرآنن خواندخدا مرا از 
قھرمان  رایب را  آنخ یه تارکبه زبان آورد  یحضرت خالد در موقع موت سخن

، ه در صبح آن قرار است بر خصم زبون بتازمک یشب«امت به ثبت رسانده است 
، ه شودیم ھدرایب ییبایه عروس زک یمن از آن شب رایبه مراتب بھتر است ب

عبدالبر  ) ابن۲۵۴ص ۲البن حجر ج ةصاب(اإل »دینکخود الزم پس جھاد را بر 
، دید فرا رسیلحظات موت حضرت خالد بن ول یوقت: عاد آورده استیدر است

وجب  یک ی هردم و در بدنم به اندازکدا یه حضور پکبه صد معر یکنزد: گفت
 در آن مشاھده یریا تیزه و ین، ریشمش ی ه ضربهکنیمگر اشود  نمی افتی

خواب دارم مثل شتر جان  رخت یمن بر رو کنیوجود ا نیبا ا، شود می
 . ندیچشم بزدالن خواب راحت نب. مدھ یم

ن فرمانده بزرگوار اعتراف دارند و یز به رشادت و شجاعت ایعه نیش یعلما یحت

 ىالكن«تابش کدر ، یعباس قم، ھا آن ی نند ـ عالمهکار کاو را ان یرزم ناوند تتوان مین

را  یار مھمیبسھای  دادیخ رویشنده دشمن است تارکاو قھرمان : دیگو یم »لقابواأل
در : دیگو یمبه نقل از او در شرح حال او  یعباس قم، او به ثبت رسانده است بارهدر
ه مورد اصابت کست یوجب ن یکدر بدن من اندازه . حاضر شدمھا  هکاز معر یاریبس

خواب جان  دارم در رختوز من امرو ، دشمن قرار نگرفته باشد یرھایر و تیشمش

 . ال نامت عني اجلبناء. مدھ یم

                                           
 . )۴۰۱۷-۴۰۱۸رقم ( ۴ـ غزوة مؤته ـ ج  یتاب المغازک یح بخاریصح -١
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از  یکیبا ، دیدرباره حضرت خالد بن ول، در دوران جھالت خود یجانیت یآقا

ه رسول کاست  ین ھمان لقبیا. است »سيف اهللا مسلول«او (خالد) : دیگو یمدوستانش 

سيف «او (خالد) : دیگو یمته و پست او یمکبعد دوست . داده است یبه و ج الله

 . طان) استیجان ش یب ری(شمش !!»مشلولـالشيطان ال
بعد از گفتگو و مباحثه خداوند راه : دیگو یمرده کدگاه خودش را رد ید یجانیت یآقا

دام کبه  یجانیت یه آقاکن ین و ببکدقت ، خواننده!!؟ برادر . رت را بر من گشودیبص
 . نکت شده است؟ از خداوند سالمت را طلب یسمت ھدا

ر خالد که ابوبکاند  مورخان نوشته: دیگو یمخود  یر و مستکدر ادامه س یجانیت یآقا
، ن جنگیدر ا یروزیخالد بعد از پ. مامه فرستادیشرم آور به  جریاند را بعد از آن یبن ول

رده بود و کره ازدواج یبن نو کھمسر مال یلیه با لک یا رد به گونهک ازدواج یبا دختر
ن دختر ازدواج یه با اکنشده بود  کلمه خشیمس روانپی وو خون  مسلمانانھنوز خون 

ه به خاطر ازدواج با کآنچه  ش ازیب، ردکوھش کن ازدواج نیر او را بخاطر اک) ابوب!!رد(!ک
را  یو شوھربوده و خالد  شوھر رایز داین زن نید ایترد یب. رده بودکوھش کاو را ن یلیل

ن زن انجام داده یب شده بود با اکمرت کھمسر مال، یلیه با لکرا  یشته و ھمان عملک
ن یمورخان ع یحت، داد یموھش قرار نکرا مورد ن یر وکابوب، بود ینم نیاگر چن. است
ن گفته یر در آن نامه چنکو ابوب اند ردهکنقل ، خالد نوشته بود رایر بکه ابوبکرا  یا نامه

و  ینک یمتو آرام و راحت با دختران ازدواج ، پسر مادر خالد یا، به جانم(سوگند : است
ن نامه یخالد ا ینشده است) وقت کنار خانه تو ھنوز خشکد در یست شھیخون ھزار و دو

 . )١(عمر بن خطاب است یعنی، ریسختگ انسانوه ین ھمان شیا: گفت، ردکرا قرائت 
 : میگو یم
ف یضع، وجود دارد یزرا  ناید بن حیسندش حمه در کنیل این اثر به دلیا -۱

ب یابن حجر در تقر نیھمچناو را جزو ضعفا قرار داده است و  یلیعق. است
ف است و ین اثر ضعیه اکنیحاصل سخن ا. ف قرار داده استین اثر را ضعیا

 . ندارد یاستناد بدان اعتبار
حضرت خالد ه ک یزیباز ھم چ، ح استیت صحین روایه اکم یریاگر بپذ .. .-۲

را خالد ازدواجش را با دختر مجاعه بن یز. در آن وجود ندارد، وب شودیمع

                                           
 . )۲۶۵-۲۶۶ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه -١
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دواج و ازرد و او موافقت خود را اعالم داشت کشنھاد یبه پدرش مجاعه پ، مراره
و نه ازدواج با کند  نمی وبیچ وجه خالد را معین ازدواج به ھیا. انجام گرفت

را  یو سرکه حضرت ابوبکنیما اا. ب و نقص استیھمسر موجب ع یکش از یب
ه یل و دفاعید داله حضرت خالکد عرض شود یبا. وھش قرار داده استکمورد ن

، اما بعد«: ان داشته استین بیچن سرکبه حضرت ابوب یا نامه یخود را ط
امل شود و خانه من کتا مسرت من  ام ردهکمن ازدواج ن، سوگند به جان خودم

 ین خواستگارینه ایه اگر در مدکفرستادم  یسکاح به کغام نیپ. خوشحال شود
 یمن خواستگار، بگذار، مشد یممواجه ن یبتین مصیبه چن، گرفت یمانجام 

ن را ناگوار یا ایا دنین یخاطر د به تواگر . ردمکار کدان جنگ آشیخودم را در م
من نسبت به  یویکت نیتعز بارهاما در. منک یموھش کمن تو را ن، یدان یم
 یا و زنده اندوه واگر حزن ، به خدا سوگند: مید بگویبا، مسلمانشته شدگان ک

مرد  ینم یا چ زندهیھ، دیبخش یم رهو باات دیرا ح یا ا مردهیو کرد  می را ابقاء
ه از کام  شده کو مھالھا  هکوارد معر یمن به قدر، ندشد یمو تمام مردگان زنده 

ب یه مجامعه مرا فرکنیاما ا. ردمکدا یم اذعان پوس نگشته و به مردیما یزندگ
من در آن روز اشتباه نبوده  رایدگاه و ید، منک یمر کمن ف، ریخ. داده است

و . من در آن روز اشتباه نبوده است رایدگاه و ید، منک یمر کمن ف، ریخ. است
ب یرا نص یر و خوبیه خداوند خکد یناد یم و شما، ستمیب نیمن عالم غ

زگاران ین گرداند و سرانجام را به پرھیوارث زم را  آنانرده است ک مسلمانان
به  یازیه نکو واضح است  گویاحضرت خالد چنان  ی نامه. )١(اختصاص داده

 . ح نداردیر و توضیتفس
 و از یات ذاتیخود را از خصوص تواند مین یجانیت یه آقاک دیآ یمن بر یچن -۳

ن یاست رھا سازد! او با ا یذب و دروغ پردازکه ھمان کمحبوب خود  یصفات

ذات بعل فقتله خالد ونزا عليها  ال شك أن هذه البنت هي األخر«گفته خودش 

ه ک یجانیت یآقا، منک یم!! باور ندنک یمحق را وارونه  »مالك ةزوج كام فعل بليىل
، رده استکر کتابش ذکه یه در حاشکبه منابع  را  آن ورده کر کذ را  جریانن یا

                                           
 . )۲۰۱ف صادق عرجون ص (ید تالیخالد بن ول -١
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رده کشنھاد ین دختر را به پدرش پیه خالد ازدواج با اکد دان یمن، ارجاع داده
 . )١(ازدواج صورت گرفته است، و بعد از اعالم موافقت از جانب پدر دختر، است

ت یت ھداراسه به راه کاست  یمدع یجانیت یه آقاکشگفت است  یچقدر جا، یآر
چگونه خواھد شد؟! حال او ، ه گمراه شده استکه بداند ک یھنگام یول. شده است

 . مییجو یم تیاز تو عاف، خداوند
. ن روشن شده استیاوحق ج رایم حق بنک یمر که داده شد فک یحاتیبعد از توض

 . میگو یمان ھم خدا را سپاس یدر پا

                                           
 . ۱۱سنه  ۲۸۴ص  ۲ج یطبر -١





 
 

 

 : باب هفتم
 و پاسخ آن  سعمر بن خطاب فه دومیبر خل یجانیت یرادهایا

گاھان مذھب روافض پنھان ن و  ج ه سب و شتم صحابه رسول اللهکست یبر آ
فه دوم حضرت یو خلباشد  می عهیدر مذھب ش یاصل اساس یک آنانردن کمطعون 

گران مورد یش از دیب، مورد یب یھا تھمتناروا و  یھا ن نسبتیدر اس عمر بن خطاب
شور فارس را که او کن است یا، ینیو بدب ینه توزکین یار مھم ایعامل بس. نظر است

تر براون به کد، یسیمستشرق معروف انگل. گرفت آنانرد و قدرت را از دست کفتح 
، فه راشدیخل ران بایاھل ا ین عامل عداوت و دشمنیتر مھم: دیگو یمصراحت لھجه 

رد و کن فارس را فتح یسرزم یعنی، ه او عجمکن است یا، سحضرت عمر بن خطاب
دادند در  یو مذھب ینیرنگ د را  شان  ین دشمنیاھا  آن ین برد ولیاز بآنان را  قدرت

در ادامه  »تر براونکد«. )١(ستین ینید یدشمن یک، در واقع ین دشمنیه اک یحال
ن یعمر بن خطاب به خاطر ا، فه راشدیران با خلیمردم ا یدشمن: دیگو یمخود  سخنان

ه او کن است یه به خاطر اکرده است بلکو فاطمه را غصب  یه او حق علکست ین
بعد . خاتمه داده است یومت خاندان ساسانکرده و به حکفتح  را  ناایرن یسرزم
 : ن قرار استیه شعر از اککند  می زبان نقل یشاعر فارس یکاز  یاشعار

 بشکست عمر پشت دلیران عجم را
 

 ی جم را بر باد فنا داد رگ و ریشه 
 

 ستین ین عربده برغصب خالفت زعلیا
 

 م است عجم راین قدکیبا آل عمر  
 

: دیگو یمرساند و  یم را بدان جاما، ده استیه خود رسک یا جهیان به نتیو در پا
 جریان، مسالهه اصل کبل، رده استکب صغ یا از عله او خالفت رکست ین نیبحث در ا

 . )٢(فه راشد استیمند خلناوران بدست تیفتح ا
، فه راشدیت خود را متوجه خلمالن حیتر  دیشد، تاب خودکدر  یجانیت یآقا
ر از یل و تقدیمن به خاطر تجل. رده استکحضرت عمر بن خطاب ، ل القدریجل یصحاب

                                           
 . ۲۱۷ص  ۱ف براون جیتال. رانیات ایخ ادبیتار -١
 . )۵۶-۵۷ر ص (یظھ یعة والسنة احسان الھیالش ۲۱۵ ص ۱ران جیا اتیخ ادبیتار -٢
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 یان بنیدر م، در گذشته «: بود درباره او فرموده ج رمکه رسول اکبزرگوار  ین صحابیا
، اند رسول باشند مورد خطاب قرار گرفتهو  یه نبکنیه بدون اکبودند  یمردان، لیاسرائ

خواھم  یم )١(»او عمر است، وجود داشته باشد یتین شخصیاگر در امت من چن
 . را پاسخ بدھمھا  آن یکب یکر نموده و کرا ذ یجانیجناب ت یرادھایا

 : میگو یمق حضرت حق یبه توف
نقش صحابه « عنوانتحت ، حمله خود را نخست بر عمر بن خطاب، یجانیت یآقا

و ه اکرده بود کرا متھم س عمر بن خطاب یجانیت. رده بودکشروع  »هیبیدر صلح حد
ه یبیدر صلح حد ج صله رسول اللهیف و ازرده کت نیتبع ج دستور رسول الله از

 وا ج تخلف از دستور رسول الله رایر صحابه را بیسا یرده است حتک یاحساس نگران
مدلل و شفاف پاسخ  یبه نحو اساس یبراد ین ایبه ا، در مباحث گذشته. داشته است

گاھیتجد رایب، ستیبه اعاده آن ن یازیه نکگفته شد  ن یبه مباحث گذشته در ھم ید آ
 . تاب مراجعه شودک

حضرت عمر بن  »جشنبهبت روز پنیاصحاب و مص«در مبحث  یجانیت یآقا
اوه یان و یامبر را به ھذیه پکرده است کرا متھم  را مورد طعن قرار داده و او سخطاب

احترام  یتر دانسته و به و عالم ج نسبت داده است و او خود را از رسول الله ییگو
 ج رمکردند تا رسول اک یزیاز صحابه برنامه ر یگرید ی وعدهه او کل نبوده است بلیقا

 یھا در مباحث گذشته به نحو ییاوه گوین یبه ھمه ا .. .نند؟!کرا از نوشتن نامه منع 
 ین صحابیارت باطن و ظاھر او ط کیدر پا یا شبھه یچ جایه ھکسخ داده شده است پا

 ج ت و اخالص او در حق رسول اللهینمانده است و حسن ن یباق یسک رایبزرگوار ب
و  یجانیت یآقاھای  پردازی دروغ و ازدا است یھمگان ھو رایآفتاب ب ییمانند روشنا

تاب کن یاطالعات به مباحث ھم رایرت نبوت پرده برداشته شد بیجھالت او درباره س
 . ش از اول و آخر از آن خداوند استیحمد و ستا. مراجعه شود

رده است کرا متھم  سحضرت عمر یجانیت، زیدر مبحث (صحابه در سپاه اسامه) ن
نسبت داده بود  یز به وین یگرید یھا تھمترده و کاسامه اعتراض  یبه فرماندھ ه اوک
 . خودش پاسخ دادم یدر جاھا  آن ه بهک

                                           
 . )۶۸۴۳شماره (، ل صحابهیتاب فضای، کح بخاریصح -١
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 رده استکمخالفت  ج امبریبا پ سه عمرکنیر بر ایدا یجانیدگاه تیبر د ینقد
ه صحابه کد یخواھد د، ندکات دقت ین گونه روایس در اکھر «: دیگو یم یجانیت

 یولکند  می خطا ج امبریه پکند و معتقد بودند دانست یم ج برتر از رسول اللهخود را 
ح قرار یاز مورخان اقدامات صحابه را صح یجه بعضیدر نت، کنند نمی خطا آنانخود 
ه کنیا ای. اند دهبو ج مخالف با اقدامات رسول الله آنانه اقدامات کھر چند  اند داده

بطور . اند دانسته ج باالتر از رسول الله یاز صحابه را در علم و تقو یبعض مورخین
 ج رمکه رسول اکر شدگان جنگ بدر گفته شده است یان و اسیزندان جریانمثال در 

را نقل  ینیات دروغین باره روایرده و عمر بن خطاب درست گفته است و در اکخطا 
 یبتیاگر خداوند ما را به مص«: ن فرموده استیچن ج رسول الله: ندیگو یمرده ک

 . )١(»ردک یمگر نجات حاصل نید یسکر از عمر بن خطاب یغ، کرد می گرفتار
 :  میگو یم
 یکش از یه پروردگار عالم در بکح آمده است یح به سند صحیات صحیدر روا -۱

ح خود از حضرت یدر صح یبخار. رده استکبا عمر بن خطاب موافقت  جریان
د من یه نگرش و دیزاو مساله سهدر : گفت سعمر: کند می تین روایانس چن

خواستم اگر  ج از رسول الله: یک. حضرت حق قرار گرفته است تاییدمورد 
ن یچقدر خوب بود؟ به دنبال ا، میداد یمم را محل نماز قرار یمقام ابراھ

ْ ٱوَ ﴿: هین آیا، خواست و مشوره من ُِذوا َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  �َّ �  ِۧمن مَّ
 ]١٢٥: [البقرة﴾ َم ُمَصّ�ٗ

 . ـ نازل شدـ »دیم را محل نماز خود قرار دھیمقام ابراھ«
 یردک یم امرچقدر خوب بود اگر شما به ھمسرانت  رسول خدا یا، ردمکعرض : دو

، ن مشورهیزند؟ بدنبال ا یم حرف آنانخوب و خراب با  انسانرا ھر ینند زکتا حجاب 
 . ه حجاب نازل شدیآ

: گفتم آنانخطاب به ، رده بودندکاتفاق  ج ه رسول اللهیعل ج رمکھمسران ا: سه
امبر خواھد یاز شما به پ یپروردگار ھمسران بھتر، شما را طالق دھد ج اگر رسول الله

ن ُ�ۡبِدَ�ُ  ۥٓ َر�ُّهُ  َعَ�ٰ ﴿: هین آیا، بدنبال آن. داد
َ
� ّمِنُ�نَّ  ۥٓ إِن َطلََّقُ�نَّ أ ۡزَ�ًٰجا َخۡ�ٗ

َ
﴾ أ

گر آورده ید ین الفاظ در جایور را با اکث مذیحد یامام بخار. )٢(نازل شد ]٥: [التحریم

                                           
 . )۱۴۹ت شدم ص (یھدا . . . و آنگاه ۹۲ت ص یثم اھتد -١
 . )۳۹۳تاب أبواب القبلة رقم (ک یح البخاریصح -٢
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ا پروردگار یدگاه من موافق با خواست پروردگار بود ید مساله سهدر : گفت سعمر: است
خوب  یھا انسان، رسول خدا یا: ردمکعرض : یک: با من موافقت فرمود مساله سهدر 

د تا حجاب ینک امر مومنان رابھتر است شما مادران ، ندیآ یمو خراب در محضر شما 
 . ردکه حجاب را نازل یخداوند آ. نندک

در حق  ج رمکه رسول اکده بود یبه من خبر رس: دیگو یم سحضرت عمر: دو
خداوند ، دیامدیاگر باز ن: گفتم، رفته آناننزد ، رده استکاز ازواج مطھرات خشم  یبعض

از ھمسران  یکینزد : دیگو یم سعمر. بھتر از شما خواھد داد یامبرش را ھمسرانیپ
د یگو یمن یزیرسول الله خودش به ھمسران چ، عمر یا: او گفت، آمدم ج رسول الله

ن  ۥٓ َر�ُّهُ  َعَ�ٰ ﴿: هیخداوند آ، ؟ به دنبال آنینک یمحت ینصآنان را  وت
َ
إِن َطلََّقُ�نَّ أ

� ّمِنُ�نَّ  ۥٓ ُ�ۡبِدَ�ُ  ۡزَ�ًٰجا َخۡ�ٗ
َ
 کز با اندیح مسلم نیت در صحین روایرد و ھمکرا نازل ﴾ أ

 . ن منابع مراجعه شودیشتر به ایاطالعات ب رایب. در الفاظ آمده است یتفاوت
 . )۳۲۱۳سوره بقره برقم (، ریتاب التفسک، یح بخاریصح -۱
 . )۲۳۹۹برقم (، عمر فضائلباب يف ، بةالصحا فضائلصحيح مسلم مع الرشح كتاب  -۲

ابن  : .. .ن آمده استیچن سبه نقل از عمر یگرید یث طوالنین در حدیھمچن
ر و کبه ابوب ج رسول الله، ر گرفتندیه ـ در جنگ بدر ـ اسکنیبعد از ا: دیگو یمعباس 

ھا  آن، امبر خدایپ یا: ر گفتکست؟ ابوبیران چین اسیشما در مورد ا رای: عمر گفت
ت ما ید تا باعث تقویریه بگیفدھا  آن به نظر من از، شاوندان ما ھستندیو خوپسر عموھا 

: فرمود ج رسول الله. دیت نمایرا به اسالم ھداھا  آن چه بسا خداوند. فار شودکدر برابر 
من مثل  رای، سوگند به خدا، رسول الله یا، نه: ست؟ گفتمیتو چ رای، پسر خطاب یا

د یاجازه دھ یبه عل، میبزن را  شانیھا د تا گردنیاجازه دھبه نظر من ، ستیر نکابوب رای
شاوندان عمر) را یاز خو یکی( ید تا گردن فالنیل را بزند و به من اجازه دھیتا گردن عق

رد کدا یل پیر تماکابوب رایبه  ج رسول الله. فر ھستندکبزرگان و ائمه ھا  این رایبزنم ز
ر کو ابوب ج دم رسول اللهید، آن روز آمدم یفردا، نداد شانن یا من عالقه رایو به 

ه یقت چرا گریبه من بگو شما و رف، رسول خدا یا: گفتم. کنند می هیاند و گر نشسته
تظاھر به ، ه شمایامد بخاطر گریام ن هیم و اگر گرنک یمه یگر، ام آمد هید؟ اگر گرینک یم

ه یدوستانت باعث گر ه گرفتن از طرفیشنھاد فدیپ: فرمود ج رسول الله. منک یمه یگر
رسول  یکنزد ین درخت (اشاره به درختیتر از ا یکنزدھا  آن را عذابیمن شده است ز
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ن يَُ�وَن َ�ُ  َما﴿: ردکه را نازل ین آی) به من عرضه شد و خداوند اج الله
َ
 ۥٓ َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ

ٰ ُ�ۡثِخَن ِ�  ٰى َح�َّ َ�ۡ
َ
�ِض� ٱأ

َ
ۡ�َياٱتُرِ�ُدوَن َعَرَض  ۡ� ُ ٱوَ  �ُّ ۗ ٱيُرِ�ُد  �َّ ُ ٱوَ  �ِخَرةَ َعزِ�ٌز  �َّ

ِ ٱكَِ�ٰٞب ّمَِن  لَّۡوَ�  ٦٧َحِكيٞم  َخۡذُ�ۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  �َّ
َ
ُ�ۡم �ِيَمآ أ ْ  ٦٨َسَبَق لََمسَّ ا  فَُ�ُوا ِممَّ

 ۚ ته ھیچ پیامبری را سزاوار نیست که اسیرانی داش« ]٦٩-٦٧: [األنفال﴾ َغنِۡمُتۡم َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا
شما (با گرفتن فدیه از اسیران) متاع دنیا را ، تا آنکه در زمین کشتار بسیار کند؛ باشد

* . و الله پیروزمند حکیم است، خواھد و الله (سرای) آخرت را (برای شما) می، خواھید می
، قطعًا در آنچه گرفتید، ی اسیر حالل است) اگر حکم پیشین الھی نبود (که غنیمت و فدیه

پس . »حالل پاکیزه بخورید، اید * پس از آنچه غنیمت گرفته. رسید بزرگی به شما میعذاب 
 . ردکحالل ھا  آن رایمت را بیخداوند غن

بدر  ةغزو ئكةمالـصحيح مسلم مع الرشح كتاب اجلهاد و السري باب االمداد بال -۳

 . )١٧٦٣الغنائم ـ رقم ( إباحةو
لحاظ  و ازثابت  ینک یمه مشاھده ک ھمانطورات ین روایھمه ا، محترم خواننده

د یبا، دیگو یمن یات دروغیرا رواھا  آن یجانیت یاگر آقا، ح ھستندیت صحرایت و دیروا
ش را ثابت یو عقل فاسدش مدعا، نندهکو رسوا آور شرمل روشن نه با جھالت یبا دل

از  یصحابه از لحاظ علم و تقو یه بعضکستند ین ین معنیات ھرگز به این روایا. ندک
در ، کرد می موارد اجتھاد یدر بعض ج رمکق و برتر بودند ـ رسول ایفا ج رمکرسول ا

الزم ، دریگ یمامبر انجام یه از پکھر آنچه . نازل نشده بودھا  آن بارهدر یه وحک یلیسام
اجتھاد  یر مورد وحیامبر بر اساس مصلحت در غیه پکباشد بل یاش وح ه ھمهکست ین
، خواندرا  یعبدالله بن اب، نیس منافقیت رئینماز م ج رسول اللهـ مثًال کند  می زین

ن یو خداوند تو را از ا یوآنخ یم تو بر او نماز، ا رسول خدای: گفت یبه و سحضرت عمر
: ار داده فرموده استیخداوند به من اخت: فرمود ج رمکرده است؟ رسول اکنماز منع 

ٗة  ۡسَتۡغفِرۡ ٱ﴿ ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعَِ� َمرَّ
َ
امبر یپ یا« ]٨٠: [التوبة ﴾لَُهۡم أ

اگر شما  یبخشد حت ینم آنان را خداوند ینکا نی ینکزش امرن طلب یمنافق رایشما خواه ب
. نخواھد دادمورد مغفرت قرار آنان را  خداوند، »ینکزش امرطلب  آنان رایھفتاد بار ب

خداوند ، خواندنماز  یبر و ج رمکرسول ا، او منافق است: ردکعرض  سحضرت عمر

ِ  َوَ� ﴿: هین آیا ٰ َ�ۡ�ِه بَٗدا َوَ� َ�ُقۡم َ�َ
َ
اَت � َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ را نازل  ]٨٤: [التوبة﴾ ۦٓۖ تَُصّلِ َ�َ
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و بر قبر  ناوبر او نماز مخ رد ھرگزیبم یسک منافقاناگر از «: ن استیه چنیترجمه آ. فرمود
 . )١(»نکدعا) توقف ن رای(ب یو

تاب الله ثابت است و ثابت است کاز ، رده استکاجتھاد  ج ه رسول اللهک امرن یو ا

ي ما مرألو استقبلت من «: در حجه الوداع فرمود، یدرباره سوق ھد ج رمکه رسول اک

ه کم آنچه را دانست یماگر از قبل  »ولوال أن معي اهلدي ألحللت، هديتااستدبرت ما 
از احرام ، با من ھمراه نبود یاگر ھد، مبرد یمرا با خود ن یھد، ش آمدیش پرایبعدًا ب

م یتحر جریانن در ی) ) ھمچن۱۵۶۸تاب الحج برقم (ک یح بخاری(صح. آمد یمرون یب
شه و یعا، گرشینب بنت جحش نزد دو ھمسر دیز، از خانه ھمسرش یوقت، عسل

 نب بنت جحش عسلیگر در خانه زیه دکرد کاد یسوگند ، ف آوردیتشرحفصه 

َها﴿: هین آیخداوند ا، خورد ینم ُّ�
َ
� َحلَّ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ٓ أ ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َما لََكۖ تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت  �َّ

ۡزَ�ِٰجَكۚ وَ 
َ
ُ ٱأ چرا حالل خدا  جامبریپ یرد ـ اکرا نازل  ]١: [التحریم﴾ ١َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ

خداوند بخشنده و ، یھمسران خود ھست شما در صدد ارضا، ینک یمرا بر خود حرام 
ا از یبود  یم یوح، داد یمجام نا و گفت یم ج امبریه پکاگر ھمه آنچه ، مھربان است

موافقت . کرد نمی انیاو ب راین امور را بیا، قرآنخداوند در ، بود یم یق وحیطر
 محسوب جامبریپ رایب ینقص، جریان یکش از یا بی جریان یکخداوند با صحابه در 

چ یھ. دارند یشتریعلم ب ج رمکه صحابه از رسول اکست ین ین معنیو به ا، شود نمی
اصًال  ج اعمال و اقوال رسول الله بارهه درک یسکد به جز شاندی یمن نیچن یسک

گاھ در  ج رمکرسول اه کات مستند و معتبر ثابت است یاز روا. نداشته باشد یآ
ران یاس جریانمانند . کرد می مشوره ینازل نشده بود به اصحاب یه وحک یموارد
 . در غزوه بدر یجنگ

ھا  آن ) ازیجانیتو (ت یعیچرا برادران ش، ات باطل و دروغ ھستندین روایاگر ا

ه یعل »التصحيحو ةالشيع«تاب خود کدر  ینین قزویتر عالءالدکد. کنند می استدالل
از انس بن : دیگو یمرده کت حضرت انس استناد یبا استناد به روا یموسو یموستر کد

در : دیگو یمدر آن  سه حضرت عمرکت است ین ھمان روایو ا. ت شده استیروا کمال
ه کده بود یبه من خبر رس«: ه عمر فرمودکبا پروردگارم موافقت شده است ـ  مساله سه

                                           
 . )۴۳۹۳ر سوره التوبة برقم (یتاب التفسک یح بخاریصح -١
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آنان را ، رفته آناننزد ، ردندکت یرا اذ ج رسول الله، ج از ھمسران رسول الله یبعض
د و گر نه خداوند ییایباز بھا  حرکت نیاز ا: گفتم آنانردم و در ضمن به کحت یپند و نص

 یا: نب گفتیز، نب آمدمینزد ز یحت. خواھد داد ج امبریدر عوض بھتر از شما به پ
ھمسرانش را و ه اکامده است یش نیپ یا مسالهن یچن ج درباره رسول الله، عمر

إِن  ۥٓ َر�ُّهُ  َعَ�ٰ ﴿: هین آیخداوند ا، ینک یمحت یما را نص یا تو آمده. ندکحت ینص
رده کنقل  سگر را از حضرت عمریت دیبعد چند روا. )١(ردکرا نازل  ﴾َطلََّقُ�نَّ 

 . )٢(»حه ھستندیات صحیاز روا یا مجموعهھا  نیا«: دیگو یم
ان ھرگاه از ین آقایه اکن است یاست ا یشگفترت و یه حین روافض مایه از اکآنچه 

. کنند می بام و دو ھوا عمل یکاست یبر سکنند  می ه اھل سنت استداللیعل، یاتیروا
ف یضع را  آندر ھمان لحظه ، ه به صحت آن اعتراف دارندکن حال یث در عیحد یک

 یصحاب یکف یث مشتمل بر مدح و تعریه فالن حدکاگر بدانند ، کنند می یز تلقین
بام  یکاست یس، ن روشید ھمیشا. کنند می مکف بودن آن حیبه ضع بال فاصله، است

ه در منابع اھل سنت ک یثیاز حد یجانیت یآقا، کند می هیرا توج یجانیت یآقا یدو ھوا
، است ج از اصحاب رسول الله یکیمتوجه  یبیه در آن نقص و عکاگر بداند ، وارد شده
 یف تلقیث را ضعین حدین صورت ھمیر اید و در غدھ یمبه صحت آن فتوا  بال فاصله

د ـ ھر دھ یمب قرار یث مورد نقص و عین حدیموضع اھل سنت را بخاطر ھم، نموده
لحاظ  و ازذب ک را  آن، ندکدر حق صحابه مشاھده  یشیه در آن مدح و ستاکرا  یثیحد

 یریر پذیین گونه تلون و تغیدم اد! طبق تجربه خونک یم یر مقبول تلقیعقل و شرع غ
باشد  می یجانیت یل گر آقایه تابع تحلکث یحد یل گریارگاه تحلکرا مرھون 

 . مپندار یم
ه اھل ک یاست از گمراھ شانیار مضطرب و پریبس یجانیت یه آقاک دیآ یمن بر یچن
از اعمال و  یاھل سنت بعض، یجانیده تیند! به عقدھ یمان مردم رواج یم را  آنسنت 

از  یه بعضکنیند و ادان یم ج اقدامات صحابه را بھتر از اعمال و اقدامات رسول الله
 یثین ادعا از حدیدر ا یجانیت. مقدم ھستند ج از رسول الله یاصحاب در علم و تقو

 وآنجا آورده است؟ کث را از ین حدیه او اکست یچ معلوم نیھ، کند می استدالل

                                           
 . )۱۵۱ص ( ینین قزویح لعالءالدیالتصحیعة وتاب الشکدر  یموسو یتور موسکمع الد -١
 . )۱۵۲ھمان مصدر ص ( -٢
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لو يكن ينج منها إال  ةلو أصابنا اهللا بمصيب«: فرمود ج رمکل اه رسوکن است یا، ثیحد

چ یگر ھیآورد به جز عمر بن خطاب د یم ما رایرا ب یاگر خداوند آفت »ابن اخلطاب

به  را  آن وعتًا ایطب، ستین ج امبریث پین حدی!؟ چون اردک یمدا نیاز آن نجات پ یسک
ث چون از لحاظ ین حدیا. رده استکر نکش ذرایب یا ارجاع نداده و حواله یچ منبعیھ
رد چگونه یقرار گ یابیه سند آن مورد ارزکست ین یازین، ت و متن باطل استراید

ه تنھا عمر از کند کگرفتار  یبتیو اصحابش را در مص ج امبریه خداوند پکن است کمم

 باهللا) (العياذ: دیگو یم یجانیت یبعد آقا. إال باهللا ةال قوال حول وند!؟ کدا یآن نجات پ

عاذنا أ( شد یم کامبر ھالیپ، بود ینم اگر عمر: ندیگو یماھل سنت با زبان حال خود 

ست ما را نجات دھد یباالتر از آن ن یبیه عکوب ین اعتقاد فاسد و معیـ خداوند از ا اهللا)
مشرق و مغرب  ی فاصله ی ه اندازهب، دارد ین اعتقادیه چنکسوگند به جان خودم او ـ 

ه در دل ک یطانیه به عقل خود برگردد و شکواجب است  یاز اسالم بدور است و بر و
ش را معبود یه ھواک یسک(: دیفرما یمخداوند . از خود براند را  آنرده است کن یمکاو 

رده بر گوش و قلب او مھر ک خود قرار داده و خداوند با وجود عالم بودنش او را گمراه
 تواند می یسکبه جز خدا چه ، اخته استاند دهاو پر یھا ت و در جلو چشمغفلت زده اس

 . )١(ندکت یت ھداراساو را به راه 
 :  میگو یم

صحابه را  یبعض یعنی(، دارد ین اعتقادیه چنک یسکدرباره  یجانیت یآقا یفتوا
 تان روشن شدرایبداند) ب ج ردار بھتر از رسول اللهکو صحت اعمال و  یدر علم و تقو

ناچارم پرده از چھره ، ت برده باشدیاز ھدا یشتریبھره ب یجانیه جناب تکنیـ بخاطر ا
 ی مرتبه یند و در علم و تقودان یم ج صحابه را بھتر از رسول الله یه بعضک یسانک

، یجانیت ین آقاکگوش . بردارم، ل ھستندیقا آنان رایب ج از مرتبه رسول الله یواالتر

دگاه یه در دک »األصول من الكايف«تابش کدر ، روافض است ه از مراجع بزرگک ینیلک
: دسینو یم. دگاه اھل سنت داردیدر د یح بخاریه صحکعه ھمان منزلت را دارد یش
من ، م خداوند ھستمیان بھشت و دوزخ قسیمن م: طالب بارھا گفته است یبن اب یعل

ل و رسوالن ییبرج، سم ھستم ـ تمام فرشتگانیمن صاحب عصا و م، بر ھستمکفاروق ا

                                           
 . )۱۴۹-۱۵۰ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۹۲-۹۳ت ص (یثم اھتد -١



 ٣٧٥  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

ردم کو حمل . اند ردهکاقرار  ج محمد رایه بکتمام آنچه را ، ردندکمن اقرار  رایب
به من  ییھا خصلت. محموله پروردگار است وآنرده است کحمل  ج ه محمدکآنچه را 

ا یا ـ (موت و مرگ) بالیعلم منا. س عطا نشده استکچ یه قبل از من به ھکعطا شده 
ان حق و باطل به من داده شده یل می(نسب نامه و شجره) و خطاب فامانساب ، (آفتھا)

از من پنھان ، ه پنھان استکآنچه . ه گذشته استکم آنچه را دھ یماز دست ن. است
 . )١(رده استکن کیخداوند مرا بر علم خود تم. از جانب الله استھا  این ھمه. ستین

را بزرگتر از  سیاوالد حضرت عله فرزندان و کرده بلکتفا نکن حد ایعه در ایش

هل أ فضائل«تاب خود بنام کعه محمد فروخ الصفار در یند!؟ اما شدان یمامبران یپ

عه یش: دیعبدالله از من پرس یاب«: کند می تین رواید چنیاز عبدالله بن ول »البيت
و  یسیه عکند یگو یم: د؟ گفتمیگو یمچه ، ینمومنالریو ام یموس، یسیدرباره ع

آنچه را ، ندیگو یمعه یا شیآ: گفت عبدالله یاب. بھتر ھستند ینمومنالریاز ام یموس
س را از کچ یھ آنان یول، یآر: گفتم، ددان یم ینمومنالریام، دانسته ج ه رسول اللهک
عه) ی(ش آنانبا  قرآنله یبوس: ابو عبدالله فرمود. نددان یمبھتر ن، امبران اولوالعزمیپ

نم؟ ابو کخصومت و بحث  آنانبا  قرآن یھا هیدام آکله یوسب: ردمکعرض . نکخصومت 

لَۡواحِ ٱِ�  ۥَ�ُ  َوَ�َتۡبَنا﴿: دیفرما یم یدرباره حضرت موس، خداوند: فرمود ÷عبدالله
َ
�ۡ 

ءٖ  ۡ�َ ِ
درباره . »نوشته نبود یموس رایز در الواح بیو علم ھر چ« ]١٤٥: [األعراف﴾ ِمن ُ�ّ

َ لَُ�م َ�ۡعَض ﴿: دیفرما یمخداوند  یسیحضرت ع ِ�ّ�َ
ُ
ِيٱَوِ� : [الزخرف﴾ َ�َۡتلُِفوَن �ِيهِ�  �َّ

ٰ َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ َشِهيٗدا ﴿: فرموده است ج و خداوند درباره حضرت محمد ]٦٣ وَِجۡئَنا بَِك َ�َ
 ]٤١: [النساء )٢(﴾٤١

 یبن اب ین بن علیبن حس یجعفر بن محمد بن عل، عبدالله یاز اب یگریت دیروا
، له علمیبوسآنان را  ود یالعزم را آفر امبران اولوی(خداوند پ: کند می ن نقلیرا چن، طالب

لت یفض آنانما را بر ، آنانو در علم . قرار داد آنانو ما را وارث علم و فضل . لت دادیفض
امبران یر پیلت داد ـ علم رسول الله و علم سایز ما را فضین ج و در علم رسول الله. داد

                                           
 . ان األرضکباب أن األئمة ھم أر کتاب الحجة ۱۵۲ص ۱ج یافکاألصول من ال -١
 . )۲۲۱-۲۲۲به بصائر الدرجات محمد صفار ص (ت مسمی یفضائل أھل الب -٢
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 . )١(»بود نداده آنانه به کآنچه ، ما داد اولو العزم را به
به خاطر  یجانیتر تکت را به دیت و تسلین تعزیه گرم ترکناچارم ، لین دالیبعد از ا

  ..م دارمیتقد، باطل یافتن او بسویراه 
ه عمر به کھر چند «: دیگو یمبرده  سوالر یرا ز سعدالت حضرت عمر یجانیت یآقا

 یم عطاء و مستمریه او در تقسکت از آن دارد یاکحخ ین تاریکل، عدالت شھرت دارد
را رسول یز. بند آن نبوده است یرا نداشته و پا ج ت از سنت رسول اللهیقصد تبع

ت یرعا مسلمانانان تمام یم یم عطا و مستمریرا در تقس یمساوات و برابر جرمکا
ز از یخالفتش نر در تمام مدت کابوب. ل نبوده استیقا آنانان یم یضیتبع. فرموده است

را اختراع  ینیوه نویاما عمر بن خطاب ش. رده استکت یتبع ج ن سنت رسول اللهیا
ش را در برابر ین قریمھاجر. ح داده استین ترجیر سابقین را در برابر غیسابق. نموده
ر اعراب یو اعراب را در برابر غ انصارن را در برابر یًال مھاجرکش و یر قرین غیمھاجر

اوس را در برابر خزرج . ست درھم در نظر گرفته استیعه دویھم رب. استح داده یترج
عاقالن  یا، با عدل و عدالت دارد یح چه نسبتیض و ترجین تبعیا. ح داده استیترج
 . )٢(»د؟یشیندیب کیاند

 یرا در برابر بعض یت المال بعضیب یا و مستمریم عطایدر تقس سعمر، یآر -۱
 یلیچ دلیرا ھیست زیوھش نکچ وجه قابل نیھ ح بهین ترجیو ا داد یمح یترج

 یمعتقد به وجوب برابر یاز علما یکچ یو ھ. وجود ندارد یبر وجوب برابر
 یدر برخ ج رمکه رسول اکات مستند ثابت است یروا و ازست ینبوده و ن

ح خود از یدر صح یبخار. ح داده استیترج یرا در برابر بعض یبعض، موارد
مت را یبر اموال غنیروز خ ج رمکرسول ا: کند می تیروان ینافع از ابن عمر چن

ھمراه داشتند دو  یاسب جنگ یعنی، ه سوار بودندک ینیرده به مجاھدکم یتقس
ن یر اینافع در تفس. داد یمسھم  یکاده نظام بودند یه پک ینیسھم و به مجاھد

ه ک یسکسھم و به  سهه اسب ھمراه داشت و به او ک یسک: دیگو یمث یحد
 . )٣(داد یمسھم  یک، ھمراه نداشتاسب 

                                           
 . ۲۲۴ھمان منبع صفحه  -١
 . )۱۵۳ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۹۴-۹۵ت (یثم اھتد -٢
 . )۳۹۸۸بر برقم (یـ باب غزوه خ یتاب المغازک یح بخاریصح -٣



 ٣٧٧  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

 یه و برابریاصل ھمان تسو: ندیگو یمح یل و ترجیتفض جوازن به یمعتقد ...-۲
ن روش یا، کرد می ح عملیل و ترجیبه تفض یگھگاھ ج رمکرسول ا یاست ول

ه اصل ھمان کدگاه ین قول و دیا. ل استیتفض ازوجدال بر  ج رسول الله
 نیتر حیصح، ز استیز بخاطر مصلحت جایح نیل و ترجیتفض یه است ولیتسو

و  ینفسان یھا ھوسبر اساس  سه عمرکواضح است . شده است یدگاه تلقید
ن یدر ا یه عامل اساسکرده است بلکح عمل نیض و ترجیبه تبع یمنافع شخص

ن را در برابر ین از مھاجرین اولیمثال سابق. اند دهبو ینیل دیح ھمان فضایترج
رده است و سھم کب عمل ین ترتیو بعد به ھم. رده استکن مقدم یر سابقیغ

ه اساس ک یسکالبته . ده استرکمتر کگران یاز سھم د را  ناشاوندیخود و خو
ه ک یسکن یکل. وھش استکباشد مستحق ن ینفسان یھا ھوساش  حیترج

ه خداوند او ک یسکم یو تعظ ج ت از رسول اللهیتبع، خداوند یھدفش خشنود
 ین اقدامیه چنکبل. شود نمی متوجه او یالکچ اشیھ، باشد، رده استکرا معظم 

ن اصل حضرت یھم یرو. وھش و مذمتکنه ن، ش استیان مدح و ستایشا
ر یبه سا نیھمچن. داد یمگران یش از دیب، نیحسن و حس، یبه عل سعمر
 ه عملیاگر او به تسو. داد یمگران یش از دیب ج رمکشاوندان رسول ایخو
 . )١(دیرس یم، داد یمه کمتر از آنچه ک ج رسول الله به خاندان، کرد می

م یتقس یمتعددھای  ت المال را به دستهیران از بیبگ یمستمر سحضرت عمر -۳
بودند ـ  یکه در غزوه بدر شرک ینیدسته اول عبارت بود از مھاجر. رده بودک

ه ک ینیدسته سوم مھاجر. ت داشتندکه در غزوه بدر شرک انصاردسته دوم 
ق را ین توفیه اک انصاردسته چھارم ، ت در غزوه بدر را نداشتندکشر قیتوف

، دسته پنجم یعنیت جسته بودند ـ بعد که غزوات شریدر بق یافته بودند ولین
دسته . ه را داشتندکت در غزوه واحد و فتح مکق شریه توفکبودند  یسانک

افراد  رایبعد ب. حضور داشتند کرمویه و یه در قادسکششم آن عده از صحابه 
مانند حضرت حسن و حضرت ، در نظر گرفته بود یخاص یبخصوص مستمر

 یگفته آقا، ل نبودیقا یضیر عرب تبعیان عرب و غیم سحضرت عمر. نیحس
به تمام . ر اعراب صحت نداردیان اعراب و غیض میر بر اعمال تبعیدا یجانیت

                                           
 . ۱۰۳-۱۰۴ص  ۶منھاج السنة ج -١
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ر دستور کبه فرماندھان لش یحت. داد یمسان یکر عرب یاھل بدر چه عرب و غ
م کدر حآنان را ، دیردکه آزاد کرا  یدام از موالکھر : فرمود یمو  داد یم یتبک

ل یو اگر ما. رفتار شود آناند و مانند آزادگان با یشدگان قرار دھ و ازاداعراب 
ا و یآنگاه در بخش مزا، دیله مستقل قرار بدھیقب یکآنان را  هکد یھست

 یضیچ گونه تبعیھ، مانند افراد خودتان رفتار نموده آنانو احسان با  یمستمر
رده کعه نقل یتب شکاز  یجانیت یه آقاک یماتیتقس. )١(دینکاعمال ن آنانه یعل

 . ر نشده لذا فاقد اعتبارندکذھا  آن رایب یچ سند معتبریھ، است

  سر بر جاهل بودن عمر بن خطابیدا یجانیدگاه تیبر د ینقد
گفته شده او  یام حت دهیاد شنیمورد علم عمر بن خطاب زدر : دیگو یم یجانیت
مورد ، موارد یاریخودش در بسھای  دگاهیو او در آراء و د. تر از تمام صحابه است عالم
خ یاما تار. دگاه او نازل شده استیمطابق با د ییھا هیپروردگار قرار گرفته و آ تایید
موافقت نداشته  قرآنز با ین قرآنبعد از نزول  یه عمر حتکد دھ یم شانح به ما نیصح

 یا: رد و گفتک سوال یو و ازاز صحابه در دوران خالفت ا یکیرا یز. است
 کنماز را تر: عمر گفت. غسل بر من واجب شده و من فاقد آب ھستم، ینمومنالریام
عمر قانع نشد و به  یادآور شود ولی یمم را به ویت جریان، اسر ناچار شدیعمار بن ، نک

دارد  یعلم عمر چه مناسبت: میانداز یم تو را به گردن تو یت فتوایمسئول: عمار گفت
دارد با سنت رسول  ینازل شده است؟ علم عمر چه مناسبت قرآنه در کمم یه تیبا آ
 . )٢(داد یماد یمم را به صحابه مانند وضو یه چگونه تک جالله

 :  میگو یم
ث را از ین حدیا یه بخارکبل. امده استین الفاظ نیبا ا یبخارور در کث مذیحد -۱

نزد عمر بن  یشخص: رده استکن نقل یچن ید بن عبدالرحمن بن ابزیسع
عمار بن . ردمکدا نیغسل بر من واجب شده و من آب پ: خطاب آمد و گفت

با ھم  یه من و شما در مسافرتک یاد نداریبه : اسر به عمر بن خطاب گفتی
ده و نماز یغلطان کو من بدنم را در خا یانداخت تاخیرشما نماز را به . میبود

ن یرا بر زمھا  دست حضرت .رساندم ج رمکبه رسول ا را  جریانن یا. خواندم

                                           
 . )۵۴۱ص ( یج تر محمد رواس قلعهکموسوعة فقه عمر بن الخطاب ـ د -١
 . )۱۵۴ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۹۵ت ص (یثم اھتد -٢
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: رد و فرمودکرا مسح ھا  دست چھره وھا  آن رده و باکفوت ھا  آن زده و بعد در
 . )١(بود یافکت راین قدر بیا

�ن ُكنُتۡم ﴿: هین آیبا استناد به ا، سعمر بن خطابه حضرت کواضح است  -۲
ْۚ ٱُجُنٗبا فَ  ُروا هَّ (و غسل  دیپس خود را پاک ساز؛ دیو اگر جنب بود( ]٦: [المائدة ﴾طَّ

ه کنیود بود تا ان باور خیو او بر ھم دانست یمز نیجنب جا رایب مم رایت )دیکن
ادآور ی، ش آمده بودیان او و عمر بن خطاب پیه مکرا  یا حضرت عمار حادثه

اد آن در خاطره ی، ردکر کفھرچه  اش نمانده بود و در خاطره جریانآن  یشد ول
به حضرت عمار ، ه در مسلم آمده استک آنطور، ن خاطرید نشد و به ھمیتجد

: در شرح قول عمر یامام نوو. عمار از خدا بترس یا. ا عماریاتق الله : گفت

ن تا خالف کث و در آن دقت ین حدیت ایدرباره روا، بترس: دیگو یم »اتق اهللا«
ز یرا من نیز، یا ا دچار اشتباه شدهی یا ردهکد تو فراموش یشا. گفته نشود واقعه

اگر : حضرت عمار گفت یوقت. )٢(دیآ یمبه خاطرم ن یزین چیبا تو بودم اما چن
: فرمود سحضرت عمر. منک یمان نیگر بیث را دین حدیمن ا یستیل نیتو ما

  جریانشما است و اگر من آن  ی ت آن به عھدهیمسول یعنی )نوليك ما توليت(
ه تو کم دھ یملذا من به خود اجازه ن، ه آن حق نباشدکست یالزم ن، اد ندارمی را

ه حضرت کن است یا، ث ھستین حدیه در اکل آنچه ک. نمکان منع یرا از ب
ب و یان موجب عینس نیه اکفتاد و او معصوم نبود یاد آن حادثه نیبه  سعمر

 . وھش او باشدکن
تاب که نازل شده در یدارد با آ یه (علم عمر چه نسبتک یجانیت ی گفتهن یا .. .-۳

) بحق داد یماد ی آنانمم را مانند وضو به یت تیفکیه کالله و با سنت رسول الله 
حضرت عمر . ادت جھل و خفت عقل او استین گفته او دال بر زیا، نصافاال

مطلع  مالاکز یمم نیت یچگونگ و از دانست یمه را ین آیا یبه خوبس بن خطاب
 یه غسل بر وک یسکمم شامل یم تکا حیه آکن بود یل عمده در اکش یول، بود

�ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا ﴿: دیفرما یم، قرآنر؟ خداوند در یا خیز ھست یواجب است ن

                                           
 . )۳۳۱مم برقم (یتاب التک یح بخاریصح -١
 . )۵۴۴-۵۴۵ص ( ۱الفتح ج  -٢
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ْۚ ٱفَ  ُروا هَّ َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن  طَّ
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ۡو  ۡلَغآ�ِِط ٱ�ن ُكنُتم مَّ

َ
أ

ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا لنَِّسآءَ ٱَ�َٰمۡسُتُم  ا یض یو اگر مر« ]٦: [المائدة ﴾فَلَۡم َ�ُِدواْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ
 کپا کافتند با خاین یو آبد یدست زد را  ناا زنی، دیرفت ییا دستشوی، دیمسافر بود

ور در کمسه مذمالست و یه شامل جنب نیه آکحضرت معتقد بود . »دینکمم یت
 ینه به معن، کرد می له دست حملیدست زدن (لمس) بوس یه را به معنیآ

دست زدن به زن را موجب  یعنی، مس مرأه، رین تفسیجماع و بر اساس ھم
 . دانست یموضو 

، نموده جرات ج تاب الله و سنت رسول اللهکعمر در برابر : دیگو یم یجانیت یآقا
. )١(ه استداد یمو سنت رسول الله فتوا  قرآندر دوران خالفت خود بر خالف نصوص 

ح یو در برابر نص صرکرد  می عمر بن خطاب اجتھاد: دیگو یمگر ید ییدر جا یجانیت
مانند ، کرد می خود عمل رایو به کرد  می تاویل، قرآنح یدر برابر نص صر یث حتیحد

 . )٢(»عنهام وأعاقب عليهام ىأهن انأو ج عهد رسول اهللا متعتان كانتا عىل«: ه گفتکنیا
 : میگو یمق حضرت حق یبه توف

 یمتعه حج را حرام قرار نداده و نھ سه حضرت عمرکن است یا امرت یواقع .. .-۱
ه او قصد داشت تا مردم را به آنچه کم نبوده است بلیتحر ینھ، حج ی متعه و ازا
ه ک، ن بودیمنظورش ا، ت بودیاولو ینھ، ین نھیا. ندکت یه افضل است ھداک

ام یدر ا، هرا در صورت انجام عمریز، رد بھتر استیتمتع در ضمن حج انجام نگ
ن است کنندگان ممکن و عمره یام سال از معتمریا ی هیخانه خدا در بق، حج
 ردن عمره با حج منعکاز ضم  یاریرا به صورت اخت لذا مردم. باشد یخال
حه اباحت عمره از حضرت یات صحیم ـ در رواینه به صورت تحر، کرد می

: فرمود، کند می تیروا سحضرت ابن عباس از حضرت عمر. ثابت است سعمر
 قرآنه تمتع در کم؟ حال آننک یممن شما را چگونه از تمتع منع ، سوگند به الله

بن  یضب )٣(يف احلج) ة(عمر یعنی. انجام داده است را  آن ج اللهآمده و رسول 
ام؟  حج و عمره احرام بسته رایمن ب: دمیاز حضرت عمر پرس: دیگو یممعبد 

                                           
 . )۱۵۶ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۹۶ت ص (یثم اھتد -١
 . )۱۷۸ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۰۹-۱۱۰ت ص (یثم اھتد -٢
 . )۲۷۱۹تاب الحج باب القرآن (رقم ک یة السندیوحاش یوطیمع شرح الحافظ الس یسنن النسائ -٣



 ٣٨١  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

، دیو بدون ترد، )١(یا ردهکافته و بدان عمل یراه  ج به سنت رسول الله: فرمود
 . از فقھاء افضل است یبه اتفاق جمع، ام حج از تمتعیر ایعمره در غ

ذر حج تمتع را مطلقًا حرام  ه حضرت ابوکح ثابت است یات صحیاز روا .. .-۲

: قال، سيب ذرأبيه عن أبراهيم اتلي� عن إعن «ح مسلم یدر صح. دانست یم
حج تمتع مخصوص اصحاب  یعنی »ةيف احلج ألصحاب �مد خاص ةمتعـاكنت ال

عه از صحابه یحضرت ابوذر نزد ش. ستیز نیبعدھا جا رایبود و ب ج رسول الله
ب است یقدح و ع یمقتض مساله یکن است اگر خطا در ین و منتخبیمقبول

ب یه ھدف مھم فقط و فقط عک یمگر در صورت، ز بشودید شامل ابوذر نیبا
 از عمر باشد!؟  ییجو

ه اھل سنت در کرا  یثیحد یجانیت یآقا، نندکد دقت یمحترم با خوانندگان -۳
 یبیث عین حدیاکند  می رکه او فکنیل ایرا بدل، اند ردهکر کذ را  آنمنابع خود 

له آثار یو بوسکند  می آن استدالل و ازد دان یمح یصح، کند می را متوجه عمر
ت است و ین روایه مخالف اکردم آنچه را کاز خود عمر ثابت  یگریمتعدد د

ه در مدح عمر ھستند عقًال و کنیل ایآن آثار را بدل یجانیت ید آقایبدون ترد
 د!؟دان یمشرعًا باطل 

 را  آناز جانب خود  سه حضرت عمرکد عرض شود یدرباره متعه نساء با .. .-۴
رده کصادر  را  آنم حرمت کح ج ه شخص رسول اللهکحرام قرار نداده است بل

 تیپدرش روا و ازو ا یع ابن سبره جھنیح خود از ربیامام مسلم در صح. است
 رایمردم من در گذشته متعه نساء را ب یا: فرمود ج رمکه رسول اککند  می

شه حرام قرار داده است یھم رایب را  آننون کم و خداوند ادانست یمز یشما جا
ه کچه آن و، ندکد او را رھا یبا، متعه ھمراه خود دارد عنوانرا به  یس زنکھر 

از ، ح خودیو مسلم در صح یبخار. )٢(دیرینگپس ، دیدر عوض متعه داده ا
پدر  و ازد آن واش عبدالله  برادر زاده و از یاز حسن بن محمد بن عل، یزھر

إن «: به ابن عباس فرمود سیحضرت عل: هککنند  می تین روایچن، خود

                                           
 . )۲۷۳۹تاب الحج باب تمتع برقم (کمع الشرح  یسنن النسائ -١
 )۱۴۰۶اح المتعة رقم (کاح باب نکتاب النکح مسلم مع الشرح یصح -٢
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حضرت . )١(»زمن خيرب، ةعن حلوم احلمر األهليو ةمتعـعن ال ىهن جالنبي

گوشت خر  و ازبر از متعه نساء یدر زمان غزوه خ ج رمکرسول ا: دیفرما یم
 . )٢(رده استکمنع  یاھل

ه در کت دوم یه حرام قرار داده شده است و رواکاح متعه در واقع در سال فتح مکن
. ندارد یه منافاتکت فتح میبا روا، بر حرام شده استیه متعه در فتح خکآن گفته شده 

ه در آن سال گوشت خر کحرام نشده بود بلبر یه متعه در فتح خکن است یح ایصح
، دانست یمرا حالل  یابن عباس متعه و ھم گوشت االغ اھل. حرام شده بود یاھل

إن رسول «: ه او گفتیمخالف بود و در استدالل عل یده با وین عقیدر ا سیحضرت عل

متعه و گوشت االغ را  ج رسول الله ھمانا« »حرم حلوم احلمر يوم خيربو ةاهللا حرم املتع
رده کر کجا ذیکرا  یحرمت متعه و حرمت حمر اھل یحضرت عل »ردکبر حرام یروز خ
او را قانع  خواست یم یرا ابن عباس به حلت ھر دو معتقد بود و حضرت علیز. است

از  یث نھیحد یوقت. ز ثابت استیخود ن یو رجوع حضرت ابن عباس از فتوا. ندک
ن یھم یرو. )٣(ردکخود رجوع  یموضع قبل و ازد ایرس یبه و یمتعه و گوشت االغ اھل

ه یبر) را تنھا متعلق به گوشت حمر االھلیوم خیلفظ (، نهییان بن عیاصل حضرت سف
، هکح خود گفته است یه در صحناوابو ع. )٤(ردک یممرتبط ن را  آنو با متعه  دانست یم

ه کن است یث ایمفھوم حد یعنی، »يوم خيرب عن حلوم احلمر ىإنه هن«: ثیحد یمعن

و درباره متعه در آن روز . رده استکمنع  یبر از گوشت االغ اھلیروز خ ج رسول الله
ھا بر  یبعض. )٥(رده استکصادر  را  آنم منع کح، ه در روز فتحکنفرموده است بل یزیچ
بار  رایبر حرام شده و سپس مباح شده است و روز فتح بیه متعه روز خکن باورند یا

به اتفاق تمام  یدر ھر حال حرمت متعه و گوشت االغ اھل. ده استیدوم حرام گرد
 . ده شده استیشن ج رمکرسول ا کن در روز فتح از زبان مباریصحابه و تابع

به ، ت فرموده استیرت عناینور بص یه خداوند به وکعه یش یاز علما یکی .. .-۵

                                           
 . )۴۸۲۵اح رقم (کتاب نک یبخار -١
 . )۱۴۰۷اح رقم (کتاب النکمسلم مع الشرح  -٢
 . )۱۹۰ص ( ۴المنھاج ج -٣
 . ۷۳ص  ۵الفتح ج -٤
 . ۷۴الفتح ص  -٥
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رده و به کحق رجوع  یبه سو یعین عالم شیا. ت اعتراف داردین واقعیا
حرام شده بود و  ج رمکه متعه نساء در عھد رسول اکرده است کان یصراحت ب

 یبن اب یرده است و حضرت علکصادر ن را  آنحرمت  یعمر از جانب خود فتوا
: دیگو یم یعین عالم شیا. رده استک تاییدز موضع حضرت عمر را یطالب ن

عمر بن خطاب حرام ، فه دومیمتعه توسط خله کنیر بر ایدا یدگاه فقھین دیا«
در دوران  یرا امام علیز. متضاد و مخالف آن است یعمل امام عل، شده است
عمل امام در و . آن فتوا نداد جوازش حرمت متعه را ابقا نمود و به یخالفت خو

 و ازاده امام مختار ک یژه در زمانیبو. ما حجت است یعه و نزد فقھایعرف ش
ما  ی ھمه. خدا را داشته باشد یو نھ امران یو ب رایاظھار  ناوباشد و ت

منوط به  را  آنرد و قبول ک یدار رفتن خالفت خودیاز پذ یه امام علکم یدان یم
 ین حالتیدر چن. ومت دانستکدر اداره دولت و ح، و اجتھاد خود رای یآزاد

حرمت آن از ه امام معتقد به کت از آن دارد یاکاعتراف امام به حرمت متعه ح
 امام با حرمت آن مخالفت. بود ینم نیاگر چن. بوده است ج رمکدوران رسول ا

 رایو عمل امام ب. کرد می ار اعالمکن خصوص آشیم خدا را در اکو ح. کرد می
ن یبه ا یلیچه دل یما رو یه فقھاکم دان یمان حجت است و من نیعیما ش

ه اھل سنت از حضرت کما روشن است  راینجا بیاز ا. )١(عمل امام توجه ندارند
 یبا حضرت عل، یعه اثناعشریو ش. اند ردهکت ین تبعیراشد خلفایه یو بق یعل

ه ک یسانک و ازرده کرده است مخالفت کنقل  ج ه از رسول اللهکاز آنچه 
 . )٢(اند ردهک یرویپ، بودند یمخالف امام عل

 سحضرت عمر، نبودند م متعه مطلعیاز مردم از تحر یاریه بسکنیل ایبدل -۶
از . ردکلذا حرمت متعه را اعالم . قرار بدھد امر جریانمردم را در  خواست یم

رد و ک یمردم سخنران رایب، دیعمر به خالفت رس یوقت«: ت استیابن عمر روا
 را  آنز قرار داد و در آخر یما جا رایباز متعه را ب سه، ج رمکرسول ا«: فرمود

ه محصن باشد و متعه کس کد ـ به خدا سوگند ھر یشه حرام گردانیھم رایب
ه کنیبر ا یاورد مبنیه او چھار گواه بکنیمگر ا، منک یممن او را سنگسار ، ندک

                                           
 . )۱۰۹ص ( یح للموسویعة والتصحیالش -١
 . )۱۹۰-۱۹۱ص ( ۴منھاج السنة ج -٢
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د ین خاطر سعیو به ھم. )١(رده باشدکحالل  را  آن، بعد از حرمت ج رسول الله
 متعه منع و ازاگر ا، خداوند عمر را مورد مرحمت قرار بدھد: گفت یمب ین مس

ه کت روشن شد راینون بکا، یجانیت یآقا )٢(گرفت یمانجام  یزنا علن، کرد نمی
ن یمخالف ھمانا. کند می مخالفت یو سنت نبو یقرآنبا نصوص  یسکچه 

ت یھدا آنان یه به سوکان تو ھستند یعیش یو سنت نبو یقرآننصوص 
 باد!  کت تو را مبارین ھدایا، یا شده

عمر ، بود ینم یاگر عل: دیگو یمخود عمر ، ن استیا، یآر: دیگو یم یجانیت یآقا
 . )٣(شد یم کھال

 : میگو یم

 خواست یم سه حضرت عمرکن است یا آن وعامل خاص دارد  یکن جمله یا -۱
به ، ه بودن آن زن مطلع بودناویه از دک سیحضرت عل. ندکرا رجم  یزن

و . از اقامه حد منصرف شد سحضرت عمر، ه استناوین دیا: حضرت عمر گفت
حضرت . ه آن زن حامله بودکگر آمده است ید یثیدر حد. ن جمله را فرمودیا

. ردکان یور را بکرد و او جمله مذکحضرت عمر را از حامله بودن او مطلع  یعل
ت اشاره ین روایبه ا، اض النضرهیدر ر یعاب و حجت طبریابن عبدالبر در است

ت اول یروا. رده استکر کاق ذین سیت را با ھمیروا ابن مطھر ھر دو. اند ردهک
ب که مرتک یزن: دیگو یمان یابن ظب: ن آورده استیل چنیرا احمد در باب فضا

دستور داد تا رجم  سحضرت عمر. زنا شده بود نزد عمر بن خطاب آورده شد
زن  آن وان رجم  مامور سیحضرت عل، نندکند او را رجم خواست یم. شود
: د؟ عرض شدیبر یم جاکاره است و او را به کن زن چه یا: فرمود، دیه را دیمزن

او را از دست  یعل. رده است و عمر دستور رجم او را داده استکن زن زنا یا
، شتندان نزد حضرت عمر بر گمامور. بر گرداندآنان را  ورد کان رجم آزاد مامور

عمر . ما را بر گردانده است یعل: گفتند آناند؟ یا چرا بر گشته: دیعمر پرس
 یعل. قاصد فرستاد یعمر نزد عل. دارد یلیحتمًا دل ین اقدام علیا: گفت

                                           
 . )۱۹۶۳اح المتعة رقم (کعن ن یاح باب نھکتاب النکسنن ابن ماجه  -١
 . )۳۹۰ص ( ۳اح جکتاب النکة یمصنف ابن شب -٢
 . )۱۵۴ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۴۶(ت ص یثم اھتد -٣
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؟ یا چرا بر گرداندهآنان را : عمر گفت. بود کخشمنا یف آورد و مقداریتشر
ه کگروه ھستند  سه: ه فرمودک یا دهینشن ج مگر از رسول خدا: گفت یعل

 -۲. شوند یب گناھکحالت خواب مرت ه درک یسانک -۱. شوند نمی مواخذه
ند؟ عمر یایه به ھوش بکنیگان تا اناوید -۳. ه به سن بلوغ برسندکنینابالغان تا ا

ن است در کمم. فه استیفالن طا ی هناوین دیا: فرمود سیعل. یآر: گفت
. ستیمن روشن ن رایب: عمر گفت. ن جرم شده باشدیب اکمرت یگناویحالت د

از منابع جستجو  یاریت را در بسین روایا. )١(منصرف شدآنگاه از رجم او 

 . دمیرا ند ال عيل هللك عمر)(لون قول عمر یاھا  آن دام ازکچ یدر ھ. ردمک

را حضرت  ال عيل هللك عمر)(لوه جمله کن مطلب است یا مؤیدن مقوله یخود ا -۲
گفته چون ، ه بودن زن خبر نداشتناوید و ازه اکنیل ایبدل. عمر نگفته است

عذر ، ه بودن زنناویط عدم علم به دراید عمر در شیبدون ترد »ال أدري«: بود
، کرد می او مشخص نبود و او اگر حد را اجرا رایت زن بیرا وضعیموجه داشت ز

: دیه بگوکبود  یازیچه ن ین حالتیدر چن. شد یممتوجه او ن یباز ھم گناھ

راه  و ازشود؟! اگر عمر تواضعًا  کچه ھال رایو عمر ب (لوال عيل هللك عمر)؟
 د؟ شو یممحسوب  ین گناھیا ایآ، ن را گفته استیا یفروتن

ن یا، ندکرا رجم  یا زن حامله خواست یمه عمر که در آن آمده است کت دوم یروا
 تین روایچن، د خودیناسا و ازان و ایسف یبه از ابیش یابن اب. ردمکار تتبع یرا بس

ش آمد و ھمسرش را شوھر یبعد از مدت، مفقود شده بودش شوھره ک یزن: کند می
حضرت معاذ . ردکعمر دستور رجم او را صادر : ت بردیاکنزد حضرت ش. افتیحامله 

ه در ک ینین بردن جنیاز ب رایب یول یدار یشتن زن مجوز شرعک رایاگر تو ب: گفت
د تا وضع ینکن زن را زندان یپس ا: عمر گفت. وجود ندارد یلیچ دلیھ، م او استکش

سبز  یدھان و یدو دندان قسمت جلوه کا آورد یبه دن یور پسرکن مذز. حمل شود
 سن خبر به عمریا، ن پسر من استیگفت ا. دین نوزاد را دیا، شوھر یوقت، شده بود

عمر به ، بود ینم اگر معاذ، مانند معاذ عاجزند یدن فرزندییزنان از زا: فرمود، دیرس

                                           
 . ۴) ج۷۰۷) ص (۱۲۰۹فضائل الصحابة ألحمد برقم ( -١
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عن ، عن حجاج، محرحدثنا خالد األ«: دیگو یمه یشب یابن اببعد . )١(دیرس یم تکھال

ف یت حجاج بن ارطاه وجود دارد و او ضعین روایدر سند ا. )٢(»بيه مثلهأالقاسم عن 
حجاج بن ارطا قابل استدالل «: دیگو یم یذھب، کند می سیثرت تدلکبه ، است

ه محب ک یتیروا. ت حجت بودن را نداردیف است و صالحیت ضعین روایا. )٣(»ستین
متر که کند کرا رجم  هیناز خواست یمعمر : رده و در آن آمده استکر کذ را  آن یطبر

: دیفرما یمخداوند : گفت یبه و یحضرت عل، ده بودییزا یاز مدت شش ماه فرزند

 ]١٤: [لقمان﴾ ِ� َ�َمۡ�ِ  ۥَوفَِ�ٰلُهُ ﴿ ]١٥: [األحقاف﴾  ...ثََ�ُٰثوَن َشۡهًر�ۚ  ۥَوفَِ�ٰلُهُ  ۥوََ�ۡلُهُ ﴿
ردن آن زن کآنگاه عمر از رجم . پس حمل مدتش شش ماه و فصال دو سال است

 یحزم بن اب یابن السمان عن ابو  یلیعق »لوال عيل هللك عمر«: منصرف شد و فرمود
ت ین روایدر سند ا. اصل ابو حرب بن االسود است. ابو حزم اشتباه است. )٤(سوداأل

ضعيف ال «: دیگو یمن درباره او یبن مع ییحی. وجود دارد یبانیبن مطر الش عثمان

بن  عثمان: دیگو یم ینیبن مد یعل. ث او نوشته نشودیف است حدیضع »يكتب حديثه
ف یضع: دیگو یمث ـ ابوحاتم یف الحدیضع: دیگو یمابو زرعه . ف استیضع یلیمطر خ

ابو داود . نشودث او نوشته یحد: دیگو یم یصالح بغداد. ثیر الحدکمن، ثیالحد
ث ـ یر الحدکمن: دیگو یم یبخار. )٥(ستیثقه ن: دیگو یم یینسا. ف استیضع: دیگو یم

 . )٦(ردک یمرا نقل  یساختگ یعنیث موضوع یبن مطر حد عثمان: دیگو یمابن حبان 
متوجه فضل و  یبیچ گونه نقص و عیھ، ات صحت دارندین روایه اکم یریاگر بپذ -۲

ن یه اکست یانجام خطا و لغزش معصوم ن و ازو ا. شود نمی سعلم حضرت عمر
ه کن است یرده باشد و نه چنکت او وارد یدر علم و شخص ینقص جریان

 یکش از یم خداوند در بکه حکبل، خداوند حق را در زبان او گذاشته باشد
را فراموش  یکیاگر از صد ھزار موضوع . موضوع موافق با خواست او بوده است

                                           
 . )۵۵۸تاب الحدود ص (ک ۴ة جیشب یالمنصف البن أب -١
 . ھمان منبع -٢
 . ۴۵۸ص  ۱زان االعتدال ج ی) م۴۳۲ص ( ۵مال ج کب الیتھذ -٣
 . )۱۶۱ص ( ۲اض النضرة جیر -٤
 . ۴۹۴ ص ۱۹مال جکب الیتھذ -٥
 . ۵۳۰ص  ۳زان االعتدال جیم -٦
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متوجه او  یبین چه عیدر ا، فتدیادش بیپنھان بماند و بعد به  یاز و یکیا یند ک
ه او حق را کن است یا، نش او استیه دال بر علم و بکآنچه  )١(د؟شو یم

ب یوھش و عکباعث ن امرن یا ایآ، خود نبوده است رایبه  کرفته و متمسیپذ
 است؟ 

تمام مردم از عمر «: دیگو یمن است عمر بن خطاب یا، یآر: دیگو یم یجانیت یآقا
را  لیسا، شود می سواله یآ کی بارهاز عمر در »نیزنان پرده نش یه ترند حتیتر و فقنااد

از : دیگو یمزند تا خون آلود شود و  یم د و او را تا آنجا شالقدھ یممورد خشم قرار 
د یناراحت خواھ، شما روشن شود رایب امرت یاگر واقع، دینکن سوالزھا یچ یبعض
 . )٢(شد

(كل أحد أفقه . ن نقل شده استیه چنکبل. امده استین الفاظ نیت با این روایا -۱

 را  آن یجانیت یه آقاکدارد  یو سبب یلین گفته او دلیا گمان یب من عمر)
ت یروا. گفته است را  آنه عمر بدون سبب کدھد  شانرده است تا نکپنھان 

عمر «: رده استکن نقل یچن ید بن منصور در سنن خود از شعبیامل را سعک
: ش پروردگار فرمودیرد ـ بعد از مدح و ستاک یمردم سخنران رایبن خطاب ب

ش از یس بکھر . دینکن نیسنگ را  ناه دخترانتیمھر، دیمردم مواظب باش یا
ت المال یما زاد را به ب، ندکن ییه تعیمھر، فرموده است ج ه رسول اللهکآنچه 

 یا: ش نزد او رفت و گفتیاز قر یزن، ن آمدهییبعد از منبر پا. انمگرد یمبر 
تو؟  سخنانا یت شود یه از آن تبعکاست  تر ستهیشاتاب الله کا یآ، ینمومنالریام

تو االن مردم را از : ست؟ آن زن گفتیچ جریان، تاب الله عزوجلک: عمر گفت
الم خود کو خداوند در ، یردکنند منع کن یسنگ را  ناه دختریه مھرکنیا

ْ ِمۡنُه َشۡ� ﴿: دیفرما یم ُخُذوا
ۡ
ۚ  ًٔ َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ اگر « ]٢٠: [النساء ﴾ا

. »دیریپس نگ را  آناز  کیاند، دیا ردهکاد پرداخت یار زیه بسیان مھربه زنانت

ن جمله را یمرتبه ا سها یدو  (كل أحد أفقه من عمر): فرمود سحضرت عمر
ه یمردم من شما را از اخذ مھر یا: منبر برگشت و فرمود یبعد به سو. فرمود

ار یس در مال خودش اختکھر . دارم یم نون اعالمکا، رده بودمکاد منع یز
                                           

 . ۴۲ص  ۶منھاج السنة ج -١
 . )۲۴۱(، )۴۵۱ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۹۵ت ص (یثم اھتد -٢
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 . )١(ادیا زیم بدھد که یمھر تواند می، دارد
 : ت باطل استرایت و دیور از لحاظ رواکت مذیروا

ل اول منقطع بودن یدل. بطالن آن وجود دارد رایل بیت دو دلیاز لحاظ سند و روا 

را یز. ن سند منقطع استیا (هذا منقطع): دیگو یمبعد از نقل آن  یھقیاما ب. آن است

از : دیگو یم »يلراسم«تاب کدر ، یالراز یابن اب. ده استیرا ند سحضرت عمر یشعب

ل دوم یدل. »است )٢()مرسل، شعبي عن عمر(: ندفرمود یمه کام  دهیابا زرعه شن و ازپدرم 
ابن : دیگو یمدرباره او  یامام بخار. د استیوجود مجالد بن سع، بطالن سند آن رایب

: دیگو یم ییامام نسا. )٣(را قبول نداشتند »جمالد عن الشعبي«، تیروا یقطان و ابن مھد

 یف معرفیضع، دیث مجالد بن سعیاحاد: دیگو یم یجوزجان. )٤(»جمالد كويف ضعيف

 یابن عد. )١٤٤للجوزجاين ص  ةآيات النبوالرجال و يف أحوال ةالشجر(ـ  اند دهش

 »ليس بيشء«: فرمود، ردمک سوالد یاز امام احمد بن حنبل درباره مجالد بن سع: دیگو یم
ه ککند  می انیث مرفوع بیحد عنوانر را به کث منیست ـ حدین یآدم مقبول یعنی

ستند ـ ابن یات او محفوظ نیثر رواکا: دیگو یم یابن عد. نددان یممرفوع ن را  آنن یریسا
ابن . )٥(ث استیالحد یف و واھیستند ـ او ضعیث او قابل حجت نیاحاد: دیگو یمن یمع

ص  ٢تقريب التهذيب ج ر شده بود ـ (یدر آخر عمر متغ، ستین یقو یراو: دیگو یمحجر 

 : ر شناخته شده استکر منیل زیبه دال، ترای) از لحاظ متن و د١٥٩

وارد  یردن مھور زنان نھکن یدرباره سنگ سح از حضرت عمریبه سند صح .. .-۱
عمر : دیگو یم، کند می تین روایچن یعجفاء السلم یابو داود از اب. شده است

گاه باش. مردم یا: رد و فرمودک یما سخنران رایبن خطاب ب  را  ناه زنیمھر، دیآ
 در آخرت یموجب تقو ایا یدر دن یرامتکه یمھر یادیاگر ز. دینکن نیسنگ

چ یھ رایاو ب. بود ج ار رسول اللهکن یا رایتر از من و شما ب ستهیشا، بود یم

                                           
 . )۵۹۵-۵۴۹-۵۷۹الصداق برقم ( یباب ما جاء ف ۱د بن منصور جیسنن سع -١
 ۲۰ل أحد أفقه من عمر ص که یق روایتحق یالقول المعتبر ف -٢
 . )۱۱۴(ص  یر للبخاریالصغالضعفاء  -٣
 . )۳۳۶ص ( ین للنسائکیالضعفاء والمترو -٤
 . )۵۷۸۰) رقم (۲۲۲ص ( ۲۷ج  یمال للمزکب الیتھذ -٥
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ث ین حدیا. )١(رده بودکه مقرر نیمھر »هیوقأ« دوازدهش از یدام از دخترانش بک
ث ین حدین دارد و ایه سنگیردن حضرت عمر از مھرکت از منع یاکح، حیصح

 . ور استکت مذیل بر بطالن روایدل
به عدم مغاالت ھا  آن ه درکاست  یا حهیحه و صحیبا نصوص صرت مخالف ی(ب) روا

ه کاست  یثیاز جمله آن نصوص حد. ه سفارش شده استیدر باب مھر یه و آسانیمھر

 خري النكاح«: رده استکن نقل یچن سامام ابو داود در سنن خود از حضرت عمر

م و ابن حبان در کحا. )٢(متر باشدکه در آن یه مھرکاح آن است کن نیبھتر »هأيرس

خطاب به  ج رمکرسول ا. اند ردهکت ین روایچن لشهیموارد الظمآن از حضرت عا
رد یصورت گ یواجش به آسانه معامله ازدکنیاز سعادت زن است ا«: شه) فرمودیمن (عا
) ) امام مسلم در ۱۲۲۲۵اح رقم (کتاب النک(موارد الظمآن . »م باشدکاش  هیو مھر

آمد و  ج رمکنزد رسول ا یمرد«: کند می تیرواس رهیو ھرخود از حضرت ابح یصح
او  یا قبل از ازدواج بسویآ: فرمود ج رسول الله. ردمکازدواج  انصاراز  یبا زن: گفت
ام  دهیاو را د، یآر: آن مرد گفت. ندال دارکاش کیاند انصار یھا را چشمی؟ زیردکنگاه 

در برابر چھار : ؟ گفتیردکازدواج  یه با ویچقدر مھردر برابر : فرمود ج ـ رسول الله
ه شما نقره را از دامن کشود  می ن معلومیه؟ چنیچھار اوق: فرمود ج رمکرسول ا، هیاوق

 راین است تو را بکالبته مم، میت بدھرایه بکم یندار یزیما چ، دیآور یم رونیوه بکن یا
ز ھست ین یگریات دیروا، نیا برعالوه . )٣(ب تو شودینص یمتیجھاد بفرستم و مال غن

 . ه سفارش شده استیل مھریبه تقلھا  آن ه درک

ْ ِمۡنُه َشۡ� ﴿: هین آی(ت) ا ُخُذوا
ۡ
ۚ  ًٔ َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ ه آن ک ]٢٠: [النساء﴾ ا

حضرت  تاویله و یبا توج، رده استکرده و قول حضرت عمر را نقد کزن بدان استناد 
ن یه سنگیه قادر به پرداخت مھرک یه شخصکن است یفوقش ا. منافات ندارد سعمر

ن یه سنگیه مھرکز است یش جارایب، باشد. اد شده استیه به قنطار از آن یه در آک
را یز. ستین ین اقدامیلف به چنکباشد م یمال ناوه عاجز و فاقد تکاو  یبپردازد ول

                                           
 . )۲۱۰۶داود باب الصداق برقم ( یسنن اب -١
 . )۱۸۵۹ح ابو داود (ی) وصح۲۱۱۷اح رقم (کتاب النکداود  یسنن اب -٢
 . )۱۴۲۴ھا برقم (یفکنظر إلی وجه المرأة واح باب ندب الکتاب النکمسلم مع الشرح  -٣
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ل یبدل. رده بودکه ازدواج یبرابر چھار اوقه در کرا  یرد شخصکوھش کن ج رمکرسول ا
 یھات ھمگین توجیا. اد بودیه زکنیا اینبود  آنانه مناسب حال ین مقدار از مھریه اکنیا

 . مغاالت مھور باشد جوازور دال بر که مذیه آکنیدرست است بر فرض ا
ن یه اکه داللت ندارد ـ بلیثرت مھرکه بر مباح بودن یه آکن است یگر ایفرض د

ه ک یسانکدگاه یبعد از نقل د یامام قرطب، ثرت است به صورت مبالغهکه یل و تشبیتمث
ه دال یه آکده ھستند ین عقیبر ا یا عده«: دیگو یم، ه ھستندیثرت مھرک جوازمعتقد به 

ه به یآ، ل مبالغه استیه به قنطار بر سبیرا تشبیز. باشد نمی هیثرت مھرکبر مباح بودن 
ه یمھر رایب یسکه کد یا ه را دادهیاد از مھرین تعداد زیا«: گفته شوده کن است یمنزله ا

(ھر : ه فرمودکاست  ج رمکه مانند قول رسول این آیا »ددھ یمرا ن یادین مبلغ زیچن
خداوند ، پرنده بسازد یکقفس  ی لو به اندازه و یالله مسجد یخشنودس به خاطر ک

 ی به اندازه یچ مسجدیه ھکاو خواھد ساخت) و مسلم است  رایدر بھشت ب یا خانه
ابن حبان به ، گرید ین جھت است اما از جھتین از ایا. شود نمی قفس پرنده ساخته

. ه نداردی) مھرینیر بر مغاالت (سنگیدا یه اصًال داللتین آیا: دیگو یم ینقل از فخر راز
گر ید یزیچ رایز بیچ یکه کنیا. اعطاء قنطار ندارد جوازتم) دال بر یرا واژه (آتیز

مثًال رسول . ز الوقوع باشدیه آن شرط در واقع جاکست ین نیمستلزم ا، ردیشرط قرار گ

شته ک یسکاز بستگان  یکیاگر . )١(»هله ب� خ�ت�أمن قتل هل قتيل ف«: فرمود ج رمکا
 . رندیه بگیا دینند و کا قصاص یز دارند ـ یان دو چیحق انتخاب م یوارثان و، شد

با مباح بودن  یچ ارتباطیمه ھیرکه یه آکم یرس یم جهین نتیاز مباحث گذشته به ا
ه کن مطلب است یدال بر ا، ور با نص و مفھوم خودکه مذیه آکبل. ه نداردیمھر ینیسنگ

ه فرض و یه به ھمسرش مازاد بر مقدار مھرکاگر دوست دارد ، شخص دارا و ثروتمند
ل و ین تفضیر به او بدھد و ایا قناطیقنطار  یکبه اندازه  تواند میبدھد  یزیچ، یشرع

فرموده / هیمیخ االسالم ابن تین مطلب را شینًا ھمیع. ز استیش جارایاحسان ب

أته صداقاً كثرياً فال بأس امروجد فأحب أن يعطي ومن كان له يسار و«: دیگو یماو : است

، اد بدھدیه زیبه ھمسرش مھر خواند یممند است و ثروت دارد و ناوس تکھر . »بذلك

ُخُذواْ ِمۡنُه ﴿: ه آمده استیه در آکھمانطور، ندارد یالکاش
ۡ
َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ

                                           
 . )۳۴-۳۶القول المعترض ص ( -١
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ۚ  ًٔ َشۡ�  ور از لحاظ متن و کث مذیه حدکم یرس یم جهین نتیان به ایدر پا ]٢٠: [النساء﴾ ا
و  یجانیه تکش از آن است یب سنش حضرت عمریزان علم و بیسند باطل است و م

 . ندپندار یمعه یش
مورد ، ردک سوال یه از ویآ کی بارهه درکرا  یه عمر شخصک یجانین گفته تیا -۲

َ� ﴿: و گفت، شد یه خون از جسدش جارک یضرب شالق قرار داد به حد
ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�مۡ  َٔ �َۡ� 

َ
ت را ین روایا یجانیو ت ]١٠١: [المائدة ﴾لُواْ َ�ۡن أ

ن یدر تمام ا، ر و در منثور ارجاع داده استیثکر ابن یتفس، یبه سنن دارم
دا یت پین روایاز ا یشاناصًال ن، ق و تتبع نمودمیث تحقین حدیمنابع درباره ا

جا وجود دارند و در دسترس اھل ن منابع در ھریه اکخدا را سپاس . ردمکن
، د بداندخواھ یمس کھر . ستندیپنھان نتب روافض کق ھستند و مانند یتحق

ق ید تحقیبا، اند دهف شیدروغ است چگونه تالھا  آن سه چھارم ¾ه ک یتبک
 ش روشن شود!؟؟ رایب امرن یتا ا. ندک

 را  آن یاو معن یشد ول سوالالله کاز عمر درباره مفھوم : دیگو یم یجانیت یآقا
الله را ک یاگر معن: ه گفتکرده است کر خود از عمر نقل یدر تفس یطبر. ندانست

و ابن ماجه در . بودند یم شام از آن من یه قصرھاکنیمن از ا رایم بھتر بود بدانست یم
ز را یچ سه، ج رمکاگر رسول ا: کند می تین روایسنن خود از عمر بن خطاب چن

ربا و ، اللهک: بود یم من بھتر رایھا بیا و ما فیاز دن، کرد می انیواضح و روشن ب
 )١(»خالفت

 : میگو یم
ح یتوض رایب، است خوانندگان رایردن موضوع بکس و مشتبه ین تدلیا .. .-۱

 یح خود از معدان بن ابیه امام مسلم در صحکآنچه را ، ن مطلبیشتر ایب
(روز جمعه عمر بن : ن استیچن آن وم نک یمنقل ، رده استکت یطلحه روا

 سرکحضرت ابوب و از ج رمکاز رسول اراد خطبه پرداخت و در آن یخطاب به ا
را  »كالله«مھمتر از  یزیمن بعد از خودم چ: بعد فرمود. ان آوردیسخن به م

 سوال ج رمکاز رسول ا »كالله«به اندازه  یزیچ چیدرباره ھ، مگذار یمن یباق

                                           
 . )۲۴۱-۲۴۲ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۴۰ت ص (یثم اھتد -١
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ه درباره کرده است کبر من خشم ن یزیچ چیدرباره ھ ج رسول الله. ام ردهکن

: نه من زد و فرمودیش را بر سکمبار یھا انگشت یاست حت ردهکخشم  »ةكالل«

ه در آخر سوره کف یه صیا آیآ ؟»النساء ةالصيف التي يف آخر سور ةال تكفيك آيأ«
ن باره یاگر من زنده بمانم در ا: د؟ حضرت فرمودنک یمنساء است تو را قانع ن

از آن خشنود  مسلمانانر یو غ مسلمانانه کرد کچنان قضاوت خواھم 
 . )١(باشند

گاھیه دلکمعلوم است  یث به روشنین حدیاز ا  یاز معن سحضرت عمر یل عدم آ

ر یاو و سا خواست یم ج رمکه رسول اکبل. ا قصور علم نبوده استیفقدان  »ةكالل«

ح یتصر »ةكالل«ن خاطر در مورد یبه ھم. نندکصحابه به استنباط از نصوص توجه 
دن به مفھوم یرس رایه بک آیه یبسو ییرا مبھم گذاشت و به راھنما مسالهنفرمود و 

ه یو آ» الخ .. .الصيف ةأال يكفيك آي«: تفا نمود ـ مثًال فرمودکاکرد  می تیفاک »ةكالل«

ُ ٱقُِل  �َۡسَتۡفُتونََك ﴿: ن استیف ایص � ٱُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ�  �َّ  یامام نوو ]١٧٦: [النساء ﴾ۡلَكَ�ٰلَةِ
ه چرا او (عمر کن بوده باشد یا، ج ردن رسول اللهکل خشم ین است دلکمم: دیفرما یم

 کرده و استخراج و استنباط را ترکال کنصوص ات یبه معن، گرانیبن خطاب) و د

ْوِ�  لرَُّسولِ ٱَولَۡو َردُّوهُ إَِ� ﴿: دیفرما یمرا خداوند یز. اند ردهک
ُ
ۡمرِ ٱ�َ�ٰٓ أ

َ
ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ۡ�

ِينَ ٱ  بهوتوجه نمودن به استنباط از اھم واجبات مطل ]٨٣: [النساء﴾ ِمۡنُهۡمۗ  ۥ�َۡستَ�بُِطونَهُ  �َّ
اگر . ام ھستندکو اح لیساار م کوچک یبخش یحه فقط جوابگویرا نصوص صریز. است

د رھا یل مستحدثه بایاز مسا یمیار عظیقضاوت در بخش بس، شود کاستنباط تر
 . )٢(شود

 »ميت«به آن  »ةكالل«ه کن باور بود یبر ا سرکمانند حضرت ابوب سحضرت عمر
الله مورد اتفاق کن مفھوم از یا. ه نه پدرش زنده باشد و نه فرزندانشکند یگو یم

ن اتفاق به ذات خود دال بر یا. ن باور بودیز بر ھمین یحضرت عل. است علماجمھور 
نفرموده  ج رمکمگر رسول ا، ن نباشدیچرا چن، ق حضرت عمر استینش عمیعلم و ب

                                           
 . )۱۶۱۷اللة برقم (کراث الیم یتاب الفرائض باب فکح مسلم یصح -١
 ۱۱ج ۸۲ھمان منبع ص -٢
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ـ خداوند حق را بر زبان عمر نھاده و او )١(»إن اهللا وضع احلق لسان عمر يقوله به«بود 
 . دیگو یمحق را 

از حضرت عمر بن خطاب  »ةكالل«رامون یر خود پانزده اثر پیدر تفس یطبر .. .-۲
 یجانیت ید اما آقایان گردیه بکث مسلم بود یحدھا  آن از یکی. رده استکنقل 

 سن قول عمرین آثار فقط ایان ھمه ایه از مکچنان گرفتار تعصب شده است 
را » قصور الروم ةمن أن يكون يل مثل جزي ىلأحب إ ةلئن أعلم الكالل« :ه فرمودک
ست در ین، رده استکنقل  یجانیه تک یا ز به گونهیث نیعبارت حد. دنیب یم

 یجانیت یآقا، است آور شگفتار یبس. »قصور الشام«آمده نه  »قصور الروم«ث یحد
ن اثر بر فرض یاست!؟ البته ا انصافن چه یا، کند می ز تصرفیدر نقل محض ن

الله را از قول ک یمعن خواست یم سه حضرت عمرکن است یفوقش ا، صحت آن
ن یا. ت باشدین باره موافق با حق و حقانیبداند تا قضاوت او در ا ج رمکرسول ا

ح یه صحکدن به آنچه یق او درباره فراگرفتن حق و رسیعمگر ولع و عالقه شانن
  .رد؟!یوھش قرار گکه مورد نکاست  یز بدیچ، زهین انگیا ایآ، باشد می، است

: دیگو یمه کرده است کت یه ابن ماجه در سنن خود از عمر رواکرا  یثیحد -۳

ل یبه دل. ث منقطع استین حدیا» الخ . . .ثالث لئن يكون رسول اهللا بينهن«

 یلبانارده است و کقات نمال سبا حضرت عمر یل ھمدانیه مره بن شراحکنیا
ل یث به دلیلذا آن حد. ف قرار داده استیضع را  آنف سنن ابن ماجه یدر ضع

 . )٢(دباش یمف بودن قابل استدالل نیضع
ن در را به یه اک ین صحابینخست: دیگو یم، انش ادامه دادهیبه ھذ یجانیت یآقا

بعد از وفات رسول ، قرآنه در برابر نص کاو بود . فه دوم استیخل، ردکباز  یتمام معن

 آنان رایب قرآنه کات کرا از مال ز القلوب ةمولفرد و سھم کخود عمل  رایبه  ج الله

 .»میندار یازیما به شما ن« )٣(»لنا فيكم ةال حاج«: و گفت. ردکحذف ، رده بودکفرض 

                                           
ح سنن ی) وصح۲۹۴۲ن العطاء رقم (یتدو یباب ف ءیتاب الخراج واإلمارات والفکداود ـ  یسنن اب -١

 . )۲۵۶۶داود ( یأب
 . ۲۱۹) ص۵۹۷اللة برقم (کتاب الفرائض باب الکف سنن ابن ماجه یضع -٢
 . )۲۸۰ت شدم ص (یھدا .. . ) و آنگاه۱۶۵ت ص (یثم اھتد -٣



 بلکه گمراه شدی     ٣٩٤

 : میگو یم
، رکاز جمله از ابوب. ر صحابه ثابت استیاز سا رایردن به کاجتھاد و عمل  .. .-۱

ن خصوص یدر ھم ج رمکو رسول ا. رهیو ابن مسعود و غ یعل، عثمان، عمر
او دو اجر دارد . ندکح قضاوت یم بر اساس اجتھاد صحکحا یوقت«: فرموده بود

(صحيح مسلم مع . )١(رسد یم یاجر به و یک، ح نباشدیو اگر اجتھادش صح

ن ھرگز یر مجتھدیسا یاجتھاد صحابه و حت )١٧١٦برقم  ةقضيباب األ الرشح
بر جھالت  یل روشنیه و دلشانن یرکن تفیست و چنیدر برابر نصوص نبوده و ن

. است یو نبو یقرآنو فھم نصوص  کدر بارهدر آنانه اجتھاد کبل، است یجانیت
است  قرآنشاھد نزول  یه صحابکرا یز. ل مستحدثه استیا درباره امور و مسای

گاھیمت تشرکو درباره ح او با  یامل دارد و صحبت طوالنک یع و اسباب نزول آ
، نیعالوه بر ا. )٢(عت را خوب بفھمدیه او شرکموجب شده است  ج رسول الله

ه کن بوده یلش ایدل یول اند ردهکز اجتھاد یاز صحابه بر خالف نصوص ن یبعض
از  بال فاصلهروشن شده  آنان رایه حق بک یو وقت اند دهینرس آناننصوص به 

 . اند ردهک یرویآن پ
 یه او به خوبکد عرض شود یبا سالبته در ارتباط با شخص حضرت عمر .. .-۲

گاه بود   مسلمانانه کنیل ایالقلوب را به دل ةمولف ج رمکه رسول اکواقف و آ
از خطر  یریو جلوگ شان یھا دلف بودند و به خاطر بدست آوردن یضع

ه ک یطرایدر ش یول. داد یمسھم ، متوقع بود آنانه از طرف ک یاحتمال
نداشت آنان را  تعرض به وآنت ییرویچ نیبودند و ھ یمقتدر و قو مسلمانان

ن اجتھاد او ید ایبدون ترد. داده شود آنانات به که مال زکوجود نداشت  یلیدل
ردند و بر حذف مولفه کاو موافقت  راین یو تمام صحابه با ا، مسالهن یبود در ا

، ن اجماعیا، دیترد یب. دیات در آن وقت اجماع منعقد گردکالقلوب از مصرف ز
ن بچه یاما ا. ن مقصود و ھدف نص بودیه عکنبود بل یقرآناجتھاد در برابر نص 

فھمد و نه از اجتھاد و  یم را  آننه مدلول ، ددان یمنص را  یه نه معنک یرافض
ه ک یخود را از صحاب، ستم عرض اندام نمودهیدر قرن ب، خبر داردط آن رایش

                                           
 . ۶۹۱۹تاب والسنة برقم کباب االعتصام بال یح بخاریصح -١
 . )۲۶۱دان ص (یم زیرکتور عبدالکـ دأصول الفقه  یز فیالوج -٢



 ٣٩٥  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

نصوص ، رده استک یرا سپر یعمر ینار رسول الله بزرگ شده و با وکدر 
گاه عالم، ده استیشن ج را تر و تازه از زبان رسول الله یثیو حد یقرآن تر  تر و آ

 را متھم به اجتھاد در برابر نص ج ل القدر رسول اللهیجل یصحاب، پنداشته
و  قرآن یھا هیتابش آکه از اول تا آخر کد دھ یمو به خود اجازه کند  می

ھا  آن ه ھمواره ازک یس و دروغیو تدل، بیفر، را طبق دجل یث نبویاحاد
 . است یآفت بزرگ یکن یا گمان یب، کند می استفاده

، رده بودکن اجتھاد یجنگ جمل و صف جریانز در یطالب ن یبن اب یحضرت عل -۳
د و او به مقصد و ھدفش ھم یشتن ھزارھا مسلمان انجامکه به ک یاجتھاد

ارائه ، موضعش در قتال باشد تاییدت و یه موجب تقوکرا  یچ نصید و ھینرس
و اجتھاد او بود و  راین قتال بر اساس یھمه ا، نشد کنداد و بدان متمس

صاحبش قابل  راین اجتھاد بیاگر ا. فق نبودندموا یز با ویت صحابه نیثرکا
 .ن نباشد؟!یپس اجتھاد عمر چرا چن، عفو و اغماض است

و او در ، عمر دارد یرایت از خود یاکه حک یگرید ی حادثه: دیگو یم یجانیت یآقا
 رایب، رده استکاو عمل  امررده و خالف کمخالفت  ج آن حادثه با حضرت رسول الله

رسول . ھمان حادثه بشارت دادن مردم به بھشت است آن وش آمده است یعمر پ
ه با صدق دل و ک یدیرا د یسکھر : را فرستاد و به او فرمودس رهیابو ھر جرمکا

ش اعالم رایبودنش را ب یبھشت یخوش خبر، دیگو یمرا  »ال اهللاإله إال «لمه کاخالص 
در راه عمر او را ، ندکمردم اعالم  راین بشارت را بیرون رفت تا ایره بیابو ھر. نک
ره پشت یه ابو ھرکزند  یم به او یلیو چنان سکند  می ن اعالم منعید و او را از انیب یم

گاهگردد  می بر ج رمکان نزد رسول ایره گریابو ھر: دافت یمن یزمسر ب  و او را از ماجرا آ
گاهگردد  می بر ج رمکرسول ا. کند می از عمر  ج رمکرسول ا. کند می و او را از ماجرا آ

ا رسول ی: دیرد؟ عمر پرسیجام گنا واز ت یتکن حریه چنکز باعث شد یچه چ: دپرس یم
عمر ، یآر: رم فرمودک؟ رسول ایرده بودک امر ین بشارتیاعالم چن رایشما او را ب !الله

 »ال اهللاإله إال «ه در آن صورت مردم به کم دھ یمرا من احتمال ین زکن نیچن: گفت
 . )١(ندنک یم کرا تر عمل، ردهکال کات

 

                                           
 . )۲۸۰-۲۸۱ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۶۵-۱۶۶ت ص (یثم اھتد -١



 بلکه گمراه شدی     ٣٩٦

 :  میگو یم
ر نموده و به صحت کث را ذین حدیا یجانین جناب تکدقت ، محترم ی خواننده -۱

ھستند  یمردان عادل یه رجال سند وکنینه به خاطر ا یآن اعتراف دارد ول
را متوجه  یبیث نقص و عین حدیا، ه به زعم باطل اوکنیه فقط به خاطر اکبل

 .!...اماکند  می عمر
به  سنش و فقه حضرت عمرین سند دال بر بیتر ث در واقع بزرگین حدیا .. .-۲

رون یه سخن حق ھمواره از زبان او بکت از آن دارد یاکو ح دیآ یمحساب 
ه کاست  ج رمکث در واقع مظھر و مصداق گفته رسول این حدیا. دیآ یم

 ببن عمر از عبدالله )١(»قول بهيلسان عمر  إن اهللا وضع احلق عىل«: فرمود

ت كأ� أتيت بقدح لنب فرش�ت منه يأر«: فرمود ج رمکه رسول اکت است یروا
 . »العلم: وتله يا رسول اهللا؟ قالأقالوا فما ، فض� عمر بن اخلطاب فأعطيت

پر  یظرف، در خواب: فرمود ج رمکرسول ا: دیگو یم بعبدالله بن عمر: ترجمه
صحابه . مانده را به عمر دادمیو باق دهیر نوشیمن از آن س، ر به من داده شدیاز ش

 . )٢(علم است: ست؟ فرمودیر آن چیتعب، ا رسول اللهی: ردندکعرض 
رده کنقل  یاست طوالن یثیه حدکرا س رهیث حضرت ابو ھرین حدیامام مسلم ھم
و ن خود را به من (ابینعل ج رمکرسول ا: ن آمده استیاز آن چن یاست و در بخش

 یدیوار دین دیه پشت اکس را کفش مرا بردار و ھر کن دو لنگ یا: ره) داد و فرمودیھر

. او را به بھشت بشارت بده، کند می با اخالص و صدق دل اعتراف »ال اهللاإله إال «و او به 
ھا چطور؟  فشکن یا: دیاز من پرس، عمر بود، ردمکقات مال یه با وک یسکن ینخست

را به من داده تا از طرف ھا  آن، ھستند ج رمکھا از آن رسول ا فشکن یا: ردمکعرض 

او ، دیرا بگو »ال اهللاإله إال « ی لمهکه با صدق و اخالص کس کھر : منکاو به مردم اعالم 
ه من پشت سر افتادم و به من کنه من زد یعمر چنان به س. را بشارت به بھشت بدھم

من دست  ه بهیبرگشتم و حالت گر ج رمکمن نزد رسول ا، رهیابا ھر یا، برگرد: گفت
ره؟ یتو را چه شده ابو ھر«: فرمود ج رمکرسول ا. عمر پشت سر من راه افتاد. داد

                                           
 . در مباحث گذشته آمده استاش  ث با ترجمهین حدیا -١
 . ده استیان گردیث در مباحث گذشته بین حدیمنبع ا -٢



 ٣٩٧  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

آن  او را از، یه شما به من داده بودک یتیمامورردم و کقات مالمن عمر را : ردمکعرض 
گاه ساختم . بر گرد: ه پشت سر افتادم و به من گفتکمن زد  ی نهیاو چنان به س. آ

؟ یردک یمن اقدایتو چن، یا زهیانگبر اساس چه : مر فرمودخطاب به ع ج رمکرسول ا
ت یھا فشکره را با یتو ابا ھر، تو بشود یفدا، امبر خدا پدر و مادرمیپ یا: عمر گفت

، دیرا از صدق دل و اخالص بگو »ال اهللاإله إال « ی لمهکس کھر : ندکه اعالم ک یرستادف

را یز، ن گونه اعالم نشودیا: گفت عمر، یآر: فرمود ج رمکاو اھل بھشت است؟ رسول ا
 کعمل را تر، ردهکال کلمه اتکه در آن صورت مردم به گفتن کم دھ یممن احتمال 

 . )١(»نندکبگذار تا عمل «: فرمود ج رمکرسول ا، نندکبگذار تا عمل آنان را . کنند می
ن نگران بود یاز بابت ا سه حضرت عمرکدارد  یم ث با صراحت لھجه اعالمین حدیا

 ین نگرانیا، نندک کال نموده و عمل را ترکن مطلب بدان اتیدن ایه مبادا مردم با شنک
قرار  ج رمکمورد موافقت رسول ا جعمر راین یا. ردکابالغ  ج رمکخود را به رسول ا

 امررد  سن اقدام حضرت عمریا: ندیگو یماز علما  یریثک وعدهاض یع یقاض. گرفت
ب خاطر ییره جز تطیرا منظور از فرستادن ابو ھریز. نبود یو اعتراض بر و جامبریپ

ن مطلب یتمان اکه ککرد  می رکف سلذا حضرت عمر. گر نبودید یزیچ مسلمانان
ن بشارت یمردم در بر دارد تا ا رایرا ب یشتریر بیشتر به صالح مردم است و خیب

، دگاه خود قرار دادید جریانرا در  ج رمکرسول ا سحضرت عمر یو وقت، شتاب زده
ره را زده یابو ھر، سه حضرت عمرکنیاما ا. )٢(ردکب یرا تصو یدگاه وید ج رسول الله

ن یزم یرو یداختن ونا و و ازارت یاذ، سھدف حضرت عمر گمان یب، ا او را ھول دادی
نه چون در یزدن بر س. رد موضع و موقف او بوده است، ه منظور فقطکنبوده است بل

، کند می دارد و شخص را زودتر متوجه خطا یشتریب ریردن تاثک یریبازداشتن و جلوگ
 . )٣(انجام گرفته است سن اقدام از طرف حضرت عمریلذا ا

عمر  یھا یریموضع گ«: دیگو یمادامه داده ، خود یبه دروغ پرداز یجانیت یآقا
ر یرا مانند سا یمعتقد نبوده و و ج ه او به عصمت رسول اللهکت از آن دارد یاکح

                                           
 . )۳۱مان شماره (یتاب االکح مسلم مع الشرح یصح -١
 . ۳۲۵-۳۲۶مسلم مع الشرح ص ح یصح -٢
 . )۳۲۵ح مسلم مع الشرح ص (یصح -٣



 بلکه گمراه شدی     ٣٩٨

. رده استکگمان ، کنند می و ھم درست عملشوند  می یب خطاکھم مرته ک ھا انسان
ه یمعصوم است و در بق قرآنغ یفقط در تبل ج ه رسول اللهکد اھل سنت یه دین زاویو ا

ر عمر است و استدالل کن تفیده ھمییزا، شود می دچار خطا ھا انسانر یموارد مانند سا
 . )١(رده استکح یامبر را تصحیپ رای یت متعدداجریانه عمر در کن است یاھل سنت ا

 : شود می ال عرضکن اشیدر پاسخ ا
. انت ندارندین و دیاز د یاثر که اندک یارانک تین خداوند بر جنایلعن و نفر -۱

مار خود را مبدا طعن بر رسول یب یھا دلنگر و  یسطح یھا عقله ک یآنان
ن خصوص به یرا در ا یو یکاران نزدیو س قرار داده و اعمال صحابه ج رمکا

رادھا و یه اکر شده بودم کتاب متذکدر آغاز . نددھ یمارائه  کسند و مدر عنوان
ه در پس کاست  یاش در واقع حجاب یفضرا  شانکین دروغ پرداز و ھم یطعن ا

را مورد طعن و  ج حضرت رسول الله یعنی، انسانن یبھتر، تواند میآن 
ن یتر یکه نزدکباشد  تواند مین یتر از ا بزرگ یقرار بدھند و چه طعن ییبجویع
 ج معتقد به عصمت رسول الله آنانه کنیر بر اینند داکرا متھم  یاران وی

ش باد) ی(پدر و مادرم فدا ج در حق رسول الله یارکن طعن آشیا ایآ. اند دهنبو
 ست؟ ین

ن یبن حس یعل: کند می تین روایچن یح خود از زھریدر صح یامام بخار -۲
در  ج رمکه رسول اکرده است کطالب نقل  یبن اب ین بن علیه حسکد یگو یم

ا شما دو نفر یآ: نزد او و فاطمه آمد و گفت یبدون اطالع قبلھا  شب از یکی
امبر یپ یا: ردمکدر جواب عرض : دیگو یمس ی؟ حضرت علخوانید مینماز ن

، میدار شویب، ھرگاه او بخواھد، میار خداوند ھستیما در اخت، خداوند یگرام
ش ما ین جواب از پیدن ایبا شن ج رمکرسول ا: دیگو یم یعل. میشو یمدار یب

را ھا  دست و به سبب تاسف رفت یمد ـ او یبگو یه سخنکنیف برد بدون ایتشر
 . )٢(تر است یگر جنجالید یاز ھر موجود انسان: و فرمود زد یمخود  یبر پاھا

و به خشم آوردن او  ج رمکدر برابر خواست رسول ا سین موضع حضرت علیا ایآ
فقط در  ج رمکه رسول اکن بوده است یمعتقد بر ا یه حضرت علکت از آن دارد یاکح

                                           
 . )۲۸۱ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۶۶ت ص (یثم اھتد -١
 . )۱۰۷۵أبواب التھجد برقم ( یح بخاریصح -٢



 ٣٩٩  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

و به شود  می ھا دچار اشتباه انسانر یه موارد مانند سایو در بق، معصوم است قرآنغ یتبل
ت یھدا یجانیت یتوجه نفرمود؟ آقا ج به خواست رسول الله ین خاطر حضرت علیھم

 .دارد؟! یشده!!! چه پاسخ
غ یرا تنھا در تبل ج رمکاھل سنت رسول ا یه علماکاست  یمدع یجانیت یآقا -۳

 یمن از آقا. نددان یمه امور او را معصوم نیند و در بقدان یممعصوم  قرآن
ه کند ک یماخذ و منبع را معرف یکاقل  ه حدکم خواھ یمن را یتنھا ا یجانیت

جه  و ازجا کن موضع اھل سنت را از یاو ا. ن گفته باشندیاھل سنت در آن چن
ه اھل کست یمتوجه ن یجانیت یه آقاکن است یآورده است؟ خنده آور ا یمنبع

ه از سنت ک اند ردهکبه اھل سنت  ین خاطر مسمیسنت خود را فقط به ا
 . نددھ یمرا ادامه حضرت  آن یو خط مشکنند  می تیرسول الله تبع

ه زنان در خانه دف کاز جھال مشھور است  ینزد بعض: دیگو یم یجانیت یآقا
 یباز ج نار رسول اللهکطان در یش، ف داشتیدر خانه تشر ج رمکرسول ا، ندزد یم

طان فرار یعمر بن خطاب وارد خانه شد ش ید وقتیدو یم سو آن ون سو یو به اکرد  می
و ھرگاه ت: خطاب به عمر گفت ج ردند و رسول اللهکر خود پنھان یرد و زنان دفھا را زک
ن یدر چن. ددھ یمر ییر خود را تغیس، ندیطان تو را در آن ببیو ش یبگذر یراھ از

ه کپنداشته و به خود اجازه دھد  رای ین ذیه عمر خود را در دکنیست ایغ نیدر یحالت
ه در کھمانطور، ندک یریموضع گ ج در برابر رسول الله ینید یحت یاسیدر امور س

 . )١(رده استک یریبه بھشت موضع گ مومنانبشارت دادن  جریان
ده نشده ین الفاظ دیث با ایحد یتب اھل سنت حتکدر تمام  یجانیت یآقا -۱

، شوند می افتیثرت کث اھل سنت در بازارھا به یتب حدکلله  الحمد و. است
ن یدرباره ا تواند میھر پژوھشگر . ستندیعه مدفون و محدود نیتب شکمانند 

ن یه اکمطمئن باشد ، ده نشدیتب دکن یاگر در ا. ندکق ین تحقیث دروغیحد
 .!!دیخواھد د یجانیت یف آقایتال یح المھتدیث را در صحیحد

گره  یولکند  می ز مطرحیحه را نیث صحیاحاد یبعض یجانیت یآقا، دیترد یب -۲
، را ملعبه قرار داده ج سنت رسول اللهه کنید جز اریپذ یماو ن یخواھ انصاف

به اھل  را  آن ورا به ما ارائه داده  یزد تا دروغیخواسته خود را با آن در آم

                                           
 . )۲۸۱-۲۸۲ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۶۶ت ص (یثم اھتد -١
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ان آن دو خلط یم یجانیت یه آقاکت را ینون دو رواکسنت نسبت دھد!؟ ا
ت اول یم ـ روانک یمنقل ، ده استیت اھل سنت نامیروا را  آن ورده کمبحث 

 : ن استیچن، رده استکح خود نقل یدر صح را  آن یه امام بخارک
ر در خانه من آمد و دو دختر از کابوب: دیفرما یم لشهیعا ینمومنالحضرت ام 

، سرودند یم، ه در جنگ بعاث سروده بودندکرا  انصاره ترانه معروف ک انصارله یقب
ا یآ: فرمود جرکابوب. نبودند یرسم ناون دو دختر ترانه خیا: دیگو یمشه یحضرت عا

: فرمود ج رمکرسول ا. د بودیروز ع، ؟ آن روزج رمکرسول ا ی طان در خانهیش یصدا
ث دوم را یحد )١(»است مسلماناند ما یوز عامردارد و  یدیھر قوم و ملت ع، رکابوب یا

 یکیدر  ج رمکرسول ا«: رده استکن نقل یچنس دهیدر سنن خود از بر یامام ترمذ
آمد و  ج به استقبال رسول الله یاه فامیموقع برگشتن دختر س، رفته بودھا  هاز غزو

 یدر جلو، ح و سالم برگرداندیرا صحاگر خداوند تو، ردمکخدا من نذر  امبریپ یا: گفت
دف  یعنی(. پس بزن، یردکاگر نذر : فرمود ج رمکرسول ا. خوانمتو دف زده و ترانه ب

ن اثنا یدر ھم، ردکآن دختر شروع به زدن دف . ندارد یضرورت، یردکبزن) و اگر نذر ن
وارد و در آخر عمر وارد  عثمانوارد خانه شد و بعد  یبعد عل، وارد خانه شد سرکابوب
به محض  یرد ولکن کن بزرگان دف زدن را تریدام از اکچ یآن دختر با ورود ھ. شد

گاه رسول آن . آن نشست یر مقعد خود انداخت و رویدف را ز. ه عمر وارد شدکنیا
ن دختر ید من نشسته بودم و اراسھ یم طان از تویش ھمانا، عمر یا: فرمود ج رمکا

وارد خانه  عثمانوارد خانه شد بعد  یعل، ر وارد خانه شدکابوب. مشغول دف زدن بود
 . )٢(او دف را انداخت، عمر یا یتو وارد شد یرد اما وقتکن کاو دف زدن را تر یشد ول

ث یجزو احاد، آن یو ھر دو. ر نشده استکذ یو گناھ ث جرمین دو حدیدر ا
نابالغ بودند  یاز لحاظ سن اند دهش عنوانث ین دو حدیه در اکدو دختر . ح ھستندیصح

ه کنبودند  یقیساز و موس، ھا  ن گونه ترانهیو طبعًا ا ندخواند یمد ترانه یو در روز ع
. نندک یکرا تحر یجنس یا زهینند و غرکار کآش را  ناپنھ، ت در آوردکخاموش را به حر

آن دو دختر . »وليستا بمغنيتني«د یفرما یمه ک لشهین مطلب از قول حضرت عایا

آن دو را به خاطر  سرکحضرت ابوب. واضح است مالاکنبودند ـ ھای  حرف ناوترانه خ
                                           

 . )۹۰۹ألھل اإلسالم رقم (ن یدید ـ باب سنة العیتاب العک یح بخاریصح -١
 . )۳۶۹۰ـ باب مناقب عمر بن خطاب رقم ( یسنن ترمذ -٢



 ٤٠١  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

ن عمل یه اکه داد یطان تشبیوھش و سرزنش قرار داد و دف را به آھنگ شکن مورد نیا
، رکابوب یا: فرمود ج اما رسول الله. دارد یم ر خدا بازکه قلب را از ذکاست  یباز ینوع
، نیدارد و ا یدی(ھر قوم و ملت ع: ان فرمودین بیز چنیر و علت را نینگآنان را  یجلو

 . )است مسلماناند ما یع
 ج رمکه اگر رسول اکرده بود کنذر  یاه فامیه دختر سکث دوم آمده بود یدر حد

اگر نذر : به او گفت ج رمکرسول ا، زند یم او دف، روزمندانه از جھاد بر گرددیسالم و پ
اجازه  یبه و وعده یفایا رایب ج رمکرسول ا. رین صورت خیر ایدف بزن و در غ یردک

داخل  سه عمرک یداخل شدند و وقت عثمانو  یعل، رکبعد ابوب. داده بود تا دف زند
 یجانیت رایه بکرا  یسخن ج رمکرسول ا. آن نشست یرا انداخته و رو دختر دف، شد

ا بعد از یعمر) آ ید اراسھ یم طان از تویش ھمانا(: ن بودیا آن وفرمود ، گران تمام شد
 وجود دارد؟  سحضرت عمر رایبھتر ب یشیستا، ج ش رسول اللهین ستایا

 اش یرو کبه ت، امور را در دست گرفت زمام یعمر وقت: دیگو یم یجانیت یآقا
در  یجانیت. ردکو حرام خدا و رسول را حالل ، حالل خدا و رسول را حرام، اضافه نمود

م متعه حج و متعه یو تحر، ذ طالق ثالثیمانند تنف: دیگو یمن مطلب یه ایحاش
 . )١(النساء

 : میگو یم

رده کمتعه حج و متعه النساء را حرام  سه عمرکال کن اشیرامون پاسخ ایپ -۱
به  یازین، دیان گردیدر مباحث گذشته ب یمفصل و مبسوط سخنان. است
 . ستینھا  آن اعاده

در : ن استیچنس ت از حضرت ابن عباسیروا، ذ طالق و ثالثیدرباره تنف -۲
طالق  سر و دو سال از دوران خالفت حضرت عمرکابوب، ج دوران رسول الله

 یستیه باک یا در معامله، مردم: گفت سعمر. شد یمطالق محسوب  یک، ثالث
اش ما ک، دادند شاناز خود شتاب ن، کردند می در آن با صبر و حوصله رفتار

 . )٢(ردکذ یتنف را  آنجه عمر یدر نت، میردک یمخواست مردم را امضاء 

                                           
 . )۲۸۲ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۶۷ت ص (یثم اھتد -١
 . )۱۴۷۲تاب الطالق رقم (ک یح مسلم به شرح نوویصح -٢
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ا با یمجلس  یکه اگر شخص ھمسرش را (در کت از آن دارد یاکور حکث مذیحد
ن بود تا دوران خالفت یھم مساله. شود می طالق واقع یک، طالق بدھد سهلفظ)  یک
 یوقت یولکرد  می ن فتوا عملیز در دو سال اول خالفت خود به ھمیو او ن سعمر

قرار  یا ملعبه را  آنبه خرج داده  یطالق تھاون و سست امردر  آنانه کرد کمشاھده 
 سهرد و کرا اعمال  یشترین ملعبه تشدد بیاز ا یریب و جلوگیبه منظور تاد، دادند

فقه و ، گر دانششانر فتوا نیین تغیا. لفظ را مغلظه قرار داد یکمجلس با  یکطالق در 
 آنانز از جمله ینس یه حضرت علکثر صحابه کا. است یل اجتھادینش او در مسایب

را او یز، ستیعت نبود و نیل حرام شرین تحلیا. ردندکموافقت  یدر آن زمان با و، بود
را  ج رد و او منظور رسول اللهکم را مرتبط به علتش که حکرد بلکم را منسوخ نکح

ت و مردم مسئول یاو رھبر و در برابر رع، نیعالوه بر اکرد  می کو در دانست یمبھتر 
ه مصالح مردم کواجب و الزم بود  یه داشت بر وک یمیت عظیبود و با توجه به مسئول

ل متعدد ثابت شده یگام بر دارد و به دال آنانت نموده و در جھت حفظ مصالح یرا رعا
گاه یکیه او کاست  ن ین بوده است و ایدر امور د آنانن یتر از بزرگان صحابه و عالم و آ

رده کن فتوا خطا یه او در اکنیو به فرض اباشد  می یح و درستیاجتھاد صح، اجتھاد او
ه گناه کنینه ا یاجتھاد یو خطاشود  می محسوب یاجتھاد یاو خطا یخطا، است
رامت او اعتراف کت و نخبگان و خبرگان صحابه به فضل و اس ره واجب اجکبل، ندارد

ون و آرامش از زبان عمر که سکنیا: رده استکت یروا یاز حضرت عل یشعب. ردندک
ما  ی ھمهعمر از «: فرمود یمس ابن مسعود. )١(ستیما مستبعد ن رایب، دیسخن گو

 ما بھتر ی ھمهاش افزون بود و خدا را از  ینینش دیو ب دانست یمشتر یتاب خدا را بک
ر اھل ارض در یترازو و عمل سا ی فهک یکاگر علم عمر در : فرمود یمو . )٢(شناخت یم
به گمان : فرمود یمد ـ و یچرب یم علم عمر بر تمام علوم، شد یمگر آن گذاشته یفه دک

) و یثمیھ ۷۲ص ۹د جیالزوا(نه دھم) علم رفته است (مجمع  ۹/۱۰من با رفتن عمر 

وهو  ىسد بن موسأوهذا رجال الصحيح غري ، سانيد ورجالأه الطرباين بروا«: دیگو یم

، دینیبب، نندکدا یاختالف نظر پ یھرگاه مردم درباره موضوع: دیگو یممجاھد  »ةثق

                                           
 . ۳۴۹ص  ۱الفضائل ألحمد ج -١
 . )۷۲و ۸۲ص( ۹ج یثمیمجمع الزوائد للھ -٢



 ٤٠٣  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

زان یعمر م«: دیگو یم یالنھد عثمان ابو. )١(دینکار یاخت را  آنست؟ یموضع عمر چ
 . )٢(». گفت یمن و چنان نیچن، بود

ت را درباره یدگاه اھل بیل قانع نباشد ناچارم دین دالیبه ا یجانیت ین است آقاکمم
ان در یعیش یوص، طالب یبن اب یحضرت عل. نمکعه نقل یتب خود شکحضرت عمر از 

 ودهللا بالد فالن فقد قوم األ«: دیگو یم سومت حضرت عمرکف از زمان حیمقام تعر

ي الثوب قليل العيب أصاب خريها وسبق ذهب نق، ةقام السنأو ةالعمد خلف الفتن وداو

الهيتدي فيها الضال  ةرحل وتركهم يف طرق متشعب، قاه بحقهنأواهللا طاعته  إىل أد، رشها

رضب الدين  ىتقام حتقام واسأيضاً ووليهم وال فأوقال عنه . )٣(مهتديـوال يستيقن ال

 . )٤(»بجزانه
را  یجکت دھد و نگاه دارد او کفالن (عمر بن خطاب) را بر یشھرھاخدا : ترجمه

د) و سنت روانن اسالم گیرا به د یی(مردم شھرھا. ردکرا معالجه  یماریرد و بکت راس
جامه  کرخ نداد) پا یا پشت سر انداخت (در زمان او فتنه ھا را یارکتباھ. را برپا داشت

 امرش گرفت (تا بود یشر آن پ و ازافت یخالفت را در ییویکا رفت به نیب از دنیم عکو 
او  ینافرمان و ازافت) طاعت خدا را به جا آورد یه نرا  آنخالفت منظم بود و اختالل در 

گوناگون  یر راھھاه مردم را دک یا رفت در حالیاز دن. رد و حقش را ادا نمودکز یپرھ
 . ماند یمن و باور نیقیافته بر یابد و راه ی ینم راهھا  آن ه گمراه دریکانداخت به طور

 یه حضرت علکد سینو یم »الغارات«تاب کدر  یم الثقفیعه) ابراھیامام قوم (ش

 )٥(»ةميمون النقي ةكان مريض السريو مرألعمر ا توىلو«: ستود یم نیت عمر را چنیوال
و . خصلت بود کرت و مباریس یکن یاو مرد. ومت را در دست گرفتک(عمر زمام ح

 یعل، ردک ینظر خواھ یاز علھا  رومی ردن باکه عمر درباره رفتن و جھاد ک یوقت

ال تكن للمسلمني ، خصك فتنكببنفسك فتلقهم بش وهذا العد إنك متى تسري إىل«: فرمود

                                           
 . ۳۶۴ص ۱ل ألحمد جالفضائ -١
 . ۳۵۹ص  ۱الفضائل ألحمد ج  -٢
 . نیتبة األفکم. ۵۰۹ص ۲نھج البالغة ج -٣
 . ۷۹۴ص ۴نھج البالغة ج -٤
 . إلی أصحابه) ی) (رسالة عل۳۰۷ص( ۱ج یالغارات للثقف -٥
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واحفز فابعث إليهم رجالً جمرياً ، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، بالدهم قىصأدون  ةكانف

تكن األخر كنت رداء  نإو، فإن أظهرك اهللا فذاك ما حتب، حةكعه أهل البالء والنصي

 . )١(»للمسلمني للناس ومثابة
و در  یه شوروانانش) یرکصر روم و لشین دشمن (قیا یتو خود اگر بسو: ترجمه

دور دست و  یشھرھا مسلمانان رایب ی(زد و خورد) مغلوب گرد شانیقات با امال
از فتنه و فساد)  یریجلوگ رایه (بکست ین یبعد از تو مرجع ماند یمن ین پناھیمرزنش

 ی) و به جاینجا بمانیه تو در اکن است یپس (مصلحت در ا، ندیبه آنجا مراجعه نما
ن که رواناو  یو به ھمراھ یبفرستھا  رومی یبسو یریده و دلیخود مرد جنگ د

اگر . رندیرا بپذ اندرز وجنگ داشته و پند  یتحمل سخت ناوه تاب و تکرا  یسانک
 یگریو اگر واقعه د یل داریه مکاست  یزین ھمان چیا، دیخداوند او را غالب گردان

 رده به جنگکد قوا یتجد یتوان می(. بود یخواھ مسلماناناور و پناه یش آمد تو یپ
 . )یبفرستھا  رومی

 صوهلا)أو ةصل الشيعأ(تاب کاشف الغطا در کمحمد آل ، انیعیگر شیو امام د

در نشر  بر و عمرکابوب، فهیه دو خلکرد کطالب اذعان  یبن اب یعل یوقت: دیگو یم
و تالش را به  یت سعینھا، دن فتوحاتیز سپاه اسالم و گسترانیتجھ، دیتوح ی لمهک

آماده  یصلح و آشت رایرد و بکعت یب، ردند و ستم روا نداشتندکض نیتبع، خرج دادند
 . )٢(لثوم را به عقد عمر درآوردکالام ، دخترش ین خاطر علیو به ھم، شد

 سیعل، یه بر اساس اعتراف اربلکابد بلی ینم ن حد خاتمهینجا و ایه فقط به ایقض
ن یا )٧٨ص ٦ربيل جلأل  ةكشف الغم( ردک یممس »عمر«از فرزندان خود را به اسم  یکی

عمر ، فه دومینسبت به خلس یه حضرت علکبود  یاحترام .به خاطر محبت ینام گذار
ه کنیدرباره ا ماند یم کش یجا یاحد راین بیا بعد از ایآ، ل بودیقاس بن خطاب

 .زبان و قلب عمر قرار داده است؟! حق را در، خداوند
 

                                           
 . إلی أصحابه) ی) (رسالة عل۳۰۷ص( ۱ج یالغارات للثقف -١
 . )۳۴۶ص( ۵لثوم جکج أم یاح باب تزوکتاب النک یافکفروع  -٢



 ٤٠٥  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

 »داده است یه خود گواهیه عمر علکنیر بر ایدا یجانیت یبر ادعا ینقد«
ن یح خود در باب مناقب عمر بن خطاب چنیدر صح یبخار: دیگو یم یجانیت یآقا

ابن ، کرد می دًا احساس درد و المیشد، عمر مورد ضربت قرار گرفت یوقت: کند می نقل
تو در ، ینمومنالریام یا: گفت یو خطاب به وکرد  می ه به صبریرا توص یه وکعباس 

 یدر حال یجدا شد یو بعد از و یردکرفتار  یبا و یکن، یبود ج صحبت رسول الله
با  یو به خوب یبود سرکت ابوبیبعد در صحبت و مع. بود یشما خرسند و راض و ازه اک
بعد تو با مردم . بود یشما راض و ازه ایکدر حال یو بعد از او جدا شد یردکرفتار  یو

ت یاز تو رضا آنانه ک یشو یمجدا  آناناز  یو در حال یردکو رفتار یکو با مردم ن یبود
ه کبود  یمنت، او یخشنودت و یو جلب رضا ج رمکت با رسول ایمع: عمر گفت. دارند

ز منت و احسان ین شانیت ایر و جلب رضاکصحبت با ابوب. خداوند بر من نھاده است
 ینک یمه تو در من مشاھده ک یصبر یالبته آنچه از ب. بر من شده استه کاست  یالھ

را در ھا  آن داشتم ھمه یم ن طالیزم ی اگر من به اندازه. اران تو استی ه تو ویاز ناح
ن یخ ایتار، نیعالوه بر ا، دیگو یم یجانیت. مداد یمه یفد یبرابر نجات از عذاب الھ

ه ک یتا مدت، بودن یم یقوچ اھل یکاش من ک یا«: او را به ثبت رسانده است ی گفته
، کردند می مرا ذبح شان نھمانادوستان و م رایو بعد بکردند  می ند مرا فربهخواست یم
کردند  می خوردند و به صورت مدفوع خارج یم وکردند  می کخش، کردند می بابک
 . )١(بودم ینم اش بشرک یاو

 :  میگو یم
خداوند  و ازاد خوف ایدو ازگفته حضرت عمر در ھنگام وفات دال بر شدت  گمان یب

ه از شداد بن کنیل ایبه دل. او به پروردگار دارد ایمانت از قوت یاکن حیمتعال است و ا
سوگند به عظمت و : دیفرما یمخداوند : فرمود ج رمکه رسول اکت است یاوس روا

ا از یاگر او در دن. شوند نمی جا جمع یکمن  ی ل خودم دو امن و دو خوف در بندهجال
دچار ، منک یمه تمام بندگانم را حشر کامت یاو را روز ق، عذاب من خود را مامون بداند

ه بندگانم را حشر ک یروز، بترسدا از من یاگر او در دن. ردکخوف و وحشت خواھم 
) یجانیور (مستدل تکث مذین حدیعالوه بر ا. )٢(را در امان خواھم داشت یم ونک یم

                                           
 . )۱۸۰-۱۸۱ت شدم (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۱ت ص (یثم اھتد -١
 ۲حه جی) نگاه سلسله صح۱۵۷ص( ک) و الزھد البن المبار۹۸ص( ۶م جینع یاء ألبیة األولیحل -٢

 . )۷۴۲شماره (



 بلکه گمراه شدی     ٤٠٦

 یدر حال ج ه رسول اللهکن مطلب است یا یدومو کند  می را ثابت سبودن عمر یصحاب
 سلذا خوف عمر. بوده است یخشنود و راض سه از عمر بن خطابکا رفته است یاز دن

نبود  مسلمانان و ازقاتل ا، نیاعالوه بر. او است یرت و شدت تقواثک یشاناز خداوند ن
. او رایاعزاز و افتخار است ب ین خودش نوعیمجوس و آتش پرست بود و ا یه فردکبل

ن ی(بھتر: کند می تین روایچن ج از رسول الله کح خود از عوف بن مالیمسلم در صح
ز با شما ین و آناند یدوست دارآنان را  ه شماکھستند  یسانکامامان و رھبران شما 

ن ید و بدترینک یمدعا  آنان رایو شما بکنند  می شما دعا رایب آنان، ندورز یممحبت 
آنان  و شماکنند  می نیه در حق شما لعن و نفرکھستند  یسانکامامان و رھبران شما 

 . )١(دینک یمن ینفررا 
و داشتند  یم ه مردم او را دوستکبود  یانصاففه عادل و با یروا و خل فرمان سعمر

رده و در کرا نقل  یث مفصلیمون حدیاز عمرو بن م یامام بخار. او خشنود بودند از
م ـ یما ھمراه او رفت، دیاش حمل گرد خانه یاو به سو: ن آمده استین چناز آ یبخش

 یالکاش. ندگفت یمھا  یبعض. گرفتار نشده بودند یبتین مصیقبل از آن روز مردم به چن
آن  و ازا. شربت آورده شد یمقدار، فتدیب یند احتمال دارد اتفاقگفت یمھا  یبعض، ندارد

از ، دیاز آن نوش. دیم او گردیر تقدیش یمقدار. رون آمدندیمش بکھا از ش شربت. دینوش
 یماندن یعنیه او درگذشته است کردند کآنگاه مردم اذعان . رون آمدندیب )٢(مشکش
: آمد و گفت جوانیمرد . را ستودند یمردم آمدند و و. میما وارد خانه شد. ستین

 ج تو با رسول الله یبشارت خداوند به خاطر ھمراھ. ینمومنالریام یخوشا به حال تو ا
و با  یشده بود و بعد تو زمام امور را در دست گرفت یاز اسالم سپر یروزگار، بر تو باد

 . )۳۴۹۷ ةالبيع ةباب قص، ةل الصحابئكتاب فضا، بخاريالصحيح (. یردکعدالت رفتار 

ه یکمل یاب. او را ستوده است، یبعد از وفات و، سیخود حضرت عل، نیعالوه بر ا
مردم او ، تخت گذاشته شد؟ یرو سعمر«: فرمود یمه کدم یاز ابن عباس شن، دیگو یم

و من (ابن ، ه جسد او حمل گرددکنیقبل از ا، بر او دعا و درود گفتند، ردندکرا احاطه 
 یه من گذاشت وقتشان یدست را رو یشخص یناگھان. ان مردم بودمیز در میعباس) ن

بعد : رده گفتکترحم ، در حق عمر. طالب است یبن اب یه او علکدم ید، متوجه شدم

                                           
 . )۱۸۵۵ار األمة وشرارھم شماره (یتاب اإلمارات ـ باب خکح مسلم یصح -١
 . ه ضرب خورده بود و پاره شده بودک ییاز ھمان جا -٢



 ٤٠٧  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

ه من دوست داشته باشم با ک یپشت سر نگذاشت، س را بھتر از خودتکچ یاز خودت ھ
 . قات خدا بروممالد عمل او به مانن یعمل

من . ردکقت ھمراه خواھد یه خداوند تو را با دو رفکن داشتم یقیسوگند به الله من 
من و ، میر و عمر رفتکمن و ابوب«: فرمود یمه کام  دهیشن ج رمکثرت از رسول اکبه 
 . )١(»میر و عمر وارد شدکمن و ابوب، میرون رفتیر و عمر بکابوب

در مبحث ، نندهکجواب قانع ، اند دهش عنوانن مبحث یه در اک ییرادھایه ایبق
 . مراجعه شود، ده استیان گردیه خودش) بیر علکابوب ی(گواھ

 یکگفتگو با « عنوانتحت ، درباره عمر بن خطاب یجانیت یدگاه آقایبر د ینقد
 »عالم

عمر : نوشته بود نیردم و در آن چنکرا باز  یح بخاریصح: دیگو یم یجانیت یآقا
عمر  یوقت. س در آنجا بودیاسماء دختر عم. حفصه داخل شد ی بن خطاب به خانه

سامء بنت أ«: ست؟ حفصه گفتکین یا: گفت، س افتادینگاھش به اسماء بنت عم

ا به یه از راه درکھمان اسماء  یعنیـ ( ییایھمان در، یھمان حبش: عمر گفت. »عميس
ما قبل از شما ھجرت : عمر گفت، »یآر«: رده است) اسماء گفتکحبشه ھجرت 

رد و کاسماء خشم . میدار یشتریما از شما حق ب، ج لذا نسبت به رسول الله، میا ردهک
گرسنگان شما . دیھمراه بود جامبریشما با پ. ستین نیھرگز چن، به خدا سوگند: گفت

 یزندگ یار دورین بسیو ما در سرزم، ندشد یم ییو جاھالن شما راھنما، شد یماطعام 
به خاطر الله و ھا  ین گرفتاریار حبشه و ھمه ایمطلوب در د نا ینیسرزم، میردک یم

. دمینوش یم خوردم و یم اد رسول اللهیه من با ک، رسول الله بوده است و سوگند به الله
به رسول  را  جریانن یم ـ ایا دشمنان قرار گرفته و ازارت یار ھجرت) مورد اذیو ما (در د

در خانه  ج رمکرسول ا یوقت. ردکگزارش خواھم  یاستکم و ک کبدون اند ج الله
. دیگو یمن و چنان یعمر بن خطاب چن، امبر خدایای پ: اسماء گفت، ف آوردیتشر

رسول . ن و چنان گفتمیچن: ؟ اسماء گفتیتو در جواب چه گفت: فرمود ج رمکرسول ا
عمر استحقاق  یعنیست (یشتر نیحق او نسبت به من از حق شما ب: فرمود ج رمکا
ردند و شما کبار ھجرت  یکنسبت به من از شما ندارد) او و ھمراھانش  یشتریب

                                           
 . )۳۴۸۲ـ باب مناقب عمر برقم ( الصحابةتاب فضائل کـ  یح البخاریصح -١



 بلکه گمراه شدی     ٤٠٨

. دیا ردهکد) دو بار ھجرت یا ردهکرت به حبشه ھج یشتکه با ک یسانکنه (یصاحبان سف
به حبشه ھجرت  یشتکله یه بوسک یسانکر یو سا یاشعر یابوموس: دیگو یماسماء 

در  یزیچ چیھ. کردند می سوالث از من یآمده درباره حدھمواره نزد من ، رده بودندک
: دیگو یم یجانیت یآقا. نبود یه مسرت و خوشحالیث ماین حدیش از ایب آنان رایا بیدن
داشت و  کر شکابوب بارهه درکبود  یسانکن یاز نخست ج رمکرسول ا یوقت: من گفتم«
 ید؟ و وقتنک یمنده چه یدر آه او ک دانست یمن ج را رسول اللهیز، نداد یاو گواھ رایب

رد کس اعتراف نیبه برتر بودن عمر بن خطاب در برابر اسماء بنت عم ج رمکرسول ا
ه کپس من حق به جانب ھستم ، دانست یمه اسماء را در برابر عمر برتر و افضل کبل
ت برسم و واضح و یق نموده و به واقعیه تحقکنیرا برتر ندانم تا ا یسکباشم و  کاکش

ر و عمر وارد کلت ابوبیه درباره فضک یثیث با تمام احادین دو حدیه اکروشن است 
ن دو یرا ایز. کنند می یل وارده را نفیاند ـ و ھمه آن فضا متعارض و متضاد، اند دهش

 . )١(نیل دروغیتر ھستند تا فضا یکنزد یت عقالنیث با واقعیحد
 :  میگو یم
و کند  می رکچگونه ف یجانیت یه آقاکست یمن روشن ن رایب، به خدا سوگند -۱

د؟! دان یم سعمر رایث را سبب طعن بین حدیچه لحاظ ا و ازد سینو یمچه 
لت اھل یدرباره فض، ج رمکه رسول اکن است یا، ثین حدیدر ا امرت ینھا
ه نخست به حبشه و کبودند  یسانکنه یاھل سف. نه سخن گفته استیسف

ه کبه خاطر دو ھجرت  ج رمکرسول ا. ردندکنه منوره ھجرت یسپس به مد
ه کدفعه (از م یکه کاران یدر برابر آن عده از اصحاب و ، انجام داده بودند آنان

ل اصحاب یتفض. ل شدیقا شاندر حق یتفضل، رده بودندکنه) ھجرت یبه مد
 . ه فقط از جھت ھجرت بودکاالطالق نبود بل ینه علیسف

به افضل بودن عمر در برابر  ج ه رسول اللهک یجانیت یگفته آقان یدرباره ا -۲
ه اسماء را در برابر عمر برتر و افضل کس اعتراف نفرمود بلیاسماء بنت عم

ت از جھل یاکث حین گونه برداشت از حدیه اکد عرض شود یبا، ردک یمعرف
او (عمر بن : در جواب اسماء فرمود ج را رسول اللهیز. دارد یجانیب تکمر

نسبت به من استحقاق ، اند ردهکدفعه ھجرت  یکه کخطاب) و اصحابش 

                                           
 . )۲۱۱-۲۱۳ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۲۹ت ص (یثم اھتد -١



 ٤٠٩  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

مسلمًا . دیا ردهکنه دو بار ھجرت یاز شما ندارند و شما صاحبان سف یشتریب
بار ھجرت  یکه کر اصحاب خود یعمر بن خطاب را ھمراه با سا ج رمکرسول ا

از  یسانکه یلکن رایبناب. ردکر نکرد و تنھا عمر را ذک عنوان، رده بودندک
 یطبق برداشت آقا، اند ردهکنه ھجرت یبار به مد یکه ک ج اصحاب رسول الله

م ین تعمید اینه بھترند و بدون تردیا اصحاب سفیس یاز اسماء بنت عم یجانیت
 زیرده بود نکنه ھجرت یبار به مد یکه کطالب  یبن اب یشامل عل، و شمول

ه جمھور کث ھمان است ین حدیز اح ایاما برداشت و قرائت صح، شود می
ه کبل، ستیاالطالق ن یل علین تفضیه اکنیا یعنی، مذاھب از آن دارند یعلما

 . فقط از لحاظ ھجرت است
ث متضاد و متعارض با تمام ین حدیه اک(روشن است : دیگو یم یجانیت یآقا .. .-۳

عتًا یطب، ی) آراند دهلت عمر بن خطاب وارد شیه در باب فضکاست  یثیاحاد
لت عمر باطل یث وارده در فضین نباشد و چرا احادیچرا چن، ن باشدید چنیبا

ج یرا تخرھا  آن ث خودیل حدیتحل ی ارخانهکدر  یجانیت یرا آقایز، ندنباش
 رده است!!؟ ک

عه یه شکنیر بر ایداکنند  می ما ادعا یاز علما یه بعضکآنچه : دیگو یم یجانیت یآقا
ھا  آن مجد و عظمت، ه غروریه عمر در جنگ قادسکھمان اھل فارس مجوس ھستند 

ان او را یعین خاطر شیده است و به ھمیمال کرا به خاھا  آن ی سته و پوزهکرا ش
ن پاسخ ین جاھالن چنیمن به ا، ست و صحت نداردبن، نددان یممبغوض و ناپسند 

عه یه شکندارد بل ھا فارسبه  یاختصاص ج ت رسول اللهیعه بودن اھل بیه شکام  داده
ھمان ، وجود دارد، عرب ھستند، ن بالدیا یه ھمه اھالکلبنان ، هیسور، حجاز، در عراق

ز فارس ینھا  آن یه اھالک ییقایآفر یشورھاکر یستان و ساکپا، ه در ھندوستانکگونه 
ل یدل، بودند یم و فارس زبان یرانیت تنھا ایان اھل بیعیاگر ش. ستند وجود داردین

ه کامام ھستند  دوازدهمعتقد به امامت  ھا فارس یم بود ولکمعقول و مح یلیان دلیآقا
اگر . باشند می ج ه خاندان رسول اللهکاند  ھاشم یبن و ازش یاز قر، از عرب آنان یھمگ

ند یگو یمھا  یه بعضک آنطور، کردند می اعراب نفرت و ازبودند  یم متعصب ھا فارس
گاه و منزلت یو جا، بود ینژاد فارس و ازرا ایز. ندداد یمرا امام خود قرار  یسلمان فارس

گر تمام اھل ید یاز طرف. رفته شده استینواخت پذ یکبطور  یعه و سنیدگاه شید و ازا
، یبخار، یترمذ، یینسا، فهیابوحن، نژادھا مانند یسنت و جماعت به امامت فارس
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 را  آناناعتقاد دارند و امامت ، رھمیو غ یفاراب، نایابن س، یغزال، یراز، ابن ماجه، مسلم
 مجد و عظمت، عمر بن خطاب غرور، هکنینژاد بخاطر ا یان فارسیعیاگر ش. اند رفتهیپذ

مخالف ھستند و او را  یبا و، ده استیمال کبه خارا   آنان ده و پوزهیوبکدر ھم را   آنان
ر فارس را در حق عمر بن یو غ ان عربیعین شیآنگاه مخالفت و نفر، کنند می نینفر

ل است و مخالف و یمحض و بالد دل ین دعوایم؟ لذا اینک یمه یخطاب چگونه توج
ه او در دور نگاه کبود  یان عرب و عجم با عمر بن خطاب به خاطر نقشیعین شینفر

ه ردک یدن به خالفت بازیطالب از رس یبن اب یعل، اءید اوصیس، ینمومنالریداشتن ام
ن امت یا یدگیھم پاش و ازحالل ناواضطراب ، فتنه ی نهیه زمک یخاطر عواملبود و به 

تا ، رده شوندکظاھر  ھا تیواقعبرداشته شوند و ھا  هه پردکاست  یافکو . را فراھم نمود
 . )١(زدیبه پرھ یو و ازند کاو را رھا ، یبا و یحق بدون سابقه عداوت و دشمن ییاوجھر

 : میگو یم
ن یاو نخست. ظاھر شد یھودین بار رفض توسط عبدالله بن سبا ینخست رایب -۱

. بنا نھاد، ج رمکطالب را بعد از رسول ا یبن اب یه بدعت امامت علکبود  یسک
. ر آن شوندکند منتوان میو ن. قت اعتراف دارندین حقیبه ا یتمام روافض اثناعشر

 )٢(تاب خودکدر  ینوبخت یان جناب حسن بن موسیعیلم شکامام و مت
، ه عبدالله بن سباکن باورند یطالب بر ا یبن اب یاران علیاز  یگروھ«: دسینو یم
برقرار  یمان دوستیمواالت و پ ÷یبود و بعد از مسلمان شدن با عل یھودی

ن ینًا ھمیع یبعد از وفات حضرت موس، ھود بودین یه بر دک ینمود و در زمان
وشع بن ی بارهدر، گفت یم یدرباره حضرت عل ج ه بعد از رسول اللهکمطلب را 

 یبن اب یده واجب بودن امامت علیه عقکبود  یسکن یاو نخست. نون گفته بود
بن  یدشمنان عل و ازرواج داد  را  آن ورد کر یرا تشھ ج طالب بعد از رسول الله

ن خاطر یرد و به ھمک مالن او را بر یطالب اظھار برائت نمود و مخالف یاب
 . )٣(»ت استیھودیه اصل رفض بر گرفته از ک: ندیگو یمعه ین شیمخالف

ست و کرا ش ھا فارسسپاه خود غرور  ی لهیه عمر بن خطاب به وسکنیل ایدلو به 
سه یله و دسیح رایمدند و بابر یودر صدد انتقام از آنان، ردکتصرف آنان را  شورک

                                           
 . )۲۱۶-۲۱۷ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۳۲-۱۳۳ت ص (یثم اھتد -١
 . عةیفرق الش -٢
 . )۲۲ص(عة یفرق الش -٣
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ه قدرت و ک، ن مقطعیدر ا آنان رایوه بین شیتر ردند و مناسبکه اسالم اتفاق یعل
ه نزد کمتوسل شوند  یا ه به حربهکن بود یا، داده بودند ت خود را از دستکشو

ه اھل کوه عبدالله بن سبا را یجز ش یا وهیچ تز و شیھ. قداست داشته باشد مسلمانان
، ردن خداوند عزوجل قرار داده بودکمطعون  رایب کیرا مستمس ج ت رسول اللهیب
(تز محبت با  یھودیجه دشمنان عمر بن خطاب به ھمان تز ابن سبا ینتدر . افتندین

دن انحرافات خود یپخش و گستران رایب را  آن و) متوسل شدند ج ت رسول اللهیاھل ب
ه ک آنطورو ظھور رفض  نشاتن بود مبدا یا، یآر. بھانه قرار دادند مسلمانانان یدر م
 . اعتراف دارند آنانخود 
ه کست بلین ھا فارسع تنھا منحصر در یه تشک یجانیت یآقا یادعان بود یا، یآر -۲

را یز، ر دھدییرا تغ امرت یواقع تواند مین، ز وجود داردیر عرب نیدر عرب و غ
ع یان رفض و تشکیت و یماھ، شود ید بحث و بررسیرامون آن بایه پکآنچه 

ن یاه کن مطلب یھستند و ا ھا فارس، آن یاصل منشاه کردم کاست و ثابت 
را یز، است یسنت جریان یک، رده استکت رایر عرب سیدر عرب و غ یماریب

از  یه گروھکنیرده مگر اکار نکا شروع به ین دنیدر ا یتکو حر یچ دعوتیھ
چ وجه ین به ھین جمع نشده باشند و اآ گرد، شه خاص آناندیبا  مومنان

سم در یسکمار جریانده و یه اکد یدان یممگر شما ن، ت باشدیحقان تواند مین
، ر قرار داده استیره را تحت تاثیفارس و غ، ار از اعرابیدوران قدرت خود بس

ده یا یت آن باشد؟! وقتیل حقانیدل تواند میسم یسکاز مار یرین اثر پذیا ایآ
 یرده است و گروھکدا یاز مردم اعراب رواج پ یا ان عدهیار وجود خداوند مکان

ده در ین عقیبر اساس ھم ییھا ومتکھا و ح دولت یو حت اند دهآور ایمانبدان 
ر قرار یرفض و تحت تاث ی دهیرفته عقیپس پذ، ل گرفته استکش یبالد عرب

ژه یبه و، تر است ر اعراب به مراتب آسانیاعراب و غ یبعض رایگرفتن از آن ب
سر آنان را  ت ازیو حما ج ت رسول اللهیشعار محبت اھل ب آنان یوقت

 یجانیت رایب یلیدل تواند میچ وجه نین به ھیا، هکنیسخن اند! حاصل دھ یم
 . باشد یر بر صحت مذھب رافضیدا

عمر بن خطاب را دوست ندارند  ھا فارسعالوه بر ، ر اعرابیه اعراب و غکنیا .. .-۳
ر بناء یرا ساختار و زیز. است یعیو طب یعاد جریان، کنند می وھشکو او را ن

ن یه اکس کھر . شده است یزیر یر و عمر پکمذھب روافض بر طعن بر ابوب
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 یرو. رفته باشدید پذیبا را  آن یام جنبکتمام تبعات و اح، ردیده را بپذیعق
با حضرت عمر بن خطاب محبت  ھا فارساز  یاریه بسکم ینیب یمن اساس یھم

. ده اھل سنت و جماعت) ھستندی(عق، ده حقهیمعتقد به عق آنانچون . دارند
اعراب و  یه عداوت بعضین است توجیا، یآر. است یعیطب جریان یکز ین نیا
 . سبا حضرت عمر بن خطاب ھا فارسر یغ

را به  ھا فارسه کم ینیب یماھل سنت و جماعت را : دیگو یم یجانیت یآقا .. .-۴
ن یت ایرا واقعیز. ت از جھل او داردیاکدگاه او حین دیا. اند رفتهیامام پذ عنوان
ده از منھج و روش اھل یر عرب به لحاظ عقیعرب و غ یه تمام علماکاست 

اھل سنت  کاز منھج و مسل یا فارسیچ عرب یرا ھیز. کنند می تیسنت تبع
ه کست ین ید و مزخرفیجد کمسل، اھل سنت کمسل. کند نمی یندگینما

ع مروج یرفض و تش که در مسلک یا نند به گونهکب یندگینما را  آناشخاص 
از  ج تاب الله و سنت رسول اللهکه بر کیاھل سنت با ت که مسلکبل، است

او ، ردیرا بپذ کن مسلیه اکس کو ھر ، کند می یندگیان اسالم نماکیقت و یحق
 . ا عجمیخواه عرب باشد ، اھل سنت است

 اعراب نفرت و ازبودند  یم متعصب ھا فارساگر «: دیگو یم یجانیت یآقا .. .-۵
 رایامام ب عنوانرا به  یسلمان فارس، ندیگو یمھا  یه بعضک آنطور، کردند می

بود و  ج اصحاب رسول الله و ازنژاد  یفارس، را سلمانیز. دندیگز یم خود بر
گاه او مطلع بودند و بر آن اتفاق یاز منزلت و جا یعه و سنیش، ھمه عرب و عجم

 .»نظر داشتند
 : میگو یم

ه کباور ندارم ، یشیاند  دهو سا ین حد ساده لوح ھستیاگر تو تا ا، یجانیت یآقا
ل یه از اصحاب جلکرا سلمان ھر چند یز. مثل تو ساده باشند مسالهن یروافض در ا
 یبودند حت مند بھرهر صحابه از آن یه ساکاست  یت افتخاریصحاب یالقدر بود ول

داشتند و عالوه بر  یشتریز بھره بیبه لحاظ منزلت و صحبت از سلمان ن آناناز  یبعض
فتند و ریپذ یمامام  عنواناو را به  دوازده امامیعه یاگر ش، نژاد بود یفارس، سلمان، نیا

به  یادیو شبھات ز کوکد و شیانجام یم ییبه رسوا یباز، ندداد یماو را امام خود قرار 
ت یاھل ب، دوازده امامیعه یه شکبود  یمقتض یاریو ھوش کیریرا زیز، آمد یموجود 

به خاطر  را  نااما سلم. ندیخود بر گز رایب یپناه گواھ عنوانرا به  ج رسول الله
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امل شده و موضع ک ین قرار دادند تا بازیینژاد بودنش جزو صحابه مرض یفارس
 . م شودکمستح
ن مطلب مطلع یاز ا دوازده امامیه تمام روافض و کستم ین یمن مدع ... -۶

ند و دان یمت را نیواقععه اصل یب به اتفاق عامه شیت قریثرکه اکھستند بل
ند و یمایپ یم م رایو صراط مستقکنند  می تیه از حق تبعکمعتقد ھستند 

و بدان پناه کنند  می یرویاز آن پ، قتیار شدن حق و حقکبا آش آناناز  یاریبس
ده و یرایاھل سنت گ ی ه به مذھب حقهکم یا دهیرا د یاریبس مالو ع برند یم

ز بعد یعه نیش یاز علما یبعض یحت. اند دهآن شن دعوت گران یتر از فعال یحت
تور کمانند د، اند ردهکحق رجوع  یبسو، خود یاز روشن شدن موضع انحراف

م یدگار عرش عظیآفر، میرکاز خداوند . )١(یسروکاحمد ، یموسو یموس
 یھا انحراف و ازنموده  ییحق راھنما یبسو را  نایعیخواستارم تا عموم ش

 . نیآم. رھا سازدآنان را  نندگانکگمراه 

  »خالفت امرحضرت عمر در  ی درباره یجانیدگاه تیبر د ینقد«
را عمر شش یز. بود یخیتار ی و مسخره یباز ینوع عثمانخالفت : دیگو یم یجانیت

فه بر یخل عنوانرا به  یکیان خود یملزم ساخت تا از مآنان را  ورد کنفر را نامزد 
آن ، ردکردند و دو نفر مخالفت کچھار تن اتفاق ، شش نفران یاگر از م: نند و گفتیگز

 یگروھ رایبه ، م شدندیتقس ینفر سهشته شوند و اگر شش نفر در دو گروه کد یدو با
شد و شش نفر  یسپر یاگر مدت. است و آنانه عبدالرحمن بن عوف جزکعمل شود 

 آور  شگفتو  یطوالنار یداستان بس. شته شوندک آنان ی ھمه، نندکستند اتفاق ناونت
و د یطالب را بر گز یبن اب یعل، ه عبدالرحمن بن عوفکن است یاما قابل توجه ا. است

، ر و عمرکابوب، نیخیسنت رسول الله و سنت ش، تاب اللهکتعھد گرفت تا مطابق  یو از
رفت یپذ را  آن عثمانرد و کن شرط را رد یطالب ا یبن اب یعل، ندکان مردم قضاوت یم

رد و کعت نیب، جه اطالع داشتیه از قبل نسبت به نتکطالب  یبن اب یعل. فه شدیو خل
 . )٢(ه سخن گفتیشقشق ی به نام خطبه، معروف خود ی ن خصوص در خطبهیدر ا
 

                                           
 . عه مراجعه شودیع و شیتاب تشکبه  -١
 . )۲۳۸-۲۳۹ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۴۴-۱۴۵ت ص (یثم اھتد -٢
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 : میگو یم
ث اشاره ین حدیچقدر دروغگو است و چرا او به ماخذ و منبع ا یجانیت یآقا -۱

را یز، آن توجه شود یه بسوکن است یمتر از اکث ین حدید؟! قطعًا انک یمن
ن نوع بشر یاست اما درباره ا یار سطحیآن بس یاذب و محتواکن آن یاورا

در ، یثرت جھالت و ھوس پرستکل یبدل« آنانم؟ ینک(روافض) چگونه قضاوت 
ه انجام ککنند  می را مطرح یلیسام، کنند می ق را وارونهیمعقول و منقول حقا

اند و  ه انجام نگرفتهک ندیگو یماند اما  انجام گرفته هکند دان یماند و  گرفته
، ه انجام نگرفتهکو معلوم است ، اند ه انجام نگرفتهککنند  می را مطرح یامور
ھا  این: ندیگو یم، ر و صالح ھستندیه خک یامور، اند انجام گرفته: ندیگو یماما 

تنھا بھره . نه از عقل بھره دارند و نه از نقل آنان. سکند و بر عافتنه و فساد

ْ ﴿: است قرآنن سخن یا شان ۡصَ�ِٰب  َوقَالُوا
َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
لَۡو ُكنَّا �َۡسَمُع أ

عِ�ِ ٱ ، میبود ا از عقل برخورداریم یداشت یم (اگر گوش شنوا ]١٠: ك[المل ﴾١٠ لسَّ
 . )میان نبودیھرگز جزو جھنم

ح خود یدر صح را  آن یه امام بخارکن خصوص ھمان است یدر ا امرت یواقع ... -۲
 را  آنمون یه عمرو بن مکث بزرگ یحد یکاز  یدر بخش. رده استکنقل 

 ینین و جانشکت یوص ینمومنالریام یا : .. .ن آمده استیچن، کند می تیروا
ن یاا از ین افراد یتر از ا ستهیرا شا یسک: حضرت عمر فرمود. نکرا انتخاب 

، یآنگاه عل، مدان یمن، خرسند بود آناناز  ج رمکه رسول اک کوچکگروه 
عبدالله : و سعد و عبدالرحمن بن عوف را نام برد و فرمود، طلحه، ریزب، عثمان

چ گونه یاو ھ یان شما حضور دارد ولیا می، بن عمر شاھد و گواه شما است
ار کن یا رایاو ب، دیبه سعد رس یاگر امارت اسالم. با خالفت ندارد یارتباط

د از یبا، فه باشدیه خلکدام از شما مادام کن صورت ھر یر ایسته است و در غیشا
انت او را معزل یا خی یتیفاک یب را من به خاطریز. دیجو کمکو  یاری یو
، دریگ یمه بعد از من زمام امور را در دست ک یسک: و بعد فرمود. ام ردهکن

ت یرعاآنان را  حقوق، ن را داشته باشدین اولیمھاجر یھواه کم نک یمه یتوص
ت اسالم و یه موجب تقوک انصار بارهند و درک یپاسدار آنانحرمت  و ازند ک
رفته یپذ آناناران کویکان و نیکاز ن، منک یمه یز توصین، بودند یشور اسالمک

 یاسالم ر بالدیسا یدرباره اھال. عفو و در گذر شود آناناران ک خطا و ازشود 



 ٤١٥  و پاسخ آن سعمر بن خطابهای تیجانی بر خلیفه دوم  باب هفتم: ایراد

 یردند و اموال را جمع آورکت یاسالم را تقو، آنانرا یز. شود می هیز توصین
 آناناز یه مازاد بر نکآنچه ، دشمنان ھستند یردند و عامل خشم و ناراحتک

. شود می هیز توصیتمام اعراب ن بارهدر. گرفته شود آنانب خاطر از یبا ط. است
گرفته شود و  آناناموال فاضل . اسالم ھستند ی عرب و شالودهاصل  آنانرا یز
فه را) یز او را (خلین ج خدا و رسول الله بارهع شود و دریتوز آنانان فقراء یم

ند و به خاطر کفا یمان خدا و رسول را ایه عھد و پکنیر بر ایم دانک یمه یتوص
لف کم آنان ناوش از تیبجنگد و مردم را ب. ن)یخدا و رسول (با دشمنان د

 . )١(ندکن
معامله را به شش س عمر بن خطاب: دیگو یمور به صراحت لھجه کث مذیحد، یآر

، و خرسند بود یضرا  آنانخودش از  کات مباریدر طول ح ج رمکه رسول اک ینفر
در ، داده استآنان را  از یا بعضی آنانه او دستور قتل کن سخن یاما ا. رده بودکول کمو

شب نسبت  یکھزار و  یھا ن سخن به افسانهیه اکبھتر است . شود نمی افتهیث یحد
 . ثیداده شود تا به حد

ن ید ایترد یب، داده استآنان را  دستور قتل سه عمرکم یریفرضًا اگر بپذ ... -۳
: ن استیا سوالنون کا، از فتنه و فساد بوده است یریدستور او به خاطر جلوگ

ا قتل ید؟! آنک یم ور شعله را  آنا ید ریگ یمفتنه را  یجلو ین دستوریا چنیآ
ا ید؟! آگذر یم یو سالمت یختگان امت به سادگیشش نفر از نخبگان و فرھ

 دستور قتل سرفت؟! باز ھم اگر عمریرا خواھند پذ یزین چیچن مسلمانان
احراز  رایرا ب یسکحتمًا ، است یمدع یجانیه تک آنطور، کرد می صادرآنان را 
، یه او صورت گرفته است؟! آریاز ناح یمکن حیا چنیآ، کرد می مامورخالفت 

 ود سینو یمن را  آن وکند  نمی ت استداللین گونه روایه به اکار روشن است یبس
 .!!ودن تر باشدکمردم  ی ھمهه از ک یسکمگر ، کند نمی باور را  آن

 یبه دو گروه سه نفر آناناگر «: ه عمر گفته بودک، یجانیت یآقا ی گفتهن یا .. .-۴
ان آن یه عبدالرحمن بن عوف مکعمل شود  یگروھ راسم شدند به یتقس

ن یرا او معامله را به ایـ ز سدر حق حضرت عمر افترادروغ محض و  »باشد
 بارهنند و درکان خود انتخاب یرا از م یکی آنانرده بود تا کول کشش نفر مو

                                           
 . )۳۴۹۷تاب فضائل الصحابة برقم (ی، کح بخاریصح -١
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اصًال ، باشد آن وه عبدالرحمن بن عوف جزک یگروھ رایردن به کعمل 
ه آن شش نفر عبدالرحمن بن کن است یت ایواقع یول. نداده بود یدستور

، رده استکنقل  را  آن یه امام بخارک یثیدر خود حد. ردندکعوف را انتخاب 
تجمع  یآن گروه شش نفر، ن فارغ شدندیتدف امراز  یوقت«. ن آمده استیچن

من : گفت سریزب. دینکول کار را به سه نفر مویاخت: رد و عبدالرحمن گفتک
سعد . سپردم عثمانارم را به یاخت: طلحه گفت. سپردم یارم را به علیاخت

آنگاه عبدالرحمن بن عوف . ارم را به عبدالرحمن بن عوف سپردمیاخت: گفت
 یرفتن خالفت دوریه از پذکدام از شما کھر : گفت عثمانو  یخطاب به عل

. ردندکار یوت اختکس عثمانو  یعل. سپارم یم خالفت را به او، ندک
ه کم ریگ یمخدا را گواه ، دیبه من بسپار را  نات اریشما اخت: عبدالرحمن گفت

دست ، یآر: گفتند عثمانو  ینم؟ علکن یھتاوکان شما یدر انتخاب اصلح از م
و قدمت و  یدار یشاوندیخو ج تو با رسول الله، ) را گرفت و گفتی(عل یکی

اگر من تو را به ، یدان یمه خودت ک ھمانطور، شتر استیز بیتو ن ینیسابقه د
 را  ناعثمو اگر  ینکه با عدالت رفتار ک یریگ یمدم تو خدا را گواه یامارت بر گز

در  را  سخنانن یبعد ھم. ینک یمو اطاعت  ینک یمگوش  یو و ازدم یبر گز
: گفت، از ھر دو نفر تعھد گرفت یوقت. ردکرار ک) تعثمان( یگریبا آن د ییتنھا

ز ینه نیاھل مد. ردندکعت یب یبا و یعبدالرحمن و عل، دستت را بده عثمان یا
 . )١(ردندکعت یب یآمده با و

ه ک ییھا ییگو اوهیاز  سعمر، ینمومنالریه امکت از آن دارد یاکن مباحث حیا، یآر
 . و مبرا است کپا مالاکبه او نسبت داده است  یجانیت

                                           
 . )۳۴۹۷تاب فضائل الصحابة (ک یبخار -١



 
 

 

 : باب هشتم
  سبن عفان عثمانسوم  ی فهیبر خل یجانیت یبر اتهامات آقا ینقد

لثوم دختران رسول که و ام یرق، دو ھمسرش. ن استیوربن عفان ذو الن عثمان
 یناودر جود و سخا و شھرت فرا. بودس طالب یبن اب یاو باجناق عل. بودند ج رمکا

چاه . ردکد) مجھز یاعزام گرد یه در زمان قحط سالک یسپاه عسره (سپاھ. داشت
. وقف نمود مسلماناناستفاده عموم  رایب را  آن ود ینه) خریبود در مد یرومه (چاه آب

ق ید حقاخواھ یمه ک یجانیت یه داشت اما از زبان آقاک یرامت و بزرگوارکن ھمه یبا ا
نون کا، یآر. ردکدا نینجات پ، ندکف یتحر ین صحابیله طعن بر ایرا به وس یخیتار

را  یو اسالم یخیت تاریو شخص ج فه رسول اللهیرامون خلیقصد دارم اتھامات وارده پ
ل القدر و محبوب رسول یجل ین صحابیاز اھا  آن ردنکثابت  اساس یبان نموده با یب

 . نمکدفاع ، بشارت بھشت به او داده شده یه در زندگک ج الله
 : میگو یمق حضرت حق یبا توسل به توف

بعد از  عثمان«: دیگو یما) یث رقابت بر سر دنی(حد عنوانتحت  یجانیت یآقا -۱
 یاالھاکگر ین و دیزم، دام یادیتعداد ز، صد و پنجاه ھزار درھمیکوفات خود 

ام و تحت  ننده دادهکال پاسخ قانع کن اشیا به ». گذاشت یه باقکمنقول در تر
 . ام ردهکاو را ثابت  ی گفتهبودن  اساس یب عنوانن یھم

 . شتر به آن مباحث مراجعه شودیاطالعات ب رایب
ه نماز سنت رسول ک یسکن ینخست، هکشده است  یمدع یجانیت یآقا .. .-۲

ننده کز پاسخ قانع ین شبھه نیبه ا. است عثمان، ر داده استییرا تغ جرمکا
شتر به یاطالع ب رایب. قانع و متقاعد شود، لیساه ک یداده شده است به نحو

 )عن وقتها ةباب تضييع الصال ةمواقيت الصال(تاب ک، جلد اول. یح بخاریصح
 . مراجعه شود

اتفاق نظر  عثمانقتل  رایه صحابه بکنیر بر ایدا یجانیت یدگاه و ادعایرد د -۳
 . داشتند
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 عثماندنا یس، نیفه مسلمیه خلکشود  سوال یسکاگر از «: دیگو یم یجانیت یآقا
نه آمده و او را به قتل یفار مصر به مدکه ک، ددھ یمشته شد؟ جواب کچرا و چگونه 

ق یاما ھرگاه فرصت تحق، رسد یمه با دو جمله به اتمام یل قضکب ین ترتیبا ا، رساندند
ه قاتالن کشود  می روشنت رایب، یخ موفق شویر شود و به مطالعه تاریاش سکنکو 

قرار  آنان راسشه در یعا ینمومنالاول خود صحابه بودند و ام  ی درجهدر  عثمان
 ارا اعالمکختن خون او آشیو مباح بودن ر عثمانشتن ک رایه بکشه بود یعا. داشت

افر که کد یشکب را  نار نادیپ (اقتلوا نعثال فقد كفر) گفت یمشه یعا. داد یمو ندا کرد  می
ز در یرده از صحابه معروف نکر کب یر و محمد بن ابیزب، طلحه نیھمچنو  »است شده
دن آذوقه و آب یرس و ازرده بودند کان او را محاصره ین آقایا. نقش داشتند عثمانقتل 

او  ی ردن جنازهکخود صحابه از دفن : ندیگو یممورخان . ردندک یریدر خانه او جلوگ
فن دفن کب) بدون غسل و کوکلذا او در (حش ، مانع شدند مسلمانان ی در مقبره

شته شده است و کمظلوم  عثمان: ندیگو یمه کنیا، است آور شگفتار یبس، یآر. دیگرد
اگر ، رکفاطمه و ابوب جریاناست مانند  یگرید جریانن یا. اند دهنبو مسلمانانقاتالن او 

ا در قتل یاند  شتهکه او را که از صحاب یا پس سزاوار است آن عده. ظلوم باشدم عثمان
از راه ستم و  را  مسلمانانفه یخل آنانه کشوند چرا  یمجرم تلق، اند ت داشتهکاو مشار

و بعد از مرگ  یرده و او را در زندگکبه قتل رسانده و جنازه او را سنگ باران  ناوعد
الم با اس یمنافه او اعمال کنیل ایبدل را  ناعثمن صحابه قتل یه اکنیا ای. اند ردهکن یتوھ

ن دو یبه جز ا، خ آمده استیتب تارکه در ک ھمانطوراند  مباح دانسته، انجام داده است
ه راه باطل را کنیا ایب شود یذکخ تیه تارکنیوجود ندارد مگر ا یاحتمال سوم، احتمال

) و ھر !شتن دادند(!کبه  عثمان را و آنانافر بودند کمصر  یه اھالکم ییگرفته و بگو
قطعًا آنان را  و عدالتباشد  می با عادل بودن صحابه ین دو نظر متضاد و منافیاز ادام ک

و تمام ، اند دها قاتالنش عادل نبویعادل نبوده  عثمانا ی. کند می یو بدون استثنا نف
 ر بر عادل بودن صحابه باطلیما دا یب دعواین ترتیو بد. قاتالنش از اصحاب بودند

ر عادل یه غیعادل و بق آناناز  یه بعضکنیر بر ایت دایل بان اھیعیش یو دعواشود  می
 . )١(دشو یمثابت ، بودند
 

                                           
 . )۱۹۰-۱۹۲ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۶-۱۱۷ت ص (یثم اھتد -١



 ٤١٩  سعفان بن ی سوم عثمان خلیفه بر تیجانی آقای اتهامات بر نقدی باب هشتم: 

 : میگو یم یجانیت یھا دروغدر جواب 
، صحابه بودند عثمانه قاتالن ک یجانیت یآقا ی گفتهن یدر دروغ بودن ا .. .-۱

بودند و نه  یکشر عثمانصحابه نه در قتل . د نداردیترد یعاقل انسانچ یھ
ردند کممانعت  عثمانشتن کصحابه از . ن بودیس اکه عیه قضکبل. بودند یراض
داشت و  راسپا شدن فتنه ھاز برس عثمانردند اما حضرت کدفاع  یو و از

ه او در حالت ک دانست یم عثمان. ردکت از خود منع یصحابه را از دفاع و حما
او اعالم  رایدر گذشته ب ج رمکه رسول اک ھمانطور. شود می تهشک یممظلو

 جریاندر  ج رمکه رسول اکت است یروا باز عبدالله بن عمر. رده بودک

 عثمان یبه سو یعنی »يقتل هذا مظلوماً «فرموده بود ھا  هر و بحث از فتنکذ
 . )١(»دشو یمشته کمظلوم  عثمان«: رمودف، ردهکاشاره 
رده کر کرا ذ یث طوالنیحد یاشعر یح خود از حضرت ابوموسیدر صح یامام بخار

ورود  ی گر آمد و اجازهید یکیبعد  ...تن آمده اسیاز آن چن یه در بخشکاست 
د و بشارت یاو را اجازه دھ: رد و بعد فرمودکوت کس کیاند ج رسول الله. خواست

 . )٢(وارد شدس عثمانحضرت  بال فاصله، دینکاعالم  یز به ویبودنش را ن یبھشت
و کردند  می دفاعس عثمانن صحابه از حضرت یه بھترکم یم بگوتوان میمن با دعا 

را ھا  دست سیحضرت عل، یآرکردند  می زجار خود را در حق قاتالن اعالم وآننفرت 
: دیگو یم یلیل یعبدالرحمن بن اب. ردکدعا  عثمانه قاتالن یرده و علکدعا بلند  رایب

: فرمود یم، ردهکار بلند یش را بسیھا دسته ک یدم در حالیرا د سیحضرت عل
 . )٣(میجو یم به درگاه تو برائت عثمانمن از آلوده شدن به خون ، پروردگارا

ه چادرش را بر ک یشتکبودم  یدر ساحل فرات ھمراه عل: دیگو یمره بن سعد یعم

 ۡ�ََوارِ ٱَوَ�ُ ﴿: دیفرما یمن یخداوند چن: فرمود یعل، ردکنار ما عبور کاز ، افراشته بود
ۡعَ�ٰمِ ٱكَ  ۡ�َۡحرِ ٱِ�  اُت  َٔ لُۡمنَ� ٱ

َ
ھای روان در  شتیکو برای اوست « ]٢٤: [الرحمن ﴾٢٤ ۡ�

 یاری را  ناگریشتن او دک رایام و نه ب شتهک عثمان رامن نه ، »ندیھا وهکه چون کا یدر

                                           
 . )۲۹۲۴( یح ترمذی) و نگا صح۳۷۰۸تاب المناقب برقم (ک یسنن ترمذ -١
 . )۳۴۹۲تاب فضائل الصحابة ـ باب مناقب عثمان بن عفان (ک یح بخاریصح -٢
 . ) و سند آن حسن است۴۵۲ص( ۱فضائل الصحابة ج -٣
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 . )١(ام ردهک
من  ھمانا: فرستاد و فرمود عثماننزد  یشخص یعل: دیگو یمدالله یجابر بن عب

 یسخنانتو ، نمکت یرا در برابر دشمنان حماتو یاجازه دھاگر . نصد بازو دارمپا
خداوند به تو : در جواب گفت عثمان. ندپندار یمه مردم خون تو را حالل ک ییگو یم

 یسک ینیقطره خون از ب یکه به خاطر من کمن دوست ندارم ، ندکت یر عنایخ یجزا
 . دیایرون بیب

 . )٤٥٨ص ١حممد آحمزون ج: ةيف الفتن ةوحتقيق مواقف الصحاب ٢٠٣(تاريخ دمشق ـ 

. ت داشتندکشرس عثمانر صحابه در دفاع از حضرت یفرزندان حضرت و سا یحت
ه ک یدر حال روانمر و یابن الزب، ابن عمر، نیحس، حسن: دیگو یمن یریمحمد بن س

حضرت . نندکدفاع  یند از وخواست یمشدند و  عثمانمسلح بودند وارد خانه 
ن یھا را بر زم تان برگشته سالحیھا خانهدوست دارم به : فرمود آنانخطاب به س عثمان
 . )٢(دینیتان بنشیھا خانهد و در یبگذار
چھار تن از . حاضر بودم عثمانقتل  ی صحنهدر «: دیگو یمه یصف ینانه مولک

رده کرون یمن از خانه ب یھا چشم یدر جلو، ه در خون آغشته بودندکش یقر جوانان
عبارت  و آنان، کردند می دفاع عثمانه از حضرت کبودند  یسانکن چھار تن یا. شدند

 . )٣(مکبن ح روانممحمد بن حاطب و ، ریعبدالله بن الزب، یحسن بن عل: بودند از
 انصارگر از ید یو مرد یانصاره ابا قتاده کت است یاز سلمه بن عبدالرحمن روا

اجازه  ینمومنالریحج از ام بارهدر ن دو نفریا. محصور بود عثمان، وارد خانه شدند
روز ین قوم پیاگر ا: دندیفه پرسیبعد آن دو نفر از خل. ردکفه موافقت یخل. خواستند

. دیت باشیثرکشما ھمراه ا: فرمود عثمانبود؟ حضرت  یدام گروه خواھکشما با ، شود
، باشد آنانز با یت نیثرکبرساند و ا ین قوم به تو گزندیاگر ا: ردندک سوالره و باد آنان

 . دیباش آنانشما با ، ه باشدک یت با ھر گروھیثرکا: فرمود عثمانآنگاه چه؟ حضرت 
م با حسن بن یدیبه درب منزل رس یم وقتیرون آمدیما از نزد او ب: دیگو یمابو قتاده 

راه  یبرگشته به دنبال حسن بن عل. میردکقات مال، آمد یمه داشت داخل منزل ک یعل

                                           
 . ن را حسن گفته استیمحقق سند ا ۴۵۸ص ۱فضائل الصحابة ج -١
 . )۴۶۸ص ( ۱ق مواقف الصحابة جی) تحق۱۷۳( اط صیفة الخیخ خلیتار -٢
 . )۳۹۰ص ( یاء العمریرم ضکعصر الخالفة الراشدة أل -٣



 ٤٢١  سعفان بن ی سوم عثمان خلیفه بر تیجانی آقای اتهامات بر نقدی باب هشتم: 

، شد عثمانحسن وارد خانه  یوقت. آمده است یچه منظور رایم او بینیببم تا یافتاد
در جواب  عثمانحضرت . دستور بده تا اجرا شود. ع فرمان ھستمیمن مط: گفت

م خداوند چه ینین تا ببیخود بنش ی برگرد و در خانه، من ی برادر زاده یا: فرمود
 . )١(ختن خون مردم ندارمیبه ر یازیمن ن. دخواھ یم

 یروز، وم الداری: کند می تین روایر چنیبه در مصنف از عبدالله بن زبیش یابن اب
 یسانکتو ، رون و با دشمنان بجنگیا بیب: به او گفتم، در خانه محاصره بود عثمانه ک

، به خدا سوگند، ده استیرسان یروزیخداوند به پآنان را  متر ازکه ک یرا ھمراه دار
. منک یمقتال ن آنانبه خدا سوگند ھرگز با : گفتس عثمان. حالل است آنانشتن ک

خود  یدو بار لباس زرھ عثمان ی ) ابن عمر روز محاصره۷۰ص ۳سعد ج (طبقات ابن
شته که کنیبه خاطر اس عثمانرش را بر دوش گرفت اما حضرت یرد و شمشکرا بر تن 

د بن یز: کند می تین روایریبه از ابن سیش یابن اب. )٢(ردکرون ینشود او را از خانه ب
و . در درب منزل در انتظار فرمان ھستند کمکگروه : آمد و گفت عثمانثابت نزد 

ر یخ، جنگ و قتال: گفت عثمانم؟ یخدا باش انصاره ما ک یخواھ یما تو یآ: ندیگو یم
 . تاب الفتن)ک ۶۸۲ص ۸(المصنف ج

مسعود  یاتفاق اببه ، میفه با خبر شدیحذ یماریاز ب: دیگو یم یع عبسیخالد بن رب
رامون قتل یپ یانصارمسعود  یبعد اب. میادت او به مدائن رفتیع رایو چند تن ب یانصار

 یشتم و نه راضکمن نه حاضر بودم و نه ، پروردگارا: رد و فرمودکصحبت  عثمان
رده و کقات مالفه را یحذ، ز داردیبودن را ن یه شرف صحابکجندب بن عبدالله . )٣(بودم

) عثمانالبته او را (: فه گفتیحذ. ردکصحبت  یبا و عثمانحضرت  ینمومنالریدرباره ام
فه یحذ، در بھشت: فه گفتیجا خواھد بود؟ حذکاو : جندب گفت. شتکخواھند 

ه ک ینھد عثمانابن . )٤(در دوزخ: جا خواھند بود؟ گفتکقاتالن او : دمیپرس: دیگو یم
ت یھدا عثمانشتن کاگر : کند می ن نقلیچن یاشعر یموس است از ابو یمعتبر یراو

او  شتنکلذا امت با ، بود یگمراھ عثماند اما قتل ینوش یم ریشتن او شکامت با ، است

                                           
 . ح استیسندش صح: دیگو یتاب مک) محقق ۴۶۴-۴۶۵ص ( ۷۵۳رقم  ۱الفضائل ألحمد ج -١
 . ح قرار داده استی) اسنادش را صح۳۹۱مولف عصر خالفت ص(، طبقات ابن سعد -٢
 . ۶۸۳ص ۸منبع گذشته ج -٣
 . ۲۸۰ص ۲ق مواقف الصحابة جی) تحق۳۸۸خ دمشق ص(یتار -٤



 بلکه گمراه شدی     ٤٢٢

 . )٣٢ص ٢ج ةحتقيق مواقف الصحابو ٤٩٠(تاريخ دمشق د یخون دوش
اگر در : کند می تین روایو ثقه است) از ابن مسعود چن ی(تابع امرلثوم بن عک

، دیرس یم نیوه احد طال به زمکبه اندازه  عثمان یبسور یت یکعوض انداختن 
به از یابن ش. )١(ا اشتباه رفته باشدیده باشد یر چه به ھدف رسیآن ت. دمیپسند ینم
فرستاد  عثماناسامه مرا نزد : دیگو یمطه یر: کند می تید روایز اسامه بن زینک، طهیر
رده و تو را از آن به محل کوار خانه را سوراخ ید یباش یاگر تو راض: میبگو یه به وک

از حارثه بن نعمان  یبخار. )٢(جنگند یم تو با مخالفان پیروانم و ینک یممنتقل  یامن
به دفاع از تو  یاگر اجازه بدھ: گفت عثمانحارثه بن نعمان به : کند می تین روایچن

رده کن نقل یبن سالم چنل الصحابه از عبدالله یامام احمد در فضا. )٣(دیم جنگیخواھ
 یتان اعتباریھا د تا ابد نمازیشد عثمانب قتل کاگر مرت. دیشکن عثمان را«: است

ه سمره بن جندب کرده است کخ خود نقل یر در تارکابن عسا )٤(». نخواھد داشت
در آن  یافکش عثمانشتن کبا  و آنانبود  یمکقلعه مح یکاسالم در  ھمانا«: گفت

 ونه بود ینند و خالفت در مردم مدکاف را اصالح کستند تا آن شتوان میردند و نکجاد یا

مواقف  ٢١٢دمشق ص (تاريخ. نه گرفتند و باز پس گردانده نشدیاز مردم مد را  آن

 . )٣٧ص ٢ج الصحابة
ه در موسم کابن عباس را : کند می تین روایاز ابن عمر چن، بن عمر ینافع موال

، سخن گفتم یبا و عثمانقتل  بارهردم و درکقات مال، بود عثمانن یجانش، حج
 یسانکاز جمله  عثمان، به خدا سوگند: فرمود، ردهکف ین توصیار سنگیبس را  جریان

شته کاش من در آن روز ک یا، ردمکمن آرزو ، کرد می امر و انصاف ه به عدلکبود 
 . )٥(مشد یم

ه کامل روشن است کبه طور س عثمانرامون قتل یدگاه صحابه پیان دیبعد از ب
ه ک یحسن امانت نیھمچنبودند و  یراض یشتن وکقتل بودند و نه به  یکنه شر آنان

                                           
 . ۹۳ص ۹ج یثمیمجمع الزوائد للھ -١
 . ۳۲ص ۲مواقف الصحابة ج ۷۶ص ۱نه جیخ مدیتار -٢
 . ۷۶ص ۱ج یر بخاریخ الصغیتار -٣
 . ۴۷۴ص ۱الفضائل احمد ج -٤
 . ۳۹۷عصر الخالفة الراشدة ص -٥



 ٤٢٣  سعفان بن ی سوم عثمان خلیفه بر تیجانی آقای اتهامات بر نقدی باب هشتم: 

ه کرده است کشف کو  خواندهخ را یتار: دیگو یماست و  مند بھرهاز آن  یجانیجناب ت
، یآر. شود می ما روشن رایز بین، اول صحابه بودند ی درجهدر  عثمانن حضرت یقاتل

، نداشته باشد یلیدل ین مدعیه اکنیبه خاطر ا. نگویاخداوند بر دروغن یلعنت و نفر
دفاع  عثمانه صحابه از کثابت شده است ھا  آن ه درکعه را یات شیاز روا یبعض

 خوانندگانبه  اند دهن بویطالب و حسن و حس یبن اب یعل آنان راسو در  اند ردهک یم
 یعل یوقت: دیگو یم »مروج الذھب«تابش کعه در یش یمسعود. دارم یم میتقد یگرام

ن را ھمراه یحسن و حس، فرزندانش، اند ردهک عثمان راشتن کقصد  آنانه کمطلع شد 
 ی به خانه، عثمانرساندن به  یاری رایب، ه ھمه مسلح بودندک یبا غالمان خود در حال

پسرش عبدالله و طلحه ، ر پسرشیزب. نندکدفاع  عثمانه از کاو فرستاد و دستور داد 
، فهیخ الطایش. )١(نندکدفاع  عثمانفرستادند تا از  را  شانثر صحابه فرزندانکمحمد و ا

عبدالله بن عباس . رفته استین مطلب را پذیا »یامال«تاب خود کز در ین یجعفر طوس
ه در مقام کام  من آماده، (اگر مردم بخواھند: کند می تین روایطالب چن یبن اب یاز عل
. ام ردهک امرشتن او ک رایشته و نه بک عثمان راه من نه ک، نمکاد یم سوگند یابراھ
 . )٢(ردندکاز من اطاعت ن آنان یول ام ردهکشتن منع کمن مردم را از  ھمانا

بلند شدند و  یوفه افرادکدر  : .. .دیگو یمد در شرح نھج البالغه یالحد یابن اب
 یاری عثمان راز ینه نیمد یاھالو . کردند می قیتشو عثمانت از یحما رایمردم را ب

ان صحابه یاتب از مک ی و حنظله یاوف یعبد بن اب، عقبه بن عمرو آناناز جمله . ردندک
عمران بن ، و در بصره. گران بودندیح و دیمسروق االسود و شر، نیاز تابع. بودند

بن  عبک، ن در بصرهیتابع و از. ردندک یاریز او را یو صحابه ن کس بن مالنا ون یحص
ن یاز صحابه و تابع یدر مصر و شام گروھ. گر بودندید یان و تعدادیشور و ھرم بن ح

مردم  رایرون آمد و نماز را بیروز جمعه ب عثمان. برخاستند عثماناز  یاریبه دفاع و 
د! به خدا یاز خدا بترس، دیاز خدا بترس، مردم یا: منبر رفت و گفت یباال، ردکاقامه 

و  ید و خطا و گناه را با درستیه شما ملعون ھستکند دان یمنه یسوگند مردم مد
ن یز ایمن ن، یآر: بلند شد و گفت یانصارمحمد بن مسلمه . دین ببریاز ب یارکدرست

 راید بن ثابت بیز. دشانش نیرد و سر جاکت کم بن جبله او را ساکیح. مدان یمرا 
مردم . دشانش نیسر جا رد وکت کره بن وھب او را سایقت، بلند شد عثمانت از یحما

                                           
 . )۳۴۴-۳۴۵ص ( ۲ج یمروج الذھب للمسعود -١
 . موسسه الوفاء ۲۷۵ص  یخ الطوسیش یأمال -٢



 بلکه گمراه شدی     ٤٢٤

سنگ  عثمانبه طرف . ردندکرون ین را با پرتاب سنگ از مسجد بیبلند شدند و مخالف
اش منتقل  بعد به خانهن افتاد و یھوش شده بر زمیب ھا سنگاو در اثر اصابت . زدند
د بن ثابت یز، یحسن بن عل، وقاص ینه از جمله سعد بن ابیاز مردم مد یا عده. دیگرد
من : ان قاصد فرستاد و گفتین آقایبه ا عثمان. ھمراه بودند عثمانره با یو ھرو اب

 . )١(بر گشتند آنان، دیه شما برگردکم خواھ یم
به دو ، ردند و او را به شھادت رساندندکام یق عثمانه یه علیکسانک، یآر .. .-۲

. بودند یھودیعبدالله بن سبا  روانپی واول  ی دسته. شوند می میدسته تقس
 رایشد بکبه انحراف ب را  مسلمانانه در صدد بود تا کھمان عبدالله بن سبا 

سپس به ، آنجا رانده شد و ازوفه و شام رفت ک، بصره، ن منظور به حجازیھم
ه کشد  ید و مدعیرا تراش »رجعه«ده ین شد و عقکمصر رفت و در آنجا سا

مصر  یاز اھال یادیعده ز. طالب است یبن اب یعل ج بعد از رسول الله یوص
 یسانکه یلکرد و به کج یبعد دعوتگران خود را بس. در دام فتنه او گرفتار شدند

اتبه داشت و کم آناننامه فرستاد و با ، منحرف شده بودند یه در بالد اسالمک
ه کبودند  یگروه دوم، ن گروهینند و اکه ھدف خود را پنھان کردند کتوافق 

شه یش عرب بودند و رباواعراب و اھا  این. ردندکتوافق  عثمانه حضرت یعل
ه به کطالب  یبن اب ین است علیا، یآر. فه اول بودیاز مرتدان دوران خل آنان

، شدند عثمانقاتالن  رایه آن دو خواستار اقامه حدود بک یزمان، ریطلحه و زب
چگونه  یستم ولین خبر یبمن ، دیدان یمه شما کبرادران از آنچه  یا«: دیگو یم

ھا  این، آنانم! یسلطه ندار آنانه بر ما مسلط ھستند و ما بر ک ینم با قومکرفتار 
 .. )٢(اند برخاسته آنانت از یغالمان شما و اعراب شما به حما، ھستند

 ینوبخت یجناب آقا، دوازده امامیان یعیامام ش تاییدر شد مورد که ذک یمطلب
 رایفه را بیمرتد شده از اسالم برگشتند و بنوحن یگروھ: دیگو یم ینوبخت یآقا. است

نبوت  یمدع ج ات رسول اللهیلمه در حیمس. ردندکلمه دعوت یرفتن نبوت مسیپذ
 رایب یره مخزومید بن المغیخالد بن ول یرا به فرماندھ یر سپاھکابوب. شده بود

 یا عده. رساندلمه را به قتل ید و مسرکلمه قتال یخالد با مس. ه او فرستادیدن علیجنگ
                                           

وفة والبصرة کخروج أھل مصر وال یتحت عنوان ف ۱۲۶ص ۱د جیالحد یشرح نھج البالغة ابن أب -١
 . علی عثمان

 . ۳۵سنه  ۷۰۲ص ۲ج یخ الطبریتار -٢



 ٤٢٥  سعفان بن ی سوم عثمان خلیفه بر تیجانی آقای اتهامات بر نقدی باب هشتم: 

 »ةهل الردأ«ر آمدند و به کگر نزد ابوبید یا وعدهشته شدند کلمه یمس روانپی واز 
در  عثمانه از کنیاھل الرده ھمواره با ھم متحد و منسجم بودند تا ا. شدند ینامگذار

 . )١(شته شدک آنانتوسط  عثماناعمالش انتقام گرفتند و  یبرابر بعض
س عثمانه بر کبودند  یسانک راسھا در  یه مصرکن است یا، ه معروف استکآنچه 
اما جناب . به عھده داشت یعبکبن حرب  یرا غافقھا  آن استیردند و رکشورش 

است اما بھتر  خواندهخ را یخودش تار یرا او بر حسب ادعایز. دریپذ یمن را نیا، یجانیت
 یھمه مورخان و علما. استر داده ییتغ را  آن وخ را نوشته یاو تار: مییبگو، ن استیا

، )٣(ریابن االث، )٢(یخ طبریبه تار. بودند یمصر عثمانه قاتالن کنیاجماع دارند بر ا

شرح نھج ، )٧(طبقات ابن سعد، )٦(البداية والنهاية، )٥(مروج الذھب، )٤(انید و البیالتمھ
، )١١(ف ابن اعثمیتالو الفتوح ، )١٠(یسالمخ اإلیالتار، )٩(عاب ابن عبدالبریاالست، )٨(البالغه

 . مراجعه شود
دام ک یجانیت یه آقاکمطرح است  سوالن یا خوانندگانمن و  راینون بکا، یآر

ه کبل، یخیاست اما نه ھر تار خواندهخ را یاو به حق تار، است؟ مطمئناً  خواندهخ را یتار
 .است!! خوانده را  ناخ جھال و نابخردیتار

بوده است و او  عثمانقاتالن  راسدر  ینمومنالام ، شهیعا: دیگو یم یجانیت یآقا

اقتلوا نعثالً «: گفت یمو  داد یمو مباح بودن خونش مردم را ندا  عثمانشتن کدرباره 

                                           
 . )۴ص( یعة للنوبختیفرق الش -١
 . )۳۶ص ( ۳ج یخ طبریتار -٢
 . )۴۶ص ( ۳) ج۳۵( حوادث سال -٣
 . )۱۰۹-۱۱۸ص ( -٤
 . )۳۴۳) خالفت عثمان بن عفان ص (۲عه مذھب ج (یش یف مسعودیمروج الذھب تال -٥
 . )۱۷۷ص ( ۷) ھـ ج ۳۶حوادث سال ( -٦
 . )۶۴ص ( ۳ج -٧
)) تا يف خروج أهل مرص والكوفة والبرصة عيل عثامن((د تحت عنوان یالحد یشرح نھج البالغه ابن أب -٨

 . روتیر بکدار الف. )۱۶۲-۱۶۷ص( ۱ج)) عثامن املاء وكيفية قتله منع((
 . )۱۰۳۷-۱۰۵۳ص ( ۳ر عثمان بن عفان جکعاب ـ ذیاالست -٩

 باب سوم عثمان بن عفان ۳ر جکف محمود شایتال یخ اإلسالمیالتار -١٠
 . نة)ین إلی المدیر وصول المصرک) تحت عنوان (ذ۴۴ص ( ۱الفتوح ج -١١



 بلکه گمراه شدی     ٤٢٦

ن قول را به یا، هیو در حاش. افر شده استکه کد یشکر نادان زا بیپ یعنی »فقد كفر
 . ددھ یملسان العرب و تاج العروس نسبت ، دیعقد الفر، ریابن االث، یطبر
 : میگو یم

ش نصر بن یروا، نقل شده است لشهین قول از عایا، ه در آنک یتی(الف) روا
ث او یداشت و در حد یعیش شرایاو گ«: دیگو یمدرباره او  یلیعق. مزاحم است

، است کریو ز یرافض: دیگو یمدرباره او  یذھب. )١(اد وجود داردیاضطراب و خطا ز
ش  ثیاحاد: دیگو یمابو حاتم . دروغگو بوده است: دیگو یمثمه یابو خ، است کمترو

نصر از : دیگو یم یجوزجان. )٢(ف استیضع: دیگو یم یدارقطن. است کمترو. اند فیضع
 نقل ضعفار را از کات منینصر بن مزاحم روا: دیگو یمصالح بن محمد . حق منحرف بود

در مذھب خود  نصر بن مزاحم: دیگو یمن یالفتح محمد بن الحس یحافظ اب. کند می
 . )۲۸۳ص  ۱۳ج. یخ بغداد للبغدادی(تارکند  می غلو

ات یبا روا، نیست عالوه بر ایر معتبر است و قابل توجه نیور غکت مذیروا، نرایبناب
 . ح مخالف استیصح

قتل  جریاناز  لشهیه عاک دیایمن بر یح و ثابت چنیات صحی(ب) از روا
 یمسروق تابع. ردندکبد  یقاتالن او دعاه یفوق العاده ناراحت شده و علس عثمان

 یاز ھر گونه آلودگ کصاف و پا ی را مانند پارچه یشما و: فرمود لشهیعا: دیگو یم
: دیگو یممسروق . دیردکبش (قوچ) ذبح کآورده بسان  یکد بعد او را نزدیردک کپا

ام یبه ق را  و آنان یمردم نامه نوشت رایشما ب، ار شما بودکن یا: شه گفتمیخطاب به عا
 ایمانبدان  مومنانه ک یسوگند به ھمان موجود: شه فرمودیعا. یردک امره او یعل

سطر  یک یه تو در مجلس من ھستکن زمان یتا ا، دندیورز یمفر کافران بدان کآورده و 
: رده استکنقل  لشهیل از عایاحمد در فضا. ام مردم ننوشته راین باره بیھم در ا

به . مآمد یما نیاش از مادر به دنک یا«) عثمانقتل  جریاندر  یعنی(: گفت یمشه یعا
اگر من دوست  یم شود حتک عثماناز  یزیه چکل نبودم یخدا سوگند من ھرگز ما

کند  می تیروا شانبه از طلق بن حیابن ش )٣(شدکخدا مرا ب، شته شودکه او کداشتم 

                                           
 . )۱۸۹۹رقم ( ۳۰۰ص  ۴ج یلیالضعفاء للعق -١
 . )۹۰۴۶رقم ( ۲۵۳ص  ۴ج یزان للذھبیالم -٢
 . ح استیسند آن صح: دیگو یتاب مک) محقق ۴۶۲ص( ۱فضائل الصحابة الحمد ج -٣



 ٤٢٧  سعفان بن ی سوم عثمان خلیفه بر تیجانی آقای اتهامات بر نقدی باب هشتم: 

شته شد؟ کبه خاطر چه  عثمان: دمیپرس لشهیعا ینمومنالاز ام : دیگو یم یه وک
 ۴ج یر بخاریبکخ ین خداوند بر قاتالن او ـ (تاریلعنت و نفر، شته شدکمظلوم : فرمود

 . )۳۹۷) و نگا عصر الخالقه (۳۵۸ص
فه یدر شعب با ابن حن«: کند می تیالجعد روا یل از سالم بن ابیامام احمد در فضا

ابن عباس در آنجا . کند می ییبدگو عثمانشخص از  یکه کد یفه شنیابن حن. بودم
 ینمومنالریه امک یدار ابن عباس خبر یا: فه خطاب به ابن عباس گفتیابن حن. بود
ردن ک کردن و خشکگوسفندان با جمع  یه مربد (محل نگاه داریوز در ناحامر

ست؟ یچ جریانه کند کفرستاد تا معلوم  را  نده بود و فالن بن فالیشن ییخرماھا) صدا
ن یو مردم آمکرد  می دعا عثمانه قاتالن یشه بود علیاو عا«: گفتقاصد آمد و 

ن یدر زم، ه باشندکم ھر جا نک یملعنت  عثمان راز قاتالن یمن ن: گفت یعل. ندگفت یم
وه کا در یدان باشند یچه در م عثمان راخداوند قاتالن : بعد فرمود. وهکا در یھموار 

ا من و ابن عباس یآ: فه متوجه ما شد و گفتیبعد ابن الحن. ن قرار دھدیمورد لعن و نفر
 )١(ن شده استیچن: گفت، یآر: م؟ عرض شدیھست یدگاه شما گواھان عادلیاز د

 ) . اند اوند قرار گرفتهن خدیمورد لعن و نفر عثمانقاتالن  یعنی(
ه به شدت کبود  یسانکاز جمله  لشهیه عاکند دان یمتمام مورخان  .. .(ت)

ان یم یھیچه توج ین حالتیبود و در چن عثمانتقام خون حضرت نا وخواستار قصاص 

وجود دارد؟! با توجه به ھمه  »اقتلوا نعثالً فقد كفر«اش  ن گفتهیان این موقف او و میا

ذب محض و ک (اقتلوا نعثالً فقد كفر)ه کن است یه ایتنھا توج، هیب قضجوانابعاد و 
 . منسوب به او است

ر کب یمحمد بن اب، ریزب، دگاه طلحهیم دینیب یم نیھمچن«: دیگو یم یجانیت .. .-۴
دن یرده از نوشکاو را محاصره  آنان) ھمه !!ر صحابه را (!یاز مشاھ یگرید وعده

  ». نندکن صورت او را وادار به استعفا یآب مانع شدند تا بد
 : میگو یم

 یجا، ر صحابه استیر از مشاھکب یه محمد بن ابکنیا، در دروغ بودن ...(الف)
ه رسول کر فقط چھار ماھه بود کب یرا محمد بن ابیز. وجود ندارد یدیو ترد کش
ر صحابه یاز مشاھ یلیب او بنابر چه دلین ترتیبا ا. ردکا رحلت ین دنیاز ا جرمکا

                                           
 . ۷۱۲تاب الجمل صک ۸بة جیش یالمصنف البن أب -١



 بلکه گمراه شدی     ٤٢٨

 . د؟!!!باش یم
دن آب مانع یرده و او را از نوشکمحاصره  عثمان رار یه طلحه و زبکنیا .. .(ب)

 یجانیت یآقا، به پاسخ ندارد یازیچ نیه ھکاست  یارکواضح و آششدند؟! چنان دروغ 
د؟ من او را به نک یمر نکن سخنش را ذیچرا او ماخذ و منبع ا، آورده است را  آنجا کاز 

و  سر یب سخنانن یاثبات ا رایماخذ را ب یک یه دو حتکنیر بر ایطلبم دا یم مبارزه
 .ست!ین یامرن یاو ھرگز قادر به چن یول، ش ارائه دھدیپا

ر از قتل یه طلحه و زبکت از آن دارند یاکح و ثابت حیث صحیات و احادیروا .. .(ت)
در «: دیگو یمبه یحب یاب. برخاستند یو به دفاع از و اند دهبه شدت ناراحت ش عثمان

ار گرم یه ھوا بسک یمن در روز. ر مرا نزد او فرستادیزب، محاصره بود عثمانه ک یزمان
، رهیو ھراب، یحسن بن عل. ) نشسته بودی(صندل یرسک یاو رو. رفتمبود نزد او 

ر بن عوام یمن از جانب زب، ردمکعرض . ر نزد او بودندیعبدالله بن عمر و عبدالله بن زب
چ گونه یھ، من بر طاعت خود ھستم«: دیگو یمد و بعد یگو یمت سالم رایر بیزب. آمدم

نار کوارد خانه شده در  یگر تو اجازه بدھا. دا نشده استیو نقض عھد در من پ یلیتبد
عمرو بن عوف با من  یرا بنیز. مانم یم ن جایدر ھم یخواھیو اگر م. تو خواھم بود

. نندکند و بعد طبق دستور من عمل یایمن ب ی ه صبح زود در خانهکردند ک وعده
خداوند است  ی ستهیسپاس شا: ر گفت و فرمودیبکت، دیغام را شنین پیا عثمان یوقت

ر را سالم یزب: به فرمودیحب یرده است بعد خطاب به ابکه برادرم را از فتنه حفاظت ک
ه کو من دوست دارم شود  می از اھل آنجا یکی، اگر وارد منزل شود: برسان و به او بگو

من دفاع  و ازت ی لهین است خداوند به وسکمم. بماندر) در محل اقامت خود یاو (زب
 ج ه از رسول اللهکا آنچه را یآ: گفت بال فاصلهد یغام را شنین پیره ایو ھراب یوقت. ندک

از : میگو یمخدا را گواه گرفته و : گفت، یبل: نم؟ ھمه گفتندکگو نتان بازرایام ب دهیشن
عرض . خواھند بودھا  هبعد از من حوادث و فتن: ه فرمودکدم یشن ج رمکرسول ا

. »ن و جماعت او استیام«: ست؟ فرمودیچھا  آن راه نجات از، ا رسول اللهی: میردک
 ی به ما اجازه، میدان یم یما به خوب: ) مردم گفتند. بن عفان بود عثمانبه اش  (اشاره

شتار و جنگ کدست به ، کند می س از من اطاعتکھر «: گفت عثمانجھاد بده؟ 
 . )١(»نزد

                                           
 . ح استیسندش صح: دیگو یتاب مک) محقق ۵۱۱-۵۱۲ص( ۱الفضائل ألحمد ج -١



 ٤٢٩  سعفان بن ی سوم عثمان خلیفه بر تیجانی آقای اتهامات بر نقدی باب هشتم: 

طلحه . مسجد آمد یکنزد عثمان: کند می تین روایل صحابه چنیدر فضا یدارقطن
، حاضرم: طلحه گفت، طلحه یا: گفت عثمان. مسجد نشسته بود یشرق ی در گوشه

 ج رمکه رسول اک یدان یما یآ، تو را به خدا سوگند: گفت عثمان. ینمومنالریام یا
، توسعه مسجد رایب را  آن، ردهکد یرا خر ینیحاضر است قطعه زم یسکچه : فرمود

بعد . یآر: طلحه گفت، ردمکد یقطعه را از مال خودم خرن یند؟ اکملحق به مسجد 
ردم و صد شتر را کش عسره را مجھز یج«ه من ک یدان یم، طلحه یا: گفت عثمان

 عثمانه کم دان یمن را یفقط ھم، گارا پرورد: بعد طلحه گفت. یآر: دادم؟ طلحه گفت
 . )١(مظلوم است

ھستند  یسانکن یر از نخستیه طلحه و زبکن وجود ندارد یدر ا یچ اختالفی(ج) ھ
صرفًا به خاطر انتقام از خون  آنانام یبودند و ق عثمانه خواستار قصاص از قاتالن ک

نندگان کت کشر و از عثماننندگان قتل کق یاز تشو را  آنان توان میچگونه . بود عثمان
چگونه و چرا ، بودند یم قتل یکشر آنانردن او به حساب آورد؟ اگر کدر محاصره 

 خواستار قصاص از قاتالن او شدند؟! 
در  عثمان ی ه نگذاشتند تا جنازهکبودند  یسانکصحابه « :دیگو یم یجانیت .. .-۵

دفن  (حش كوكب)فن در کلذا بدون غسل و ، دفن شود مسلمانانگورستان 
 عثمانه کنیر بر ایدا اند گفتهه مورخان کآنچه : دیگو یمگر ید یدر جا. دیگرد

نزد من به اثبات ، شده دفن، ھودھا استیه متعلق به ک ینیب زمکوکدر حش 
 . »ده استیرس

 : میگو یم
 یو ولگردان معرف نانااز چوپ یصحابه را گروھ، دخواھ یم یجانیت یآقا .. .(الف)

ر یه مانند ساکند گذار یمن صحابه را نیبھتر یند و حتشک یمگر را یدیکه دارند کند ک
را  ین تھمتید!! و من چنشو یمفن دفن کر بدون غسل و یدفن شود و او ناگز مسلمانان

روز ھم  یک رایب یرا دل او حتیم زدان یمد نیافته بعیت ین ھدایدر حق صحابه از ا
 ھا تھمتن یه اک، برسانم آناندوست دارم به اطالع . رده استکمحبت صحابه را حس ن

 آنانبا روش و منش خود ، چسباند یم ج اللهرا به صحابه رسول ھا  آن یجانیت یه آقاک
(روافض) فرزندان عبدالله بن سبا  آنانمگر ، ن نباشدیچرا چن. امل داردکمناسبت 

                                           
 . ۲۴ص ۲الفتنة ج یمواقف الصحابة فق یتحق -١



 بلکه گمراه شدی     ٤٣٠

 . اشته بودکن بذر فتنه را یه نخستکستند؟ ھمان ابن سبا ین یھودی
مانع  مسلمانانه صحابه از دفن او در گورستان ک یجانیت یآقا ین ادعای(ب) ا

دال بر ، ھود بودی یب جزو اراضکوکد و حش یب دفن گردکوکدر حش  شدند لذا او
به ، حش ھمانا. ھود نبودی یب از اراضکوکرا حش یز. جھل و حماقت نامه او است

ن یا عثمانو . )١(بود انصاراز  یآن باغ بود و او مرد کب نام مالکوکباغ است و  یمعن
ن ین با زمیا. دیده بود دفن گردیخر هک ید و بعد از وفات در ھمان باغیخر یباغ را از و

 دارد؟  یھود چه مناسبتی
ه کنیر بر ایاند دا گفته مورخینه کآنچه «: دیگو یمش سخناندر ادامه  یجانیت یآقا

اجازه  مسلمانانھود بود و یب از آن کوکب دفن شده است و حش کوکدر حش  عثمان
ان یسف یه بن ابیمعاو یوقتبعدھا . دفن شود ج ع رسول اللهیدر بق عثمانه کندادند 

د تا قبر پسر یع گردانید و جزو بقیھود خرین را از یآن زم، خالفت را در دست گرفت
 )٢(». نددان یمت را ین واقعیز ایوز نامرع یزائران بق. ندکع یداخل بق عثمان راش یعمو
 : میگو یم

نه یدر مد یھودین ھم یراشد خلفایا در زمان یآ، شود سوال کیودکاگر از 
را یز »ریخ«، ددھ یمامل جواب کنان یتمام و اطم یوجود داشت؟ به راحت جالرسول
ره العرب یاز تمام جزآنان را  سرد و بعد عمرکد ینه تبعیھود را از مدی ج رمکرسول ا

در آنجا  آناننه وجود داشت و نه یدر مد یھودینه  خلفالذا در دوران ، رون راندیب
 داشتند!؟  ینیزم

ر کذ را  آنه مورخان ک ینیریداستان ش، به مناسبت موضوع«: دیگو یم یجانیت یآقا
در  ید معتزلیالحد یابن اب. مدھ یمتان ارائه رایب، و با مبحث ارث مناسبت دارد اند ردهک

آمده و  ینزد و عثمانشه و حفصه در دوران خالفت یعا«: دیگو یمشرح نھج البالغه 
نشست و خطاب ، ه داده بودکیت یبر مسند عثمان، شدند ج راث رسول اللهیخواستار م

ه وضو گرفتن و کرا  ینار تو نشسته است اعرابکه در کن زن یتو و ا: شه گفتیبه عا
ما «: فرموده است ج رمکه رسول اکد یدھ یم ید و گواھیا ند آوردهدان یمطھارت را ن

                                           
ف یرة)) تالیالسنة والس ير فی) و ((المعالم األث۳۲۳ص( ۱ج یف نوویب األسماء واللغات تالیتھذ -١

 )۱۰۱حسن محمد شراب ص (
 . )۲۲۹ت شدم ص(یھدا . . . ) و آنگاه۱۳۹ت ص (یثم اھتد -٢



 ٤٣١  سعفان بن ی سوم عثمان خلیفه بر تیجانی آقای اتهامات بر نقدی باب هشتم: 

پس ، ددھ یمارث ن یسکبه  ج اگر رسول الله، میدھ یمراث نیم یسکامبران به یگروه پ
حق فاطمه را  یچرا جلو، ددھ یمارث  یسکامبر به ید و اگر پیا چه آمده رایشما ب

اقتلوا «: رون رفت و گفتیب عثماننزد  و ازرد کشه خشم یعا، ن سخنیگرفتند؟ بعد از ا

 . )١(افر شده استکه کد یشکر را بیفتار پک. »نعثالً فقد كفر
 : میگو یم
دھم نھج البالغه  ءجز) ۲۲۰-۲۲۳صفحه (، هیشده در حاش رکطبق حواله ذ .. .-۱

ت را ین روایدم! اما این در آن ندیت دروغین روایاز ا یشانن نیتر مک. ردمکرا باز 
ھمسران رسول : افتمین یچن، شهیعن عروه عن عا یعن الزھر کات مالیبه روا

در . شدند راث خود را خواستاریر فرستادند و سھم مکنزد ابوب عثمان را ج الله
شه یعا، ھشتم آمده است یک یعنیراث لفظ ثمن یم یات به جاریروا یبعض

 ج رمکه رسول اکد یدان یممگر ن: گفتم ج به ازواج رسول الله: دیگو یم
، میدھ یمراث نیم یسکامبران به یما پ »ةال نورث ما تركناه صدق«: فرموده است

ح مسلم یو صح یبخارح یت در صحین روایبه ایش. )٢(ما صدقه است ی هکتر
رده کر کذ یجانیه تک یات با داستانین روایه اکند دان یمو ھمه ، آمده است

 . اند است متعارض
 یمطلب را به شرح نھج البالغه ابن اب یجانیت یردن آقاکفقط منسوب  .. .-۲

ث یارشناسان احادکد از یالحد یرا ابن ابیز. ستیل بر صحت آن نیدل، دیالحد
من ، نیآورد و عالوه بر ا یم م رایح و سقیث صحیتاب خود حدکاو در ، ستین

 یشانچ اثر و نیھ، بدان نسبت داده است راداستان یجانیه تک یدر باب و صفحات
ر کذھن و ف ی دهین داستان تراشیه اکم یدھ یماحتمال . افتمین داستان نیاز ا

حضرت  ی رهیح و سیث صحیاحاد یلکو به طور . ش او استاندیج ک
 . کند می بیذکت راداستانن یا، لشهیعا

                                           
 . )۲۳۱ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۴۰ت ص(یثم اھتد -١
است  یادآوریقابل )  .. . يف األخبار الوارده يف فدك و ما صنع فيها( تحت ۸۲ص ۴شرح نھج البالغه ج -٢

ه بنده حواله کاز نھج البالغه است  یر از آن چاپیرده است غکبه آن اشاره  یجانیه تک یه چاپک
جزو و ردم و ھمان کھم مراجعه  یجانیام اما من به ھمان نھج البالغه چاپ مورد نظر ت داده

 . دمیت ندین روایاز ا یچ اثریردم اما ھکصفحه را نگاه 
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، بعد از عمر زمام امور را در دست گرفت عثمان یوقت«: دیگو یم یجانیت یآقا
و  یاسیات سیاجتھاد او در ح یگرفت حت یشیگذشتگان پ و ازفراتر نھاد  یاجتھاد گام

مت یگرفت و به ق یانقالب و شورش فزون، اثر گذاشت یا در سطح گستردهاش  نید
 . )١(»تمام شدجان او 

 : میگو یم
 یقلب یماریان صرفًا به خاطر بیشورش. است عثمانه یار علکآش ین مطلب دروغیا

، نیعالوه بر ا. خود حق به جانب نبودند یردند و در ادعاکام یه او قیت علیو فساد ن
ش روانپیاو و . کرد می یباز یھودیھا عبدالله بن سبا  ن شورشیرا در ا ینقش اساس
ن یه تمام صحابه در اکن است یز ایلش نیدل. عثماننه ، بودندھا  هفتن یعامل اصل

ت یاکه حکرا  یلیان دالیردند و من بکت یحما یو و ازگرفتند  عثمان راشورش جانب 
نندگان کام یه قکن مطلب ھستند یگر اشاندارند و ن عثمان رااز حق به جانب بودن 

 . منک یمفراموش ن، ه او اھل فتنه و فساد بودندیعل
: اند ردهکت ین روایبن عقبه چن یل از موسیو احمد در فضا کم در مستدرکحا
ان یشورش ی در محاصره عثمانه ک یزمان: دیگو یمبه یابوحب، پدر مادرم: دیگو یمعقبه 

. خواست یمسخن  ی هاجاز عثمانه از کدم یره شنیو ھراز اب، داخل منزل او شدم، بود
 ج الله رسول از«: او بلند شد و بعد از حمد و ثنا گفتسپس . اجازه داد یبه و عثمان

 یکی. د بودیخواھ یادیز یھا ما بعد از من شاھد اختالف و فتنهش: ه فرمودکام  دهیشن
ف ما چه یلکم؟ و تینکار کما آنگاه چه ، رسول خدا یا: ن در جلسه گفتیاز حاضر

در ، )٢(عثمانبا  یعنی، دیارانش باشین و یشما صد در صد با ام: خواھد بود؟ فرمود
ن یچنکند  می تیروا را  آن یاشعر یموس ه ابوکث یحد یکاز  یح مسلم در بخشیصح

، ج رسول الله. رسول الله شود ی وارد خانه خواست یم عثمان یوقت: آمده است
ن و او را بشارت به بھشت بده البته کباز  عثمان رایدر را ب: فرمود یخطاب به ابوموس

. ردکه در دوران او ظھور خواھند کاست  ییھا فتنهن بشارت ھمراه با اختالف و یا
ش باز رایدر را ب. است عثماندم آن شخص ید، نمکرفتم تا در را باز : دیگو یم یابوموس

ه رسول کرا ھا  هاختالف و فتن جریانردم و کش اعالم رایرده و بشارت بھشت را بک

                                           
 . )۲۸۳ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۶۸ت ص (یثم اھتد -١
 ح استیسندش صح: دیگو یتاب مک) محقق ۴۵۱ص( ۱فضائل الصحابة الحمد ج -٢



 ٤٣٣  سعفان بن ی سوم عثمان خلیفه بر تیجانی آقای اتهامات بر نقدی باب هشتم: 

اللهم صرباً واهللا «: گفت عثمان، او خبر دادم ز بهین، رده بودک ینیش بیپ جالله

: آور شده و فرمود ادیرا ھا  هفتن ج رمکرسول ا: دیگو یمابن عمر . )١(»مستعانـال
عب بن کل از یامام احمد در فضا. )٢(»شته خواھد شدکمظلوم ھا  هن فتنیدر ا عثمان«

و  یکرا نزدھا  آن وآور شد  ادیرا ھا  هفتن ج رمکرسول ا: کند می تین روایعجره چن
. ردکاز آنجا عبور ، ده بودیه در چادر خود پوشک یرد و بعد شخصک یم معرفیعظ

 »او در آن روز جانب حق را خواھد گرفت«: فرمود یو یبا اشاره به سو جرسول الله
؟ »نیا«، رسول خدا یا: ردمکاو را گرفته عرض  یدم و دو بازویاو دو یبا شتاب به سو

 . )٣(بن عفان بود عثماندم او ید. نیھم، یآر: فرمود ج رسول الله
موجب  عثمانه اجتھادات باطله ککند  می ھمواره گمان یجانیت یآقا، نیا بعد از ایآ

با اھل فتنه و ضد اھل سنت  یجانیت یآقا یو ھمدل یارکن ھمیه او بودند؟ ایفتنه عل
 م! یگو یم یکش تبرشانکیرا به او و ھم 

، ج ه از لحاظ قدر و منزلت در اصحاب رسول اللهکبن عفان  عثمانن است یا، یآر
او در . بودن او بشارت داده است یبه بھشت ج رسول الله. ف سوم قرار داردیدر رد

ن خصوص یالگو در ا عنوانو سخاوت زبان زد خاص و عام است و به  ایماناء و یح
را توسعه داده و چاه رومه را  یخود مسجد النب یاو با اموال شخص. رفته شده استیپذ

ت آمده است یدر روا. ردکش عسره را مجھز یو ج. ردک یداریخر یمنفعت عموم رایب
رد و کم یتقد ج ش العسره به رسول اللهیز جیتجھ راینار را بیھزار دیکمبلغ  عثمانه ک

وز متضرر امربعد از عمل  عثمان: و فرمودکرد  می ر و رویرا زھا  آن ج رسول الله
 . )٤(دشو یمن

 یت گران آقایھدا یند حتکار کان را  آن تواند میس نکچ یه ھکاست  یتین واقعیا

در  »ةكشف الغم«تاب که در یامام یاز علما یلیالفتح ارب ابو، ن استیا، یآر. یجانیت
: گفت یعل ...رده استک کمک یبه عل عثمان: دیگو یمبا فاطمه  یازدواج عل جریان

                                           
 . )۳۴۹۲( یح بخاریصح: ) و نگا۳۷۱۰( ی) و ترمذ۲۴۰۳ح مسلم (یصح -١
 . )۲۹۲۴( یح ترمذیصح: ) و نگا۳۷۰۸( یسنن الترمذ -٢
 . ح استیسندش صح: دیگو یتاب مک) و محقق ۴۵۰ص( ۱ف امام احمد جیفضائل الصحابة تال -٣
 . )۲۹۲۰( یح ترمذیصح: ) و نگا۳۷۰۱تاب المناقب برقم (ک یسنن ترمذ -٤
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نون بلند شو و زره خود کا، ابوالحسن«: فرمود یجلو آمد و خطاب به عل ج رمکرسول ا
اه یزرھم را به چھارصد درھم س، رفتم، نمکآماده  یزیچ، تو و دخترم رایرا بفروش تا ب

: گفت، فتل گرفتم و او زره را از من گریدراھم را از او تحو یوقت. فروختم عثمانبه 
 »چرا«: ؟ در جواب گفتمیستیسته دراھم نیزره و تو شا ی ستهیمن شا، ابوالحسن یا

 ج رمکزره و دراھم را برداشتم و نزد رسول ا، ه استیزره از طرف من به تو ھد: گفت
. قرار دادم امر جریانرا در  یگذاشتم و و ج رسول الله یزره و دراھم را جلو. آمدم

 . )١(ردکر یخ یدعا عثمان رایب ج رسول الله
محبت  عثمانت با یه ائمه اھل بکرده است کثابت  یلیابوالفتح ارب، نیعالوه بر ا

بن حسن  ین علین العابدیاز ز »ةكشف الغم«مولف . اند ردهکل یداشته و او را تجل
 بارهن آمده درین العابدیچند از مردم عراق نزد امام ز یتن«: کند می تین روایچن
امام . خود را به اتمام رساندند سخنان آنان یوقت. گفتند یسخنان، عثمانعمر و ، رکابوب

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿: هیا شما از مصداق آیآ: فرمود ۡمَ�ٰلِِهۡم  �َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
أ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  ﴾٨ ل�َّ

ِينَ ٱوَ ﴿: هیاز مصداق آ، پس شما. امام فرمود. »ریخ«: د؟ گفتندیھست ]٨: [الحشر َ�َبوَُّءو  �َّ
ارَ ٱ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ آ  ۡ�ِ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

 ۚ نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
د؟ در جواب یھست ]٩: [الحشر﴾ أ

م دھ یم ید و من گواھیدرک ین ھر دو گروه تبریشما از ا: امام فرمود. »ریخ«: گفتند

ِينَ ٱوَ ﴿: ن گفته شده استیچن آنان بارهه درکد یستین آنانه شما از ک َجآُءو مِۢن  �َّ
ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ۡ�ِ

 ْ ِيَن َءاَمُنوا  . اخرجوا عني فعل اهللا بكم ]١٠: [الحشر﴾ ّلِ�َّ
ما را  مومنند پروردگارا ما را و برادران یگو یم. آمدند آنانه بعد از ک آنان«: ترجمه

نسبت به  یدورتکما  یھا دلمورد مغفرت قرار بده و در ، اند دهآور ایمانه قبل از ما ک
خداوند با شما معامله . دیرون برویاز نزد من ب: بعد امام فرمود. »قرار نده مومنان

                                           
  .ھا السالم)یجه فاطمة علیتزو ی) تحت عنوان (ف۳۶۸-۳۶۹ص( ۱ج یشف الغمة لالربلک -١



 ٤٣٥  سعفان بن ی سوم عثمان خلیفه بر تیجانی آقای اتهامات بر نقدی باب هشتم: 

 .)١(مناسب انجام خواھد داد؟!
 ادعا یجانیت یآقا، سعثمانل ینسبت به فضا یعه و سنیا بعد از اعتراف شیآ
 تراسبه راه ، رامکر صحابه یو سا عثمانردن که خداوند او را با مطعون ککند  می
 .ت نموده است؟!!!یھدا

ان یب عثمانعمر و ، رکدر رابطه با ابوب یجانیت یه آقاک یصیوب و نقایر عکبعد از ذ
تب کاز  یکیرًا در یه او اخکاست آنچه  آور شگفتب و یار عجیمن بس رایب، رده استک

خود  یھا گفتهتاب تمام کن یاو در ا. آورده است »كل احللول عند آل الرسول«بنام ، خود
ن دو یان ایرده است و مکنقص ، خود در صحابه آورده است ی تب گذشتهکه در کرا 
: دیگو یمتاب کن یاو در ا. ب شده استکرا مرت یزیار شگفت انگیدگاه خود تضاد بسید
باور و اعتقادات  : .. .اعتراض خطاب به من گفت عنوانبه  یان مصریاز دانشگاھ یکی«
ان مردم معروف و یه مکرا آنچه یز. باشد یانگر اسالم واقعینما تواند میعه چگونه یش

تاب که ھمزمان به کن اھل سنت و جماعت ھستند ین است و ایس اکع، متداول است
در  ھا فرقهر یه ھستند و سایفرقه ناج و آنانکنند  می عمل ج و سنت رسول الله یالھ

ال او پاسخ کو آرامش به اش یت خون سردیمن با نھا. برند یمو ضالل به سر  یگمراھ
 یاگر من گروھ، منک یماد یت سوگند یمن با صدق ن، برادران یا: عرض نمودم، گفته

ه کد دان یم ینیین و آیبند مذھب و د یه خود را پاکنم یاز اھل سنت و جماعت را بب
را یز. دیھست یکسته تبریو شما شا. نیاست ا کم مباریگو یم، ر استکمنسوب به ابوب

ان نباشد (!) ینینخست و ازاگر ا. ن استین اولیسابق و ازبزرگوار  یصحاب، قیر صدکابوب
 خلفایفه از ین خلیو نخست ج ق ھجرت رسول اللهین در غار و رفیاثن یثان یول

ن گروه قرار یرده و خود را جزو اکن مقدار متقاعد یمن خود را به ھم. ن استیراشد
، بند و مقلد یه خود را پاکدم ید یم از اھل سنت و جماعت را یاگر گروھ .م(!)داد یم
. مگفت یم یکتبر آنانبه . ه به عمر بن خطاب منسوب استک دانست یم ینیین و آید
 یسکو او د دھ یمز یان حق و باطل تمیه مکفاروق است ، است یدنا عمر صحابیرا سیز

ن اول یسابق و ازرده است اکت یعنا یاو اسالم را سر بلند ی لهیه خداوند به وسکاست 
 جزو آنرده و خود را کل متقاعد ین فضایمن خود را به ھم. فه راشد استین خلیو دوم

خود  آنانر یا از غیاز اھل سنت و جماعت و  یگروھ، دمید یم اگر. مداد یمگروه قرار 

                                           
 . ن))ین العابدیتحت عنوان ((فضائل ز ۲۹۱ص ۲ج یشف الغمة لالربلک -١
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بن عفان است و در اصول و  عثمانه منسوب به کد دان یم ینیین و آیبند د یرا پا
او ، ن استیذو نور عثمانرا یز. مگفت یم یکتبر آنانبه ، شود می دیتقل یفروع از و

او جامع . فه راشد استین خلیاو سوم. کنند می ایح یه فرشتگان از وکاست  یسک
 یاما من حت. مشد یماو  پیروان و ازل خود را متقاعد نموده ین فضایبه ھم. است قرآن
ر یا از سایثالثه و  خلفاین یین و آیه از دکدم یگروه را از اھل سنت و جماعت ند یک

 . )١(ندک یرویاصحاب پ
ه قضاوت را به کم بلدھ یمارائه ن سخنانن یدرباره ا یحیر و توضیچ گونه تفسیمن ھ

گاه و شعور ب خوانندگان  یجانیت یزان اضطراب آقایم آنانسپارم تا خود  یم آناندار یآ
متر کن بزنند اما خداوند به یق تخمیرا در وارونه جلوه دادن حوادث و محو نمودن حقا

 . ستین یردن باطل راضکان یص و عریردن نقاکار کاز آش

                                           
 . )۲۱-۲۲ل الحلول عند آل الرسول ص(ک -١



 
 

 

 : باب نهم
  لشهیحضرت عا ینمنؤمالام  ی درباره یجانیدگاه تیبر د ینقد

، ن خلق خدایبھتر یرا به شرف ھمسر لشهیحضرت عا ینمومنالخداوند ام 
رامت کن ھمه یاو با ا. مشرف نموده است ج محمد بن عبدالله، مرتبت یحضرت ختم

. رده استکن دایگستاخ و دروغگو نجات پ یجانیت یش قلم آقاین یھا زخملت از یو فض
ه ک یین (بانویزم یرو یو دفاع از بزرگ بانو یجانیبه منظور پاسخ دادن به ت کنیا

مانند ، شه در برابر تمام زنانیعا یبرتر: ن فرموده استیاو چن بارهدر ج رسول الله
: گفته بود یو رسول خطاب به و. )١(است ھا یخوردنر طعام و ید در برابر سایثر یبرتر

ن مطاعن و یا. )٢(ار آسان است)یم بسرایموت ب، یھمسر من ھست چون تو در بھشت
 . ردکم خواھ یمگرا خوانندگانم یتقد یگریبعد از د یکیرا  ھا تھمت

 »شه آتش فتنه را بر افروخته استیه عاکنیر بر ایدا یجانیت یبر ادعا ینقد«
آتش  ینمومناله ام ک یجنگ. منک یم عنوانجنگ جمل را  مساله: دیگو یم یجانیت

 سوال. جنگ را بر عھده داشت یادت و رھبریه شخصًا قکرا او بود یز. بر افروخت را  آن

َج  َوقَۡرنَ ﴿: ن فرمانیا ی لهیه خداوند بوسک ین است زنیا ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
� ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱ وَ�ٰ

ُ
ن خود یت نخستید و مانند جاھلی(و در خانه بمان ]٣٣: [األحزاب﴾  ۡ�

 یچگونه و بنابر چه مجوز شرع، ندیه در خانه بنشکرده است ک امرد) او را ینکن یینما
 یبن اب یعل، مسلمانانفه یجنگ با خل یلی؟ او بنابر چه دلدیآ یمرون یخانه ب و ازا

ما به  یعلما. مرد و زن مسلمان بود یول یه علکحال آن، طالب را مباح قرار داده است
 یرا علیز. را دوست نداشت یشه امام علیه عاکند دھ یمجواب  یو به راحت یطور عاد

شه مشورت داده است یردند و طالق دادن عاکرا به جدا  ج رسول الله، کإف جریاندر 

                                           
 . ه در آبگوشت حل شده باشدشود ک می گفته ید به نانیثر -١
) ۲۵۱۳۰شماره ( ۹و امام احمد در مسند ج ین مروزیف حسی) تال۲۰۷ص( ۲د الزھد جیزوا -٢

 . دینک) مراجعه ۲۸۶۷شماره ( ۶حه جی) و به سلسله صح۴۶۷ص(
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و مشورت دادن  کحادثه إف، هکنیر بر اینند داکن عالمان قصد دارند ما را متقاعد یو ا
 و ازه اکاست  یافکشه (بر فرض صحت آن) یطالق دادن عا رایرا ب ج رسول الله یعل

، ش الزم قرار داده بودرایب ج ه رسول اللهکرا  یستر و حجاب، ندک یپروردگار تخط امر
رده بود و دست به کاو را منع  ج ه رسول اللهکرا سوار شود  یشتر، ندکت نیرعا

سگان حواب  یعنی(. داشته بوداو را از انجام آن بر حذر  ج ه رسول اللهکبزند  یاعمال
 یآنجا به بصره را ط و ازه کنه به میمد، ) و مسافات دور و دراز. اوردیرا به صدا در ن

اران او بجنگد و بر یو  ینمومنالریبا ام، معصوم را مباح بداند یھا انسانشتن ک. ندک
ه او کنیبه خاطر اھا  این ی ھمه. ان مورخان عامل قتل ھزارھا مسلمان شودیحسب ب
به طالق دادن او مشورت  را جرسول الله یرا دوست نداشت چون امام عل یامام عل

 . )١(»داده بود
 : میگو یم
بند  یالله پا یر موارد به خاطر خشنودینه و در ساین زمیاھل سنت در ا .. .-۱

چ یعدل استوار است و ھ یھا هیپاحق و بر  آنانموقف . ھستند و انصاف عدل
ه در اقوال و مواضع ک یا تناقض در آن وجود ندارد به گونه گونه تضاد و

تاب کن گونه تضاد و تناقضھا را از یاز ا یادیار زیموارد بس. ان وجود داردیعیش
ه کن است یات یواقع. در مباحث گذشته به اثبات رساندم یجانیت یخود آقا

، مطھراتر ازواج یو سا ینمومنالام  نیھمچن. اند اھل بدر ھمه اھل بھشت
سادات و  انبیاان بعد از ین آقایھمه ا، ریطلحه و زب، عمر، عثمان، یعل، رکابوب

رفتن به بھشت معصوم  رایب: ندیگو یماھل سنت . اند سرداران اھل بھشت
ز به ین توبهره بعد از یبکره و یصاحبان گناھان صغ یست حتیبودن شرط ن

ن یبا توجه به ا. است مسلمانان ی ھمهمورد اتفاق  مسالهن یا. ندرو یمبھشت 
، شود می ه به صحابه نسبت دادهک یئاتیگناھان و س: ندیگو یماصل و قانون 

از  یاریبس یھستند ول یگر اجتھادید یاریاند و بس دروغھا  آن از یاریبس
گناه  عنوانبه  آنانه در حق کچه آن وشناختند آنان را  ل اجتھادیمردم دل
ھا یه موجب محو بدک یکیا به خاطر اعمال نی توبهل یبدل، شود می شناخته

مورد عفو ، فر گناھان ھستندکه مک یالتکا به خاطر مصائب و مشیھستند و 

                                           
 . )۱۹۲-۱۹۳ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۷ت ص(یثم اھتد -١
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محرز  آنانبودن  یه به موجب آن بھشتک یادیل زیرا دالیز. قرار خواھد گرفت
ده یبه د، ندکواجب آنان را  بودن یه دوزخک یاست وجود دارد و لذا اعمال

ه ک ایماندر حق عامه اھل  ین قضاوتیرا اگر چنیز. مید بنگریو ترد کش
ما  یل متعددیو بنابر دال، باشد نمی حیصح، ستیمعلوم ن آنانبودن  یبھشت

آنگاه در حق ، اند اھل دوزخ آنانه کم ییبگو مومنانم در حق عامه یتوان مین
گاھکم کن حیچن توان میچگونه  مومنانن یبھتر ل یات و تفاصیبه جزئ یرد؟ آ

در ، آنانو باطن و تمام خطاھا و اجتھادات  در ظاھر، صحابه کت کاحوال ت
ن یاست؟! لذا سخن گفتن در ا یل و دشوارکار مشیار بسکما  رایواقع ب

م و سخن یرا ندارھا  آن ه ما علمکاست  یخصوص به مثابه سخن گفتن در امور
صحابه بھتر است از  جراتمشا بارهوت درکلذا س. گفتن بدون علم حرام است

گاھیسخن گفتن پ ا یرا تمام یز. ات اموریاز واقع یرامون آن بدون اطالع و آ
رامون یبدون علم ھستند و سخن گفتن پ سخنان، نهین زمیدر ا سخنانثر کا

و  یشخص ھای گرایشاگر در آن ، حرام است، موضوع بدون علم به آن یک
و  یشخص ھای گرایش معارضه با حق نباشد و اگر سخن گفتن به خاطر

. گردد می ت آن مضاعفیه حرمت و ممنوعکمسلم است ، معارضه با حق باشد
ا خالف حق یبر اساس جھل و ، صحابه جراتس در خصوص مشاکن ھر رایبناب

از  یرویاگر سخن گفتن به خاطر پ. د استیاو مستحق وع، دیسخن گو
ا به خاطر معارضه و نابود یالله  ینه به خاطر خشنود یشخص ھای گرایش

 یشیف و ستایس از تعرکھر . باز ھم موجب ذم و عقاب است. ردن حق باشدک
ه از جانب خداوند در ک یتیاز اعالم رضا، آمده آنانث در حق یو حد قرآنه در ک

، آنانن افراد امت بودن یبھتر و ازبودن  یاز استحقاق بھشت، شده آنانحق 
و  ین گونه تقویو حدس و گمان ھرگز با ا یظن لیبه خاطر دال، دارد ییآشنا

 ا صحتیصحت ندارد ھا  آن از یه بخشک یلیدال. کند نمی مخالفت و معارضه
روشن است و ھا  آن ذب بودنکه ک ییھا آن، گریاست و بخش د کوکمشھا  آن

گر ید یست و بخشیمشخص نھا  آن ت وقوعیفکیه تحقق و کند یاز آنھا یبخش
ت دارند و یاکح آنانه از موجه بودن صحابه و معذور بودن کھستند  یلیدال

ه توسط حسنات قابل عفو و کھستند  یل و گناھانیاز جمله دالھا  آن از یقسمت
 ند و راهکاھل سنت را انتخاب  یوه و خط مشیس شکھر ، اغماض ھستند لذا
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ن یر ایاستقامت و اعتدال خواھد بود و در غ، از اھل حق، ندکر یسآنان را 
ن یه اک یا به گونه، خواھد شد ییو تناقض گو ینادان، صورت گرفتار دروغ

 . )١(اند گمراھان گرفتار
ن یا، »شه آتش جنگ جمل را بر افروخته استیعا«: دیگو یم یجانیت یآقا .. .-۲

ھرگز  لشهیرا عایز. است اساس یب ذب وک مالاکپوچ و  یسخن و ادعا یک
ان یه به قصد اصالح مکرون نرفت بلینه بیدن و قتال از خانه و مدیجنگ رایب

سته و مصلحت است ین اقدام او شایه اکن باور بود یخارج شده و بر ا مسلمانان
رد و حسرت خورد کاظھار ندامت ، ه نرفتن بھتر بودهکش روشن شد رایب یوقت

ه شاخ کبھتر است و دوست دارم «: ن فرمودیه چنکت آمده است یو در روا
با  لشهیه عاکنیبر فرض ا. )٢(»مردک یمار نین راه را اختیبودم و ا یم یدرخت

ن یه اکگفت  توان می، رده استکقتال  سیه علیعل بریت طلحه و زبیمع

ْ ٱ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَطآ�َِفَتاِن ِمَن  �ن﴿: ه استین آیقتال مشمول ا ۡصلُِحواْ  ۡ�َتَتلُوا
َ
فَأ

ۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ  ۡخَرىٰ ٱبَۡيَنُهَما
ُ
�ۡ  ْ ۡمرِ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُوا

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ َ�ۡبِ� َح�َّ

ِۚ ٱ َّ�  ِ ۡصلُِحواْ بَۡينَُهَما ب
َ
قۡ  لَۡعۡدلِ ٱفَإِن فَآَءۡت فَأ

َ
ْۖ َوأ َ ٱإِنَّ  ِسُطٓوا  ٩ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

َخَوۡ�ُ�مۚۡ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ إِ�ََّما
َ
ۡصلُِحواْ َ�ۡ�َ أ

َ
ْ ٱوَ  إِۡخَوةٞ فَأ َ ٱ �َُّقوا  ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  �َّ

ھا  آن انیم، دندیگر جنگیدیکبا  مومناناگر دو گروه از «: یعنی ]١٠-٩: [الحجرات
 . » ...ردکبه غاوت  یگریبر د یکید اگر ینکبرقرار  یصلح و آشت

گر قتال یدیکه یعل آنانه کنیولو اکند  می دو گروه اثبات رایب را  ایمانور که مذیآ
از صحابه به نحو  مومنان، ه ھستندین آیمصداق ا مومنانعامه  یوقت. رده باشندک

 . باشند می ن مصداق آنیقیق قطع و یاحسن و به طر
حال ، رود یمرون یاز خانه ب یلیشه بنابر چه دلیعا: دیگو یم یجانیت یآقا .. .-۳

َج  َوقَۡرنَ ﴿: هیه خداوند به موجب آکآن  ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
� ٱ وَ�ٰ

ُ
 . »رون نرودیه از خانه بکرده است کم کاو را ح ]٣٣: [األحزاب ﴾ۡ�

 

                                           
 . تصرف کی) با اند۳۰۹-۳۱۳ص( ۴منھاج السنة ج -١
 . )۷۱۸شة ص(یر عایس یتاب الجمل فک ۸به جیش یمصنف ابن أب -٢
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 :  میگو یم

رون نرفته یت از خانه بیش گذاشتن تجمل جاھلیبه نما رایب لشهی(الف) عا
 . بود

ت و حفظ یماموردستور استقرار در خانه با خروج از خانه به خاطر انجام  .. .(ب)
ا خارج شدن یمانند خارج شدن به منظور اداء حج و عمره . ندارد یمصلحت منافات

نازل  ج ات رسول اللهیور در دوران حکه مذیه آکرا یز، مسافرت رایب شوھرھمراه با 
 ھا مسافرتازواج مطھرات را با خود به ، بعد از نزول آن ج شده بود و رسول الله

را با خود به سفر حج برد و در ھمان  لشهیمثًال در حجه الوداع حضرت عا. برد یم
م فرستاد و حجه الوداع بعد یانجام عمره با برادرش عبدالرحمن به تنع رایسفر او را ب

ت گرفته است صور ج ماه قبل از وفات رسول الله سهتر از  مک کیدنا وه ین آیاز نزول ا
به سفر حج  سدر دوران خالفت حضرت عمر ج ن خاطر ھمسران رسول اللهیو به ھم

اگر مسافرت ھمسران . به حج رفتند ج ه با خود رسول اللهکند ھمان گونه رفت یم
ز معتقد ین لشهیعا، ز استیر زنان به منظور تحقق مصالح جایو سا ج رسول الله

 مسلمانانت مصلحت یبه منظور حفظ و رعارون رفتن و مسافرت ین بیه اکبود 
 . )١(است
، طالب یبن اب یل عدم محبت با علیشه بدلیه عاکاست  یمدع یجانیت یآقا .. .-۴

 یبن اب یل عدم محبت او با علیرا مباح و حالل دانسته است و دل یقتال با و
 شهیرا به طالق دادن عا ج امبریپ، کاف جریاندر  یه علکن بوده است یطالب ا

  ». اھل سنت است ین تنھا پاسخ علمایو ا. مشورت داده بود
 :  میگو یم

از  یکیاقل  پس چرا قول حد، ن استیاھل سنت ھم یاگر جواب علما .. .(الف)
ز قدم را فراتر یدروغ ن ییمرز نھا و ازه تکنیا ای؟ یا ردهکر نکاھل سنت را ذ یعلما

 . کند نمی انیبھتان بزش با باطل و یبدون آم را  جریانچ یگذاشته و ھ
ھفت آسمان از آن  یرا از آن سو ینمومناله خداوند ام ک کاف جریان، ی(ب) آر

از  یشه از بعضیفراق عا بارهدر ج رمکاز آن رسول ا یدر بخش، رده استکتبرئه 
خداوند تو را در «: ن بودیطالب چن یبن اب یرده بود و موضع علک ینظر خواھ، اصحاب

                                           
 . )۳۱۷-۳۱۸ص( ۴لمنھاج جا -١
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تو  رایت را بین واقعک سوالز ینک و ازست یشه نیزن تنھا عا، استقه قرار نداده یمض
 .)١(»دیگو یم

رده بود کشه اصًال اشاره نیق عاین موضع به طالق و تفریان ایبا ب سیحضرت عل
زودتر ھرچه  هکل شد یار مایبس، دیرا د ج رسول الله یاضطراب و ناراحت ین او وقتکل
ه در صورت ک دانست یم یرد و به خوبکن مطلب اشاره ید و لذا به ایرا بزدا ین ناراحتیا

، ن استکردن ممکز با رجوع ینکردن از ک سوالا یجبران آن در صورت برائت ، فراق
ن مطلب از یاو را طالق دھد و ا ج ه رسول اللهکطالب مصمم نبود  یبن اب یعل

 ن سخنیزه ایانگ«: دیگو یمن خاطر ابن حجر یبه ھم، روشن است سیعل سخنان
حضرت  رایب ج رسول الله یشانیرا پریز. بود ج ح جانب رسول اللهیت و ترجیرعا، یعل
ن باور بود یبر ا یعل، ج د رسول اللهیرت شدیل غیننده بوده است و بدلکناراحت  یعل
، از جانب او یناش اندوه وو غم  یھمسرش را طالق دھد ناراحت ج ه اگر رسول اللهک
با رجوع جبران ، از فراق یناش ینگران، برائتو در صورت تحقق شود  می لیزا
را او یز. ن بودیھم یسته در حق علیمناسب و شا: دیفرما یم یامام نوو. )٢(دشو یم

 در حق او یر خواھیحت و خینص را  آن و دانست یم ج موضعش را به صالح رسول الله
ت یز اھمیحاشتر یز بیھر چ و ازا رایب ج خاطر رسول الله یپنداشت و رفع نگران یم

را یز. در مشوره طالق مصمم نبود یعل«: دیگو یممزه ح یاب نخ ابو محمد بیش. )٣(بود

را  امرت ین تا واقعک سوالز ینکاز  »تصدقك ةسل اجلاري«: او بعد از اشاره به فراق گفت

 توان می. ردکول کمو ج خود رسول الله رایاو در واقع معامله را به . ندکان یتو ب رایب
ن یچن یجه مشورت حضرت علیحاصل و نت، هیاق و سباق قضیبا توجه به س هکگفت 

 یه اضطراب و ناراحتک یل ھستی(اگر ما »ففارقها ةإن أدرت تعجيل الراح«: بوده است

أردت خالف ذلك فابحث عن  نإو«. نکاو را از خود جدا ، به سرعت برطرف شود

ه روشن ین تا قضکق یت تحقیواقع بارهآنگاه در، یندار یلین تمایـ اگر چن »مراأل ةحقيق

د و یگو یمن ج امبرید به پدان یمه کره خالف آنچه یه برکن داشت یقی یرا علیشود ـ ز

                                           
 . رده استکت ینور روا ی ر سورهیآن را در تفس یه امام بخارک یثیاز حد یبخش -١
 . ریتاب التفسک) ۳۲۴ص( ۸ج یفتح البار -٢
 . )۱۶۲-۱۶۳ص( التوبةتاب کمسلم  -٣
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 . )١(دانست یمگر نید یزیچ یدامنکشه جز عفت و پایره) درباره عایاو (بر
ه مشورت کنند کند ما را متقاعد خواھ یماھل سنت  یعلما: دیگو یم یجانیت .. .-۵

 یلیدل »بر فرض صحت آن«، شهیامبر درباره طالق دادن عایبه پ یدادن عل
ه کرا  یحجاب، ندک یپروردگارش تخط امرشه از یه عاکنیا رایب یاست شرع

 ج ه رسول اللهکشود  یسوار شتر، ندکت نیرده بود رعاکالزم  یخداوند بر و
تابش ک یدر پاورق یجانیت یالخ آقا ...رده بودکاو را از سوار شدن بر آن منع 

، اند ردهکر کرا ذ یھجر ۳۶ه حوادث سال کره را یو غ یر مدائنیابن اث، یطبر
 . )٢(رده استکر کور ذکماخذ و منبع قول مذ عنوانبه 

 : میگو یمن سخن او یدر پاسخ به ا
 یھجر ۳۶ه حوادث سال ک، ژه به آن بخش از آنیو به و یخ طبریاگر به تار .. .-أ
 یجانیه تک یا دادھا به گونهین رویبه ا یا هاشار نیتر مک، نگاه شود، کند می انیرا ب

رامون جنگ جمل در آن نقل یرا پ یادیات زیروا یاگر چه طبر. نشده است، دیگو یم
ه یعل، ه در خصوص جنگ جمل در آن نقل شده استک یتیاتفاقًا روا. رده استک
ن مطلب ھستند ین ایات مبیروان یا. ان آمده استیسخن به مھا  آن در یجانیدگاه تید
 یطبر. ر به قصد اصالح وارد صحنه شده بودندیھمراه با طلحه و زب لشهیه عاک

ل خروج و یقعقاع بن عمرو را نزد مردم بصره فرستاد تا دل سیه علکرده است کنقل 
حضرت  ینمومنالقعقاع وارد بصره شد و نخست نزد ام  ...ندکمعلوم آنان را  امیق

چه ، یا تو چرا به بصره آمده، مادر یا: دیرد و بعد پرسکسالم  رفت و لشهیعا
: در جواب فرمود لشهی؟ عاینکنجا مسافرت یا توبهه کموجب شده  یعامل

اور ینجا بیر را ایطلحه و زب: قعقاع گفت. است »صالح بني الناسإ«، تنھا عامل، فرزندم«
 یآن دو با خبر شو سخنان و ازمن  سخنان و ازن تا تکدر مجلس خود طلب آنان را  و

 ینمومنالمن از ام : قعقاع گفت. آمدند و آنانقاصد فرستاد  آنانشه بدنبال یـ عا

صالح إ«: فرمود ینمومنالد؟ ام یایه او به بصره بکباعث شده است  یچه عامل: دمیپرس

ا با ید ینک یم یرویپ ینمومنالا شما از ام یست؟ آین مورد چینظر شما در ا »بني الناس

                                           
 . )۳۲۴ص( ۸الفتح ج -١
 . )۱۹۲-۱۹۳ت شدم ص(یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۷ت ص(یثم اھتد -٢
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 یرویپ ینمومنالاز ام  یعنی. )١(نحن متبعان: د؟ آن دو گفتندینک یممخالفت  یو
 . مینک یم

 ھمانا، ن قتل ھزاران مسلمانماله مسببان و عاکرده است کثابت  یمورخ طبر
مورد نظر خود  ینان در جاھایمردم با اطم یوقت: دیگو یماو ، ھستندس عثمانقاتالن 

به توافق  یل اختالفیره شدند و در مساکوارد مذا، ریطلحه و زب، یعل، منزل گرفتند
ھم  آن و. ص دادندین راه تشخیتر ان دادن به جنگ را مناسبیصلح و پا، دندیرس

ن موقف یست و با ھمین کو بعدھا قابل تدارشود  می ندهکدند امور پرایه دک یھنگام
، وقت شام. ز به طرف سپاه خود رفتندیر نیطلحه و زب. به طرف سپاه خود رفت یعل
 یمحمد بن طلحه را نزد عل، دو آن ور فرستاد یعبدالله بن عباس را نزد طلحه و زب یعل

 یکیدر نزد. ندکن با افراد خود مشورت بیقیدام از فرکه ھر کن بود یھدف ا. فرستادند
ز نزد سران ین یان خود و علیر نزد سران سپاھیاآلخر طلحه و زب یدر ماه جماد، غروب
تنھا  یاز ھمراھان عل. دندیدر محل استقرار خود طلبآنان را  وان قاصد فرستاده یسپاھ

. بودند عثمانه طرفداران قاتالن کامدند یردند نکاطاعت ن یاز فرمان عل یسانک
ه طرفدار و ک یآنان. ردندک یت آرامش در حال صلح سپرین شب را در نھایقیفر

و تمام . ن شب را گذراندندیبدتر، دندبودند و تن به مصالحت ندا عثمانان قتل یحام
ردن آتش جنگ به صورت کردند و به روشن ک یسپر یشب را در مشورت و نظر خواھ

، نندکدا نیاطالع پ آنانم ین تصمیگران از ایه دکنیردند و به خاطر اکاتفاق  یپنھان
ھوا به صورت  یکیصبح زود در حالت تار. ن توافق نمودندیردن اکدر پنھان  یسع

ن جنگ و یقیردند و فرکمسلح آنان را ، فه خود رفتهینزد طا آناندام از کھر  یپنھان
قتل ھزاران  ی نهیردن آتش جنگ زمکو با شعله ور گر شوراندند یدیکه یر را علیدرگ

 . )٢(فراھم ساختند مسلمان را
، عبک یا: عب فرمودکخطاب به  لشهیعا: آمده است یگر در طبرید یتیدر روا
ز به ین قرآننسخه  یکن و کتاب خداوند دعوت کبه طرف آنان را  وا ین بییاز شتر پا

قرار  یھودیعبدالله بن سبا  روانپی و آنانآمدند و در مقدم  یان علیرکلش. داد یو
رفت و  آنانبه استقبال  قرآنعب با ک. بودند راسصلح در ھ یاز بر قرار آنان. داشتند

                                           
 . ھـ۳۶سنه  ۱۲۲-۱۲۳ص  ۳ر جیابن األث. ۳۶سنه  ۲۹ص ۳ج یطبرخ یتار -١
 . ۳۹ص  ۳۶سنه  ۳ج یالطبر -٢
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به جز اقدام به  آنان یدعوت داد ول یبه صلح و آشتآنان را ، بود آنانپشت سر  سیعل
 قرآن یبه صلح و به سوآنان را  عبک یوقت. نبودند یگر راضید یزیچ چیجنگ به ھ

ه ک یدر حال لشهیعا. از پا در آوردند، رھا قرار دادهیاو را مورد اصابت ت، ردکدعوت 
به آنان را  از داخل ھودج شهیعا. ردندکپرتاب  یو یرھا را به سویت، در ھودج بود

 یول. بلند الله الله را ورد زبان خود قرار داده بود یرد و با صداکآرامش دعوت 
 یوقت لشهیعا. نبودند یردن آتش جنگ راضکمتر از روشن کان به یشورش

ه انجام ک ین اقدامینخست، ستندیمصالحت ن ی ان آمادهیه شورشکرد کدا ینان پیماط
ه یبد عل ید و شروع به دعایلعنت بفرست آنانان یو حام عثمانبر قاتالن : فرمود، داد

بن  یعل. سر دادند، شهیدعا را ھمزمان با حضرت عا ی زمزمهز یمردم بصره ن. ردک آنان
ست؟ یو زمزمه چ ن شوریا: فرمود بال فاصلهد و یشن را  نانندگکدعا  یطالب دعا یاب

 یعل. ز ھمراه او در حال دعا ھستندیو مردم نکند  می یدعا عثمانه قاتالن یشه علیعا
مورد آنان را  انیو حام عثمانقاتالن ، پروردگارا: جلو آمد و مشغول دعا شد و فرمود

 . )١(ن خود قرار بدهیلعن و نفر
به  »مدائن«تاب کالبته ، رده استکنقل  را  سخنانن یخ خود ھمیز در تاریر نیابن اث

، شهیه عاکن مطلب ھستند یھم مؤیدز یحه نیات صحیده است و رواینظر من نرس
گر را نداشتند و به یدیک جنگ بان قصد یاجمعرضی الله عنھم  یر و علیو زب، طلحه

، ردهکرون رفتن خود اظھار ندامت یشه از بیحضرت عا ینمومنالن خاطر ام یھم
. مردک یمن راه را انتخاب نیا یبودم ول یم یدرخت یکه شاخ تر کدوست دارم : فرمود

 یم ولداد یمدست  و ازاش من ده تن امثال حارث بن ھشام را گم ک یا: فرمود یمو 
 بود و به دنبال قتال ینم شه اصالحیاگر قصد عا. )٢(بودم ینم ر موافقیاست ابن زبیبا س

 جا؟ و چرا؟ کاز  یمانین ندامت و پشیآنگاه ا، بود یم
شه با یه عاک اند ردهکثابت  مورخیندورت چرا؟ کن ھمه یا: دیگو یم یجانیت یآقا

ر یدر مس، گشت یم ه داشت برکشه از میعا یوقت. داشته است یا خصمانهموضع  یعل
گاه شد و فوق العاده اظھار خوشحال عثمانشته شدن کراه از خبر   یاما وقت. ردک یآ

دوست داشتم «: ار ناراحت شد و فرمودیبس، اند ردهکعت یب یه مردم با علکخبر شد 

                                           
 . )۴۳ھـ ص ( ۳۶سنه  ۳ج یطبر -١
 . )۷۱۶تاب الجمل ص (ک ۸بة جیش یمصنف ابن أب -٢



 بلکه گمراه شدی     ٤٤٦

مرا بر : و گفت. گرفت یمزمام امور را در دست ن یعل یول آمد یمن یبر زم ه آسمانک
ھمان ، ردک یه علیدن مردم علیردن آتش فتنه و شورانکد و شروع به روشن یگردان

ه کده بود ینشن ینمومنالا ام یآ. اوردینام او را بر زبان ب خواست یمشه نیه عاک یعل
نفاق است)؟  یشانن یو بغض با و ایمان یشانن یبا عل ی(دوست: فرمود ج رمکرسول ا

بغض  ی لهیبوسم مگر یشناخت ینم را  منافقان(ما : از صحابه گفته بودند یبعض یحت
 یعل، او ھستم یه من موالکس ک(ھر  ج قول رسول الله، ینمومنالا ام ی) آیبا عل آنان

ن او یکداشت لخبر ھا  این ی ھمه و ازد ایده بود؟ بدون تردیاوست) را نشن یز موالین
 یخبر موت عل یوقت یاورد حتینام او را بر زبان ب خواست یمرا دوست نداشت و ن یعل

 . )١(ر بجا آوردکش ی سجده، دیرا شن
 : میگو یم
، فوق العاده خوشحال شد عثمانشته شدن کشه از یه عاک یجانین گفته تیا .. .-۱

ن را یاز مورخان ا یکیچ یھ. بر دروغگو بودن او است یار واضحیبس شانن
شه فقط به خاطر انتقام از خون یه عاک اند ردهکثابت ، ه مورخانکاند بل نگفته

اگر : مپرس یممن . رون آمده بودیخانه ب و ازو به قصد قصاص قاتالن ا عثمان
ا او به یرون آمد؟ آیاز خانه ب یچه ھدف رایب، بود یضعثمان راشتن کشه از یعا

البد  یجانیت یرون آمده بود؟! آقایاز احراز خالفت ب یردن علکخاطر منع 
: دیگو یم؟ یلیبنابر چه دل: شود سوال یجانیت ی! و اگر از آقا»یآر«: دیگو یم

شه مشورت داده بود؟! از یرا به طالق دادن عا ج رسول الله یه علکنیبخاطر ا
را دوست نداشت و مخالف  یل علین دلیشه به ایاگر عا: مپرس یم یجانیت یآقا

شه را چگونه یاز عا آنانت یو حما مسلمانانرون آمدن ھزاران تن از یب. او بود
 مسلمانانن یت ایر بر حمایدا، یل عقالنیدل یجانیا جناب تی؟! آینک یمه یتوج

را دوست  یز علین مسلمانانر از یثکن جمع یه اکنیا ایدارد؟  لشهیاز عا
 یلیت و عدم محبت دلیراھکن یا ایآ: مپرس یم یاز و، یآر: دینداشتند؟ اگر بگو

به او بشارت ، ندارد یو اگر جواب. ارائه دھد را  آن، دارد یدارد؟ اگر جواب
 .ن مردمان است!!یگمراه تر و ازه اکم دھ یم

نام  خواست یمشه نیه عاک اند ردهکثابت  مورخین«: دیگو یم یجانیت یآقا .. .-۲

                                           
 . )۱۹۳-۱۹۴ت شدم ص (یھدا .. . ) و آنگاه۱۱۷-۱۱۸ت ص (یثم اھتد -١
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ا تو یھستند؟ آ یسانکن مورخان چه یا: مپرس یم. »اوردیرا بر زبان ب یعل
ن گویاان دروغیاز م را  نگویاتراسز یتا ما ن ینک یما معرف رایبآنان را  یتوان می

ه کن است یت ای؟ واقعییگو یمسخن  یچه ماخذ و منابع و ازم؟ و تیبشناس
ح یشر. را بر زبان آورده است یشراح صدر نام علنا وب خاطر یبا ط لشهیعا

 ینزد عل: فرمود. ردمک سوال لشهیاز عا حمس بارهدر«: دیگو یم یابن ھان
 ینزد عل: دیگو یمح یشر. تر است من عالم و ازا، را از او بپرس سوالن یبرو و ا

 امربه ما  ج رمکرسول ا: گفت، دمین از او پرسیمدت مسح خف بارهدر، رفتم
شبانه روز  سهشبانه روز و مسافر به مدت  یکم به مدت یمق: رد و فرمودک

 . )١(ندکمسح 
، رده استکنقل  یح بن ھانیح از شریت را با سند صحین روایز ایامام مسلم ن

طالب  یبن اب ینزد عل: فرمود، دمیپرس یمسح از و بارهشه آمدم و درینزد عا: دیگو یم
 . )۲۷۶الخفین شماره  یمسح علـفي ال تـ باب التوقی ة(مسلم ـ کتاب الطھار .برو

من (. کند می رکذ یلت علیفض بارهث دریدو حد، تاراسن یدر ا یجانیت یآقا -۳

ن سخن رسول یشه ایعا، ینمومنالا ام یآ: دیگو یم) و كنت مواله فعيل مواله

را  یاو عل یده بود ولیشن را  سخنانن یاو ا، دیده بود؟ بدون تردیرا نشن جالله
، دیر موت او را شنیخ یوقت یاورد حتیدوست نداشت و نام او را بر زبان ن

 .!!ر بجا آوردکش ی سجده
 : میگو یم

ه صرفًا به کشه مبغوض نبود بلینزد عا یه علکردم ک(الف) در مباحث گذشته ثابت 
اختالف نظر داشت و به قصد  یبا عل عثمانتقام خون نا وم قصاص کح اجرامنظور 
، ان مردمیم یردن صلح و آشتکه به منظور برقرار کرون نرفت بلیاز خانه ب یعلقتال با 

 یجاد صلح و آشتیر بر این خواست مردم دایتام راین خاطر او بیبه ھم. رون رفتیب

وارد بصره  یعل یوقت: دسینو یم »شذرات الذهب«ابن العماد در . ن اقدام زدیدست به ا
من جز اصالح ، زیتو را ن: شه فرمودیعا. زدامریرا بخدا تو : شه رفت و گفتینزد عا، شد

رون رفتن یب«: دیگو یمن سخن یح ایرامون توضیپ یابن العرب. )٢(نداشتم یگریقصد د

                                           
 . )۷۰۲ص () ۱۱۹۹رقم ( ۲فضائل الصحابة ألحمد ج -١
 . )۱۱۵ص( ۲ق مواقف الصحابة جیو تحق ۴۲ص ۱شذرات الذھب ج -٢
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 بارهه مردم نزد او رفتند و درکجنگ جمل به قصد جنگ نبود بل یشه بسویعا
ھا  هفتن، صحنه شوداگر او وارد کردند  می رکت بردند و فیاکبه او شھا  همات و فتنیمالنا

لذا به خاطر . دیشاندی ین نیز چنیو خود او ن. الت حل خواھند شدکاصالح و مش

َۡوٮُٰهمۡ ﴿: دن به فرموده خداوندیتحقق بخش  �ن﴿ ]١١٤: [النساء ﴾�َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ
ْ ٱ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَطآ�َِفَتاِن ِمَن  ۖ  ۡ�َتَتلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا

َ
ابن . شدوارد صحنه  ]٩: [الحجرات )١(﴾فَأ

 و ازت: نوشت، وفه بودکفرماندار  یه از جانب علک یموس شه به ابویعا: دیگو یمحبان 
گاه ھست عثمان جریان وارد ، ان مردمیم یو آشتجاد صلح یو من به قصد اصالح و ا یآ

ت خشنود یبمانند و به امن و عاف ھا خانهن تا در ک امروفه را کلذا مردم ، ام صحنه شده
 . )٢(ان مردم برقرار شودیاست م آنانه مورد پسند ک ینند تا صلح و آشتکتظار ناوشوند 
وارد صحنه شده بود نه بخاطر ، دیه ارائه گردک یلیبه خاطر دال لشهیعا، یآر

 یه آقاکآنچه . کند می مودناو یجانیت یه آقاک یا به گونه سیعدم محبت و بغض با عل
ش وجود یبر اثبات مدعا یحیل صحیچ گونه دلیار است و ھکدروغ آش، دیگو یم یجانیت

ژه بعد از یبو، بود یگاھیچه منزلت و جا رایدا سیدر نظر عل لشهیه عاکنیا. ندارد
در  یه قمیابن بابو، ان آن دو بزرگوار رخ دادیه مک یبروز اختالف و حوادث ناگوار

بن  روانم«: دیگو یمن یچن، †پدرش  و ازا، از جعفر بن محمد »عئاالرش علل«تاب ک

اموال  یم علیست مواجه شدکبا ش ÷یما در بصره از دست عل یوقت: م گفتکح
پس داد و  یمالش را به و، داد س گواه ارائهکھر . کرد می مردم را به صاحبانش مسترد

 یا: از حاضران گفت یکی. داد یماو را سوگند ، ندکنه یب ی ست اقامهناوس نتکھر
 یرو یوقت، نکم یان ما تقسیھمه را م یران جنگیمت و اسیاموال غن، ینمومنالریام
 ینمومناله ام کاز شما آماده است  یسکچه : فرمود یعل، شد ین موضوع پافشاریا

 یلیا دلیآ. )٣(ردندکار یوت اختکرد؟ مردم سیبپذ یر جنگیاس عنوانشه را به یعا
 یاب نب یدگاه علیاز د ینمومنالگاه ام یر بر منزلت و جاین دایتر از ا بزرگ تر و روشن
 وجود دارد؟ ، طالب

                                           
 . )۱۱۶ص ( ۲ق مواقف الصحابة جی) و تحق۱۵۳۶ص ( ۳ج یام القرآن البن العربکأح -١
 . )۱۱۵ص( ۲ق مواقف الصحابة جی) و تحق۳۸۲ص( ۲تاب الثقات البن حبان جک -٢
 . )۳۲۸-۳۲۹ص ( ۲ج یه قمیعلل الشرائع البن بابو -٣
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ر بجا کش ی سجده، دیرا شن یخبر موت عل یوقت شهیعا« : .. .دیگو یم یجانی(ب) ت
فتنه ، ریابن االث، یطبر: ددھ یمر نسبت ین سخن را به منابع زیا، یدر پاورق. آورد

را نقل  یسال چھلم ھجر یدادھایه حوادث و روکو به تمام مورخان  یبرکال
 . )۱۹۴ت شدم ص (یھدا .. .گاهآن و) ۱۱۸ت صی(ثم اھتد ».اند ردهک

، اند دهرا آور یه حوادث سال چھلم ھجرکخ را یتب تارکر یر و سایابن اث، یطبر
، افتمیرا ن یجانیت ین دعوایاز ا یاثر ترین کوچک، ام ق و مطالعه قرار دادهیمورد تحق

 .ندارد! یدوم ییه در دروغگوکحقًا ، زدامریخدا پدرش را ب
 رارکھمواره در ذھن ت سوالن یا«: دیگو یم، اش ادامه داده ییاوه گویبه  یجانیت
ار بودند و کو ھمراھانش ستم یا علیق باطل است؟ یدام فرکق حق و یدام فرک، شود می

م نک یمر نکف، وجود ندارد یاحتمال سومر و ھمراھانش؟ یزب، طلحه، شهیا عای
را یو ھمراھانش بوده است (ز یه حق با علکشد یندین بیجو جز ا انصافپژوھشگران 

ه برود حق با کھرجا یعل یعنی »احلق يدور مع عيل حيث دار«، زند یم دور یحق با عل
مانند ه ک یا فتنه. رده است بر باطل استکروشن ه آتش فتنه را کشه یاست) و عا یو

. ن نرفته استیو تر ھمه را سوزانده و آثار نامطلوبش ھنوز از ب کآتش در جنگل خش
، تاب الفتنکدر  یآنچه را بخار، نان قلب خودمیشتر و به خاطر اطمیاطالعات ب رایب

. منک یمان یب، ا ھستند) آورده استیه مانند امواج متالطم درک ییھا فتنه( عنوانتحت 
اسر و یو عمار بن  یعل، شه به بصره رفتندیر و عایزب، طلحه یوقت: دیگو یم یامام بخار

، منبر رفتند یو باالحسن و عمار وارد بصره شدند . را به بصره فرستاد یحسن بن عل
عمار . ردندکمردم تجمع . ن بودییمنبر رفت و عمار در طبقه پا یباال ی حسن در طبقه

امبر شما است اما خداوند دارد از یا و آخرت ھمسر پیاو در دن، به خدا سوگند: گفت
 . )١(شهیا از عاید ینک یمه شما از خداوند اطاعت کند کتا معلوم ، دریگ یمشما امتحان 

 :  میگو یم
ز ین یه احتمال سومکبل ییگو یمه تو کست ین نیچن، یجانیت یآقا، ری(الف) خ
از  یکچ یردند و ھکدن به حق اجتھاد یرس راین بیقیفر، هکنیا آن و. وجود دارد

رده کم یق تقسیتمام امت را به دو فر، عثمانقتل  ی فتنهرا یز. ار نبودکن ستمیقیفر
ه در کد قصاص شوند یبا تاخیرفورًا و بدون  عثمانه قاتالن کق معتقد بود یفر یک. بود

                                           
 . )۱۹۴-۱۹۵ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۹-۱۲۰ت ص (یثم اھتد -١
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ز یگر نیق دیفر. ن قرار داشتندیاجمع رضی الله عنھم ریطلحه و زب، شهیعا، آنان راس
ه در کن حال معتقد بود یدر ع یول دانست یمواجب و الزم  عثمان راقصاص قاتالن 

را یز. ن باشدکن ھدف ممیدن به ایزمان و فرصت الزم است تا رس ین باره مقداریا
 رایو بکردند  می دفاع آنان و ازبودند  یل متعددیف و قبایقاتالن وابسته به طوا

 یحضرت عل. ار استکدر  یشتریزمان ب عثمانان ترور مرآن و مالح عایص صحیتشخ
ن مالعا، عثمانان ترور امرن و مالو اتفاقًا عا. کردند می تین موقف حمایو اصحابش از ا

ردن آتش کدر شعله ور  یق دخالتین دو فریدام از اکچ یھ، حادثه جمل بودند یاصل
 . ن مطلب اشاره شده استیه در مباحث گذشته به اکھمان گونه . جنگ نداشت

در واقع از ، ده استیون و آرامش بخشکرا س یجانیه قلب تک یت بخاری(ب) اما روا
 یجاھل و نادان انسان بارهم درییچه بگو یشه است ولیلت عایل بر فضین دالیتر بزرگ

ھم ه خود او ویه در واقع علککند  می ه اھل سنت استداللیعل یلیات و دالیه از رواک
ه ام کد دھ یم یعمار گواھ، ورکث مذیمن باب مثال در حد. ش ھستندشانکی
 ج است! ھمسر بودن رسول الله ج ا و آخرت ھمسر رسول اللهیشه در دنیعا، ینمومنال

 ناوبان و ازشه در بھشت ھمسر رسول الله است یه عاکن است یااش  یمعن، در آخرت
ه خدا و کنیا بدون ایشه ھست؟ آیعا راین بیبرتر از ا یرامتکت و یا مزیاست؟! آ یبھشت

را دارد؟ اما  یگاھین منزلت و جایاو استحقاق چن، خشنود باشند یخدا از ورسول 
 خواست یمبود و  یان حضرت علیعمار از حام، هکنم کد عرض یقول عمار با بارهدر

، هکنیند اما مردم بخاطر اکق یتشو سطالب یبن اب یت از علیمردم را در جھت حما
ت ھمه جانبه از حضرت یدر حما، شه بودیعا ینمومنالام ، یطرف مقابل حضرت عل

 ی فهیخلرا او یز. است یه حق با علکدھد  شاننکرد  می یعمار سع. د داشتندیترد یعل
. رده استک امره خداوند کواجب است ھمان گونه  یاست و اطاعت از و مسلمانان

ر خواستار قصاص از قاتالن یطلحه و زب، شهیه عاکن بود یقبل از ا جریانن یالبته ا
قصاص  ی ه مطالبهکن باور بودند یر بر ایبطلحه و ز، شهیعا، دیترد یب. شوند عثمان
. م خداوند استکح، یم شدن در برابر خالفت علیاز قاتالن او قبل از تسل عثمانخون 

 عثمانه ک یزمان، فیبن حن عثمان ن مطلب را بایشه ایه خود حضرت عاک ھمانطور
به «: ان گذاشت و فرمودیدر م، کرد می سوال یل خروجش از ویدل بارهف دریابن حن

و فرزندانش را در ابھام قرار کند  نمی یارکمانند من ھرگز پنھان  یشخص، خدا سوگند
در حرم رسول  آنان. ل استین قبایاوشھرھا و جنگج یشورش از اھال ھماناد دھ یمن



 ٤٥١  لعایشه حضرت المؤمنین ام ی بارهدر  دیدگاه تیجانی بر باب نهم: نقدی

اھل  نان ویدند و حادثه آفریو در آنجا حوادث آفر. خدا دست به جنگ و شرارت زدند
 ین الھیمستحق لعن و نفر ج بدعت را در آنجا پناه دادند و خود را در حرم رسول الله

و عذاب  خود را گرفتار قھر یچ مجوزیبدون ھ مسلمانانشتن امام کل یقرار داده و بدل
اموال مردم را به غارت ، ختندین ریحرام را مباح دانسته بر زمھای  خون. ردندکخداوند 

ه اقامت کردند کاقامت  ییدر جا. ردندکت نیحرام و ماه حرام را رعاحرمت بلد . بردند
 رایداشتند و نه ب ینه تقو، گران ضرر رساندندیبه خود و د، در آنجا را دوست نداشتند

گاه یاز اعمال اآنان را  ام تا آمده مسلمانانان یدر م. د بودندیمردم آنجا مف ن گروه آ
ن اوضاع یاصالح ا رایھستند و ب یدر چه حالت ه مردم بعد از ماکبدھم  شانسازم و ن

َمَر ﴿: ردکه را قرائت ین آینند و اکد چه بیبا
َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ 
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
و)  یاز (در گوش یاریدر بس« ]١١٤: [النساء ﴾�َّاِس� ٱبَِصَدقٍَة أ

اصالح در  ای، کیکار ن ایکار) امر به صدقه دادن  نیمگر که (با ا، ستین یریخ شان ینجواھا
 رایالله و رسولش ب امرد به یھمه ما با، زن و مرد، کوچکبزرگ و . »مردم کند انیم

بد  یارھاکاز ، مینک امر یکار نکه شما را به کن است رسالت ما یا، میاصالح بلند بشو
 . )١(مینکق یھا تشو یر دادن بدییتغ رایم و بینکمنع 
تحت ، تاب شروطکدر  یبخار«: دیگو یمو ته خود  سر یب سخناندر ادامه  یجانیت

راد سخن به یدر حال ا ج رمکرسول ا. اورده است )ما جاء يف بيوت أزواج النبي( عنوان

ز کنجا مریا، ز فتنه استکنجا مریا، ههنا الفتن: رده فرمودکشه اشاره یطرف منزل عا
ه دو شاخ کاز آن سمت . از آنجا ھستندھا  هفتن. ز فتنه استکنجا مریا، فتنه است

 .)٢()»دنک یمه آفتاب طلوع ک یاز طرف یعنیطان قرار دارند (یش
 : میگو یم
ه کبل، افتمیتاب نکور را در آن کمذ عنوان، ردمکرا باز  یتاب شروط بخارک .. .-۱

ن اشتباه در یا، یآر. آمده است »باب اخلمس« عنوانگر تحت ید ین در بابیا
ال را کن اشیه اکت از آن دارد یاکح یجانیت یاز آقا، ثیان ماخذ و منبع حدیب
 . رده استکو خود او ماخذ را مطالعه ن اند ردهکته یکاو د رایگر بید یسانک

                                           
 ھـ ۳۶) سنه ۱۴ص ( ۳ج یخ طبریتار -١
 . )۱۹۵-۱۹۶ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۹ت ص (یثم اھتد -٢
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ث ین حدیاز ا، بوده استھا  هشه مصدر فتنیه عاکنیا بارهدر، یجانیت یآقا .. .-۲
را منظور یز. ن استدالل او مانند آفتاب روشن استیا د؟! بطالننک یماستدالل 

 شهیا منزل عایت یاگر منظورش ب، جھت مشرق بوده است ج رمکرسول ا

ح یدر صح: گفت یم مسكن) (إىل »نحو مسكن« ی لمهک یبجا یراو، بود یم

رون یشه بیعا ی از خانه ج رسول الله: ن آمده استیچن سمسلم از ابن عمر
 طان طلوعیه دو شاخ شک یاز طرف، نجا استیفر از اکاساس : آمد و فرمود

گر از ابن عمر ید یتیدر روا )١(د)نک یمه آفتاب طلوع ک یاز طرف یعنی(کنند  می
دم یشن، ه رو به مشرق بودک یدر حال ج از رسول الله«: ز آمده استین نیچن

از آن ، ن طرف (مشرق) ھستندیاز اھا  هد فتنیار باشیمردم ھوش یا: فرمود
 . کند می ه آفتاب طلوعک یاز طرف یعنی. ه دو شاخ قرار دارندکطرف 

 . )۶۶۸۰کتاب الفتن رقم  ی) بخار۳۹۰۵(مسلم مع الشرح رقم (
ح یگر از صحید یتیم رواخواھ یم، ل شودیصد در صد زا که شکنیو به خاطر ا

حفصه و در  ی نار درب خانهکدر  ج رمکرسول ا: دیگو یمابن عمر «: نمکمسلم را نقل 
با دست خود به طرف ، ستادهیشه ایعا ی نار درب خانهکدر ، دیدالله بن سعیت عبیروا

ر ک(ف. )٢(ردکرار کبار ت سه دوتان مطلب را یا. شوند می ظاھر، کند می مشرق اشاره
 .)اند دهده شیشک ییطان به رسوایار گشته و دوستان شکم حق آشنک یم

و معتقد کردند  می عبادت را  آنموقع طلوع آفتاب ، آفتاب پرستان: ح از مترجمیتوض
د ین خاطر مطلع خورشیبه ھم. کند می طان طلوعیان دو شاخ شیه آفتاب از مکبودند 

 . ر شده استیتعب (حيث يطلع قرنا الشيطان)طان یبه محل طلوع شاخ ش
 رامونیرا پ یآور شگفتار یل بسیح خود مسایدر صح یبخار: دیگو یم یجانیت

ادب  سوبا  توام یل به حدین مسایا. آورده است ج شه نسبت به رسول اللهیعا یادب یب
شد و خداوند  یه خون از بدنش جارکر او را چنان زد کابوب، شهیپدر عا یحت، اند دهبو
ردن کن یگزید به طالق و بحث جایاو را تھد، ج او با رسول الله یگو بگو بارهدر

است  یگرین داستان دیا. ان آورده استیرا به م ج رسول الله رایبھتر از او ب یھمسر

                                           
 . باب الفتنة من المشرق، تاب الفتنک) ۲۹۰۵مسلم مع الشرح ( -١
 . ھمان ماخذ گذشته -٢
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 . انجامد یم ه شرح آن به طولک
 : میگو یم

 سوب کچنان مرت ج شه در حق رسول اللهیعا«ه ک یجانیت یآقا ی گفتهن یا .. .-۱
ه کمورد ضرب قرار داده است  یر او را به حدکپدرش ابوب یادب شده است حت
را ماخذ و منبع  یح بخاریصح یجانیت یآقا. »شده است یخون از بدنش جار

ت ین رواید ایبا، دریپذ یماگر ن. ن دروغ محض استیا. ن خبر قرار داده استیا
ه در دل کرا  یا نهکیند و بعد حقد و کدھد و ثابت ارائه ب یح بخاریرا در صح

 . اوردیرون بیب، دارد
د به یرا تھد ه خداوند اوک یرده حتکگو بگو  ج شه با رسول اللهیه عاکنیا .. .-۲

را به  جبھتر از او به رسول الله یرده است و صحبت از دادن ھمسرکطالق 
 ، ان آورده استیم

 : نمکد عرض یبا
ه کستند بلیاز گناھان معصوم ن ھا انسانه در واقع تمام کردم ک(الف) بارھا عرض 

اگر . امبرانیبه جز پشوند  می رهیبکره و یب گناھان صغکز الخطا ھستند و مرتیجا
خارق العاده و  جریان یکن یا یگریا دیشه باشد یخواه عا، ب گناه شودکمرت یفرد

ده یلذا پسند. ستیمعصوم ن یسکامبران) یرا (بجز پیز، د محسوب شودینبا یآور شگفت
، رده استک توبهآن  و ازب شده کشه مرتیه عاکرا  یه خطا و گناھکنیست این یو عقالن

و ، ب قرار بدھدیموجب طعن و ع را  آن، شه بشماردیعا یھا یاز بد را  آن یجانیت یآقا
و ھم  یجانیت ین حال آقایدر ع. شده است یروھکب مکشه مرتیه عاکشد یندیچنان ب

نار فاطمه با کدر  خواست یم سطالب یابن اب یعل یوقت، نندکش فراموش نشانکی
 ھمانا«: فرمود یرد حتکخشم ، ناراحت شد ج رسول الله، ندکدختر ابوجھل ازدواج 

، اورندیطالب در ب یابن اب یدر عقد عل را  شانند دخترخواست یمره یھاشم بن مغ یبن
طالب  یبن اب یعلاینکه  مگر، مدھ یماجازه ن، مدھ یماجازه ن، مدھ یممن اجازه ن

 . )١(ندکره ازدواج یھاشم بن مغ یآنگاه با دختر بن، دختر مرا طالق دھد
را به طالق دادن  یعل ج ه رسول اللهک ینک یممشاھده ، محترم ی خواننده، یآر

. کرد می یمش را عملیجھل تصم یاح دختر ابکن بارهدر یاگر عل، کند می دیفاطمه تھد

                                           
 . )۴۹۳۲( ی رة شمارهیالغ ياح باب ذب الرجل عن ابنته فکتاب النک یبخار -١
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او  رایب بیرا موجب طعن و ع یم حضرت علین تصمیا، ده و معقول استیا پسندیآ
، دشاندی یمن یچن یسکا یم؟! آیاوریدر عداد گناھان او به حساب ب را  آن وتصور نموده 

 .باشد؟! ھا انسان ی ھمهه نادان تر از ک یسکبه جز 
رده است و خواسته است کد به طالق یشه را تھدیخداوند عا«: دیگو یم یجانی(ب) ت

. صحت ندارند یجانیت سخنانن یا .»شه بدھدیبھتر از عا یھمسر، ج به حضرت محمد
 جامبریھمسران پ: رده استکت یرواعمر بن خطاب ، نیفه المسلمیاز خل یامام بخار

: گفتم آنانبه : دیگو یم سعمر بن خطاب. رده بودندکتجمع ، رت در حق اویغ بارهدر
از شما به  ین است خداوند ھمسران بھترکمم، شما را طالق بدھد جامبریاگر پ

د طالق یه در واقع تھدیآ، ه روشن استک ھمانطور. ه نازل شدیآنگاه آ، بدھد جامبریپ
ن یا، ن خاطریامبرش داده است و به ھمیه خداوند به پکار است یاخت یه نوعکبل ستین
ه تمام کست بلیشه نیه مخصوص عاین آیا، نیعالوه بر ا. ر نام داردیتطھ ی هیآ، هیآ

شه یه مخصوص عایه آکنیبر فرض ا. در عموم آن داخل ھستند ج ھمسران رسول الله
 ج ردن رسول اللهکد یا تھدیآ: مپرس یم، است ردهکد به طالق یاست و خداوند او را تھد

 یبن اب یرا متوجه عل یب و نقصیع، طالب درباره طالق دادن فاطمه یبن اب یعل
 یشه ھست متوجه علیه متوجه عاک یب و نقصیھر ع، ن استید؟! اگر چننک یمطالب 

خطا رجوع  و ازمحض شده  یب خطاکمرت یه علکن تصور شود یاگر چن، شود می زین
ز در یشه نیپس عا، شود نمی متوجه او یبیچ نقص و عین خطا ھیرده است و در اک

 .؟!ینک یمار یدام موضع را اختکتو ، یجانیت یا، است یه مانند علیب قضجوانع یجم
نون کا سخنانن یا ی ھمهبعد از «: دیگو یمش یھا ییگو اوهی ی در ادامه یجانیت یآقا

اھل سنت  ی هیاز ناح، یلیبنابر چه دل شهیعا هکمن مطرح است  رایب سوالن یا
 ج ه او ھمسر رسول اللهکنیا بخاطر ایآ، رامت و احترام استک، ن ھمه عزتیمستحق ا

 یز وجود دارد (برتریشه نیبھتر از عا آنانان یاز م، ادندیز ج ھمسران رسول الله، است
ه یدر حاش یجانیت ». ز ثابت استین ج شه از خود رسول اللهیدر برابر عا آناناز  یبعض
 . رده است)کر کن مدعا ذیا رایماخذ ب عنوانعاب و اصابه را به یاالست، یترمذ

ن نقش را در یتر ه او بزرگکنیا بخاطر ایر است و کب یه او دختر ابکنیا بخاطر ای ...
 یطالب باز یبن اب یعل بال فاصلهر بر خالفت یدا ج ت رسول اللهیوص اجراممانعت از 

ده یبرگز یوص عنوانرا به  یعل ج ه رسول اللهکبه او گفته شد  یوقت یحت. رده استک
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او در  کسر مبار، ام دهیرا د ج من رسول الله، دیگو یمن یچن یسکچه «: گفت، است
متوجه مرگش ھم  یرد من حتکرد و خم شد و فوت کطشت را طلب ، من بود ی نهیس

 . )١(رده استکت یوص یعل رایچگونه او ب. نشدم
 : میگو یمن بدخواه یبه ا

 ی ستهیشا یل حتیر و تجلیتقد، ن احترامیا ی ھمه ی ستهیشه در واقع شایعا .. .-۱
ه خودش کھمان رسول . است ج را او ھمسر رسول اللهیز. ن استیش از ایب

. زه بودکیز پایه او نکھمسر انتخاب نمود  عنوانشه را به یزه بود و عاکیپا
دامن کف و پایو زنان عف کمردان ناپا رایب کزنان ناپا«: دیفرما یمخداوند 

 آنانه به ک ییھا تھمتاز ، انکن پایا. دامن ھستندکف و پایمردان عف رایب
(نور  »موجود است یکن یمغفرت و روز آنان رایب. ھستند کچسبانند پا یم

ثابت و  یب ابن ابیحب، یحسن بصر، یشعب، رید بن جبیسع، عطا، مجاھد. )۶۲
نازل  کشه و اھل افیعا، ینمومنالام  بارهه درین آیه اکن باورند یبر ا کضحا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ﴿. )٢(رده استک تاییدن را یز این یر طبریابن جر. شده است
ُ
أ

ا َ�ُقولُوَنۖ   یلیو دشمنان خ کاھل اف یھا تھمتاز  آنان یعنی( ]٢٦: [النور ﴾ِممَّ
ا یآ، ندکثابت  کشه را ناپایه عاکند کھرگاه قصد  یجانیت یآقا. )٣(دور ھستند)

م یی؟ چگونه بگودیآ یمبه حساب ن ج رسول الله رایب یبین عیتر ن بزرگیا

(زنان  ]٢٦: [النور﴾ لِۡلَخبِيثِ�َ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ﴿: دیگو یمه خداوند کحال آن »ریخ«
را او یم زینک یمل یشه تجلیما اھل سنت از عا ھستند)!!؟ کمردان ناپا رایب کناپا

ۡوَ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ﴿: دیفرما یمخداوند . است ایماناھل  یایمانو  یمادر معنو
َ
أ

 ِ ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب
َ
نُفِسهِۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
در حق اھل  جامبریپ« ]٦: [األحزاب ﴾أ

 مومنان) یامبر مادران (معنویتر است و ھمسران پ یکنزد آناناز خود  ایمان

 . »ھستند
ه کن است یشه اگر به خاطر ایمحبت اھل سنت با عا«: دیگو یم یجانیت . ..-۲

                                           
 . )۱۹۶ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۹-۱۲۰ت ص (یثم اھتد -١
 . )۲۸۸سوره نور ص( ۳ر جیثکر ابن یتفس -٢
 . )۲۸۹ص ( ۳ر جیثکر ابن یتفس -٣
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ح یبه تصر یگریھمسران د ج پس رسول الله، شه ھمسر رسول الله استیعا
؟ »دشو یمن گونه محبت نیا آنانچرا با . ز داشتیشه را نیامبر بھتر از عایخود پ

خود  یمدعا نیعاب و اصابه را مآخذ ایاالست، یترمذ (سنن) یجانیت یآقا
 . کند می یمعرف

 :  میگو یم

ن یا. ردمکرا باز  لشهیعا، ینمومناللت ام یباب فض، لیابواب فضا، یسنن ترمذ
ه به رسول یدادن ھد رایمردم ب«. دمیشه است دیآن خود عا یه راوکث را یحد

ر ھمسران رسول یسا: دیگو یمشه یعا. شه بودندیدر انتظار نوبت حضرت عا، جرمکا
، ام سلمه یا: ام سلمه گرد ھم آمدند و خطاب به ام سلمه گفتند ی در خانه جالله

در خانه  ج ه رسول اللهکرا  یروز، ج رمکخود به رسول ا یایدادن ھدا رایمردم ب
 ج شما به رسول الله، میر را داریشه قصد خیو ما مانند عا. کنند می انتظار، شه باشدیعا

ن یام سلمه ا. ا را به آنجا بفرستندیھدا، ه او باشدکند ھر جا ک امرتا مردم را ، دییبگو
او سلمه با  یبار سوم وقت. ردکرسول الله توجه ن، ادآور شدی ج مطلب را به رسول الله

ت یشه مرا اذیعا بارهدر، ام سلمه یا«: فرمود ج رمکرسول ا، ادآور شدیشتر یب تاکید
به جز ، نازل شود یه بر من وکاز شما نبودم  یسکچ یخواب ھ را من در رختیز. نکن

ذات سالسل  ی در غزوه ج رسول الله: دیگو یمعمرو بن عاص . )١(شهیخواب عا رخت
نزد تو  یسکچه ، رسول خدا یا: دمیپرس، ت برگشتمیماموراز  یوقت. ت دادیمامورمرا 

تر  نزد تو محبوب یسکاز مردان چه : ردمکعرض . شهیعا: تر است؟ فرمود محبوب

: شد سوال ج رمکاز رسول ا، ت استیاز انس روا. )٢(شهیپدر عا »بوهاأ«: است؟ فرمود
از مردان چه : شد سوال. شهی؟ فرمود عا»است یسکن مردم نزد شما چه یتر محبوب«
ه کدم یاسر شنیاز عمار بن : دیگو یم یاد االسدیعبدالله بن ز. پدرش: ؟ فرمودیسک

 کاز انس بن مال. )٣(است ج رمکآخرت ھمسر رسول اا و یشه) در دنیاو (عا: فرمود
لت یر زنان مانند فضیشه در برابر سایلت عایفض: فرمود ج رمکه رسول اکت است یروا
برقم  یترمذ. ھا کیر خورایه در خورش آغشته شود) است در برابر ساکد (نان یثر

                                           
 . )۳۸۷۹تاب المناقب باب فضل شماره (ک ۵جلد  یسنن ترمذ -١
 . )۳۴۶۲( ی) بخار۳۸۸۶( یسنن ترمذ -٢
 . )۳۸۸۹برقم ( یسنن ترمذ -٣
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: خطاب به من فرمود ج رمکرسول ا«: دیگو یم لشهیخود حضرت عا. )۳۸۸۷(

 ةوعليه السالم ورمح: من در جواب گفتم. »دیگو یمل به تو سالم یرایجب، شهیعا یا«

ث دچار یحد یکھرگاه در  ج اران رسول اللهیما «: دیگو یم یاشعر یموس یاب. )١(اهللا
بن طلحه  یموس. )٢(ردک یمل ما را حل کم او مشیرفت یمشه ینزد عا، میشد یمل کمش

سپس باب . )۳۸۸۳رقم ( یترمذ. »ام دهیشه ندیعاورتر از  را سخن یسک«: دیگو یم
. افتمی ییه بنت حیت صفیل را به روایث ذیحد، ردمکرا باز  »ج یلت ازواج النبیفض«

، رفتم و به ازدواج او در آمدم ج رسول الله ی خانهمن در  یوقت: دیگو یمه یصف
به عرض رسول الله  را  سخنانن یمن ا. ده بودیشه و حفصه به من رسیاز عا یسخنان

تر بھ توه چگونه از ک یدینپرس آنان و از(ت: به من فرمود ج رسول الله. رساندم
است) آنچه  یمن موس یمن محمد و پدر من ھارون و عمو شوھر: یگفت یمھستند؟ 

ما نزد : گفته بودند آنانه کن بود یا، ده بودیشه و حفصه رسیه عایه از ناحیه به صفک
او  یرا ما ھمسران رسول الله و دختر عمویز، میھست تر محبوبه یاز صف ج رسول الله

 . اند دهه آمیشه و صفیلت عایفض بارهه درکھستند  یاتیرواھا  این. )٣(میھست
 : میگو یم، یآر

ح مانند یه در منابع صحکح یح و صریل صحیشه بنابر انبوه دالید عای(الف) بدون ترد
 . بوده است ج ن زنان و ھمسران رسول اللهیتر از افضل، اند هدو مسلم وارد ش یبخار

ه دال بر افضل بودن او در برابر کر نشده کذ یزین چیه چنیث صفی(ب) در حد
ه یصف ییمنظورش خاطر جو، فرموده بود ج ه رسول اللهکرا آنچه را یز. شه باشدیعا

عالوه بر . بودندده یشه و حفصه به او گفته بودند و او را رنجانیه عاکبود در برابر آنچه 
ر ازواج از زبان یشه در برابر سایافضل بودن عا، ان روشنیحه با بیث صریدر احاد، نیا

 . آمده است ج خود رسول الله
ث یاما حد. ه استیث صفیه در بند (ب) گفته شد در صورت صحت حدک(ت) آنچه 

 »۸۱۶رقم  یضعیف سنن ترمذ« عنوانتحت  یلبانآ. ف استیاز لحاظ سند ضع

                                           
 . )۳۸۸۲برقم ( یترمذ -١
 . )۳۰۴۴( یح ترمذی) و صح۳۸۸۳رقم ( یترمذ -٢
 . )۳۸۹۲رقم ( یترمذ -٣
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. »لكوليس إسناده بذ، عرفه إال من حديث هاشم الكويفحديث غريب ال ن«: دیگو یم
 یق ھاشم شناخته شده است و سندش چندان قویتنھا از طر، است یبیث غریحد«
 . »ستین

اما از تمام ھمسران رسول . وارد شده است یادیات زیشه روایل عایفضا بارهدر
نار علم کشه در یاگر علم عا«: شده استن نقل یچن یاز زھر. تر بوده استإناد جالله

شتر و یشه بیعلم عا، نار علم تمام زنان گذاشته شودکو در  ج تمام ھمسران رسول الله
ث یث عمرو بن عاص و حدیحد، ن بحثیا یدر ادامه  یامام زھر )١(»بھتر خواھد بود

بھتر و نزد رسول  ج شه از تمام ھمسران رسول اللهیه عاکنیر بر ایرا دا بانس
تمام ، عرض شود دیبا »ةاإلصاب«درباره . آورده است، بوده است تر محبوباز ھمه  جالله

، ه در آنکث یحد یک یحت، قطع نظر از صحت و سقم اند دهر شکه در آن ذک یثیاحاد
ه ک یثیده نشده است مگر حدید، ان آمده باشدیشه به میه بر عایل صفیاز تفض یبحث

 . )٢(گذشت
ه کن است یشه به خاطر ایمحبت اھل سنت با عا: دیگو یم یجانیت یآقا .. .-۳

را  یار موثرینقش بس، یر بر خالفت علیدا ج ت رسول اللهیشه در رد وصیعا
 . الخ ...رده استکباز 

 : میگو یم
را  یچ گونه نقشیھ یر بر خالفت علیدا ج ت رسول اللهیشه در رد وصی(الف) عا

شه در برابر تمام امت یعا، رده بودک یتین وصیچن ج رسول اللهاگر . رده استکن یباز
ن یه او چنکن بود ین باره ایدر ا لشهیارنامه عاکل ک. ار و رد آن نبودکقادر به ان

در مرض وفات نزد  ج رمکه رسول اکھر چند ، ام دهیشنن را یتین وصیمن چن«: فرمود
 . »ان گذاشته استیبا من در م را  سخنانن یمن بوده است و آخر ی خانهمن و در 

 را  آنالبد در جمع مردم ، ندکب یتین وصیچن خواست یم ج رمک(ب) اگر رسول ا
 یجانیت یآقا. کرد نمی تفاکا نزد ھمسرش ایر آن در خانه و کتنھا با ذ، کرد می مطرح

ار یبس یر بر خالفت بالفصل علیدا ج ت رسول اللهیوص بارهل دریه دالکاست  یمدع

                                           
 . )۱۸۸۳ن ص (یحرف الع ۴عاب جیاالست -١
 . دینک) مراجعه ۷۳۹-۷۴۲ص ( ۷به اإلصابة ج -٢
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ل ین دالیه اکشده است  یمدع، ردهکر کتاب خودش ذکرا در ھا  آن از یاست و بعضاد یز
شه یه عاکد یگو یماو چگونه ، ن ھمهیبا ا، ھستند یبه صراحت لھجه دال بر استخالف عل

 ی ھمهرده است؟! اگر کفا یرا ا ینقش بزرگ یر بر خالفت علیدا ج ت رسول اللهیدر رد وص
نزد  یول، ھستند یار دال بر امامت علکبه صورت ظاھر و آشه طبق گمان او کل ین دالیا

 . ه حق باشدکتر است  ستهیشه شایالبد قول عا، ستندیت ناھل سنت حج
، ق استیر صدکقه و دختر ابوبیل صداقتش معروف به صدیه بدلک لشهی(ت) عا

انجام گرفته  یتین وصیاگر واقعًا چن، باشد ج ت رسول اللهیر وصکه منکان ندارد کام
او . زه استکیو پا کپا یتیا و آخرت ھمسر شخصیزه در دنکید او پایترد یب. است
 ی ستهیاو مستحق و شا. است ج ن ھمسر رسول اللهیتر محبوبن و یتر افضل، نیبھتر

ن یزم ین زنان رویه او بھترکنینشده است مگر بخاطر ا یگاھین منزلت و جایچن
 یآقا سخنانچگونه ، دارد لشهیعا ینمومناله ام ک یگاھین منزلت و جایبا ا. است

اذب کح و درست را یث صحیامل دارد و احادکمھارت ، ییه در دروغگوکرا  یجانیت
، ن آدم رایتر گمراه، کند می ین معرفیبدتر، ن مردم رایم؟ او بھترینکباور ، ددھ یمجلوه 

او را  سخنانه ما کشود  می، را دارد ین حالتیه چنک یسک، کند می یافته معرفیراه 
 .م؟!یدروغگو قرار بدھ مومنان ران و مادر یزم ین زنان رویرده و بھترکباور 

ه او با کن است یشه ایل محبت اھل سنت با عایاز دال یکی: دیگو یم یجانیت یآقا
نار کدر  یحسن بن عل ی دفن جنازه بارهدر یو اوالدش به جنگ برخاست حت یعل

ه من او را دوست کرا  یسکد ینکمن داخل ن ی خانهدر «: جدش معترض شد و گفت
ا یرده بود و کفراموش  یحسن و برادرش حس بارهرا در ج و قول رسول الله »ندارم

(حسن : ن فرموده بودین چنیحسن و حس بارهدر ج رسول الله، رده بودکبدان توجه ن
ه با حسن و ک یسکا (دوست دارد خدا را یبھشت ھستند)  جوانانن سرداران یو حس

ا ینزد خدا مبغوض خواھد بود) ، ه با آن دو بغض ورزدکس کن دوست باشد و ھر یحس
س با آن دو کھر ، جنگم یم ز با اوین بجنگد من نیه با حسن و حسکس که (ھر کنیا

ن یگر در ایات دیروا، تین چند روایرد) عالوه بر اکصلح خواھم  یز با ویند من نکصلح 
چرا . اورمیان بیسخن به مھا  آن ی ھمهم در مورد خواھ یمو من ناد است یز زینه نیزم
. )١(ستندیحانه و گل سر سبد اھل بھشت نیر دوتان مگر یحسن و حس. ن نباشدیچن

                                           
 . )۱۹۶-۱۹۷ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۲۰ت ص (یثم اھتد -١
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رده بود تا در شب دفن کت یه وصکفاطمه زھراء : دیگو یمگر ید ییدر جا یجانیت یآقا
نار که در کپس چه به سر جسد پسرش حسن آمد ، نار قبر پدرش دفن نشدکدر ، شود

ن یه امام حسک یبود زمان ینمومنالر) ام یلمه تحقکن (ید؟! ھمیقبر جدش دفن نگرد
. نگذاشت و مانع از دفن شد، ندکنار جدش دفن کجسد برادرش حسن را آورد تا در 

من دفن  ی خانهدر «: گفت یمبلند  یرون آمد و با صدایسوار قاطر شده از خانه ب یحت
جنگ و قتال  رایه و بنو ھاشم بیام بنو. »ه من او را دوست ندارمکرا  یسکد ینکن

من جسد برادرم را دور قبر جدش : ن گفتیامام حس، ردندک یرایگر صف آیدیکه یعل
رده بود کت یرا امام حسن وصیز، منک یمدفن  را  آنع یطواف داده در بق ج رسول الله

شه یعا بارهدر سابن عباس، خته نشودیقطره خون ھم ر یک یه به خاطر من حتک
 : را سروده است یار خوبیاشعار بس

ـــت تفيلـــت ـــت ولـــو عش ـــت تبغل  جتمل
 

 رصفتـلك التسـع مـن الـثمن وبالكـل تـ 
 

 یو اگر زنده بمان، یشو یمسوار بر استر  کنیو ا یسوار بر شتر شد یروز: ترجمه
راث یدر تمام م یول یھشتم را دار یکنھم از  یکتو تنھا . یشو یمل ھم سوار یبر پ

 . )١(یردکتصرف 
 : میگو یم
 یزانیدر چه حد و مھا  آن ت صحتیست؟ و نھایھا چ ن دروغیمنبع و ماخذ ا .. .-۱

و ته را  سر یب سخنانن یدارد به ما ارائه دھد ا یا عرضه یجانیت یاست؟ اگر آقا
ھرچه ، ن فرزند آدمیبھتره یعل تواند میودن کجا آورده است؟ و گر نه ھر کاز 
 .د!ید بگوخواھ یمه دلش ک

 افترا سخنانن یه اکنیت و این روایاذب بودن اکد در یو ترد کش ترین کوچک -۲
آنچه : گفت توان میبه ادعا  یوجود ندارد حت، ھستند ینمومناله ام یمحض عل

اش دروغ ھستند  ھمه، شود می تیروا ینمومنالن باب در خصوص ام یه در اک
ه کده نشده است بلیت دین روایتب و منابع اھل سنت از اکدر  یشانن نیتر مک
خبر وفات  بارهر دریابن اث. ده شده استیدھا  آن ات درین روایس و ضد اکع

حسن ، دفن برادرش بارهن دریحضرت حس«: آورده است بیحسن بن عل

                                           
 . )۲۲۹-۲۳۰ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۳۹-۱۴۰ت ص (یثم اھتد -١
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آمده  »استيعاب«و در . )١(موافقت فرمود لشهیعا، شه اجازه خواستیاز عا
دفن  ی اجازه یو و ازشه رفت ین نزد عایحس، ردکحسن فوت  یوقت«: است

 )٢(»ةكرامنعم و«: شه فرمودیعا. خواستار شد ج نار رسول اللهکبرادرش را در 
شه قاصد فرستاد و خواستار دفن برادرش ین نزد عایحس«: ه آمده استیدر بدا

 ٤٦ص ٨البن كثري ج ة(البداي. )٣(ردکشه موافقت یعا، شد ج نار رسول اللهکدر 

نداز و قضاوت یت بیه به حق و واقعو تاکنگاه  یک، محترم خواننده )٤٩سنه
را  و انصافت یعقالن یچقدر از حق منحرف شده و باز ادعا یجانیت یآقا. نک

 . إال باهللاة ال حول وال قودارد؟ 
ان او یعیدر واقع خود را دوستان و ھواداران و ش یحسن بن عل یدشمنان واقع -۳

ن و یتر از پست دوازده امامیان یعیبر اساس اعتراف خود ش آنان. جا زدند
از . عه استیه از امامان شک یابومنصور طبرس. ن مردمان ھستندیفاسدتر

ه را یبه خدا سوگند معاو«: دیگو یمامام حسن ، کند می تیروا یحسن بن عل
از من را  یعه بودن و ھواداریش یه مدعک یآنانم از دان یمخود بھتر  رایب

!! اموال من را . ردن من ھستندکست یدارند و در پشت پرده در صدد سر به ن
ه تعھد یاگر از معاو، به خدا سوگند، دندیبه غارت بردند و تمام متاع مرا چاپ

 الم در امانیاھل و ع بارهم و درردک یمله او جانم را حفاظت یم و بوسگرفت یم
. )٤(غما ببرندیرا به  ام هشاناکشند و خانه و که مرا بکنیبودم(! ؟) بھتر بود از ا یم
تاب کن سخن از یا، شهیدشمنان حسن بودند نه عاھا  این یجانیت یآقا، یآر

 . شود می ان و رھبران خود تو نقلیراھنما
ه ابن عباس در حق ام ک یتیر بر دو بیدا یجانیت یآقا یادعا بارهدر .. .-۴

ت یت نھاین دو بیه اکنیعالوه بر ا: د عرض شودیبا. سروده است ینمومنال

                                           
 . ۴۹سنه ۳۱۵ص ۳ر جیامل البن األثکال -١
 . )۳۹۲(ص  یحرف ح الحسن بن عل ۱عاب جیاالست -٢
 م بودکمروان بن ح، دفن گردد ج رمکنار رسول اکه نگذاشت حضرت حسن در ک یسکآن  -٣

ھـ آمده  ۴۹ر در حوادث سال یثکة)) ابن یة والنھایر و ((البدایامل)) ابن اثکلدر ((اچه  چنان
 . ((مترجم)). است

 . )۲۹۰(ص ۲ج یاالحتجاج للطبرس -٤
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ه ابن عباس کاند با آنچه  متضاد و متعارض، را در بر دارند یت معنکاکخفت و ر
از  »لیفضا«امام احمد در . در موقع وفات او گفته است ینمومنالدر حق ام 

 ی شه اجازهیاز عاابن عباس  رایب ناوکذ«: استرده کشه نقل یغالم عا، ناوکذ
، اش و برادر زاده برد یمموت به سر  یماریدر ب لشهیعا. ورود خواست

ه از کعبدالله بن عباس : گفت ناوکذ. عبدالله بن عبدالرحمن نزد او بود
: شه فرمودیعا. دار با شما استیقات و دمالخواستار ، ن فرزندان تو ھستیبھتر
عبدالله بن عبدالرحمن . من سخن مگو رایعبدالله بن عباس ب یو خوب کیاز پا

، ن الله استیه و دانشمندان دیتاب خدا و فقک یاو قار«: گفت ینمومنالبه ام 
شه یعا. ندکع یو تود یو تو را خداحافظ »دیبگذار تا وارد شود و بر تو سالم گو

، عباس وارد خانه شدابن . ندارد یمانع، دیایه او بک یل ھستیاگر تو ما«: فرمود
به خدا سوگند ، ینمومنالام  یخوشا به حال تو ا«: سالم گفت و نشست و گفت

ا را پشت سر یدن و ازارت یجسد تو جدا شود و اذ و ازه روح تکش یچند لحظه پ
دار ید یارانش بزودیو  ج محمد، نمانده است و تو با دوستان یباق، یبگذار
ن یتر محبوبتو «: ابن عباس گفت. نیتو ھمچن: شه گفتیعا. ردک یخواھ

. را  ناکداشت مگر پا ینم دوست ج و رسول الله یبود ج ھمسران رسول الله
ن یمز یدر رو. رده استکتو را از فراز ھفت آسمان نازل  کیخداوند برائت و پا

تو صبح و شام در آن  کیبرائت و پا یھا هیه آکوجود ندارد  یچ مسجدیھ
در منزل توقف  ج رمکرسول ا. ابواء گردنبند تو افتاددر شب . تالوت نگردد

ه کنیردن آن به راه افتادند تا اکدا یپ رایب ج فرمود و مردم ھمراه با رسول الله
ھا تمام شده بود)  آب یعنی(، وضو گرفتن آب نداشتند رایموقع صبح مردم ب

ْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا﴿: ممیت ی هیخداوند آ ُموا را نازل  ]٦المائدة: [و  ،]٤٣: [النساء﴾ َ�َتَيمَّ
به خدا . شدند مند بھرهمم یرخصت ت و ازت تکمردم به خاطر تو و به بر. ردک

 را  سخنانن یا، ابن عباس یا«: شه فرمودیعا، یھست کار مباریتو بس، سوگند
 . )١(»دییزا ینم اش مادر مراک یا، به خدا سوگند دوست دارم، بگذار

رد) کقتال  آنانبا  سیه حضرت علک یآنانخوارج ( ابن عباس در بحث و مجادله با
 یسکمت نگرفت و یغن یرد ولکقتال  یعل: دییگو یمشما «: گفت آنانه یو استدالل عل

                                           
 . ح استیو سند آن صح. ۱۶۳۹رقم  ۲ج. فضائل الصحابة ألحمد -١



 ٤٦٣  لعایشه حضرت المؤمنین ام ی بارهدر  دیدگاه تیجانی بر باب نهم: نقدی

د یدان یمحالل  یدر حق و، دیریگ یمشه را به اسارت یا شما مادرتان عایآ، ردکر نیرا اس
: دییگو یمه او مادر شما است؟ اگر کحال آن، دیدان یمگران حالل یه در حق دکآنچه را 

فر کب کباز ھم مرت، ستیشه مادر ما نیعا«: دییگو یم!! اگر ، دیا فر شدهکب کمرت، یآر

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿: دیفرما یمرا خداوند یز، دیا شده ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
 ﴾أ

دا یخودتان پ رایب یراه نجات. دیا قرار گرفته یان دو گمراھیوارج) مشما (خ ]٦: [األحزاب
ر مآخذ و منبع که بدون ذکرا  یا ت مجھولهیه روایلکح یح و صحیت صرین روایا. دینک
 یجانیت یات از خزعبالت آقاین گونه رواین است اکمم، کند می ینف، اند دهر شکذ

 . باشند
 یشه دختر ابیموقف عا«: دیگو یماالت خود یتوھمات و خ ی در ادامه یجانیت یآقا

ند کت یدارد با تمام وجود پدرش را حما یاو سع، میشناخت یر را در برابر امام علکب
 . )١(»!؟یساختگ یعنیث موضوعه یبا نقل احاد یحت

ث موضوع را یو مفھوم حد یا تو معنیآ، مپرس یممحدث!!!  یجانیت یاز آقا .. .-۱
ذب و کآن متھم به  یه راوکشود  می گفته یثیبه حد، ث موضوعی؟ حدیدان یم

ا یآ، شه باشدیعا، ج رمکاز رسول ا یه راوک یدر صورت. باشد یدروغ پرداز
، ین ھستیذب شده است؟! اگر تو معتقد به اکه متھم به کاست  یسکشه یعا
رامون یپ ییو روا یقرآنل یرا تمام دالیز. یل ارائه بدھید موضعت را با دلیبا
ه کان ندارد کو ام، او دارند ییتگوراست از صدق و یاکح لشهیعا ی رهیس
ل پدرش ین را در باب فضایث دروغید و احادیش دروغ گوشوھرشه در حق یعا

ه به کنینمانده به جز ا یا ن وصف چارهیبا ا. نسبت دھد ج به رسول الله
ن قضاوت ھرگز به ید ایو بدون ترد، قضاوت شود یجانیت یدروغگو بودن آقا

ه او و ک یژگیاز و وین وجه امتیتر ه بزرگکد دان یمرا او یز. انجامد ینم ضرر او
 یال پردازیو خ ییخصلت دروغگو، دساز یمجدا ، ر فرقیانش را از سایعیش

 .است!ھا  آن
شه یات عایروا و ازچگونه ت، کند می تیث موضوع را روایشه احادیاگر عا .. .-۲

دگاه تو متعارض ین دیشه با ایات عایروا ازو ا استدالل تیآ، ینک یماستدالل 
فاطمه و ، یر در حق علیه تطھیه آکنیا بارهشه دریث عایحد و ازا تیست؟ آین

                                           
 . )۲۳۳ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۴۱ت (صیثم اھتد -١



 بلکه گمراه شدی     ٤٦٤

ث مطالبه یحد و ازا تیآ )١(؟یردکاستدالل ن، فرزندان فاطمه نازل شده است
، رده استکت یروا را  آنشه یه عاک ج راث رسول اللهیفاطمه حق خود را از م

ت رسول یشه وصیر بر رد عایدا، شهیث عایحد و ازا تیآ. )٢(؟یردکاستدالل ن
 و ازه تک یثین احادیتمام ا )٣(؟یردکاستدالل ن، یخالفت عل بارهرا در جالله
ه ک یھست یباز ھم تو مدع، اند دهت شیشه روایتوسط عا ینک یماستدالل ھا  آن
 یه قمیابن بابو، هیخ و امام امامید؟! و شنک یمت یث موضوعه را روایشه احادیعا

را ھا  آن و صحتکند  می ات استداللین روایچگونه از ا »اخلصال«تاب کدر 
ن خداوند چگونه حق یبب، محترم ی خواننده یا، سبحان الله. )٤(دنک یم تایید

 .آورد؟! یم رونیبھا  آن را از زبان
 : دیگو یمن خود یدروغ سخنان ی در خاتمه یجانیت یآقا
 یاز البال یعل رایت بیوص یه به وککند  می مشاھده مسالهن یھر پژوھشگر در ا«

در  یبخار. رسد یمشه به مشام یردن عاکتمان کبر خالف خواست و ، تاجریانن یا
ه نزد ک اند ردهکت یروا عنوانز تحت ھمان یا و مسلم نیتاب وصاکح خود در یصح

.. رده استکت یوص یعل در حق ج رمکه رسول اکمطرح شده است  مسالهن یشه ایعا
ه ستمگران در کھر چند کند  می خودش را ظاھر ین خداوند چگونه نور و روشنیبب .

بر زبان  ینمومنالشه ام یعا یوقت: دیگو یم یجانیت یباز آقا .. .ندیتمان آن بر آکصدد 
ه ابن سعد در ک ھمانطور، پسندد ینم و شخص او راکند  نمی را تحمل یآوردن نام عل

 یو وقت اند ردهکته) نقل و وفا ی(مرض النب عنوانح تحت یصح در یطبقات و بخار
توقع  یاز و توان میچگونه ، آورد یم ر به جاکسجده ش یدن خبر موت علیشه با شنیعا

با اش  نهکیه عداوت و کبود  یسکاو ، ندکتمان نکرا  یت در حق علیه او وصکداشت 
 . )٥(ده بودیشھرت رس ی درجهت نزد ھمه مردم به یفرزندانش و اھل ب، یعل

 
 

                                           
 . )۱۸۹-۱۹۰ت شدم ص (یھدا . . . آنگاه) و ۱۱۵ت ص (یثم اھتد -١
 . )۱۸۷ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۱۴ت ص (یثم اھتد -٢
 . )۲۷۴ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۶۴ت ص (یثم اھتد -٣
 . )۶۹-۷۰-۷۱ص ( ی((الخصال)) للقم -٤
 . )۲۷۴-۲۷۵ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۶۴ت ص (یثم اھتد -٥



 ٤٦٥  لعایشه حضرت المؤمنین ام ی بارهدر  دیدگاه تیجانی بر باب نهم: نقدی

 :  میگو یم
متحمل شده  را  آنزحمت  یجانیت یه آقاکدروغ  یبه و و انصافبه حق  .. .-۱

تش را فرا گرفته یھدا یتابش را مملو ساخته و ادعاکده و یبه مشام رس، است
 . است

 ر بریدا، از آن یجانیت یو آقا اند ردهکت یروا را  آنو مسلم  یه بخارک یثیحد .. .-۲
 لشهیه عاکن است یا، کند می استدالل ج ت نمودن رسول اللهیوص

ت یوص یحضرت عل رایب ج ه رسول اللهکنزد من مطرح شد  یوقت«: دیگو یم
ن یموت و در آخر یماریدر ب ج ه رسول اللهکنیبا استدالل به ا، رده استک

د یبدون ترد ». ت شدمین وصیر اکمن، نزد من بوده است اش یزندگ یروزھا
 آور شگفت. بر صحت است یارش مبنکناود یگو یمت راسار کن انیشه در ایعا

به  را  آن. ه خود بداندیه علکنیا یث را به جاین حدیا یجانیت یه آقاکن است یا
ث ین حدیل در ایت حجت و دلینوع، به خدا سوگند. کند می ینفع خود تلق

 ج رسول الله: دیل بگویه بدون دلک یسک یا ادعایآ، ستیمن روشن ن رایب
امبر است و یح و مرفوع پیقول صر ی ن به منزلهیا، رده استکت یوص یعل رایب

تر از آفتاب در  ل و حجت روشنید؟! چگونه؟ دلشو یمرفته یحجت پذ عنوانبه 
 ..خبر ندارم یتین وصیمن از چن: دیگو یمه کمتبلور است  لشهیقول عا
ه کھر چند . دساز یم مالرا بر اش  ین خداوند چگونه نور و روشنکدقت 

 .؟!ندیردن آن بر آکاران در صدد پنھان کستم
، را نداشت یدن نام علیشه تحمل شنیه عاکنیر بر ایدا یجانیت یآقا یادعا .. .-۳

ه ک یزین چیدر طبقات سعد چن. در مباحث گذشته بدان پاسخ داده شد
اصًال ، است یمدع یجانیه تک آنطور، را نداشت یدن اسم علیشه تحمل شنیعا

ه کرده و در آن اشاره شده است کرا نقل  یثیحد یجانیه تکنیاما ا. وجود ندارد
د یبا، رده استکت یوص یحضرت عل رایر نام بکصراحتًا و با ذ ج رمکرسول ا

مراجعه ، ده استیان گردیور در آن بکث مذیه حدک یجانیت یتاب خود آقاکبه 
 . شود





 
 

 

 : دهمباب 
 ر یطلحه و زب باره در یجانیدگاه تیبر د ینقد

آنان  بودن یبھشت ج رمکه رسول اکھستند  یارانیر از جمله اصحاب و یطلحه و زب
 یطعن زدن و گاھ ی لهیبوس یه گاھکالزم است  یجانیت رایو ب، )١(رده استک تاییدرا 

بودند  یسانکجمله  و ازرا آن دیز. ندک یوب معرفیمعآنان را ، رهیف در سیله تحریبوس
 یجانیت یآقا یرادھاینده ایبودند و در صفحات آ عثمانه خواستار قصاص از قاتالن ک

 . ردکدفاع خواھم  آنانقلم و سر انگشتان از  کرا نقل نموده و با نو
و ه آن دکآورده است  »ایث رقابت بر سر دنیحد« عنوانتحت  یجانیت یآقا .. .-۱

ردند و کا رقابت یبدست آوردن مال و متاع دن رایه بکبودند  یسانکجمله  از
ر کبا ذ یجانیت یراد آقاین ایبه ا. ردن طال و نقره نمودندکره یشروع به ذخ

. شده استتاب پاسخ داده کن یننده در مباحث گذشته در ھمکل قانع یدال
 . مراجعه شود

 ورده کمتھم  عثمانه یغاوت علر را به خروج و بیطلحه و زب یانجیت یآقا .. .-۲
او بسته  یرده و آب را بر روکمحاصره  عثمان راه کان یشورش یکشرآنان را 

 جریانھا در باب گذشته در  ن دروغیا ی ھمهبه . رده استک یمعرف، بودند
ن داده شده است کپاسخ دندان ش لشهیعا ینمومنالدفاع از حضرت ام 

 . بدان جا مراجعه شود یادآوری رایب
صحبت  ینمومنالخ ام یتار بارهمن در، میبگذرھا  این ی ھمهاز «: دیگو یم یجانیت یآقا

رده و فرمان کاسالم مخالفت  یاز صحابه با مباد یاریم بسیم بگوخواھ یمه کم بلنک یمن
ه مورخان بر کل یدل یک، ینمومنالفتنه ام  بارهاند و در را پشت سر گذاشته ج رسول الله

 عبور )٢(»بأحو«شه از آب یعا یند وقتیگو یممورخان . است یافکآن اجماع دارند 
ردن کش افتاد و منع شوھرر کاد تذیشه به یعا، آنجا به صدا درآمدند یھا و سگ، کرد می

                                           
 . )۳۷۴۷برقم (تاب المناقب ک یترمذ -١
 . است یینام جا -٢



 بلکه گمراه شدی     ٤٦٨

 بال فاصله، رار شدکتاش  در خاطره، ه او صاحب جمل شودکنیرا از ا یو ج رسول الله
ر پنجاه نفر یاما طلحه و زب، دیمرا بر گردان، دیمرا بر گردان«: رد و گفتکه یشروع به گر

ن یبد. ستین »بأماء احلو«ن یه اکھم سوگند خوردند ھا  آن دادند یزیچ آنانآوردند و به 
ن ینخستن یا: ندیگو یم مورخین. دیشه به سفرش ادامه داد تا به بصره رسیگونه عا

 مورخینر یو به سا یر و مدائنیابن االث، ین خبر را به طبریاو ا ». ن بودیشھادت دروغ
! مسلمانان یا«: دیگو یمد و بعد دھ یماند نسبت  و شش را نوشته یه حوادث سال سک
ھا  این ایآ. دینک ییل راھنماکن مشیران! ما را در حل اکف  روشن یخردمندان! ا یا

آنان را  وم یدھ یم یگواھ آنانه ما به عدالت کو بزرگان صحابه ، ھستند صحابه بزرگ
ه کھستند ھا  نیم؟! بزرگان صحابه ھمیدان یم ج رمکن افراد بشر بعد از رسول ایبھتر
ره یبکگناه  را  آن جامبریه پک یگواھ، شوند می، نیدروغ یمانند گواھ یب گناھانکمرت

 .)١(د؟دھ یمجھنم سوق  یبسو را  ناانسه کنموده است  یمعرف
 :  میگو یم
ر را مطالعه یو ابن االث یتاب طبرکاگر . ار ساده استیل بسکن مشیحل ا .. .-۱

 یزھر«: تین روایبه جز ا، شود نمی دهین خبر دیاز ا یشانن نیتر مک، مینک
طالب در  یبن اب یه حضرت علکمطلع شدند  بریطلحه و زب یوقت: دیگو یم
 یصدا لشهیعا، به طرف بصره بر گشتند، منزل گرفته است »قار یذ«

، بأماء الحو: آب است؟ گفتند ی دام چشمهکن یا: دیپرس، دهیھا را شن سگ

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن ﴿: استراجاع ی شهیعا ِ ��َّا : گفت و فرمود ]١٥٦: [البقرة ﴾١٥٦إِنَّا ِ�َّ
اش ک یا: دم فرمودیاز او شن، نزد او بودند ج رمکه ھمسران رسول اک یروز«

. ندیآ یماز شما به صدا در  یسکچه  رایحواب ب یھا ه سگکد یدانست یمشما 
به تو «: شه گفتیر آمد و به عایعبدالله بن زب، بر گردد خواست یمشه یآنگاه عا

ر ھمچنان یعبدالله بن زب. ستین »بأماء احلو«، ن محلیا، اند دهاشتباه رسان

ه لطف و ب. )٢(به راھش ادامه داد لشهیعا، ینمومناله ام کنیرد تا اکاصرار 
. ھستند مسلمانانجا وجود دارند و در دسترس  تاب ھرکن دو یا یفضل الھ

                                           
 . )۱۹۴ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۱۱۸ت ص (یثم اھتد -١
 . ۳۶سال  ۱۰۴ص ۲ر جیو ابن األث ۳۶سنه  ۱۸ص ۳ج یالطبر -٢



 ٤٦٩  باب دهم: نقدی بر دیدگاه تیجانی در باره طلحه و زبیر 

ند کتاب مراجعه کن دو یقت است و به ایحق ییاوه دنبال حق و جک یا خواننده
 جراتاز  یا افته!! به چه درجهیت یھدا یجانیت یه آقاکش روشن شود رایتا ب

از  یرکذ یلکر بطور یو ابن االث یت طبریدر روا. ل شده استینا ییدروغگو
 . ر استیعبدالله بن زب، آنان یه بجاکامده است بلیان نیر به میطلحه و زب

ل باطل یبه دو دل، ددھ یمر نسبت یبه طلحه و زب را  آن یجانیت یه آقاک جریانن یا
 : است

 و ازاز اھل بھشت ھستند  ج شھادت رسول اللهر به یطلحه و زب، دی(الف) بدون ترد
ه در کن ھستند یو بزرگتر از ا، برخوردارند ییگاه واالیاز منزلت و جا یلحاظ اخالق

 .بدھند!!ن یشھادت دروغ یجریانن یچن
حازم  یس بن ابیق. ن خبر ھستندیمتعارض با ا »حواب« بارهح دریت صحی(ب) روا

آنجا به صدا در  یھا سگ، شد امرع ین بنیسرزمشه وارد یعا یوقت«: دیگو یم یبجل
د بر یبا: شه فرمودیعا »حواب«: دام چشمه آب است؟ گفتندکن یا: شه گفتیعا، آمدند
ن است با بودن شما مردم وادار به صلح کبه سفر ادامه بده مم، ریخ: ر گفتیزب. گردم
: ه فرمودک، دمیشن ج رمکرا از رسول ایز. د برگردمیبا: گفت لشهیعا. شوند یو آشت
او به صدا در  رایب »حواب« یھا سگ یاز شما چه خواھد شد وقت یکیآن ، حال

 . )١(ندیآ یم
ه کنید از اشک یمافته!! خجالت نیت ین ھدایا، حیات صحین روایبا وجود ا، یآر

ه مورد اتفاق مورخان کل یدل یکن یھم ینمومنالز بودن ام یفتنه انگ رایب«: دیبگو
از تو  یالتین اجماع تخیخواستار اثبات ا یجانیت یاست؟! آقا یافکمن  رایاست ب

ه ک یما ارائه دھ رایمنبع و ماخذ را ب یکاقل  ه حدکه خواستار آن ھستم کستم؟! بلین
ل کن مشیحل ا رایرا ب یجانیت یم آقانک یمر کن در آن آمده باشد؟ فین خبر دروغیا

 . متعال است یسپاس از آن خدا. ام ردهک ییراھنما

                                           
) و محقق ۲۸۲) ص (۴۸۶۸در مسندش رقم ( یعلیوابو  ۱۲۰ص  ۳ج کم در مستدرکت حایروا -١

ر یثک) آمده است و ابن ۱۸۳۱ح است و در موارد الظمآن رقم (یسندش صح: دیگو یتاب مکن یا
 و مسلم است اما یط بخاریشرا یث داراین حدیا: دیگو ی) م۲۱۷ص ( ۶ة)) جیة والنھایدر ((البدا

: دیگو ی) م۷۶۸) ص (۴۷۴حه شماره (یث صحیدر سلسله احاد یاند و البان ردهکت نیرواھا  آن
تب شش کان یثقه و مورد اعتماد و از راو یافراد، ان آنیح است راویار صحیث بسین حدی((سند ا

 . و مسلم و سنن اربعه) ھستند یگانه (بخار





 
 

 

 : ازدهمیباب 
 ان یسف یه بن ابیدرباره معاو یجانیدگاه تیبر د ینقد

 عثماناز قاتالن  یدر قصاص خواھ، نیان در جنگ صفیسف یه بن ابید معاویترد یب
چاره  یجانیت یآقا. دیجنگ یم طالب یبن اب یه علیه علکبود  یسانکن یاز بارزتر

را متھم به ستم و  یو، ندک یه جام خشم و غضب خود را بر او خالکنینداشت جز ا
ل القدر و یجل ین صحابیه ایعل یجانیت یآقا یان ادعاھایضمن ب کنیا. ندک یگمراھ

پروردگارا او را «: ن فرموده بودیدر حق او چن ج ه رسول اللهک یالھ یاتب وحک
به  ییبه دفاع از او و به پاسخ گو. )١(»ت قرار بدهیله ھدایافته و وسیت یھدا، گر تیھدا

 . مپرداز یم یجانیت یآقا یرادھایا
در  کوچکاشتباه  یکدن یه به مجرد دکعمر بن خطاب «: دیگو یم یجانیجناب ت

، و محاسبه شھرت داشت یریگ و فرمانداران به سخت یومتکان و مسئوالن حیبرابر وال
 رایب یرا حت ید و ودھ یم شانت نرمش را از خود نیه نھایه در حق معاوکم ینیب یم

 تاییدعمر او را . ومت گماردکه) را به حیر او (معاوکابوب. کند نمی ز محاسبهیبار ن یک
وھش کا نیبار به او معترض نشد و او را عتاب  یک یخود حت یرد و در طول زندگک
بودند  دهیاد بودند و به اطالع عمر بن خطاب رسانیه او زیان علکیه شاکھر چند ، ردکن
ده یمردان حرام گردان رایرا بھا  آن ه خداوندک یشمیابر ی ه از طال و پارچهیه معاوک

 یسرکرا او ید زینکاو را رھا «: گفت یمان کیعمر ھمواره به شا. کند می استفاده، است
به او معترض  یسک. ست سال بر مسند قدرت بودیاز ب شیه بیمعاو »و شاه عرب است

زمام  عثمان یوقت. ان آمدیقرار نگرفت و نه صحبت از غزل او به م انتقادنشد و مورد 
ردن کج یت المال و بسیتسلط او را بر ب، ارات او افزودیبر اخت، امور را در دست گرفت

. ردکت یامام امت تقو، یعله یردن انقالب علکش عرب به قصد شورش و بپا باوسپاه و ا
ش داد یافزا مسلمانانم خود را بر گردن کغصب و تح، الءیه قدرت استیجه معاویدر نت

خوار  ه فاسق و شرابکد یزیعت با فرزندش یب رایه مردم را بیقھر ی و با توسل به قوه

                                           
 . )۳۰۱۸( یح ترمذیصح: ) و نگا۳۸۴۲( یهتاب المناقب باب مناقب معاوی، کسنن ترمذ -١



 بلکه گمراه شدی     ٤٧٢

تاب در صدد کن یه در اکاست  یار طوالنیداستان بس یکن خودش یا. ردکبود وادار 
 . )١(ستمیات آن نیجزئ

 : میگو یم
 تواند میخود ن یھا و نوشته ھا گفتهدر تمام  یجانیت یه آقاک دیآ یمن بر یچن .. .-۱

از . ندک یریگ نارهکاو ھستند  ی ه ھمواره مورد استفادهکھا  خصلت یاز برخ
ار ک یه را رویر معاوکابوب: دیگو یم یجانیاست! ت »جھل«ھا  آن از یکی، جمله

! اما . ت خود قرار دادیو حما تاییدخود او را مورد  یدر طول زندگ آورد و عمر
د بن یزی سرکه ابوبکد دان یم، دارد خلفایرت یبا س ییآشنا کیه اندکس کھر 

منطقه شام بود و تا  یار آورد و او ھمواره والک یدر شام رو را  نایسف یاب
ابقاء  را  نایسف ید بن ابیزیت یو وال یدوران خالفت عمر بن خطاب فرماندار

در  را  نایسف یه بن ابیمعاو، برادرش سعمر، ردکد فوت یزی یوقت. نمود
 . ار آوردک یشام رو ی منطقه

و  داد یم شانه نرمش نیدر برابر معاو سه عمرک یجانیت یآقا ین ادعایا .. .-۲
ن یدام است؟ و او اکل او یدل، ل داردیاز به دلین. کرد نمی ھرگز او را محاسبه

وجود دارد و  یا ماخذ و منبعیرده است؟ آکاخذ  یادعا را از چه منبع و ماخذ
ش رایشاعر را ب ی گفتهن یر صورت ایند و در غک ییھنمارا  ناما را بد تواند می
 . مدان یمار مناسب یبس

 والـــــــدعاوي مـــــــامل تقيمـــــــوا عليهـــــــا
 

ــــــــــــاء  ــــــــــــحاهبا أدعي ــــــــــــات أص  بين
 

فاقد ھر گونه ارزش  آنان یادعاھا، نندکر نکل ذیخود را با دل یان اگر ادعاھایمدع
 . ھستند

آورده است  »ةوالنهاي ةالبداي«ر در یثکابن . ن استیس اکه ثابت است عکاما آنچه 
 یوقت. ردندکاو نگاه  یصحابه بسو. ده بودیه نزد عمر آمد و لباس سبز پوشیمعاو«: هک

 یا: گفت یمه یمعاو. ردکشروع به شالق زدن او ، بال فاصلهد ین صحنه را دیعمر ا
ن یحاضر. ه نشسته بود برگشتک ییعمر به جا. من از خدا بترس بارهدر، ینمومنالریام

ن فرد یت تو چنیان رعیدر م، ینمومنالریام یا یزن یم چرا او را: دندیپرس ساز عمر
و به جز ، ام دهیند یه خدا سوگند من به جز خوبب«: وجود ندارد؟ عمر گفت یصالح

                                           
 . )۱۵۱-۱۵۲ت شدم ص (یھدا . . . ) و آنگاه۹۳-۹۴ت (صیثم اھتد -١



 ٤٧٣  باب یازدهم: نقدی بر دیدگاه تیجانی درباره معاویه بن ابی سفیان 

ز از یشما ن، ده بودین به من رسیر از ایاگر غ. ده استیگر به من نرسید یزیچ، یخوب
او)  ین من او را (با اشاره دست بسویکل. دیدید یم، دیردکه مشاھده کر آنچه را یمن غ

 . )١(»اورمین بییپا کیه غرور او را اندکدوست داشتم . دمید
ر بر یه دایمعاوه ینندگان علکت یاکثرت شکرغم  یعل«: دیگو یم یجانیت .. .-۳

، ده استیرا حرام گردانھا  آن ه خداوندک یشمیابر ی طال و پارچه و ازه اکنیا
و شاه عرب  یسرکاو  ھماناد ینکاو را رھا «: گفت آنانعمر به ، کند می استفاده

 . »است
 : میگو یم

ت و یالخ مخالف با واقع .. .»نندگانکت یاکثرت شکرغم  یعل«، او ی گفتهن ی(الف) ا
 ومتکه درست به مدت چھل سال بر اھل شام حیرا معاویز. است یخیت تاراجریانه یعل

قبول  یدر حدومت او را کو ح، کردند می محبت ین مدت با ویمردم در طول ا. کرد می
 . ندرفت یمو ھمراه با او راه کردند  می تیاو را حما عثمانقصاص  ی ه در مطالبهکداشتند 

 ی ه از طال و پارچهیه معاوکرد کدا یعمر اطالع پ یوقت: دیگو یم یجانی(ب) ت
 یاز آقا »و شاه عرب است یسرکد او ینکاو را رھا «: گفت، کند می استفاده یشمیابر

ن دروغ را از آنجا گرفته یه اک یم محبت فرموده ما را به ماخذ و منبعیخواھ یم یجانیت
 یکه را در برابر استفاده از یه عمر معاوکن است یا آور شگفت. ندک ییراھنما، است

او طال و  یوقت ید ولدھ یمجفت لباس سبز رنگ و مباح مورد ضرب شالق قرار 
 !؟ . دنک یمار یوت اختکس، پوشد یم را یشمیابر ی پارچه

: کند می تیروا یعبدالرحمن مدن یا از ابیالدن یابن اب. ن استیت از عمر ای(ت) روا
 . »و شاه عرب است یسرکاو «: فرمود یم، دید یم ه رایمعاو سھرگاه عمر بن خطاب«

اما . ست سال زمام امور را در دست داشتیش از بیه بیمعاو: دیگو یم یجانیت .. .-۴
قرار داد و نه صحبت از عزل  انتقاداو را مورد  یسکنه . به او معترض نشد یاحد

 . الخ ... او افزود ی فه شد بر قدرت و سلطهیخل عثمان یوقت. ان آمدیاو به م
 :  میگو یم

جز اسباب و  توان مین یعنوانچ یه در شام را به ھیومت معاوکت و حی(الف) وال
ان پدر یابوسف، ج رمکرا خود رسول ایز، نمود یتلق عثمانه عمر و یعوامل طعن عل

                                           
 . )۱۲۸(ص  ۸ة جیة والنھایالبدا -١
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 یان تا لحظه مرگ والیابوسف. ردکم نجران منسوب کو حا یوال عنوانه را به یمعاو
رسول . ه بودندیام یاز بن ج ان رسول اللهیاز فرمانداران و وال یارینجران بود و بس

د بن یه قرار داد و خالد بن سعکم مکه را حایالعاص بن ام ید بن ابیعتاب بن اس جالله
خالد بن . ت دادیمامورردن صدقات به مذحج و صنعاء کجمع  رایه را بیالعاص بن ام

، ماءیعمرو را در ت. صدقات بود یجمع آور مامور ج رمکد تا زمان وفات رسول ایسع
ن را به یبحر ی تمام منطقه، ردکم منسوب کحا عنوانبه ، نهیعر یبر و روستاھایخ

 ید بن عاص بعد از معزول شدن عالء بن حضرمیسع. د به عاص در آوردیسع یفرماندھ
 عنواناو را به  ج رمکار بود و قبل از آن رسول ایم آن دکحا ج تا وفات رسول الله

نجد  یدسته بسو یک، ھا ن دستهیاز جمله ا. ن فرمودییتع ینظام یا انده دستهفرم
 . )١(فرستاده شد
ده یار مطلوب و پسندیرفتار و منش او با مردم بس، م شام شدکه حایمعاو ی(ب) وقت

، کرد می ز با مردم محبتینار او بودند و او نکو در ، مردم او را دوست داشتند. بود
فروتن و با سخا ، باکیش، اره بردبیرا مانند معاو یسکچ یھ«: دیگو یمصه بن جابر یقب
به . راه گفتیار بد بیه بسیبه معاو یشخص «، ات آمده استیروا یدر بعض ». ام دهیند

ه در جواب یمعاو »یردک یمچقدر خوب بود اگر تو او را مجازات «: ه گفته شدیمعاو
ه دامن صبر و تحمل مرا چنان تنگ کنیم از اشک یممن از پروردگارم خجالت : گفت

از  یشخص: ات آمده استیروا یدر بعض. نمکت درگذر یرع یم از خطاھاناوه نتکند ک
با کین حد بردبار و شیه تو تا اکز باعث شده یچه چ، ینمومنالر یام یا: دیپرس یو

تر از حلم من  بزرگ یسک یه گناه و خطاکنیم از اشک یممن خجالت : ؟ گفتیھست
او خواستار قصاص خون  یه وقتکبود  یات اخالقین خصوصیبخاطر ھم. )٢(باشد

اعتماد  یردند و چنان بر وکعت یبه دست او ب، نار او بودندکمردم در ، شد عثمان
ا قصاص خون ی: ندگفت یمو کردند  می او فدا ی گفتهه جان و اموال را به کداشتند 

 . )٣(ردیرا بگ ما یھا جان، ا خداوند قبل از آنیگرفته شود  عثمان

                                           
 . )۴۶۰ص ( ۴منھاج السنة ج -١
 . ۱۳۸ص  ۸ة جیة والنھایالبدا -٢
 . ۱۳۱ص  ۸ق جیماخذ سا -٣
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، را تصاحب نمود یه انقالب اسالمیمعاو«ه کنیر بر ایدا یجانیت یآقا ی(ت) ادعا
قوه  ی لهیبوسد و یشوران یمقابله با انقالب امام عل رایش اعراب را بباوان و ایسپاھ
ومت کح مسلمانان ی رت نشست و با چوب و چماق بر گردهه و غصب بر مسند قدیقھر

را قصد یز، ه استیه معاویعل یجانیت یآقا یھا ن دروغیتر از بزرگ یکین یا. »ردک
ه کنداشت بل یرادیطالب ا یبن اب یومت علکت و حیومت نبود و بر والکه ھرگز حیمعاو
اطاعت  یعل و ازل دھد و بعد ایتحو عثمان راقاتالن  سیه علکن بود یه خواستار ایمعاو

ابو «: رده استکت ین روایپدرش چن ازو د و ایبن عب یعلیاز  »ریس«در  یذھب. ندک
در جنگ و  یتو با عل: ه آمدند و به او گفتندیچند نزد معاو یبه اتفاق تن یمسلم خوالن

ھرگز به ، ریخ: ه گفتی؟ معاویا تو مانند او ھستیآ، ینک یممبارزه  یو با و ینزاع ھست
تر  ستهیمن شاخالفت از  رایمن بھتر است و او ب و ازه اکم دان یممن ، خدا سوگند

او ھستم  یشته شده است و من پسر عموکمظلوم  عثمانه کد یدان یمشما ن یول، است
ه قاتالن کد یید و به او بگویبرو ینزد عل، رمیبگ عثمان رام انتقام خون خواھ یمو 

ه را یام معاویرفتند و پ ینزد عل. م او خواھم شدیآنگاه من تسل، به من بسپارد عثمان را
 . )١(ار او نگذاشتیدر اخت را  نقاتال سیعل رساندند اما

 مرأما قاتلت علياً إال يف «: ن گفته استیمطلب فوق چن تاییدبارھا در  سهیمعاو

. بوده است عثمانخون  ی مطالبهفقط بخاطر  سیمن با عل یدعوا یعنی »عثامن

 تاکیدنموده و مورد  تاییدن مطلب را یا، انیعیش ییز بنابر منابع رواین سیحضرت عل
ما از آنجا آغاز  جریان«: تاب نھج البالغه آورده استکدر  یف رضیشر. قرار داده است

 یشتن او نقشکشدند و ما در  عثمانشام خواستار انتقام خون  یه اھالکد یگرد
ما  ی ھمهو دعوت  یکیامبر ما یو پ یکیه پروردگار ما کن است یه ایظاھر قض، مینداشت

م تنھا یبرابر ھست و آنانما ، ق به رسول اللهیبه الله و تصد ایماندر . دعوت به اسالم بود
ن است امام یا، یآر. )٢(است کبود و دامن ما از آن پا عثمانخون  بارهاختالف ما در

 عثمانشته شدن که صرفًا به خاطر یان او و معاویه اختالف مکدارد  تاکید، سیعل
 یه آقاک آنطور. مسلمانان ی بخاطر خالفت و مسلط شدن بر گرده نه، بوده است

 . دیگو یم یجانیت

                                           
 . ثقه ھستند یافراد، انیراو: دیگو ی) محقق م۱۴۰ص ( ۳ر أعالم النبالء ج یس -١
 . )۶۴۸ص ( ۳نھج البالغة ج -٢
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 را  مسلمانانه یه با توسل به قوه قھریه معاوکنیر بر ایدا یجانیت یآقا ی(ج) ادعا
ز از ین نیا، عت شوندیب ی فرزند فاسق و شراب خوارش آماده رایرد تا بکمجبور 

د اصًال یزیردن با کعت یب رایه مردم را بیرا معاویز. واضح و روشن است یھا دروغ
د از مردم یزی، پسرش یت عھدیوال بارهم داشت دریالبته او تصم. رده استکاجبار ن
رفتند و به یعھد پذیول عنواند را به یزیرا مردم یز. دین گردین ھدف تامیرد و ایتعھد بگ
ه درگذشت و یمعاو. ردکگر مخالفت نید یسکر یو عبدالله بن زب ین بن علیجز حس

د فاسق و شراب خوار بوده یزیه کنیاما ا. ردکعت مجبور نیب رایز بینفر را ن یک یحت
ن یطالب در ا یبن اب یم محمد بن علیبگذر. ز به ظاھر دروغ استین نیا، است

ر در یثکابن . ددان یمد بوده و او را بھتر یزید چون محمد نزد یخصوص پاسخ گو
ع و یعبدالله بن مط، نه برگشتندید به مدیزینه از نزد یمردم مد یوقت«: دیگو یم »هیبدا«

ه یمحمد بن حنف، د شدندیزیه رفتند و خواستار عزل یاصحابش نزد محمد بن حنف
تاب کم کح و ازکند  می کنمازش را تر، خورد یم د شرابیزی: ع گفتیابن مط، رفتینپذ

ه شما که آنچ، ام من نزد او و ھمراه او بوده«: ه گفتیمحمد بن حنف. کند می الله تجاوز
و معروف  یکن یارھاکبند نماز و قاصد یه او را پاکبل، ام دهید من در او ندییگو یم
او : مردم گفتند. بند سنت بوده استیبوده و پا یل فقھیھمواره در صدد مسا، ام دهید

ه یمحمد بن حنف. رده است و بدان معتقد نبوده استکن اعمال ینزد تو تظاھر به ا
ند؟ ک ین اعمالیتظاھر به چن، ا رجا از آنیه او بخاطر خوف کنزد من چه ھست «: گفت

، به اطالع شما برسانم را  جریانم؟ اگر یشما بگو رایشراب خوردن او را ب جریانا یآ
ه بدون کست یز نیشما جا رایب، نمکد بود و اگر شما را خبر نیاو خواھ یکشما شر

ن یا یند ولکن یه چنکم یا دهینده ما او را کھر چند : گفتندمردم . دیبدھ یگواھ، علم
را از  یزین چیخداوند چن: ه گفتیمحمد بن حنف. ده استیمطلب نزد ما به اثبات رس

ِ ﴿: ردکه را تالوت ین آیو ا. دریپذ یمگواھان ن  ﴾٨٦َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ َمن َشِهَد ب
 یریپذ یمد نیتو شا: گفتندمردم . منک یمن تاییددگاه شما را یو گفت من د ]٨٦: [الزخرف

 خود را به تو ی معاملهپس ما ، ردیرا بر عھده بگ امرت یگر به جز تو مسئولید یسکه ک
نه به ، مریپذ یمن، ه مورد نظر شما استک یھدف رایمن قتال را ب: او گفت. میسپار یم

 گفت. یردکت پدرت قتال یتو در مع: مردم گفتند. متبوع عنوانتابع و نه به  عنوان
مردم . جنگد یم ه اوک یھدف رایجنگم ب یم آنگاه، دیاوریمانند پدر مرا ب یتیشخص
، مردک یم امرآنان را  اگر: گفت. نندکن تا ھمراه با ما قتال ک امردو پسرت را : گفتند
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 رایه از آنجا مردم را بکم یبرو ییبلند شو بجا: مردم گفتند. مشد یمخودم وارد صحنه 
انجام  را  آنه خودم کنم ک امر یارکسبحان الله!! مردم را به : گفت. مینکق یقتال تشو

 یر خواھیالله را خ، در حق بندگان الله، نمکن یاگر چن. ت ندارمیم و بدان رضادھ یمن
 امر یآنگاه مردم را به خدا ترس: گفت. میپس تو را دوست ندار: مردم گفتند. ردمکن
 را  سخنانن یا، نددھ یمح یمردم ترج یدالله را در برابر خشنو یخشنود آنان. منک یم

 . )١(رون رفتیه بکم و ازگفت 

نبوده و به مردم دستور  یاتبان وحکه از یه معاوکنیر بر ایدا یجانیدگاه تیبر د ینقد
 : ندیراه بگویرا بد و ب یداده تا عل

را  ج ه صحابه سنت رسول اللهک یرامون علل و عواملیپ«: دیگو یم یجانیت یآقا
ھا  یه اموکده است یم روشن گردراینمودم و ب یادیاو زکند و کاش و کنک. دادندر ییتغ
 ی دهیعققرار داشت و به  آنان راسه در یاصحاب رسول الله بودند و معاو آنانه اغلب ک

منبرھا  یتا باالکرد  می اجبارآنان را  وخت یمردم را بر انگ، بود یاتب وحکاھل سنت 
و امام مسلم در  اند ردهکر که مورخان ذکھمان گونه ، ندیطالب ناسزا گو یبن اب یبه عل
ه در تمام بالد یمعاو. ن مطلب را آورده استیز این یل علیح خود در باب فضایصح

خود قرار داده و  ی وهیشرا  یرده بود تا ناسزا گفتن به علک امرخود را  یان دولتمامور
 ییطالب بدگو یبن اب یه علیدر منابر عل به خطباء و ائمه مساجد دستور دھند تا

اھل سنت چگونه او را : دیگو یمه یمعاو بارهگر درید ییدر جا یجانیت یآقا. )٢(نندک
و اھل  یلعن به عل رایاو مردم را بآنکه  حال، نددان یم ند و او را ماجوردان یممجتھد 

و  یه را به لعن علیمعاو: دیگو یمگر ید ییدر جا. )٣(ردک یمق یتشو ج ت رسول اللهیب
. )٤(شد یملعن  یمنابر عل یو تا شصت سال تمام روکرد  می امر ج یت مصطفیاھل ب

در طول  یوح، کنند می یمعرف یاتب وحکچگونه (اھل سنت) او را «: دیگو یم یجانیت
بود و  کازده سال اول مشریه یو معاو، شد یمنازل  ج سال بر رسول الله ۲۳مدت 

نه یه او در مدکامده است ین یتیچ روایدر ھ، ه مسلمان شدکم ه بعد از فتحک یزمان

                                           
 . ۲۳۶ص ۸ة جیة والنھایالبدا -١
 . )۱۷۳-۱۷۴ت شدم ص (یھدا) و آنگاه ۱۰۶-۱۰۷ت ص (یثم اھتد -٢
 . )۱۹۹ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۲۱ت ص (یثم اھتد -٣
 . )۲۸۷ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۶۹ت ص (یثم اھتد -٤
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ن یدر ا. ونت نداشته استکه سکز بعد از فتح مین ج رده باشد و رسول اللهک یزندگ
 .)١(شد؟! یاتب وحکط چگونه او رایش

 : میگو یم

دروغ محض ، لعن شود سیعلرده است تا از فراز منبرھا ک امره یه معاوکنیا .. .-۱
ره و یس. ن مدعا وجود نداردیح و ثابت بر صحت ایل صحیگونه دلچ یھ، است

ه مورخان کچه آن وبدھد  ین دستوریه او چنککند  نمی جابیه ایخصلت معاو
ز به ییرا بدون توجه و بدون تمیز. اعتبار ندارد، اند ردهکن خصوص نقل یدر ا

 ومورخان ازگونه  نیاغلب ا، نیبر اعالوه . کنند می ات را نقلیروا، صحت و سقم
م یح و سقیات صحیتب خود رواکمورخان در  یالبته بعض. ع ھستندیتش روانپی

نسبت  شان راویانات را به ین گونه روایا یوقت آنان یول اند ردهکرا نقل 
 بتوانند یگران به راحتیتا د اند دهر شکز متذین را  آنل یعذر و دل. اند داده

ن مورخان است یا ی جملهاز  یطبر. نندکقضاوت ھا  آن ا قبولینسبت به رد 
خ یتار ی مقدمهرده است و در ک یه در تحت سطوت و قدرت روافض زندگک

گاه یخ طبریتاب (اشاره است به تارکن یمحترم ا ی خواننده«: دیگو یمخود  ) آ
ه حجت کنیبدون ا، آن راویانبه ، شود می رکتاب ذکن یه در اکه آنچه کباشد 

مقدار . شود می نسبت داده، م روشن گرددرایصحت و سقم آن ب رایب یعقل
  ناه گذشتگک یسانکرا یز. باشد ین قانون مستثنین است از اکمم کیار اندیبس
تنھا . ندارندآنان را  بارهح دریعلم صح، اند دهیافتند و افراد موجود را ندیدر ن را

ستند چه متعلق به زمان حال باشند یه در دسترس نک یسانکراه علم درباره 
ردن به اخبار مخبران است نه بر استنباط کنقل از ناقالن و اعتماد ، ا گذشتهی

و شود  می رکتاب ذکن یه از گذشتگان در اکلذا آنچه ، یرکو استخراج ف یعقل
ن یبخاطر ا. گردد می ت شنوندگانیا عدم رضای خوانندگان یموجب نا خرسند

ن ید نقل چنه ما قصکنیل صحت آن شناخته نشده است نه ایه دلکاست 
ه ک یم و به نحویا ردهکنقل  راویاناز ناقالن و  را  آنه ما کم بلیا را داشته یخبر

 . )٢(»میا ردهکگران ابالغ یبه د، ده استیبه ما رس

                                           
 . )۲۸۷ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۷۰ت ص (یثم اھتد -١
 . )۱۳ص ( یخ طبریمقدمه تار -٢



 ٤٧٩  باب یازدهم: نقدی بر دیدگاه تیجانی درباره معاویه بن ابی سفیان 

ھنگام استدالل از قول  یجانیت یه آقاکالزم است ، ه عرض شدکبا توجه به آنچه 
بد و ناسزا  یاز فراز منبرھا به عل رده تاک امره مردم را یه معاوکنیبر ا یمبن مورخین

د در شرح خواھ یمه کند و بعد آنچه کر کت را بطور مشخص ذینخست روا، گفته شود
 . دیفزایر آن بیو تفس
، یل علیفضا عنوانتحت ، ح خودیامام مسلم در صح«: دیگو یم یجانیت .. .-۲

 یمنظور آقا. ز دروغ محض استین نیا ». رده استکر کن مطلب را ذیھم
. رده استکوقاص از پدرش نقل  یبن سعد بن اب امره عکاست  یتیروا یجانیت

چه : ان سعد را دستور داد و به او گفتیسف یه بن ابیمعاو«: ن استیم چناو 
اد سه یبه : ؟ سعد گفتیی) را ناسزا گویتراب (عل ه تو ابوکنیز مانع شد از ایچ
ن خاطر من یبه ا. گفته بود یرا در حق علھا  آن ج ه رسول اللهکز افتادم یچ

بھتر است از ، از آن سه تا به من داده شود یکیاگر . میگو یمھرگز او را ناسزا ن
شتر در آن زمان ن گونه یه من شتران سرخ رنگ و آبستن را داشته باشم (اکنیا

او را به  ج رمکه رسول اک ی) روزشد یمارزنده محسوب  یھا هین سرمایاز بھتر
به  یعل، ف بردیت داد و خود به جھاد تشریمامورنه یمد ن دریجانش عنوان

 ج ؟ رسول اللهدیا گذاشتهان و زنان کودکمرا ھمراه با : گفت ج رسول الله
بعد  یول، یباش یموس رایمن مثل ھارون ب رایه تو بک یستین یا راضیآ: فرمود

: فرمودبر یفتح خ جریانه در کدم یشن جامبریاز پ. ماند یمن یاز من نبوت باق
ه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول کخواھم سپرد  یسکپرچم را به 

ه پرچم کن بود یدام از ما در انتظار اکھر : دیگو یمسعد . ز او را دوست دارندین
 یراحتآمد و نا یعل، دیاید تا بییرا بگو یعل: فرمود جامبریپ. به او سپرده شود

آب دھن انداخت و پرچم را به او  یعل یھا چشم داشت رسول الله در چشم

َ�ُقۡل ﴿: هین آیا یوقت. ردک مسلمانانب ینص یروزیاو پ ی لهیبوسخداوند . داد
ۡ�َنآَءُ�مۡ 

َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
ْ نَۡدُع � ، یعل ج رمکرسول ا، نازل شد ]٦١: [آل عمران﴾ َ�َعالَۡوا

ت من ینان اھل بیا »هيلأالء ؤه«: د و فرمودین را طلبیحسن و حس، فاطمه
 . )١(ھستند

                                           
 . )۲۴۰۴رقم ( یتاب الصحابة ـ باب فضائل علکح مسلم با شرح ـ یصح -١
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. دیناسزا گو یرد تا به علک امره سعد را یه معاوک دیآ یمن بر نیور چنکث مذیاز حد
 یاوج یمانع از ناسزا گفتن به عل بارهه دریمعاو، ه روشن و واضح استک ھمانطوره کبل

دگاه یه دیه معاوکامده است یچ جا نیرد و در ھکان یل عدم تعرض را بیشد و سعد دل
ه در واقع یوت معاوکه سکبل، ندکرا مجازات  یا ویند کخشم  یبر و، ندک یسعد را نف

 یعل ییبود و مردم را به ناسزا گو یم ه ستمگریاگر معاو. دگاه سعدیاست بر د تاییدمھر 
 اریوت اختکدگاه سعد سیھرگز در برابر د، است یمدع یجانیه تک آنطور، کرد می امر

ن یا. ردکبروز ن یزین چیچن یولکرد  می مجبور یعله او را به ناسزا گفتن کبلکرد  نمی
ت یرضا یزین چیچن و ازنداده  ین دستوریه چنیه معاوکت از آن دارد یاکخودش ح

ه او به ناسزا کح نشده است یه تصرین سخن معاویدر ا«: دیگو یم یامام نوو. نداشت
 یناسزا گفتن به عل ه درباره عوامل بازدارنده ازیه معاوکبل، رده باشدک امر یگفتن به عل

و خدا  یا به خاطر تقویسعد آ یه تو اکن بود یه ایسخن معاو یمعن یعنی، شد یاوج
 یخوددار ییل از ناسزا گویا به چه دلیو ، گرید یلیا دلیا به خاطر خوف و ی یترس

آنگاه تو محسن و ، یردک یت او خودداریل از شخصی؟! اگر به خاطر تورع و تجلیردک
ن است سعد در کو مم. گر داردید یپاسخ، گر بوده استید یلیاگر به دل. یماجور ھست

سته است ناوبد گفته باشند و او نگفته است و نت یبه عل آنانه کبوده است  یگروھ
 یگریت دتاویال. رده استک سوال ین باره از ویه در ایند و معاوکوھش کن را  نگویابد

ب یدگاه ما را تصویدگاه او را تخطئه و دیه تو چرا دکنیل ایاز قب، مل استتحمز ین
ن است کو مم یا ردهکنمردم اعالم  رایو حسن اجتھاد ما را ب رایو حسن  یا ردهکن

 . )١(رده باشدکدگاه خودش خطا ین دیه در ایمعاو
ش یھا کیپال وھم یجانیت یه آقاکنیھا است ا یشگفت و ازاز نوادرات روزگار  .. .-۳

عمر و ، رکابوب، ن صحابه مانندیند اما بھتردان یمرا بد  یناسزا گفتن به عل
ھا  یین ناسزا گویچن و ازممل آنانھای  کتاب. ندیگو یمرا ناسزا  شعثمان

ن یه اکلذا من ناچارم ، است یجانیت یتاب خود آقاکھا  آن جمله و ازھستند 
ھستند اما در واقع  ایمان ین روافض مدعیا«ار برم کب آنانلمات را در حق ک

 یذلت و پست و ازه باشند کھر جا . زده شده است آنانبر  یمھر ذلت و پست
 . )٢(مردم یاریا یالله  یاریرون نخواھند آمد جز به یب

                                           
 . )۲۵۰-۲۵۲ح مسلم با شرح ص (یصح -١
 . ۴۹۸۰ص  ۴منھاج السنة ج -٢
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ح خود یامام مسلم در صح. ل مستند ثابت استیه با دالیبودن معاو یاتب وحک -۴
خواسته داشت و  سه ج رمکان از رسول ایه ابوسفککند  می از ابن عباس نقل

ار یبس«: فرمود ج رسول الله. نکز به من اعطا یسه چ، رسول خدا یا: گفت
م او در خدمت تو خواھ یم، ه استیمعاوھا  آن از یکی: ان گفتیابوسف »خوب

ار یبس«: فرمود ج رمکرسول ا. یریبگ یرا از و یتابت وحکار کباشد و تو 
ابن «: اند ردهکت یامام احمد در مسند و مسلم از ابن عباس روا )١(».. . خوب

ناگھان . مردک یم یان بازکودکبودم و ھمراه با  یا پسر بچه: دیگو یمعباس 
م او صد ردک یمر کف. کند می از پشت مرا دنبال ج رمکه رسول اکمتوجه شدم 

ابن . ردمکپنھان  دروازهدم تا خود را در پشت یدو، دیآ یمدر صد به طرف من 
ه مرا گرفت و کنیرا متوجه نشدم تا ا ج دن رسول اللهیمن رس: دیگو یمعباس 
اتب رسول که یمعاو: دیگو یمابن عباس . نکدا یمن پ رایه را بیبرو معاو: فرمود

را یز. نمکدا یه را پیدم تا معاویبه سرعت دو: دیگو یمابن عباس . بود ج الله
ث ین دو حدیاز ا. )٢(از داردیوجود او ن نون بهکا ج رمکم رسول اردک یمر کف

 . بوده است یاتب وحکه یه معاوکشود  می ثابت
و  شد یمنازل  ج رمکسال بر رسول ا ۲۳در طول مدت  یوح«: دیگو یم یجانیت -۵

 یک؟! در مباحث گذشته نزد. »بود کن مدت مشریازده سال اول ایه در یمعاو
اتب ک عنوانه را به یخواست تا معاو ج رمکان از رسول ایه ابوسفکردم کعرض 

ار که به مدت چھار سال تمام یموافقت فرمود و معاو ج رمکرسول ا، ردیبپذ
 است؟!  یلکار مشیار بسکن مطلب یرفتن ایا پذیآ، داد یمرا انجام  یتابت وحک

ه در آن اشاره کم یرا سراغ ندار یثیه ما حدک(بعد از فتح م: دیگو یم یجانیت یآقا
ه کاست  ین در حالتیرده است و اک ینه زندگیه در مدیه معاوکنیبر ا یمبن شده باشد

 . ھمگان روشن است) رایه بعد از فتح بکدر م ج ردن رسول اللهکن یزندگ
 : میگو یم
ه کست ین مطلب نیا یگویا، دیان گردیه در سطور باال بکت ابن عباس یا روایآ
از ابن  یه امام ترمذک یثیا حدیآ. استرده ک ینه زندگیدر مد، هکه بعد از فتح میمعاو

                                           
 . )۲۵۰۱رقم ( ۱۴ان جیسف یتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبکمسلم مع الشرح  -١
 . )۲۴۰۴تاب البر والصلة رقم (ک) ومسلم با شرح ۲۶۵۱مسند ابن عباس رقم ( ۱مسند احمد ج -٢
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 ناور و ابن صفیعبدالله بن زب، ه آمدی(معاو: و در آن آمده استکند  می تیمجلز روا
را از یز، دینیبنش: ه گفتیمعاو، خود بلند شدند یبه احترام از جا، دندیاو را د یوقت

او  یجلوه مردم در کس دوست داشته باشد کھر : ه فرمودک ام دهیشن ج رمکرسول ا
ند) به صراحت کش را در آتش آماده ید جایبا، نندکوه او را احترام ین شیستند و با ایبا

کند  می مودناو یجانیت یمرده است؟ آقا ینه زندگیه در مدیه معاوکست ین نیا یگویا
ند؟! من که ندا دھد و صدا که را از میه معاوکرده است ک امرابن عباس را  جامبریه پک

را او یز، منک یموھش نکاو را ن، را سراغ ندارد یتین روایچن یجانیت یآقاه کنیل ایبدل
را از  یه وکاوند آرزو دارم د اما از خدید یم را یتین روایچن، کرد می قیاگر تحق

 .شفاء دھد! انصاف ی عقده

 یار از ناسزا گفتن به علکه بخاطر انیمعاو، هکنیر بر ایدا یجانیدگاه تیبر د ینقد«
  »رده استکرا صادر  یدستور قتل حجر بن عد

) را بد ین عمل (ناسزا گفتن به علیاز صحابه ا یبعض: دیگو یم یجانیت یآقا
از ، ردکصادر آنان را  شتنکه دستور یمعاو. نمودند یانجام آن خوددار و ازپنداشته 

را زنده دفن  یارانش را به قتل رساند و بعضیو  یندک یبزرگان صحابه حجر بن عد
 ییدر جا. )١(رده بودندک یخوددار ین علیاز ناسزا گفتن و لعن و نفر آنانرا یز. ردک
و  یحجر بن عد، ه اوکند حال آندان یم(اھل سنت) چگونه او را مجتھد : دیگو یمگر ید
و ، رده استکدفن آنان را  شام رایدر صح »مرج عذراء«ارانش را به قتل رسانده و در ی

، نمودند یخوددار یاز ناسزا گفتن به عل آنانه کنیجز ا آنانشتن ک رایب یلیچ دلیھ
 . )٢(»نبوده است

 : میگو یم
 یامام بخار. اختالف نظر دارند یبودن حجر بن عد یعلما درباره صحاب .. .-۱

 یاو را صحاب یگر از علماید یو برخ ین او را تابعیگر از محدثید یا وعده
 . نددان یم

، رده استک یخوددار یاز ناسزا گفتن به عل یه حجر بن عدکنیبخاطر اه یمعاو -۲
درباره قتل  مورخینه کآنچه . پندار محض است یکن یا. شته استکاو را ن

                                           
 . )۱۷۳-۱۷۴ت شدم ص (ینگاه ھدا) و آ۱۰۷ت ص (یثم اھتد -١
 . )۱۹۹ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۲۱ت ص (یثم اھتد -٢
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م کحا، هیه از طرف معاوکاد یز«: ن قرار استیاز ا، اند ردهکر کذ یدحجر بن ع
صدا  یعد حجر بن. ردک یار طوالنیاش را بس و خطبه خواندخطبه ، وفه بودک
. اش را ادامه داد رد و خطبهکاد توجه نیه است اما زدیه وقت نماز فرا رسکرد ک

ن ینامه ا یاد طیز. ردندکاد سنگ پرتاب یز یارانش بسویو  یحجر بن عد
األرض  یارانش را فساد فیو  یرد و عمل حجر بن عدکه بازگو یبه معاو را  جریان
ن یز چنین، وفه بودندکاد در یاز زه قبل ک یمانکبا حا یحجر بن عد. خواند

. برده شود ینزد و یه حجر بن عدکه دستور داد یمعاو. داشته بود یبرخورد
ل یدل. ردکه دستور قتل او را صادر یمعاو، به شام برده شد یحجر بن عد یوقت

ت یه امنیم بغاوت حجر علیتصم، ه در حق اویو تشدد معاو یشتن حجر بن عدک
 یاألرض تلق ین اعمال را فساد فیه ایمعاو. بود مسلمانانان یجاد اختالف میو ا

ل کاز آنجا ش عثمانه یعلھا  هاز فتن یه بخشک یشھر. وفهکژه در یبو. نمود
 یه تمام امت را فرا گرفت و بر اثر آن جوک عثمانل فتنه قتل یدل. گرفته بود

با  هیلذا معاو، بودھا  حرکت نیدر برابر ا عثماناغماض و تسامح ، خون به راه افتاد
ھا  آن وند کرا مستاصل ھا  هن گونه فتنیا خواست یم، ین بردن حجر بن عدیاز ب

شته شدن حجر کاز  یجانیت یه آقاکن است یز ایشگفت انگ. اندکشه بخشیرا از ر
طالب در جنگ  یبن اب یه توسط علکن یمقتول بارهدر یزند ول یم نق یبن عد

. است دهیوت مرگبار را بر گزکبه لب زده و سمھر ، اند دهین به قتل رسیجمل و صف
ار صحابه و یاز بزرگان و اخ یا شتار عدهکن اسباب قتل و یمل و صفج جریان

و  یبن عد ر(قتل حج جریانل در ھر دو یدل. رده بودکفراھم  مسلمان راھزاران 
 .وقت!! ی فهیخلبغاوت در برابر . بود یکین) یدر جمل صف مسلمانانقتل 

ه را مورد طعن قرار داده یمعاو یه حسن بصرکنیر بر ایدا یجانیدگاه تیبر د ینقد«
 .»است

به نقل از  »تکیخالفت و ملو«تابش کدر  یمودود یابو االعل: دیگو یم یجانیت یآقا
 رایبھا  آن از یکیه که وجود داشت یچھار خصلت در معاو«: دیگو یم یحسن بصر

 : بود یافکاو  ینابود
 . خالفت از بزرگان صحابه امرردن در کمشورت ن -۱
در ، ن بعد از خودیجانش عنواند شراب خوار و قمار باز به یزیردن ک یمعرف -۲

 . ار داشتکد و با آالت لھو و لعب سر و یپوش یم بایه دک یحال
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زن  شوھرنسب از : فرموده بود ج رمکه رسول اکحال آن، ادینسب ز یادعا -۳
 .)سنگ است و بس یزان رایرجم شود (و بد یبا یوزان، شود می ه ثابتیمزن

و  حجر و ازبر ا یوا، حجر و ازبر ا یوا، و اصحابش یشتن حجر بن عدک -۴
 . )١(اصحاب حجر

 :  میگو یم
ھمان ، و ابو مخنف. مخنف منقول است ی) از ابیت حسن بصریت (رواین روایا -۱

 . است یوفک یازد ییحیلوط بن 
ر قابل یو غ یاخبار »وثق بهیال یاخبار«: ندیگو یمو ابن حجر درباره او  یامام ذھب
ف ینف ضعخابو م«: گفته یدارقطن. اند ردهک کاو را تر، رهیابو حاتم و غ. )٢(اعتماد است

 یعنی »یس بشیل«: گر گفتهیو بار د. »ستیابو مخنف ثقه ن«: ن گفتهیابن مع »است
ص  ۳االعتدال جزان ی(م. »عه استیش«: گفته یابن عد. ستین یقابل توجھ انسان

برقم  ۱۸-۱۹ص  ۴ج یلیعق ضعفا(. شمرده است ضعفااو را  یلی) عق۴۲۰-۴۱۹(
 یه از علماک یھاشم الحسن. ن استیز ھمیابو مخنف ن بارهعه دریدگاه شی) د۱۵۷۲

درباره ابو مخنف  »األخبارموضوعات يف اآلثار وـال«تاب کعه است در یمعاصر ش

لوط بن حييي وقد ضعفه ، خمنفيب أت ياوعيباً أهنا من مر ةياويكفي هذه الرو«: دیگو یم

 . )٣(»تهياوومل يثقوا بمر ةوالشيع ةالسن
ت یروا را  آنه ابو مخنف کاست  یافکن قدر یت ھمین روایوب بودن ایمع رای(ب

 یف تلقیعه او را ضعیو ش یسن. است ییحیابو مخنف ھمان لوط بن . رده استک
در  یث حسن بصریحد، ن مطلبیبا توجه به ا. اند ردهکناتش اعتماد ینموده و به روا
 . اعتبار ساقط است ی درجه و ازست یخور استدالل ن

، ز معتبر استیاست و صحت آن ن یور از حسن بصرکث مذیه حدکم یریاگر بپذ -۲
ه یه معاوکن ادعا یرا ایز. کند نمی هیرا متوجه معاو یرادیچ گونه ایباز ھم ھ

                                           
د یه عالمه!!! سکاست  یادآوریقابل . )۱۷۴ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۰۷ت ص (یثم اھتد -١

((و : رده استکن ترجمه یجمله ((للعاھر الحجر)) را چنی، جانیتاب تکمترجم  یمحمد جواد مھر
 .و نسب ندارد) یدر فرزند یچ حقیزنازاده ھ یعنید (یبا یسنگ مزنا زاده را 

 . )۴۹۳ص ( ۴زان ابن حجر جیو لسان الم. )۴۱۹ص ( ۳ج یزان االعتدال ذھبیم -٢
 . روت)ی) ط (دار التعارف ب۲۱۵تاب الموضوعات ص (ک -٣
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را اما حسن از یز. صحت ندارد، باطل است، رده استکخالفت مشورت ن بارهدر
از صحابه  یکچ یھ، ردندکعت یه بیخالفت دست بر دار شد و تمام مردم با معاو

با ، دیزی ینیاما موضوع جانش. رده باشدکعت نیه بیه با معاوکم یرا سراغ ندار
به ، ز بودین بحضرت عبدالله بن عمر آنانان یه از مکردن مردم کعت یب

گر از ید یسکر یو عبدالله بن زب ین بن علیرا به جز حسیز. ده بودیاتمام رس
د نبود یزیعت با ینندگان ناقض بکتخلف ، و تخلف. د سرباز نزده بودیزیعت با یب

د شارب خمر بود و یزیه کنیاما ا. ردکه نیز متوجه معاویرا ن یرادیچ گونه ایو ھ
د یزیبا  یه مدتکه یفیبن محمد الحن یعل، کرد می بر تن یشمیابر ی پارچه
 . )١(ردک یمرادات را رد ین ایا ی ھمه، رده بودک یزندگ

رده است و کان ثابت یاد را برادر خود قرار داده و نسب او را از ابوسفیه زیه معاوکنیا
: ه در آن به عبد بن زمعه گفته بودکاست  ج ث رسول اللهین عمل مخالف با حدیا

 یو زانشود  می ه ثابتیمزن شوھراز ، نسب ولد زنا یعنی »للفراش وللعاهر احلجرالولد «

فراش داده و  رایولد را ب ج رسول الله یعنی. گر نداردید یبه جز رجم و سنگ سھم
نسب  ج رمکرا رسول ایز. ث باطل استین برداشت از حدیا، رده استکنسبش را ثابت 

 یبرادر یعنی، أخوت یکی. دو سبب بود یمدع بن زمعه ه عبدکچرا ، رده بودکرا ثابت ن

او  »هو أخوك الولد للفراش«: فرمود یمن یچن ج اگر رسول الله. و دوم والدت فراش
ه کحال آن. بود یم ان علتیم و بکن اثبات حیا، و ولد از آن فراش است، برادر تو است

 یزیآن به صراحت لھجه چ بارهرده است و درکز عدول یر نسب نکاز ذ ج رمکرسول ا

گر ید یتیو در روا »هو أخوك«ت یروا یکن باره در یح در ایعبارت صح. نگفته است

اد یه زکلده کرا حارث بن یز. ادیز جریانبر خالف . یدان یمتر توبھ یعنی، است »هولك«
خود خواستار نشده و  یفرزند رایاد را بیھرگز ز، ا آمده بودیھمسر او به دن و ازدر خانه 

ثابت  ینسب از و، شد یماد ینسب ز یه مدعکس کلذا ھر . رده بودکنسب او را ن یادعا
 یه در ادعایلذا معاو. کرد می نسب یادعا یگرید یمدع، ه در برابرکنیمگر ا، شد یم

  .)٢(رده بودکبه اصل حق عمل  که طبق مذھب امام مالکمقصر نبود بل، ادینسب ز

                                           
 . ۱۳ص یخ طبریمقدمة تار -١
 . ) با تصرف۲۵۲-۲۵۳العواصم من القواصم ص ( -٢
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  »هیو معاو یان علیمشاجره م بارهدر یجانیمون برداشت نادرست ترایپ ینقد«
ه ک یه با علیچرا معاو: شود سوالاھل سنت  یھرگاه از علما«: دیگو یم یجانیت

ه ک یرانگریبه جنگ برخاست؟ جنگ و، رده بودندکعت یب یبا و و انصارن یمھاجر
ه کرد کجاد یدر اسالم ا یافکد و چنان شیگرد یعه و سنیبه ش مسلمانانم یموجب تقس

و ه ھر دیو معاو یعل: ندیگو یمتمام  یطبق معمول و به راحت آنان، وز پر نشده استامرتا 
در اجتھاد  یعل. اند ردهکاجتھاد ، بزرگان صحابه ھستند و ھر دو در آن اختالف و نزاع از

 یکاو  رایب ه در اجتھاد خطا رفته است ویاو در اجر وجود دارد و معاو رایب، صائب بوده
. مینکق قضاوت یدام فرکا به ضرر یه به نفع کست یسته نیما شا رایو ب. اجر وجود دارد

ا َكَسبُۡتۡمۖ َوَ�  تِۡلَك ﴿: را خداوند فرموده استیز ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسبَۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
أ

ْ َ�ۡعَملُوَن  َٔ �ُۡ�  ا َ�نُوا چه آن و اند رفتها یه از دنکبودند  یگروھ آنان« ]١٤١: [البقرة ﴾١٤١لُوَن َ�مَّ
و شما مسئول اعمال . دیدھ یمه انجام کشما است آنچه  رایاست و ب آنان رایب، اند ردهکسب ک

سفسطه ھستند ، دینک یمه مشاھده ک ھمانطورما  یھا پاسخ متاسفانه، یآر .»دیستین آنان
آرا و لغزش  یاز خطا، پروردگارا. دریپذ یمرا نھا  آن یعتین و شرید، چ عقلیو ھ

حضور  و ازن یاطیش یھا وسوسهاز ، پروردگارا. منک یمبه دربار تو اظھار برائت ھا  هخواست
پنداشته و در برابر جنگ  یم ه را مجتھدیم چگونه معاویعقل سل، میجو یم پناه تو را، آنان

م و رایاب جکارت و، معصوم مومنانشته شدن کطالب و  یبن اب یعل، مسلمانانبا امام 
ه طبق اظھارات کاست  یسکه ھمان ید؟ معاودان یمحد و حساب او را ماجور  یب گناھان

: گفت یمو . آورد یم از پا در، ن خود را با خوراندن غذا و عسل مسمومیمختلف، مورخین
 م مجتھد بودن او را صادرکان چگونه حین آقایا »از عسل دارد ییرھاکخداوند لش ھمانا«

ن یه اغلب محدثکث معروف یدر حد. ا بوده استھ بوه او امام فتنه و آشکحال آن. کنند می
بدون  »!دشو یمشته ک یاغی یه توسط گروھکبر عمار  یوا«: آمده است اند ردهکنقل  را  آن
 رارکھمواره در اذھان ت سوالن یا. را به قتل رسانده بودند یو، ه و اصحاب اویمعاو، دیترد
انش ظالم یعیو ش یا علیدام بر باطل بوده است؟ آکن حق و یقیاز فر یکدام که کشود  می

را بطور روشن و شفاف  مسالهھر  ج رمکارانش؟ رسول ایه و یا معاویو  اند دهو بر باطل بو
عادل بودن تمام صحابه و بدون ، در ھر حال و بنابر ھر دو فرض. ان فرموده استیب

  .)١(دیآ یمم درست در نیعقل و منطق سلاستثناء محال و مستبعد است و با 

                                           
 . )۱۹۹-۲۰۰ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۲۰-۱۲۱ت ص (یاھتدثم  -١
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 : میگو یم
بن  یبا عل عثمانتقام از قاتالن نا وه فقط بخاطر خون یه معاوکقبًال گفته بودم  -۱

را از یز. دانست یم عثمانخون  یو خود را ول. طالب وارد جنگ شده بود یاب
ه ککرد  می استناد یاتیموضع خود به روا بارهاو بود و در یکشاوندان نزدیخو

 ه او بغاوتیه علک یسانکو . شود می شتهکمظلوم  عثمانه کن بود یگر اشانن
شه یعا، ینمومنالو ابن ماجه از حضرت ام  یدر ترمذ. اند منافق، کنند می
 یا«: فرمود عثمانخطاب به حضرت  ج رمکرسول ا«: آمده است لقیصد

ن جامه را ین خواستند ایمنافقاگر خداوند زمام امور را در دست تو داد و ، عثمان
ن یا. »اوریرون نیب را  آن، رندیاز تو بگ، رده استکه خداوند تو را به آن ملبوس ک

سپاه  یعب بن مره در جلوکو  )١(رار فرمودکسه بار ت ج مطلب را رسول الله
 ج رمکرا از رسول ا یثیاگر حد«: داد و گفت ین خصوص گواھیه در ھمیمعاو
قصاص از قاتالن  رایه بینار معاوکدر  یعنی. مردک یمام نیق ھرگز، ده بودمینشن

رسول : ن آمده استیعب بن مره چنکگر از ید یتیدر روا. مردک یمام نیق عثمان
ه ک یشخص. ان آوردندیسخن به مھا  آن شدن یکو نزدھا  هاز فتن ج رمکا

، او یبا اشاره بسو ج رمکرسول ا. از آنجا گذر نمود، بر سر انداخته بود یا پارچه
او  یکنزد«: دیگو یمعب بن مره ک »او در آن زمان بر حق خواھد بود«: فرمود
به طرف رسول الله بر  عثمان را ی چھرهباز ، بن عفان است عثماندم او ید، رفتم

گر از عبدالله بن ید یتیدر روا )٢(»یآر«: فرمود »ن شخصیا«: دمیگرداندم و پرس
گاو بروز  یھا ن مانند شاخیزم یرو ییھا فتنه«: استن آمده یق بن مره چنیشق

رسول . از آنجا گذر نمود، خود انداخته بود یه چادر روک یشخص. ردکخواھند 
ارانش در آن روزگار حق به جانب ی) و عثماناو (اشاره به طرف «: فرمود ج رمکا

 یچھره او را بسو، او برداشتم ی چھرهنزد او رفته و چادر را از  ». خواھند بود
: ن است؟ فرمودیا »او«، رسول خدا یا: ردمکرسول الله بر گرداندم و عرض 

 . )٣(بن عفان بود عثماناو : دیگو یم یراو. ن استیھم »او«
                                           

 . )۹۰ح ابن ماجه (یصح. ) و نگا۱۱۲رقم (، باب فضائل أصحاب الرسول، المقدمة، سنن ابن ماجه -١
 . )۲۹۲۲( یح ترمذیصح: ) و نگا۳۷۰۲تاب الفضائل رقم (ی. کاشعث صنعان یاز اب یترمذ -٢
سندش : دیگو یتاب مک) و محقق ۷۲۰) شماره (۴۴۹-۴۵۰ص ( ۱فضائل الصحابة إمام أحمد ج -٣

 . ح استیصح
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 رکند و فدانست یمانش خود را حق به جانب یه و حامیمعاو، تین روایبنابر ھم
و  منافقانه کروشن بود  یژه وقتیبو، است یحیموضع صح، شانه موضع ککردند  می

ن یطرفدار باطل پنداشته و با اآنان را ، ھستند یدر سپاه عل عثمانحمله آوران بر 
 . نددانست یمحالل  آنانه یقتال را عل، تاویل
 یسکه بدست کست ین نکما مم رایب: ه گفتندیان معاویحام، نیعالوه بر ا -۲

باشد و  ناوعدل نات ی اقامهند از کت نیما عدالت را رعاه در حق کم ینکعت یب
مورد  عثمانه ک ھمانطورکند  می سپاه او بر ما ستم، مینکعت یب یما اگر با عل

ست یما درست ن رایاست و ب ناوعدل در حق ما نات ی از اقامه یستم بود و عل
ان یحام. )١(ندکت نیه در حق ما عدالت را رعاکم ینکعت یب یسکه بدست ک

 و آنانھستند  یدر سپاه عل عثمانه قاتالن کدند یشاندی یمز ین نیه چنیمعاو
ز ستم خواھند یبر ما ن، ردندکستم  عثمانه در حق ک ھمانطور، ستمگرانند

از خود دفاع ، ندهیدر آ آنان یاحتمال ی حملهن بردن یلذا ما بخاطر از ب. ردک
آغازگر و ما ه واجب است کز بلیدفاع از خود نه تنھا جا تاویلن یا یرو، مینک یم

 . اند ردهکه ما جنگ را آغاز یه علکھستند  و آنانم یستیو قتال ن یریگدر
ت یاکح ج رمکات ثابت از رسول اینصوص و روا، ه عرض شدکبا توجه به آنچه  -۳

را قتال نه یز. ق بودیھر دو فر یاین و دنیقتال به سود د که ترکاز آن دارند 
 یول، هیتر بود تا معاو یکحق نزده با کھر چند  سیعل. واجب بود و نه مستحب

ختن یر و از شد یم مسلمانانر یبه نفع او و سا، کرد می کباز ھم اگر قتال را تر
عمران ، ن اصلیھم یرو. آمد یمبه عمل  یریمعصوم جلوگھای  خون یاریبس

: گفت یمو کرد  می منع ین از ھر گونه معامله و فروش مھمات نظامیبن حص

. اسلحه فروخته نشود یقیچ فریدر زمان جنگ به ھ »ةالفتنال يباع السالح يف «
ن ید و اغلب سابقیاسامه بن ز، ابن عمر، محمد بن مسلمه، وقاص یسعد بن اب

به منع فروش ، ات بودندید حیه در آن زمان در قک و انصارن ین از مھاجریاول
از بزرگان  یاریبس یریناره گکل یو دل. )٢(ندداد یماسلحه در دوران جنگ فتوا 

 یاز علما یاریبس، ن اصلیبنابر ھم. ن بودین ھمیقیفر جراتصحابه در مشا

                                           
 . )۳۸۴ص ( ۴منھاج السنة ج  -١
 . )۳۹۱-۳۹۳ص ( ۴منھاج السنة ج -٢
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در بدو ، خداوند: ندیگو یم آنان. نددان یمرا الزم ن یاھل سنت قتال با گروه باغ
ھرگاه دو ، ه دستور داده استکنداده است بل را  نایدستور قتال با شورش امر

از  یکیاگر ، دینکبرقرار  یصلح و آشت آنانان یم، ر شدندیدرگ مسلمانانگروه از 
ش کو سر یه گروه باغیعل، آنگاه، رفت و به بغاوت ادامه دادین صلح را نپذیقیفر

ه دستور قتال با یه معاوکنیر بر ایدا یجانیت یآقا یادعا، یآر. )١(جنگ شود
 . ذب و دروغ محض استک، رده استکرا صادر  یعل

بودند نه مجتھد  یعاص سین حضرت علیمخالفه کم یریبه فرض محال اگر بپذ -۴
 یبھشت یمناف امرن ینشده و ا آنان ایمانمتوجه  یباز ھم نقص، نندهک تاویلو 

 �ن﴿: دیفرما یم جرات) سوره ح۹-۱۰ه (یخداوند در آ. ستین آنانبودن 
ْ ٱ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَطآ�َِفَتاِن ِمَن  ۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ  ۡ�تَتَلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا

َ
فَأ

ۡخَرىٰ ٱ
ُ
�ۡ  ْ ۡمرِ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُوا

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ ٱَ�ۡبِ� َح�َّ ْ بَۡيَنُهَما  �َّ ۡصلُِحوا

َ
فَإِن فَآَءۡت فَأ

 ِ قۡ  ۡلَعۡدلِ ٱب
َ
ْۖ َوأ َ ٱإِنَّ  ِسُطٓوا ۡصلُِحواْ  لُۡمۡؤمُِنونَ ٱ َماإِ�َّ  ٩ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

َ
ٞ فَأ إِۡخَوة

َخَوۡ�ُ�ۡمۚ وَ 
َ
ْ ٱَ�ۡ�َ أ َ ٱ �َُّقوا ھرگاه دو « ]١٠-٩: [الحجرات ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  �َّ

. دینکبرقرار  یصلح و آشت آنانان یم، شدند یریوارد قتال و درگ مسلمانانگروه از 
ه از کنیبا گروه تجاوز گر قتال شود تا ا، ردکتجاوز  یگریاز آن دو گروه بر د یکیاگر 

اطاعت از فرمان شد آنگاه  ی و تابع فرمان حق گردد اگر آماده تجاوز دست برداشته
ه خداوند کد ینکو عدالت . دینکصلح برقرار ، ت قسط و عدلیان آن دو گروه با رعایم

 یصلح و آشتان برادرانتان یم. با ھم برادرند مومنان ھمانا. اھل عدل را دوست دارد
 . »دید تا به تقوا برسیخدا بترس و ازد ینکبرقرار 

 آنانه کاد شده است ھر چند ی مومن عنوانبه ، ریاز دو گروه در گ، ورکه مذیدر دو آ
 یکمسلمًا اگر بغاوت ، گر دست به قتال زده باشندیدیکه یگر بوده و علیدیکمخالف 
ق خود را محق دانسته یه ھر فرکنیو به خاطر ا تاویلگر بر اساس ید یه گروھیگروه عل

ا یخواه اجتھاد درست باشد ، باشد نمی ھرگز مانع از اجتھاد امرن یا، ردیصورت گ، باشد
ق ترحم نموده قضاوت منصفانه را در یه اھل سنت نسبت به ھر فرکنجا است یخطا ـ ا

ِينَ ٱوَ ﴿: ه خداوند فرموده استک ھمانطورـ  اند رفتهنظر گ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن  �َّ

                                           
 . )۳۹۱ص ( ۴المنھاج ج -١



 بلکه گمراه شدی     ٤٩٠

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِيَن َءاَمُنواْ  ۡ�ِ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ
ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  : ندیگو یم، ندیآ یمه بعد از گذشتگان ک یآنان« ]١٠: [الحشر﴾ ١٠َر�ََّنا

و ، مورد مغفرت قرار بده، اند رفتهاز ما سبقت گ ایمانه در کما را  مومنما و برادران ، پروردگارا
تو بخشنده و مھربان ، ردگاراپرو، نده یجا ایماندر حق اھل  یدورتکچ گونه یما ھ یھا دلدر 

 . »یھست
ق به یدو فره ھر کن مطلب ھستند ین ایو مب مؤیدز یحه و ثابته نیث صحیاحاد -۵

، پنداشتند یم را  آنه کا و احقاق آنچه یاح رایو بکردند  می ھدف دعوت یک
. ت از باطل به دور بودندیو تبع یق از ھوس خواھیو ھر دو فرکردند  می تالش

: ج قال رسول اهللا«: رده استکنقل  سرهیو ھرح خود از ابیدر صح یامام بخار
تا : فرمود ج رمکرسول ا. )١(»ةيقتتل فئتان دعواهما واحد حىت ةالتقوم الساع

امت بر یق، اند دهنش یریاست وارد درگ یکی شانه موضع که دو گروه ک یوقت
ن مطلب یگر اشانور نکث مذیحدشود  می ه مشاھدهکھمان گونه . پا نخواھد شد

امام . اند دهن بویین و آید یکھدف و تابع  یکق دعوت گر یه ھر دو فرکاست 

قال رسول «: آورده است ید خدریسع یح خود از حضرت ابیمسلم در صح
. )٢(»الطائفت� باحلق و�أعند فرق من املسلم� يقتلهما  ةتمرق مارق: جاهللا

ه با ھم ک یمسلمانانق از یفر یکرد و توسط کاز خوارج بروز خواھد  ی(گروھ
 شته خواھند شد) کتر به حق ھست  یکو نزدشوند  می ریدر گ

 حق رایق خواھان حق بودند و بیه ھر دو فرکت از آن دارد یاکث حین حدیا
خوارج در  یعنی، فهین طایه با اکرا او بود یز. بود یدند و البته حق با علیجنگ یم

ور به صراحت کث مذیحد«: دیگو یمث ین حدیدر شرح ا یامام نوو. ردکقتال  رواننھ
ه یدام به خاطر قتال علکچ یھستند و ھ مومنق یدو فره ھر کن مطلب است ین ایمب
 . )٣(ندشو یمخارج ن ایماناز  یگرید

ا متاول بوده یه در بغاوت یه معاوکد عرض شود یبا، هیبودن معاو یدرباره باغ -۶
رده است؟ در ھر حال ک ین عملیقصدًا و عمدًا اقدام به چن تاویلا بدون یاست 

                                           
 . )۳۴۱۳اإلسالم ( یعالمات النبوة ف، تاب مناقبک یبخار -١
 . )۵۰ر الخوارج وصفاتھم (کات باب ذکتاب الزکمسلم  -٢
 . )۲۳۵رقم ( ۷مسلم با شرح ج -٣



 ٤٩١  باب یازدهم: نقدی بر دیدگاه تیجانی درباره معاویه بن ابی سفیان 

اھل سنت او . گر معصوم نبوده استید یھر گناھ این گناه (بغاوت) یه از ایمعاو
عفو  توبهله یدارد و بوس یه گناه علل و اسبابکند یگو یمه کند بلدان یمن کرا پا

: دیگو یمو کند  می تیه از مسور بن مخرمه روایر در بدایثکابن . خواھد شد
 هیمعاو. ردکسالم ، او شد ی خانهوارد  یه رفت وقتیمسور بن مخرمه نزد معاو

: در جواب گفتم: دیگو یم؟ مسور یردکمسور تو چرا بر ائمه طعن  یا: گفت
ه یمعاو ». بفرما یاریام مرا  ه آمدهک یھدف راین ما را در گذر بفرما و بیاز ا«

وب یتمام ع: دیگو یممسور . ید با من حرف بزنیدر مورد ھدف خودت با: گفت
 یا تو نداریآ، یستین کز پایگناھان ن و ازت: ه گفتیمعاو، ردمکاو را به او بازگو 

: دیگو یمند؟ مسور نک یم کرا ھالتو، یریار نگه اگر مورد مغفرت قرک یگناھان
 یموجب نابود، ه اگر بخشوده نشوندکام  شده یب گناھانکمن مرت، یآر: گفتم

ش از من مستحق یخود را ب یلیتو بنابر چه دل: ه گفتیمعاو. من خواھند بود
ه من در ارتباط با اصالح ک ییھا تی؟ به خدا سوگند مسئولیدان یممغفرت 

اد یز یان مردم دارم به حدیم یجاد صلح و آشتیجھاد و ا، اقامه حدود، مردم
به مراتب از ، ددان یمرا نھا  آن گر آمار و ارقامید یسکه به جز الله کھستند 

خداوند بر ه کم ھست ینیین و آیرو دیو من پ، شترندیوب و گناھان من بیع
ن خاطر اگر ید و به ھمگذر یمھا  یبد و ازد ریپذ یمھا را  یکین نیاساس آن د

، ر خدا ھستندیه غکا تمام آنچه ینم که خدا را قبول کار داده شود یبه من اخت
، دمیشاندی وا یھا گفتهبه  یوقت: دیگو یممسور . مدھ یمح یمن خدا را ترج

 انیه به میاز معاو یھرگاه مسور سخنبعد از آن : دیگو یم یراو. مجاب شدم
از او  تاویله بنابر ک یلذا گناھان. )١(ردک یمر یخ یدر حق او دعا، آورد یم

 . د بخشوده شوندیبا یق اولیبه طر، اند رفتهصورت گ

، بر عمار یوا )ةباغي ةله فئتويح عامر تق(حضرت عمار گفته است  بارهه درکآنچه  -۷
ه حق با کت از آن دارد یاکبطور روشن ح. رسد یمبه قتل  یه توسط گروه باغک

امام احمد در . رده استک تاویلث را ین حدیه ایبوده است اما معاو یحضرت عل
نزد ، عمرو بن حزم، شته شدکعمار  یوقت: کند می ن نقلیرا چن یثیمسند حد

درباره او  ج شته شد و رسول اللهکاسر یعمار بن : عمر بن عاص رفت و گفت

                                           
 . )۱۳۷-۱۳۹ص ( ۸ة جیالبدا -١



 بلکه گمراه شدی     ٤٩٢

عمر بن  »دشو یمشته ک یگروه باغ یکه توسط ک، عمار یوا«: فرموده بود
. ه رفتیاسترجاع گفت و نزد معاو، ه ناراحت بود بلند شدک یعاص در حال

: ه گفتیمعاو. شته شده استکعمار : چرا؟ عمرو گفت یناراحت: دیه پرسیمعاو
ه ک ام دهیشناز رسول الله : د؟ عمرو گفتشو یممگر چه ، شته شده استکباشد 

، یا دهیتو اشتباه فھم: ه گفتیمعاو »شتکاو را خواھد  یگروه باغ: فرموده بود
او را در معرض  آنان، اند شتهکارانش او را یو  یعل ھمانام؟ یا شتهکما او را  مگر

 . )١(رھایشمش ی ا در معرض لبهی، اند دادهما قرار  یھا زهین کنو
س عمار را در کھر : رون آمدند صدا زدندیب ھا خانهمردم از  بال فاصلهبعد از آن 

ان خود را یه اعتماد سپاھیب معاوین ترتیبد، باشد می قاتل او، دان جنگ آورده استیم
ه او با توجه به کن بود یداشت ا یم وا تاویلن یه را بر ایه معاوکآنچه . ردکجلب 

پنداشت و  یم بر باطل عثمان راقاتالن ، کند می ثابت عثمان رات یه مظلومک یثیاحاد
در آن  عثمانه قاتالن کاست  یآن گروھ ین باغرایبناب. قاتالن او ظالم ھستند گفت یم

د حق با یھستند و بدون ترد یت باطلتاویال، تتاویالن یه اکن است یاما حق ا. ھستند
رده بودند و کقصد حق را  آنانرا یه در اجتھاد خود ماجوراند زیاست و گروه معاو یعل

متوقف  رایداشتند تا ب ن علل و اسباب عمرو بن عاص را بر آن وایا. افتندیبدان دست ن
را او بخاطر یز. ارائه دھد را  آندست گذاشتن  یو رو قرآنشنھاد رفع یپ، ردن جنگک

 . بود که دچار شیگروه معاو بارهث درین حدیھم
 ی فرقهآنگاه ، ه باشدیعاومصر بر ظالم بودن م یجانیت یه آقاک یدر صورت -۸

ومت کبخاطر ح یرا ویز ظالم است زین یعل: ددھ یمن پاسخ یه او را چنیناصب
چ گونه یو او بدون ھ، ده استیشکو خون  کبه خا را  مسلماناناز  یادیعده ز

خته است و بعد از ین ریرا بر زم یادیزھای  خون جنگ را آغاز نموده و ینفع
و طرفدارانش  یجانیت یآقا. رده استکه صلح یمعاورده با کموضع خود رجوع 

ث یخواسته باشد با حد یجانیت یاگر آقا. راد پاسخ بدھندین ایند به اتوان مین
در واقع آن  یگروه باغ: شود می در جواب او گفته، راد را پاسخ بدھدین ایعمار ا
در  یجانیت. ردکه قتال را آغاز کبود  یمسلمًا عل، ه آغاز گر جنگ باشدکاست 

ل خوارج و معتزله را ین دالیدارد؟ من صرفًا به خاطر ا ین صورت چه پاسخیا

                                           
 گوید: راویان ثقه ھستند.  ) و محقق کتاب می۹۵۷مسند عمرو بن عاص رقم ( ۲مسند الشامیین ج -١
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از جانب ، اوردیه بیه معاویه او علک یلیھر دل بداند یجانیت یردم تا آقاکمطرح 
اما ، رده و به او پاسخ خواھند دادکمقابله  یل با ویگر با ھمان دالید یھا فرقه

ند دھ یمدام را به فسق نسبت نکچ یدارند و ھت یق رضایاھل سنت از ھر دو فر
ه یا معاوی یه متوجه علک ییرادھایند و به تمام ادان یمرا حق به جانب  یو عل

بر خالف ، روشن و شفاف است یموقف، آنانرا موقف یز، نددھ یمپاسخ ، شوند
 .»مییگو یمخدا را سپاس «. موقف روافض

گاه ھستندعه یه از مذھب شک یسانکه یلک، دیترد یب -۹ عه یه شکند دان یم، آ
ه کست ید نین تردیاما در ا، ددان یمافر ک سیرا به خاطر قتالش با عل سهیمعاو

جام نا واھرچه  ن است ویمعصوم ی عه از ائمهینزد ش هک، یامام حسن بن عل
ت یرده و خالفت او را به رسمکه صلح یبا معاو، حق است آنانبدھد نزد 

رده و کافر صلح کا امام معصوم با یآ. رده استکعت یب یشناخته است و با و
ان دو گروه مسلمان صلح و یا امام معصوم میومت او شده است؟! کم حیتسل
فرموده ، ردهک ینیش بیپ ج رمکه رسول اک آنطور. رده استکبرقرار  یآشت

، ن پسر منیا )١(»بني هذا سيد ولعل اهللا يصلح به بني فئتني من املسلمنيا«: بود
 برقرار یان دو گروه مسلمان صلح و آشتیله او میو خداوند به وس د استیس

 د پاسخ بدھد؟! یبا یجانیت یـ آقاکند  می
شده است و نزد مورخان  یادیب جرائم زکه مرتیمعاو«: دیگو یم یجانیت یآقا -۱۰

 زھر آلود به قتل یه او مخالفان خود را با خوراندن غذاکمعروف است 

و  یرکخداوند لش ھمانا( »هللا جنوداً من عسلإن «: گفت یمرساند و  یم
از جھالت و  یناش یجانیت یآقا ی گفتهن یا، از زنبور عسل دارد) یانیسپاھ

تقاضا  یجانیت یست من از آقایپنھان ن یچ عاقلیته بر ھکن نیدروغ است و ا
، ما روشن گردد رایب آنانت یند تا ھوک یما معرف رایب را  نان مورخیه اکدارم 

 . ار آسان استیگفتن بس اساس یبورنه سخن 
ات کن زیر را به خاطر قتالش با مانعکابوب یجانیت یه آقاکن است یا آور شگفت -۱۱

ه کحال آن، کند می تیرا حما یعل، هیو معاو یقتال عل بارهاما درکند  می ومکمح
 تاییدر را کتمام صحابه اقدام ابوب، ه بودیات متفق علکن زیر با مانعکقتال ابوب

                                           
 . )۶۶۲۹تاب الفتن برقم (ک یبخار -١



 بلکه گمراه شدی     ٤٩٤

چ یتمام صحابه نبود و به ھ تاییده مورد اتفاق و یبا معاو یقتال عل یول اند ردهک
د یشا. دیختن خون ھزاران مسلمان گردید و موجب ریانجامین یجه مثبتینت
ر بر یاو دا یپوچ و تو خال یدستاورد ادعاھا، یجانیر عادالنه تین قضاوت غیا

 .ردن او باشد!کر کف یمنصف بودن و منطق
 رارکت را  آنه ھمواره که را یر بر ظالم بودن معاویدا یجانیت یراد آقایم اتوان می -۱۲

ان او یو حام یعل گمان یبه کن پاسخ بدھم یچن، و بر آن اصرار داردکند  می
ه نه ظالم بوده و نه دعوت گر ین حال معاویدر ع یحق به جانب بودند ول

لذا او در برابر . وفق نشده استه او دعوت گر حق بوده اما مکبل، باطل یبسو
، دام از آن دو نه ظالم است و نه فاسقکچ یجه ھیاجتھادش ماجور است و در نت

ست در یبا عدالت او ن یب خطا شدن مانع از عادل بودن مذنب و منافکو مرت
، تابکرفته شده است و یقت پذیحق یکھر حالت عدالت صحابه بدون استثنا 

 یز سازگاریم نیداللت دارد و با عقل و منطق سلسنت و اجماع بر صحت آن 
، ھستند یجانیت یآقا ی استفادهه مورد ک یماریدارد اما طبعًا با منطق و عقل ب

 ندارد!  یسازگار
 ییناچارم از منابع و مآخذ روا، شود نمی مجاب و متقاعد یجانیت یان اگر آقایو در پا

ه ھر دو حق به یو معاو یه علکنم ک ثابت یجانیت یخود آقا دوازده امامیت گران یھدا

ه در ک )من الكايف ةالروض(تاب کدر  ینیلک. اند دهجانب و در اجتھاد خود مأجور بو
ابو عبدالله : آورده است ییحیاز محمد بن ، ان استیعیتاب معتبر شکاصول و فروع 

، است یم حتمیاست و خروج قا یندا حتم. است یعباس حتم یاختالف بن«: دیگو یم
گاه باش، مردم یا. ددھ یمدر اول صبح ندا  یمناد: چه؟ گفت یعنیگفتم ندا   یعل، دیآ

گاه باش یا: ددھ یمدر آخر روز ندا  یو مناد، روزندیانش پیعیو ش و  عثمان، دیمردم آ
 . )١(روز ھستندیانش پیعیش

طالب اعتراف دارد  یبن اب یخود عل، دیآ یمبر  ینیلکت یه از رواک ھمانطور، یآر
ه از جمله یجنگ با معاو جریانھستند و  ایمانانش اھل اسالم و یو حام عثمانه ک
ف یشر. پنداشت یم خود را حق به جانب جریانن یق در ایاست ھر فر یاجتھاد لیسام

، هکن بود یچن جریانآغاز «: کند می نقل سیعل از »ةنھج البالغ«تاب کدر  یرض

                                           
 . )۱۷۷ص ( ۸ج یافکروضة ال -١
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 یاست و ھمه ما بسو یکیامبر ھمه ما یو پ یخدا، مینخست با مردم شام مواجه شد
به رسول  ایمانبه الله و  ایماندر ، میم و دعوت گر اسالم بودیردک یمت کھدف حر یک
بود و  عثمانخون  بارهتنھا اختالف ما در. بود یکیم و ھدف یما برابر بود ی ھمه ج الله

 . )١(است که دامن ما از آن پاکد دان یمخدا 
ه او با کند حال آندان یم یه را صحابیچگونه اھل سنت معاو«: دیگو یم یجانیت یآقا

. بھشت را به قتل رسانده است جوانانسردار ، یحسن بن عل، زھر آلود یخوراندن غذا
سردار ، یه او حسب بن علکحال آن، نددان یمه را مجتھد یچگونه معاو: کند می او اضافه
 . )٢(اجتھادات او استز از ین نیا ایآ. رده استکبھشت را مسموم  جوانان

 :  میگو یم
 : ل متعدد باطل استین ادعا به دالیا

اگر ، بر اثبات آن وجود ندارد یلیچ گونه دلیست و ھیور ثابت نکمذ ی(الف) مدعا
، ندک ییھنمارا  ناد ما را بدیبا، نه داردین زمیدر ا یت معتبر و مستندیروا یجانیت یآقا

 . ندکرا متھم ن ج بزرگ رسول الله یل صحابیبدون دل
احساسات و ، ا بودندھ بور فتنه و آشیخ درگی(ب) مردم در آن مقطع از تار

کرد  می گروه آخر را متھم، ھر گروه. رده بودکغلبه  آنانبر  یو گروھ یحزب ھای گرایش
ن ین گونه اتھامات در چنیه اکلذا الزم است ، کرد می ناروا منسوب یھا و به او نسبت

 . عادل و با حافظه نقل شده باشند، ثقه یه از راوکنیرفته نشوند مگر ایپذ یمقطع زمان
آن : ندیگو یم یبعض، ردکگر مسموم ید یسکه امام حسن را ک(ج) نقل شده است 

س یاشعث بن ق، ه پدر خانم اوکن باورند یگر بر اید یبرخ. شخص ھمسر او بوده است
 یه و بعضیمعاو یبعض. رده بودکوادار  ین اقدامیدخترش (ھمسر امام حسن) را به چن

ن یا، اتین تعارض و اضطراب روایا، اند ردهکه متھم ین قضید را در ایزی، فرزندش
 یآقا. کند می اعتبار ساقط ی درجهاز ، رده استکه او را مسموم یه معاوکاحتمال را 

ت یمعقولد و نیب یمتر  هتاوکگران یوار دیه را از دیوار معاویان فقط دین میدر ا یجانیت
 . ار به دور استیھا بس ن تھمتیه از ایه معاوکحال آن. دگذار یمش یخود را به نما

                                           
 . )۶۴۸(ص  ۳نھج البالغة ج -١
 . )۱۹۹-۲۸۶ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۲۱-۱۶۹ت ص (یثم اھتد -٢
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 یجانیت یآنگاه ادعا، رده بودکه را رد یشنھاد صلح با معاوی(ت) اگر امام حسن پ
ه کن است یت ایواقع ید ولیرس یم به نظر یردن امام حسن عقالنکر بر مسموم یدا

 یت شناخته بود و با ویرده و خالفت او را به رسمکه مصالحت یامام حسن با معاو
ه با ادعا کنجا است یند؟ اکه او را مسموم یچرا معاو، ن حسابیبا ا. رده بودکعت یب

 . ھوده ھستندیو ب اساس یب مالاک یجانیت یل آقایه دالکگفت  توان می

 »است نمودهل یت تبدکیه او خالفت را به ملوکنیر بر ایدا یجانیت یبر ادعا ینقد«
ه با کحال آن. نددان یمو مبرا  که را پایچگونه اھل سنت معاو: دیگو یم یجانیت یآقا

عت ید از مردم بیزیفرزند ناخلفش  رایخود و بعد ب رایه نخست بیقھر ی قوهتوسل به 
ه زمام یه معاوکنیبعد از ا«. )١(ل نمودیت تبدکیرا به ملو یرایگرفت و نظام خالفت شو

مبدل ساخت و بعد از آن قدرت  یصریت قکیخالفت را به ملو، دست گرفتامور را در 
و خالفت تنھا . شد یمرد و بدل ، عباس یان بنیه و سپس میام یان بنیھمواره م
. شد یموسته منتقل یزه از گذشته به پیر و سر نیا توسط شمشیم سابق کتوسط حا

ت ین وضعینبوده است و ا خلفایخ اسالم از زمان یدر تار اش یواقع یعت به معنیب
آن خط  یه خالفت را خاتمه داد و روک کتاترامال کدن یتا زمان به قدرت رس، یتح

از  توان میطالب را  یبن اب یه امام علتاوکفقط دوران . ادامه داشته است، دیشکقرمز 
ه او کحال آنکنند  می م اجتھاد او را صادرکچگونه ح«. )٢(ردک یور مستثنکن روند مذیا

عت گرفته و ید بیزی، فرزندش رایخود و سپس ب رایه نخست بیتوسل به قوه قھر با
 . )٣(»ت مبدل ساخته استکیرا به ملو راینظام خالفت شو

 : میگو یم
ه که زمان خالفت را در دست نگرفته بود بلیقھر ی قوهه با توسل به یمعاو -۱

ل خالفت از یو تحو. به او سپرده شده بود یخالفت توسط امام حسن بن عل
، ن بودیه مورد توافق طرفک یه بعد از قرار داد صلحیجانب امام حسن به معاو

 ج رسول الله ینیش بین صلح مظھر تحقق و مصداق پیو ا. صورت گرفته بود
ْن يُْصِلَح بِِه َ�ْ�َ فِئَتَْ�ِ ِمَن ، ابِْ� َهَذا َسيِّدٌ «: ه فرموده بودکبود 

َ
َ أ َولََعلَّ ا�َّ

                                           
 . )۱۹۹ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۲۱ت ص (یثم اھتد -١
 . )۲۳۹ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۴۵ت ص (یثم اھتد -٢
 . )۲۸۶-۲۸۷ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۶۹ت ص (یثم اھتد -٣
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ان دو ید است و خداوند توسط او مین فرزندم (امام حسن) سی(ا »ِم�َ الُمْسلِ 
در  ید) امام بخارنک یمبرقرار  یه ھر دو مسلمان ھستند صلح و آشتکق یفر

در  یبه خدا سوگند حسن بن عل: دیگو یم یح خود به نقل از حسن بصریصح
من : گفتعمرو بن عاص . وه بودندکه کو شد و برر یه با سربازانیجنگ با معاو

ه یمعاو، گردند نمی بر، شته نشوندک آنانم تا فرماندھان نیب یمرا  یسربازان
چه ، شندکن گروه را بیا، گروه آن وآن گروه ، ن گروهیاگر ا، عمرو یا: گفت

ان و کودکزنان و  یسکد؟ چه نک یمدر قلمرو من امور مردم را اداره  یسک
عبد شمس را به  یفه بنیاز طا یشیه دو نفر قرید؟ معاونک یماداره  را  مانیتی

ز نزد او فرستاد و یرکبن  امرعبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن ع یھا نام
آن دو نزد . دیبخواھ یو و ازد ینکشنھاد یپ، دییسخن بگو، ش او رفتهیپ: گفت

ما خاندان عبدالمطلب : گفت یحسن بن عل. ردندکصحبت  یآمدند با و یو
آن دو . کند می خود شناھای  خون ن امت دریم و ایار بدست آوردیمال بس
امام حسن . دخواھ یمن یتو چن و ازکند  می شنھادین پیه چنیمعاو: گفتند
: دو گفتند نآ. شود می ن قول و قراریا رایمن ضامن اج رایب یسکچه : گفت

 آنانرد ک سوالامام حسن ھرچه . مین قول و قرار ھستیا رایما ضامن اج
حسن . ردکه صلح یآنگاه امام حسن با معاو. بر عھده خود گرفتند را  آنضمانت 

دم و یمنبر د یرا باال ج رمکرسول ا: دم فرمودیره شنکاز ابوب«: دیگو یم یبصر
کرد  می رو به مردم یگاھ ج رسول الله. نارش نشسته بودکدر  یحسن بن عل

 یکنزد ی ندهیآد است) و در ین فرزند من سیرو به حسن و فرمود (ا یو گاھ
توسط او ، مسلمان ھستند دوتاه ھر ک، ریفه در حال درگیان دو طایخداوند م

 . )١(دنک یمبرقرار  یصلح و آشت
ل یه مایه معاوکد عرض شود یبا، دیزیمردم در حق  و ازعت گرفتن ایب بارهاما در -۲

 رایم گرفت از مردم بیتصم. اوردیمردم را بدست ب ی تودهبود موافقت 
ف و استانداران یسران طوا، از بزرگان صحابه. ردیعت بگیب، دیزیفرزندش 

 یھا ئتیھو . بدست آوردآنان را  رد و موافقتک یمناطق مختلف نظر خواھ
از  یادید نزد او آمدند و تعداد زیزی یعھدیول تاییداز اطراف در جھت  یمتعدد

                                           
 . )۲۵۵۷رقم ( ۲تاب الصلح جک یح بخاریصح -١
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عت و خالفت یب یمقدس یالغن عبد یصحابه موافقت خود را اعالم داشتند حت
من جمله ابن عمر با  ج ه شصت تن از اصحاب رسول اللهکنیل اید را به دلیزی
ت یبه روا یح بخاریدر صح. )١(ح قرار داده استیصح، رده استکعت یب یو

ه ینه علیدر مد یرده بود و وقتکعت ید بیزیه ابن عمر با کمستند آمده است 
نافع . ذر داشتحد بر یزیه یمردم را از بغاوت عل او، د شورش بر پا شدیزی
ابن عمر خانواده ، ردندکه را معزول ید بن معاویزی  نهیمد یاھال ی(وقت: دیگو یم

روز «: ه فرمودکدم یشن ج رمک(از رسول ا: رد و گفتکال خود را جمع یو ع
عت ید بیزیو ما در دست ، شود می نصب یپرچم یھر غدار رایامت بیق
ن غدر یتر ن را بزرگیو رسول بوده است و من ا عت ما به خاطر خدایو ب میا ردهک

رده شود و سپس با کعت یب یه به خاطر خدا و رسول با وکم دان یمب یو فر
ت یتبع یو و ازرده است کس از شما او را خلع کقتال شود و اگر بدانم ھر  یو
 . )٢(ستین یا چ رابطهیگر ھیان من و او دیم، سترده اکن

 عتیموجب نقض ب آنانن توافق بودند و مخالفت یمخالف ان یر و امام حسیابن زب
ه یه معاوکم یدان یم ینجا به روشنیاز ا، دارد ینیالبد مخالف یعتیرا ھر بیز. شود نمی

 ی قوهداشت و با  یم ه قصد استبدادیاگر معاو. د بودیزیعت یخواھان موافقت مردم با ب
کرد  می تفاکعت ایب یکد بر یگو یم یجانیه تک آنطورـ  گرفت یمعت ید بیزی رایه بیقھر

رده است و ھرگز راه و کن نیه ھرگز چنیاما معاو، دیانگرد یممردم واجب  رایب را  آن و
 . ردکار نیعت گرفتن اختیب رایراه را بکروش جبر و ا

ن بوده است تا اختالف و دو ید ایزی رایعت گرفتن بیل بین است دلکمم -۳
ه امت دچار ک یط بحرانرایدر آن ش، لمهک وحدتبر طرف شود و  یدستگ

ن یلذا او چن. دیایبدست ب، اد بودندیان خالفت زیو متقاض، ش شده بودیتشو
شه یموجب اصالح امت و ر ینیجانش راید بیزیردن ک یه معرفکد شاندی یم
 . شود می ردن فتنه و آشوبکن ک

. را بنا ننھاده بود ینیستم نویفه نظام و سیخل عنواند به یزی یه با معرفیمعاو -۴
 عنوانردن حضرت عمر بن خطاب به کبا نامزد  سرکحضرت ابوب یقبل از و

                                           
 . )۷۰د البن خلدون (صیزید من أخبار ید الشریق -١
 . )۶۶۹۴رقم ( ۶تاب الفتن جک یح بخاریصح -٢
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شش نفر از بزرگان  رایب یت عھدیردن والکفه و عمر بن خطاب با منحصر یخل
ه کد یگو یم یجانیت یه آقاکنیا. ن روند را بنا نھاده بودندیھم، صحابه

ن یدر پاسخ به ا، نبوده است یوثر و عمر) مورکن (ابوبیخیاستخالف در زمان ش
بن  یعل، ردک یه خالفت را موروثک یسکن یه نخستکد عرض شود یال باکاش
در  ینیلک. نمود یحسن را معرف، فرزندش، خالفت رایه بکطالب بود  یاب

 ینمومنالریه امک یزمان«: ن آورده استیس چنیم بن قیاز سل »اصول كايف«
ت خود ین وصیحاضر بودم و بر امن ، کرد می تیفرزندش حسن وص رایب

ت را یان و اھل بیتمام فرزندان و سران و حام، )ةی(ابن الحنفمحمد ، نیحس
 . )١(»تاب و سالح را به او سپردکبعد . گواه گرفت

ت را بطور یھستند و وال یدر واقع مخالف با نظام شور یاثناعشر ی عهیش -۵
د به نص یامام با: ندیگو یمند و دان یم جامبریاز جانب پ یانتصاب امر یکوجوب 

 عثمانعمر و ، رکبا خالفت ابوب، یجانیت یامبر نصب گردد و خود آقایح پیصر
د بخاطر یزیخالفت  جریاننون او چرا در کا، راد گرفته استیرده و اکمخالفت 

ا اگر ید؟ آریگ یمراد یه ایزد و به معاویر یم تمساح کنبودن آن اش یرایشو
ه در ھر حال کنیا ایفت!؟ ریپذ یم را  آن یجانیت، بود یم یراید شویزیخالفت 
 آنانه کن است یا سوالن یسان بود؟! پاسخ ایک یجانیعه و تیش رایمعامله ب

ن یپس ا، بود یم مسلماناناگر به اتفاق و مشورت تمام  یفتند حتریپذ یمھرگز ن
در خصوص اصل شورا  یجانیت ین از آقایدروغ یھوده و تقوایب یآشفتگ بر

 یه آقاکن است یا، ن خصوصیزتر و تعجب آورتر در ایچرا؟ و شگفت انگ
ه کنیبر ا یمعترض است مبن، هید از پدرش معاویزیوارث شدن  بارهدر یجانیت
د یه عمده عقاکد دان یما او نیاست! آ یو پادشاھ یصریوراثت ق، ن وراثتیا

و  یصریق ی دهیعقھمان ، طالب یبن اب یفرزندان عل بارهدر دوازده امامی
، عهیامامت در اصول ش ی دهیعقه کد دان یمن یجانیت یا آقایت است؟ آکیملو

 رایو ب آنان راین استخالف بیا ایاستخالف االب لالبن است؟ آ ی دهیعقھمان 
 .گران حرام است؟!ید

                                           
 . ه السالمیعل یالحسن بن عل یباب االشارة والنص عل ۲۳۶ص  ۱ج یافکأصول ال -١
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ه در کنیر بر ایدا یجانیت یآقا یم اشاره داشته باشم در مورد ادعاخواھ یمان یدر پا
عت یخالفت و ب، ان دادیه خالفت را پاک کتاتوراتا زمان  خلفایاز دوران ، خ اسالمیتار

 . طالب برگزار نشده است یبن اب یعل ینمومنالریعت امیجز ب یحیصح
و شعور از تمام مردم  که از لحاظ درکن است کمم یسکن گونه ادعا تنھا از یا

رت یا از لحاظ بصینش یلحاظ ب و ازاز تمام مردم جلوتر  یلحاظ جھل و نادان و ازمتر ک
 یجانیت یاز آقا، قرار گرفته باشد یتر نییپا ی درجهگران در ید ی ھمهو بصارت از 

 ی؟ آقایدار یخود چه ثبوت و سند اساس یب ین ادعایاثبات ا رایتو ب: مپرس یم
 ید بدانیپس با، یدان یمعت اجماع مردم را الزم یعقاد بنا وصحت  رایتو اگر ب یجانیت
. اجماع را داشته است نیتر مکثالثه  خلفایسه با یطالب در مقا یبن اب یه علک

و  ین علایم. اند دهثالثه بو خلفایعت با ین بیعت او چند برابر مخالفین بیمخالف
ه تمام کنیصورت گرفته است و او قبل از ا یاریبس یھا یرین او جنگ و درگیمخالف

 یتو اگر مدع یجانیت یآقا. ردکا رحلت یاز دن، عت او متحد بشوندیمردم نسبت به ب
است و  یدروغ نیتر بزرگن یا، قھرًا بوده است. اند دهثالثه بو خلفایه خالفت ک یشو
 یرایه خالفت شوک یردکد و تو خودت اعتراف دھ یم یخ به دروغ بودن آن گواھیتار

 یمدع ین علیاگر مخالف. رده استکل یت تبدیصریت و قکیبه ملو را  آنه یبوده و معاو
تر به  یاز استدالل تو قو آناناستدالل ، رده استکه او خالفت را قھرًا تصرف کشوند 
 یبدست گرفتن خالفت متوسل به قتال شده است حت رای یرا علیز. رسد یمنظر 

ه خالفت ک یشو یاگر تو مدع. خته شدین منظور ریھم رایخون ھزاران مسلمان ب
ز دروغ ین نیا: میگو یم، ثابت است ج ح رسول اللهینص صر ی لهیبوسح و یصح یعل

 را ثابت یبه صراحت خالفت علھا  آن دام ازکچ یھ یه تو ارائه بدھکرا  یلیھر دل. است
 خلفایم یاو ھرگز تسل، ح ثابت شده بودیاز نص صر یفصل عل اگر خالفت بال. کند نمی

ه دال بر خالفت ک ینصوص، نیعالوه بر ا. کرد نمی عتیب آنانو در دست  شد یمثالثه ن
 یه داللت بر خالفت علکھستند  یتر از نصوص یر ھستند به لحاظ صحت قوکابوب

م به تمام نک یمر کف. اند اساس یبباطل و  یجانیت یآقا یھا استداللتمام . دارند
 . ةالمنالحمد لله و، ننده داده شده استکپاسخ قانع  یجانیت یآقا یرادھایا



 
 

 

 : دهمازوباب د
 سرهیو هررامون ابیپ یجانیبر مطاعن ت ینقد

بوده  ج در سفر و حضر ھمراه رسول الله، ثقه، ثیره سردار حافظان حدیو ھراب
 ج را از رسول الله یادیار زیبس یعلم ی نهیعبدالرحمن بن صخر و گنجام او ن، است
) جان سالم به در یجانین بدخواه (تیز از زخم زبان ایباالخره او ن. رده استکنقل 

با . رده استکن یث دروغیذب و وضع حدکره را متھم به یو ھراب یجانیت. نبرده است
 . شود می إن شاء الله پاسخ دادهھا  نآ یک یکبه  یجانیت یرادھا و شبھات آقایان ایب

 ج از رسول الله یات ساختگیه او رواکنیر بر ایره دایو هره ابیعل یجانیت یادعا: اوالً 
 : دنک یمنقل 
و ھمان اب، ره اختصاص دادندیو ھرن را به ابیگر از دیم دید نیشا«: دیگو یم یجانیت

او را نقرب دربار قرار داده  آنانلذا . کرد می ث را نقلیاحاد آنانل یه مطابق با مکره یھر
ه از خود ک یش ساختند در حالرایق را بینه را به او سپردند و قصر عقیومت مدکح
 یه به راحتیام یب بنین ترتیبد. اسالم لقب دادند یاو را ناقل و راو. نداشت یزیچ
 آنانه کتاب و سنت به جز آنچه که از ک ینیامل و صد در صد نوکن یست از دناوت

و ر را ابکل ابوبیفضا«: دیگو یماو  ...)١(مند گردد بھره، در آن نباشد، خواسته باشند
و اب«تاب ک: دیگو یمگر ید ییدر جا یجانیت )٢(»ندنک یمت یره و عمرو بن عاص روایھر
و  خواندمه را یر خ محمود ابویش ی نوشته »رهیخ المضین و شینوشته شرف الد »رهیھر

ن را یا دیر شدند یمتغ ج ه بعد از رسول اللهک یعده از اصحابه آن کم روشن شده رایب
ه با زور و سلطه کبودند  یسانکدسته اول : شوند می میبه دو دسته تقس، ر دادندییتغ
ن و یث دروغیه با وضع و جعل حدکبودند  یسانکر دادند و دسته دوم ییام را تغکاح

 . )٣(اند دهن زیام دکر احییف و تغیدست به تحر ج به رسول اللهھا  آن نسبت دادن
                                           

 . )۱۹۷ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۲۰ت ص (یثم اھتد -١
 . )۲۳۴(ت شدم ص ی) و آنگاه ھدا۱۴۲ت ص (یثم اھتد -٢
 . )۲۱۵ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۳۱ت ص (یثم اھتد -٣
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 : میگو یم یجانیت یھا دروغدر پاسخ به 
ث وضع نموده است و لذا یحد آنان رایه بیام یل بنیره مطابق با میو ھره ابکنیا -۱

و  اند دهنه را به او سپریومت مدکه او را مقرب دربار خود قرار داده و حیام یبن
ق است و او را یمعروف به قصر عقه ک اند ساختهاو  رای یار مجللیساختمان بس

 : ر دروغ محض استیل زیبه دال، اند دادهاسالم لقب  یراو
رده کت نیحما یچ گروھیصحابه از ھ یھا یریدرگو  جراتره در مشایو ھر(الف) اب

ا یده و به سود یرا بر گز ینیراه اعتزال و گوشه نشھا  هن فتنیه او در تمام اکاست بل
 یریناره گکاعتزال و  بارهو در. نشده است یریوارد قتال و درگ یقیچ فریان ھیز

بعد : فرمود ج رسول الله«: ثین حدیمانند ا. کرد می نقل ج رمکرا از رسول ا یثیاحاد
ه نشسته ک یسکھا  هدر آن فتن. ردکبروز خواھد  ییھا فتنه یکنده نزدین و در آیاز ا

ستاده باشد بھتر خواھد یه اک یسکستاده است و یه اک یسکباشد بھتر خواھد بود از 
 یکخداوند او را با آن نزد، ندکآن نگاه  یس بسوکھر . رود یمه راه ک یسکبود از 

د به آن پناه یبا، دینیب یمخود  رایب یپناھ یا جایس راه فرار کرد و ھر کخواھد 
 . ن بودیز چنیاز بزرگان صحابه ن یاریموضع بس. )١(ببرد

ومت که او به حکن بار نبود یز نخستیره فاقد مال و ثروت نبود و نیو ھر(ب) اب
خ را یه تارک یجانیمانند ت یم درباره شخص جاھل و نادانییاما چه بگو، ده باشدیرس

م که خود او را حاکدر زمان خالفت مبار سملعبه خود قرار داده است؟! حضرت عمر
عمر بن «: دیگو یمن یریسمحمد بن . داشت یادین قرار داده بود و ثروت زیبحر

ره از یو ھره ابک یزمان. ردکن منسوب یم بحرکو حا یوال عنوانره را به یو ھرخطاب اب
تو : عمر بن خطاب به او گفت. حدود ده ھزار درھم ثروت داشت، نه آمدین به مدیبحر

من دشمن : ره گفتیو ھرتاب خدا؟ ابکدشمن خدا و  یا، یردکخودت مال جمع  رایب
. داشته باشد ین دو دشمنیه با اکھستم  یسکه دشمن کستم بلیتاب خدا نکخدا و 

ه زاد و ولد کداشتم  یاسب: ره گفتیو ھر؟ ابیا جا آوردهکن ثروت را از یا: فرمودعمر 
ه ک یشاورزکگر محصوالت یو د اند دهه شیه ھمواره به من ھدک ییایھدا، رده استک

او  یھا گفتهتمام ، ق قرار گرفتندیاو مورد تحق ین منابع مالیا. د من شده استیعا
رد تا او را کبار دوم دعوت  رایبعد از آن عمر بن خطاب او را ب، درست از آب درآمدند

                                           
 . )۶۶۷۰-۶۶۷۱برقم (. تاب الفتنک یح بخاریصح -١
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 ت رایتو پست و مسئول: عمر گفت. رفتیاز بالد اسالم بگرداند اما او نپذ یم بلدکحا
. است ÷وسفی آن وآن شدند  یه بھتر از تو بودند متقاضک یسانکو  یپسند ینم

مه یره فرزند امیو ھرامبر بود و من ابیز پیامبر و جدش نیپدرش پ، امبریوسف پی: گفت
آن چرا  یبه جا یگفت ۲و۳چرا : حضرت عمر فرمود، ترسم یم ۲و دو سه و از. ھستم

بدون صبر و ، میبدون علم سخن بگو، هکنیترسم از ا یم: ره گفتیو ھر؟ ابیپنج نگفت
م در یاو به غارت برده شود و آبرو یرایدا، رمیمورد ضرب قرار بگ، نمکقضاوت  ییباکیش

 . )١(فتدیخطر ب
ن یا، ھا یامونه از جانب دستگاه خالفت یره بر مدیو ھرردن ابکم کل حای(ت) دل

 یا در جاھای  نهیمده در آن زمان در کره از جمله بزرگان صحابه بود یو ھره ابکبود 
ره در یو ھره ابکھمگان روشن بود  رایالخصوص ب یو عل. ات بودندید حیگر در قید

 ھا یامور یاگر غ یحت، کرد می نماز امامت ی اقامه رایه بیو معاو یروزگار خالفت عل
 نه منسوبیم بر مدکحا عنوانره را به یو ھرز صد در صد ابین آنان، ندآمد یمار ک یرو

. ن نباشدیچرا چن، بود نهیومت بر مدکاصلح ح یدااندیکره در واقع یو ھراب، کردند می
ن پست درست و یا رایعمر بن خطاب) او را ب یعنیه بھتر بود (یام یه از بنکاو 

 . ص داده بودیمناسب تشخ
 یا معرفیره را مظھر حرص و لذات دنیو ھردر تالش است تا اب ین دزد فراری(ث) ا

خود دروغ  یزیدن به منافع غریرس رایه بکار کمان سازش کند و او را از جمله حاک
ره نسبت یو ھررا به اب ھا تھمتن یا او ایند! آکخداوند او را نابود ، ندکقلمداد ، ندیگو یم
گروه  سه«: کند می تیث را رواین حدیا ج رمکه از رسول اکره یو ھرد؟! ھمان ابدھ یم
آنان را  ونگاه شفقت ننموده  آنان یامت بسویه خداوند روز قکشخص ھستند  سها ی

 یسک: تن سهاز آن  یکی، در نظر گرفته است کعذاب دردنا آنان رایو بکند  نمی هکیتز
اگر مال و . کند می عتیه صرفًا به منظور بدست آوردن مال و ثروت با امام بکاست 

ره دست یو ھرچگونه اب .. .)٢(رنجد یم، و اگر نه، شود می خشنود، ثروت به او داده شود
: کند می تین روایچن ج رسول الله و ازه اکحال آن، کند می گران درازیش دیپ یدکت

زم یاگر ھ. »ظهره خري له من أن يسأل أحداً فيعطه أو يمنعه عىل ةألن حيتطب أحدكم حزم«

                                           
 . رده استک یرجال آن را ثقه معرف، ) محقق۶۱۲ص ( ۲ج یر أعالم النبالء ذھبیس -١
 . ۲) ج۲۲۳۰ل من الماء برقم (یتاب المساقات باب منع ابن سبکـ  یح بخاریصح -٢
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ش یپ یدکه دست تکنیبھتر است از ا، دیرده و در بازارھا بفروشکبر پشت خود حمل 
سب الرجل کوع باب یتاب البک ی(بخار. نندکا منع یچه بدھند ، دینکگران دراز ید

ا در برابر اعمال زشت و یآ، ن باشدیچن یسکاگر  گمان یب) ۱۹۶۴ده رقم یبعمله و 
ح ین بود؟ امام مسلم در صحیره چنیو ھرا ابید؟ آنک یمار یوت اختکام سکن حیننگ

و اب، شدم روانمره وارد منزل یو ھرھمراه با اب«: کند می ن نقلیخود از ابوزرعه چن
ه کدم یشن ج از رسول الله: گفت بال فاصله، دیس در آنجا دکر و عیتصوره چند تا یھر

ه ک، ه در صدد باشدکارتر است از او کستم یسکچه : دیگو یمن یخداوند چن: فرمود
دانه جو را خلق  یکا یدانه گندم ، د مورچهیتوان میاگر ، ندیافریده من بیمثل آفر

نار کره از یو ھراب«: ره آورده استیو ھرابغالم ، میمر از ابو کم در مستدرکحا. )١(دینک
ره یو ھراب. ردکعبور ، نه بودیدستگاه منزل در وسط مد یکه مشغول ساختن ک روانم
 را  ساختمانتان«: گفتم آنانبه ، ار بودندکارگران مشغول کآنجا نشستم و : دیگو یم

 روانم، است یکد و لحظات مرگ شما نزدیدور نگاه دار را  تان یآرزوھا، دینکم کمح
 رایتو ب، رهیو ھراب یا، کند می انیث بیارگران حدک رایره بیو ھره ابکنیمثل ا: گفت

م کمح را  ساختمانتان، شیمردم قر یا: ن گفتمیمن چن: ؟ گفتییگو یمارگران چه ک
اد یبه ، شیقر یا، است یکلحظات مرگ شما نزد، دینکدور  را  تان یآرزوھا، دینک
خود  یغالمان فارس و روم رایب، دیوز چطور شدامرو ، دیبودروز چطور ید، دیاوریب

و مانند اسب و بر ، دیبا ھم نجنگ، دینان گندم و گوشت فربه را بخور، دینک یمخدمت 
. د بودیفردا جزو بزرگان خواھ، دیبدان کوچکوز خود را امر، دینکگر حمله نیدیکن بر یز

امت او را یخداوند روز ق، باال ببرد درجه یکس از شما اگر خود را کھر ، به خدا سوگند
رسوا  یھا دروغن و به یه روش است ببکمحترم حق را  خواننده. )٢(آورد یم نییپا
 . نکننده توجه نکه دار کننده و شرم آور و به خواھشات لک

و در کند  می تیل مردم روایره مطابق با میو ھره ابکاست  یمدع یجانیت -۲
مستند  رایرده است و بکت ین را روایو دروغ ث موضوعهیر احادکل ابوبیفضا

شرف  نوشته »ةیرو ھربأ«تاب کبه چرت و پرت خود  ین ادعایجلوه دادن ا

                                           
 . )۲۱۱۱نة رقم (یتاب اللباس والزکمسلم مع الشرح  -١
ف عبدالمنعم صالح یرة)) تالیھر ی) و به ((أقباس من مناقب أب۴۶۳ص ( ۴م جکحا کمستدر -٢

 . دینک) مراجعه ۱۱۹ص ( یالعل
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 یتاراسدر . ه متوسل شده استینوشته محمود ابور »رهیخ المضیش«ن و یالد
 : میگو یم، پوچ و چرند او سخنانو  ھا استداللردن کنابود 

ش از یاو ب. ره اتفاق نظر دارندیو ھرحفظ اب ثقه و، (الف) تمام صحابه بر فضل
ش از ما یتو ب: ره گفتمیو ھربه اب: دیگو یم سابن عمر. ث حافظ بودیگران در علم حدید

: شد سوالاز ابن عمر . )١(یرا حفظ دار یشتریث بیو احاد یبود ج ھمراه رسول الله
 یرادیا، ریخ: گفت؟ ابن عمر یره داریو ھرات منقوله از ابینسبت به روا یرادیا ایآ

 تیم از پدرش روایاشعث بن سل. )٢(میترس یم دارد و ما جراتره یھرون ابکندارم ل
: گفت یمو کرد  می تیث روایره حدیو ھروب از ابیدم ابو اینه شدم دیوارد مد«: کند می
؟ ابو یستیاصحاب رسول الله ن و ازمگر ت: به او گفتم. ج رمکره از رسول ایو ھراز اب

تر  دهیمن پسند راین بیم و انک یمده است و من از او نقل یره شنیو ھراب: وب گفتیا
اش یع یه بن ابیمعاو. )٣(رده باشمکنقل  ج مًا از رسول اللهیه مستقکنیاست از ا

ر آمد و درباره کیاس بن بیمحمد بن ا، ر بودمیدر مجلس ابن زب«: دیگو یم یانصار
ره و ابن عباس فرستاد یو ھرر او را نزد ابیابن زب. ردک سوالطالق ثالثه قبل از دخول 

طالق ثالثه قبل از «م کرفت و ح لیسا. بودند ینمومنالن ھر دو بزرگوار در خانه ام یا
با ، رهیو ھراب یا: رد و گفتکره یو ھرابن عباس رو به اب. شدجویا را از آن دو  »دخول

 ر مدخول بھا را بائنیطالق غ یک: ره گفتیو ھراب، پاسخ بده را  آن یمواجه شد یلکمش
ه کرا  یسکا یآ. )٤(ن فتوا دادیز چنیابن عباس ن، کند می طالق او را حرام سهو کند  می

و به کند  می رفتار ید و با احترام با ودان یم) او را ثقه یحضرت عل یابن عباس (حام
 .رد؟!کبه دروغگو بودن متھم  توان می، تو فتوا را جواب بنده: دیگو یم یو

ه او در حضر و سفر ھمراه کن است یا ج رمکرسول ا و ازت ایثرت رواکل ی(ب) دل
ه از حفظ کا زن و فرزند نبوده است یو  یار خاصکاو مشغول ، رسول الله بوده است

ل یار مایلذا بس. رده بودکداشت و نه ازدواج  یرا او نه شغلیز. ث باز بماندیردن احادک
حج و ، جھاد، چه در حضر، چه در سفر، باشد ج اللهه ھمواره در صحبت رسول کبود 

                                           
 . )۳۸۳۶ره برقم (یھر یمناقب أب ۳ج یسنن ترمذ -١
 . )۶۰۸ص ( ۲ر أعالم النبالء جیس -٢
 . )۶۰۶ص ( ۲ء جر أعالم النبالیس -٣
 . ح قرار داده استیسند آن را صح، تابک) و محقق ۶۰۷ص ( ۲ر أعالم النبالء جیس -٤
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دالله آمد و ینزد طلحه بن عب یشخص«: دیگو یم امرع یبن اب کس مالنا واب. رهیغ
ث یش از شما احادیره) بیو ھر(اب یمنین مرد یه اک یدان یمنو ، ابا محمد یا: گفت

ه از شما کم یشنو یمرا  یو مطالب سخنان یرا از بر دارد؟ ما از و ج رسول الله
نگفته است؟ طلحه  ج ه رسول اللهکد آنچه را یگو یم ج رسول الله و ازا ایآ، میا دهینشن

و  میا دهینشنه ما از رسول الله کده است آنچه را یه او شنکندارم  یدین تردیدر ا: گفت
ن خانواده را بر عھده یت چندیما مسئول«: تو سخن خواھم گفت راین باره بیدر ا
ا شام از محضر رسول یصبح   یھا لحظهتنھا در  .،میردک یمار کم و یدامدار بود، میداشت
مھمان  عنواندست بود و ھمواره به یر و تھیره فقیو ھراب. میردک یماستفاده  ج الله

چ گونه یلذا ما ھ، کرد می یزندگ یو با و، بود یبا و یکا نزدیھمراه ، ج رسول الله
چ یھ. میا دهینشنه ما کآنچه را  ج باشد از رسول الله دهیاو شناینکه  م درید نداریترد

نسبت  یبه و، نگفته باشد ج ه رسول اللهکه آنچه را ک ینیب یمرا ن یایمانصاحب 
 . )١(بدھد

و حافظه  یز ھوشیت و ازا، ج ثرت مرافقت و صحبت با رسول اللهک(ت) عالوه بر 
م رسول یز ثمره تعلین یو حافظه قو یز ھوشین تیا. رومند برخوردار بودیفوق العاده ن

ب و ابو ید بن مسیسع: دیگو یم یزھر«: کند می نقل یاز زھر یامام بخار. بود ج رمکا
: دییگو یمشما با خود : دیگو یمره یو ھره ابکسلمه بن عبدالرحمن به من خبر دادند 

 و ازچرا مانند ا و انصارن یمھاجر، کند می تیروا ج ثرت از رسول اللهکره به یو ھراب
ن در بازار مشغول داد و ستد بودند یبرادران مھاجر ھماناند؟ نک یمت نیرسول الله روا

 آنانه ک یزمان، ھمواره در صحبت رسول الله بودم کنان خش وعدهو من در عوض دو 
ردم و برادران کمن از بر ، ردندکفراموش  آنانه کآنچه را ، من حاضر بودم، ب بودندیغا

از مستمندان صفه  یخود بودند و من مستمند یشاورزکمن مشغول دام و  انصار
 ج و رسول اللهکردند  می فراموش آنانه ک یم زمانردک یمم و جمع ردک یماز بر ، بودم

خاتمه م سخنانه من کند تا آن وقت کس چادرش را پھن کھر : فرموده بود یثیدر حد
ه ھمراه داشتم پھن کرا  یـ پس من چادرکند  می از بر. ام ه گفتهکھمه آنچه را ، بدھم

 یرده روکجمع  را  آنبعد ، ش خاتمه دادسخنانبه  ج ه رسول اللهکردم تا آن وقت ک

                                           
 . ان آن ثقه ھستندیراو: دیگو ی) و محقق م۶۰۵-۶۰۶ص ( ۲ر أعالم النبالء جیس -١
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رده بود کراد یه اکرا  ج رسول الله سخنانحرف ھم از  یک یحت. نه خود قرار دادمیس
 . )١(ردمکفراموش ن

و ت اعتماد او را درباره ابیو نھا یاز ائمه اثنا عشر یکیدگاه یم ددان یم(ث) الزم 
خ ابوالحسن یش. است سنیبن حس ین علین العابدیامام ز، امام آن و. نمکره نقل یھر
: کند می بن مرجانه نقل دیاز سع »ةکشف الغم«تاب کعه در یاز ائمه بزرگ ش یاربل

ه ک یا دهیشن سرهیھرو اب و ازا تیآ: مدیاز او پرس، ن بودمیبن حس ینزد عل یروز«
، ندکرا آزاد  یمومنز ینکا یس غالم کھر : فرموده است ج رمکرسول ا«: دیگو یم

ننده را از آتش دوزخ کآزاد  یاعضاءاز  یعضو، خداوند در برابر ھر عضو بنده آزاد شده
ننده کفرج آزاد ، پا و در برابر فرج، دست در برابر پا، در برابر دست ید حتدھ یمنجات 

ره یو ھرث را از ابین حدیتو ا: دن فرمودین العایامام ز. دساز یمرا از آتش دوزخ آزاد 
خطاب به  بال فاصلهدن ین العایامام ز »ام دهیشن«: د بن مرجانه گفتی؟ سعیا دهینشن
: گفت، نار آماده نبود او را بفروشدیدر برابر ھزار د یه حتکن غالمانش را یاز بھتر یکی

محترم شما  خواننده. )٢(یالله آزاد ھست یتو صرفًا بخاطر خشنود »لوجه اهللاأنت حر «
ن یز، نیبن حس یدگاه امام علیره را از دیو ھراب یدار و امانت ییتگوراست ینھا

و ت ابیدن روایه امام بزرگوار به محض شنک یو مطلع شد یردکن مشھده یالعابد
و  آور شگفتد! لذا یآن مبادرت ورزذ یو تنف راید و اجیچ گونه تردیبدون ھ سرهیھر
ق نموده و جزو یه در فن رجال او را توثیبزرگ امام یاز علما یکیست اگر ید نیبع

: دیگو یم یه ابن داود الحلکم ینیب یملذا . ن و ستوده شدگان قرار بدھدیممدوح
ز در ین یه قمیعالمه ابن بابو. )٣(است ج اران معروف رسول اللهیره از یو ھراب، عبدالله«

و محقق . ددھ یم یره گواھیو ھرن مورد به ثقه بودن ابیدر چند »اخلصال«تاب خود ک
قرار داده و  یابیتاب را مورد ارزکن یثر رجال اکه اک یبر غفارکا یعل، ورکتاب مذک

عالوه . ره معترض نشده استیو ھردر مورد اب یرا افزون است ول یقاتیتعل آناندرباره 
، بید بن مسیسع، کند می تیره روایو ھرث را از ابین احادیشتریه بک یسک، نیبر ا

 یب راوید بن مسیسع. است سرهیو ھرن شاگردان خود ابیتر معروف و ازدختر  شوھر

                                           
 . )۱۹۴۲وع رقم (یتاب البک یح بخاریصح -١
 . ۲۹۰ص  ۲ن جین العابدیشف الغمة فضائل امام زک -٢
 . ۱۹۷۳ط  یمنشورات الرض ۱۱۶ص یرجال ابن داود الحل -٣
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ث را یه احادکم داد یره تعلیو ھربه اب ج رمکرسول ا، ه در آن آمده استکاست  یثیحد
د بن یسع، ÷یعل ینمومنالریام: دیگو یمب ید بن مسیدرباره سع یشک. ندکاز بر 

امام محمد باقر گفته ، ه ابوجعفرکت شده یروا. )١(ت و پرورش داده استیب را تربیمس
ب در علم ید بن مسیسع«: ه فرمودک ام دهیشنن یبن حس یعل، نین العابدیاز ز«: است

 . )٢(تر است دهیش فھمیتمام مردم عصر خو و ازتر  آثار از ھمه عالم
از «. ب استید بن مسیسع یه مربک سیا علیآ: مپرس یمافته!! یت یھدا یجانیاز ت

م و پرورش یق، امر یول یه علک یده است در حالینشن یزیره چیو ھردرباره اب، موضع او
د بن یسع، یسرپرست و مرب، میه قکطالب  یبن اب یعل »د) است؟یدھنده او (سع

ن مردم یالناس ـ دروغگوترذاب کد تا با دختر ادھ یمچگونه به او اجازه ، ب استیمس
ه از شاگردان کب را ید بن مسین چرا و چگونه علم سعین العابدیو امام ز »ند؟کازدواج 

ت یھدا یمدع ید؟! انک یم تایید، ره استیو ھرذاب الناس (ابکوارثان ا و ازمخصوص 
 .فرما؟!ب یدار یاگر پاسخ، نیدروغ
عروه ، رهیو ھراب، عمرو بن العاص از، رکل ابوبیتمام فضا«: دیگو یم یجانیت یآقا -۳

ه ککند  می ین معرفیچن را  آن نیت ھمه ایخ ماھیتار، اند دهت شیرمه رواکو ع
 یله خوراندن غذایا بوسیله اسلحه و یا بوسیو  اند دهبو یمخالفان امام عل آنان

 یبا و، ل دشمنان اوین درباره فضایت دروغیله نقل روایا بوسیمسموم و 
 . )٣(»اند دهیجنگ

 : میگو یم
 یاما او زمان، د وجود نداردیترد ی(الف) در ارتباط با عمرو بن عاص و قتال او با عل

ت جستن کرده بودند و شرکو سپاه او جنگ را آغاز  یه علکم به قتال گرفت یتصم
ن وارد یه او به خاطر اکھرگز نبوده بل یبا عل یعمرو بن عاص در جنگ به خاطر دشمن

در مباحث متعلق به . ند و باطل را نابود سازدکه از حق دفاع کصحنه قتال شده بود 
به جنگ آنان را  انیه و عمرو بن العاص و حامیه معاوکرا  یعلل و اسباب، هیمعاو

دشمنان  رایه عمرو بن عاص بکنیست اینھا  آن به اعاده یازین، ان داشتمیب، واداشت

                                           
 . )۵۴) رقم (۱۰۷ص ( یشکرجال  -١
 . )۱۱۰ص ( یشکرجال  -٢
 . )۲۳۴ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۴۲ت ص (یثم اھتد -٣
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عمار (ث یحد راویاناز  یکیرا او یصحت دارد ز، کرد یم انین بیل دروغیفضا یعل

ه کرده است کان یب ج ز از رسول اللهین را نیا ید! حتباش یم )!ةابلاغي ةتقتله الفئ

او را به غارت  یه اموال شخصک یسکقاتل و  ھمانا« »سابله يف انلارإن قاتله و«: فرمود
قاتل عمار مورد تھمت قرار  عنوانعمرو بن عاص به  یوقت »تاھل دوزخ اس، برد یم

، ؟ عمر گفتیجنگد تو ھست یم ه با عمارکاو : به او (عمرو بن عاص) گفته شد«، گرفت
 یجھنم، برد یمره را به غارت یھروه سالح و مال ابک یسکه قاتل و کفرموده  جامبریپ

 . )١(»است

پس معلوم ، آناناست نه در مدح  یدر ذم اعداء عل »ةابلاغي ةتقتله الفئ«ث ی(حد
 . مترجم. ذب محض است)ک یجانیت یه ادعاکاست 
 راین بیلت دروغین است فضیو ا یارکبین است فریا، نیبب، محترم خواننده، یآر

ن یعمرو بن عاص ا یه تنھا اتھام نابخشودنکن است یت چنیواقع ی؟!! ولیدشمنان عل
تر است؟  محبوبگران ید و ازنزد ت یسکچه : ردک سوال ج رمکرسول ا و ازه اکاست 

 ج ؟ رسول اللهیسکان مردان چه یاز م: ردک سوالبعد . »شهیعا«: فرمود ج رسول الله
عمر بن خطاب و : ؟ فرمودیسکسوم چه  ی درجهدر : ردک سوالبعد . پدرش: فرمود

 رایث بیحد یکن یتنھا ھم یجانیدگاه تیاز د. )٢(نام برد را  ناگر از مردیچند تن د
 . است یافکمذمت عمرو بن عاص 

 مالاک، هیو معاو یان علیفتنه م جریانه او کند دان یمھمه ، رهیو ھر(ب) اما اب
 یرادیچ گونه ایھ، ن جھتیلذا از ا، کرد نمی تیحما یقیچ فریھ و ازطرف بود  یب

را  یثیاحاد یل دشمنان علیفضا رایره بیو ھره ابکنیاما از لحاظ ا. شود نمی متوجه او
را اگر یز، است یجانیت یآقا یھا دروغن از جمله یا، یآر، استرده کاز طرف خود وضع 

نقل  یادیث زیو فرزندانش احاد یل علیفضا رایره بیو ھره ابکم ینیب یمم ینکدقت 
و ه نه ابکنیل ایبدل. میدان یمث را خود ساخته نین احادیرده است و ما اھل سنت اک

. میدان یم یرامتکن یو فرزندانش را فاقد چن یم و نه علیدان یمار کن یره را اھل ایھر
 : باشد می ریو اوالدش بشرح ز یلت علیرامون فضیث وارده پیاحاد

                                           
 . )۱۷۷۹۱برقم ( ۳مسند احمد ج -١
 . )۳۴۶۲تاب فضائل الصحابة (ک یبخار -٢
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: بر فرمودیجنگ خ جریاندر  ج رمکه رسول اککند  می تیروا سرهیو ھراب -۱
ه خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند کسپارم  یم یسکپرچم را به «

طالب را  یبن اب یعل ج رسول الله ...دنک یمروز یپ را  مسلمانانله او یبوس
 . )١(خواست و پرچم را به او داد

س آن دو (حسن و کھر «: فرمود ج رمکه رسول اکاست  یره مرویو ھراز اب -۲
او ، مبغوض داردآنان را  سکبا من دوست است و ھر ، ن) را دوست داردیحس

 . )٢(ده استیبه من بغض ورز
من حسن و ، پروردگارا: فرمود ج رمکه رسول اکاست  یره مرویو ھراز اب -۳

 . )٣(دوست بدارآنان را  زیتو ن، ن را دوست دارمیحس
 .م!!!ییگو یم یکت را تبریھدا، یجانیت یآقا

 یه منظور آقاکست یم روشن نرایب، د عرض شودینخست با، (ت) اما درباره عروه
ر یمنظورش عروه بن زبن است کمم یبه احتمال قو یول، دام عروه استک یجانیت

 تر یقول یشناخته نشده است و دل یتر از و به نام عروه معروف یرا شخصیز. باشد
. رده استکت یر رواکل ابوبیرا درباره فضا یثیشه و عمر احادیر از عایه عروه بن زبکنیا

در  یم سنکل یش نداشت و بدلیده سال ب، هیو معاو یان علیعروه در زمان بروز فتنه م
 یه احمد بن عبدالله العجلکنجا است یا. رده بودکت نکجنگ و اختالف شرن یا
در ، است یکیمرد ن، ن استیتابع و ازقابل اعتماد  یر مردیعروه بن زب«: دیگو یم

 . )٤(نداشته است یاصًال دخالتھا  هفتن
 یسکرا یز. رمه پسر ابوجھل استکع یجانیت یقطعًا منظور آقا، رمهک(ث) اما ع

جھل در سال  یرمه بن ابکع. ار و در آن زمان وجود نداشتین اسم در آن دیگر با اید
ن باره ید شده است؟ در ایشھ یا غزوهالبته در چه . د شده استیشھ، یھجر ۱۳

ند در یگو یمگر ید یو برخ کرمویند در غزوه یگو یم یبعض. اختالف وجود دارد
ن یبا ا. اند وستهیپسال به وقوع  یکن ھر دو غزوه در یا. شته شده استک، نیاجناد

. ستیمن روشن ن رایاصًال ب. رمه چند سال قبل از بروز فتنه در گذشته بودکحساب ع
                                           

 . )۲۴۰۵تاب فضائل الصحابة (کمسلم  -١
 . ح استیسندش صح: دیگو یو محقق م) ۱۳۵۹ل صحابه امام احمد (یفضا -٢
 . ح استیسندش صح: دیگو ی) و محقق م۱۳۷۱ل صحابه امام احمد (یفضا -٣
 . )۴۳۳ص ( ۴ر أعالم النبالء جیس -٤



 ٥١١   سباب دوازدهم: نقدی بر مطاعن تیجانی پیرامون ابو هریره

از  یجانیت یه آقاک دیآ یمن بر یچن. رده استکچرا او را وارد صحنه  یجانیت یه آقاک
 .مند است! خ بھرهیخ و رجال تاریدرباره تار یار خوبیاطالعات بس

ز یمن ن، کنند می لهیر و حکم آناند (یفرما یمن خداوند کل«: یجانیه تن گفتی(ج) ا
 . »الخ)... مھلت بده را  افرانک، امبریپ یاپس ، منک یم یخنثآنان را  لهیح

 : میگو یم
ندارند  ینیچ گونه رنگ دیه ھک یارانک تیجنا، اران استک تیخداوند بزرگتر از جنا

 )العياذ باهللا(ند و دھ یمق ین خلق خدا تطبیبر بھتر را  افرانکوارده درباره  یھا هیآو 
 آنانبا وضع و احوال خود ھا  هین آیه اکنیاز ا اند غافلو کنند  می فرکمتھم به آنان را 

در انظار مردم آنان را  هکن است یا یالھ منشااما . گرانیت دارند تا دیشتر سنخیب
پنھان  ھا دلدر  ج الله ه در حق اصحاب رسولک ینه توزکیند و حقد و کبرھنه 

او  یرافض  برادرانو  یجانیت یبه آقا، سازد مالاورد و بر یرون بیب را  آن، اند ردهک

ِينَ ٱوََسَيۡعلَُم ﴿: میگو یم يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن  �َّ
َ
ْ أ  خداوند در ]٢٢٧: [الشعراء﴾ ٢٢٧َظلَُمٓوا

 . گرفتار خواھند شد یسرنوشتاران به چه که ستمکرد کظاھر خواھد  یکنده نزدیآ
ره را مورد تھاجم یو ھرتابش ابکن مورد در یدر چند یجانیت یه آقاکنیا آور شگفت

ن حال یرده است و در عکن و خود ساخته متھم یات دروغیقرار داده و او را به نقل روا
له آن اصحاب یبوس یجانیه تکث حوض یرده است! حدکز استدالل یث او نیاز احاد
ث یاز حد یجانیت یآقا. ره استیو ھرآن اب یراو، رده استکرا مطعون  ج اللهرسول 

ره یو ھرآن اب یراو، کند می استدالل یت علیبر) به افضلی(پرچم روز خ »يوم خيرب«

 »ه در مسجد ادرار نمودکآن شخص « »مسجدـالرجل الذي بال يف ال«ث یاز حد. است
و ث ابیاز احاد ھا استداللن یاست! بعد از ھمه اره یو ھرآن اب یراو یولکند  می استدالل

ث یاحاد یلت دشمنان علیره درباره فضیو ھره ابکاست  یمدع یجانیت یآقا، رهیھر
 .د؟!نک یمموضوعه و خود ساخته نقل 





 
 

 

 : زدهمیباب س
 مباحث متفرقه

  »سیاز عل یرویوجوب پ رایر بر وجود نص بیدا یجانیت یبر ادعا ینقد«
رده و کات استناد یروا یاز بعض سیت از علیدر مورد وجوب تبع یجانیت یآقا

از جمله : دیگو یماو . ھستند یعه و سنیات مورد اتفاق شین روایه اکاست  یمدع

 »يلع بابهاالعلم و ةمدين ناأ«ث یحد، کنند می یت از علیتبعه مرا وادار به ک یثیاحاد
 تاییدز مورد یو صحت آن ن اند ردهکث را اھل سنت در صحاح خود نقل ین حدیا. است

من حسب  یول. اند شتریبات به مراتب یگونه روا نیعه ایو نزد ش. قرار گرفته است
 . )١(ن ھستندیه مورد توافق طرفکم نک یماستناد  یاتیمعمول فقط به روا

 : میگو یم

 . از لحاظ متن و سند باطل است »يلع بابهاالعلم و ةمدين ناأ«ث یحد

رده و بعد از کر کذ »موضوعاتـال«تاب خود کدر  را  آن یابن جوز: ه سندیاما از ناح
تاب خود کدر  یابن طاھر مقدس. )٢(باطل قرار داده است را  آن، ه طرقیلک یابیارز

در سند «: ث موضوعه آورده و گفته استیف احادیدر رد را  آن )موضوعاتـالة تذكر(
بن خالد و  عثمانن یو ھمچن، ه نام او عبدالسالم استکاست  یآن ابوالصلت ھرو

ر ثقه و یغ آنانوسف در سند آن وجود دارند و ھمه یل بن محمد بن یاسماع

تاب (الفوائد ص کدر  یانکو شو »ةمصنوعـال ئلالآل«در  را  آن یوطیس. )٣(اند اذبک
(الضعفاء . ن گونه متن صحت نداردیبا ا یثیچ حدیھ«: دیگو یم یلی) عق۳۴۹-۳۴۸

ه نزد کف بلیث ضعین حدیا«: دیگو یمه یمیخ االسالم ابن تی) ش۱۵۰ص  ۳ج یلیعق
گاھان امور رواک ه الفاظ کنیبا ا را  آن یترمذ. دروغ است یول اند ردهکت یارشناسان و آ

                                           
 . )۲۳۹ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۴۵ت ص (یثم اھتد -١
 . )۳۴۹-۳۵۴ص ( ۱ج یموضوعات ابن جوز -٢
 . )۴۷(ص  رةکالتذ -٣



 بلکه گمراه شدی     ٥١٤

هذا حديث غريب «: گفته است نآورده است و بعد از نقل آ) عيل باهباو ةدار احلكم ناأ(

له ابو الصلت یث بوسین حدیا: رده و گفته استکر کذ را  آنه یر در بدایثکابن  )١(»منكر
رده کسرقت  را  آنه یت شده است و احمد بن سلمه از معاویه روایمعاو یعن اب یھرو

احمد بن محمد بن . اند فیضعھمه ، ھستنده با او ک یسانکاحمد بن سلمه و . است
ه یه ابو معاوکن به او خبر داده یه ابن معککند  می تین روایقاسم بن محرز از ابن مع

ابن . رده استک یردن آن خوددارکت یرده و بعد از رواکت یث را رواین حدینخست ا
بدالله به ه عن جده عن جابر بن عیاز جعفر صادق عن أب را  آنر با اسناد مبھم کعسا

آورده و گفته  یگر از بن عدید یقیجابر از طر. رده استکر کث مرفوع ذیحد عنوان
ن خصوص یدر ا: دیگو یم یابوالفتح آود. موضوع قرار داده است را  آن یابن عد، است

. )٢(باطل قرار داده است را  آنامام احمد  »لئالفضا«محقق . صحت ندارد یثیچ حدیھ
ث مضطرب ین حدیا«: دیگو یم یدارقطن )٣(»ث موضوع استیحدن یا«: دیگو یم یالبان
من رقم  ۲رقم  سوال ۳ج ةفي أحادیث النبوی ة(العلل الوارد )٤(»ر ثابت استیو غ

 . )۲۴۷) ص (۳۸۶(
ت خود را خودش یرا دروغ ماھیز. باطل است، ث مورد بحثیز حدیه متن نیاز ناح

 یدر، در یکشھر جز  آن وشھر علم باشد  جامبریه اگر پکل ین دلیبه ا، کند می یمعرف
معامله ، شود یمعرف دروازه یکگران ھمان یدن علم به دیو راه رس، گر نداشته باشدید

علم از  یه معلم و راوکاتفاق دارند  مسلمانانھمه . شود می اسالم محدود و مسدود
 یعنی، ده باشندیه مبلغان به حد تواتر رسکه الزم است کبل، نفر باشد یکد ینبا جامبریپ

را خبر واحد یز. د باشدیشنوندگان و غائبان مف رایب آنانه از یت مرویه رواک یبه تعداد
 یگاھ یقرائن خارج. باشد یه ھمراه با قرائن خارجک یست مگر در صورتید علم نیمف

دن به علم نه از راه قرائن ین حساب رسیا یرو. صعب الوصول ھستند یو گاھ یمنتف
 »د علم استیخبر وارد از معصوم مف«: اگر گفته شود. نه از سنن متواترهمقدور است و 

د ینخست با، ردن خبر واحدکت یه قبل از خبر دادن و رواکالزم است : میگو یم

                                           
 . )۳۷۲۳تاب المناقب رقم (ک یسنن ترمذ -١
 . ۱۰۸۱) رقم ۶۳۴-۶۳۵ص ( ۲الفضائل ألحمد ج -٢
 . )۱۳۲۲رقم ( یر لأللبانیف الجامع الصغیضع -٣
 . )۲۴۷) ص (۳۸۶سوال رقم ( ۳ة جیث النبویاألحاد یالعلل الواردة ف -٤



 ٥١٥    باب سیزدهم: مباحث متفرفه 

تش ثابت یه معصومکنیقبل از ا، و عصمتش به مجرد خبر دادنش. عصمتش ثابت شود
به عصمت و عصمتش  ه صحت خبرش موقوفکب ین ترتیو با اشود  نمی ثابت، شود

. ه مستلزم دور است باطل استکچه آن و دیآ یمدور الزم ، موقوف به خبر دادنش باشد
ن باب یرا در ایز، شود نمی ز ثابتیعلم است از اجماع ن دروازهه ک یعصمت امام عل

امام  آنانان یه در مکن حجت است یل ایه اجماع بدلیاست و نزد امام یاجماع منتف
د یش بایه عصمت او به محض ادعاک دیآ یمن بر یالم چنکحاصل . معصوم وجود دارد

نه از ادعا و خبر ، آخر یھا راهد از یمعلوم است اگر عصمت او حق است با، ثابت شود
نه عصمت آن ، گر نداشته باشدید یدر، در یکاگر شھر علم جز . ثابت شود، دادنش

ه ک یسکث را ین حدیه اکشود  می ن استنباطیچن. نیر امور دیو نه ساشود  می ثابت
ارائه ، اگر خوب دقت شود. ده استیه مدح است تراشکنیق و جاھل بوده به گمان ایزند
نفر  یکن اسالم را تنھا یه علم و دکنیقان است تا به بھانه ایوه زندیش، یثین حدیچن
 یکبودن تنھا ، نیوه بر اعال. م ارزش جلوه دھندکاعتبار و  یب را  آن، رده استکغ یتبل

علم و اسالم ، یثر بالد اسالمکرا ایز. خالف مشاھده و تعامل است، شھر علم رایباب ب
نه و یمد یاھال، اند افتهیدر »یعل«ر یر مبلغان و توسط غیتوسط سا ج را از رسول الله

 نیھمچن. اند رفتهاد گی یر علیام و معارف را از غکعلم و اح آنانه که روشن است کم
. اند ردهکت یروا یرا از عل یمکار یات بسین بالد روایا یرا علمایز، شام و بصره یاھال

و سنت را قبل از  قرآنوفه ک یاھال، ن وجودیبا ا یوفه بوده است ولکاغلب علم او در 

 . )فضالً عن عيل( اند رفتهاد گی عثمانخالفت 
م یدوران تعل. اند رفتهگاد ین را در دوران خالفت عمر بن الخطاب ینه دیمد یفقھا

شتر یبه مراتب ب یمن و مدت اقامت او در آنجا از دوران اقامت علین یمعاذ در سرزم
من یاھل . اند آموختهعلم فقه را از معاذ بن جبل  یر بزرگان تابعیح و سایشر. است

ح یه شرکوفه شد کوارد  یزمان یعل، یتا از علکنند  می تیشتر از معاذ بن جبل روایب
ده یاو و عب. فه شودیقبل مشغول انجام وظ و ازت قضا را بر عھده داشت یلمسئو

 . )١(وفه شود در مدائن پخش شده بودکوارد  یه علکنیقبل از ا یالسلمان

إال  هارون من موىس ةم�ل بيا يلع أنت م�(ث یبا استناد از حد یجانیت یسپس آقا

ت و یوصا، ه وزارتکت از آن دارد یاکور حکث مذیحد: دیگو یم )ال نيب بعدي أنه

                                           
 . )۵۱۵-۵۱۷ص ( ۷منھاج ج  -١
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در  یفه موسیو خل یوص، ریه ھارون وزک ھمانطور. است ینمومنالریخالفت مختص ام
وه طور کرده بود به که با پروردگار ک یا وعدهبنابر  یه موسک یبت او بود زمانیزمان غ

ھارون گاه یمانند جا یگاه امام علیه جاکت از آن دارد یاکث حیحد نیھمچنرفته بود 
ث استثنا شده یه در حدکجز در بعد نبوت ، از ھمان اصل است یا نسخهلذا . است

 یاز تمام صحابه افضل است سوا یه امام علکور بدان اشاره دارد کث مذیز حدیاست ن
 . )١(ستیبرتر ن یگر از وید یسک ج رسول الله

 : میگو یم
ت یوقاص روا یاز سعد بن اب را  آنو مسلم  یبخار. ح استیور صحکث مذیحد

نه به یرا در مد یعل ج رمکرسول ا کغزوه تبو جریاندر : دیگو یمسعد . اند ردهک
ان کودکان زنان و یمرا در م، رسول خدا یا: گفت یعل. ن فرمودیین تعیجانش عنوان

 رایھارون ب ی منزلهمن به  رایب یتو دوست ندار: فرمود ج ؟ رسول اللهیگذار یم
اما . )٢(امبر نخواھد شدیبعد از من پ یسکست و یالبته بعد از من نبوت ن ؟یباش یموس

ت و خالفت مختص یوصا، ه وزارتکنیر بر ایدا یجانیت یمدعا تواند میث نین حدیا
 : هکرا یز. ندکاست را ثابت  ینمومنالریام

ه رسول کن بود یا، و آنداشت  یل و علت خاصیدل ج (الف) فرموده رسول الله
. ن فرموده بودیینه تعین در مدیجانش عنوانبه  کغزوه تبو جریانرا در  یعل جالله

ه کنیبعد از ا. نه داده نشدیاجازه ماندن در مد یه به احدکبود  یا غزوه، کغزوه تبو
 یعل: گفتند، ردهک ینکعه پراین شروع به شایمنافق، نه بماندیدر مد یه علکمقرر شد 

. نه بماندیرده تا در مدک امراو را ، بوده است یناراض یاز و ج ه رسول اللهکنیل ایبه دل
ه رسول ک یزمان«: ن آورده استیوقاص چن یاز سعد بن اب یص علیدر خصا یینسا
، ن بماندیجانش عنواننه به یرد تا در مدکم کرا ح یعل، بود کعازم غزوه تبو جالله

 یگر راضیناراحت شده د یاز عل ج رسول الله: ن خصوص گفتندین) در ای(منافق
ر راه خود یبه راه افتاد تا در مس ج رمکپشت سر رسول ا یعل، ست او را با خود ببردین

و  یا ردهکان و زنان رھا کودکھمراه با رسول خدا! مرا ، یا: را به او رساند و گفت
خسته شده است؟  یعل یامبر از ھمراھیپ: ندیگو یم، ردهکشروع به زمزمه  منافقان

                                           
 . )۲۴۲ت شدم ص (یآنگاه ھدا) و ۱۴۲-۱۴۷ت ص (یثم اھتد -١
 . )۳۵۰۴تاب الفضائل رقم (ک ی) بخار۲۴۰۴تاب الفضائل رقم (کمسلم  -٢
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تم یان زن و فرزندان و اھل بیمن تو را در م، یعل یا: فرمود ج رمکرسول ا آنگاه
 رایھارون ب ی منزلهمن به  رایه بک یارک یستین یتو مگر راض، ام ردهکن یجانش
 . )١(دشو یمامبر نیپ یسکالبته بعد از من ، یانجام داده است باش یموس

راه افتاد و  ج به دنبال رسول الله یعل، ه به راه افتاده بودک یا عهیل شایبدل
ند ک ییدلجو یاز عل خواست یم ج رسول الله. ردکبازگو  ج رسول الله رایب را  جریان

 او رایب بینه موجب نقص و عیه استخالف و ماندن او در مدکح داد یش توضرایو ب
 فه خود قراریل خلیاسرائ یبن یحفظ و نگھدار رایھارون را ب یرا موسیز، شود نمی

ز ین یعل. شود نمی محسوب یبیچ وجه نقص و عین استخالف به ھیلذا ا. داده است
ابن . ت) خرسند شدمیت رضی(رض: گفت، ردهکت یاظھار رضا، حین توضیپس از ا

ه فرموده رسول کنیخالصه سخن ا. رده استکت ین روایز چنیب از امام احمد نیمس
 . بوده است و بس یعل ییصرفًا بخاطر دلجو ج الله

ھرگاه  ج ه رسول اللهکن است یا، ثابت است ج ره رسول اللهیه در سک(ب) آنچه 
گمارد اما  یم نهین در مدیجانش عنوانرا به  یکی، برد یمف یا غزوه تشریه به مسافرت ک
ز یلش نیدل، یھست یموس رایمن مانند ھارون ب رایه تو بکنگفته بود  یکچ یھ رایب
، ب استینقص و ع یه استخالف نوعککرد  نمی رکفن یچن آناناز  یکچ یه ھکن بود یا

ن یمب یعل راین فرموده رسول الله بیا. نبود یلماتکن یگفتن چن رایب یازیلذا ن
 ین را مدعیر ایس غکو ھر ، او ھرگز نبود رایت و خالفت بیوصا، اختصاص وزارت

ر از یغه کنیص و ایه دال بر تخصک یلماتکث یدر حد. د ارائه دھدیلش را بایدل، شود
ث یحد. وجود ندارد، ستندین یموس رایمانند ھارون ب ج رسول الله رایگران بید، یعل
 ه شارب خمر را لعنتک یه خطاب به شخصکامبر است یور به مثابه آن قول پکمذ

ن یاو را لعن و نفر »رسوهلوا� ما علمت إال أنه �ب اهللا ال تلعنوه فو«: فرمود، کرد می
. ه او الله و رسولش را دوست داردکن است یا، مدان یم یمن از وه کرا آنچه یز، دینکن

از خدا و رسول  را  ناگریث محبت دین حدیه اکد یگو یمن یچ فرد عاقل و خردمندیھ
ن بود یا و آنن گفته بود یدر حق او چن یل خاصیبدل ج ن رسول اللهکل. کند می ینف
ل قول رسول یه دلک ھمانطور. ندکردن منع کن یه شخص ناسزاگو را از لعن و نفرک

                                           
 . ح قرار داده استیسند آن را صح، محقق ۴۳رقم  ین للنسائیرالمؤمنیخصائص أم -١
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نه یه در مدکشده  امره کنیا و ازخشنود شود  یه علکن بود یا یحضرت عل رایب جالله
 . ندکخود گمان ن رایب ین را نقصیا، بماند

 رایمن مانند ھارون ب رایه تو بکن سخن یبه ا یل اختصاص دادن علی(ت) دل
نه موجب نقص و یاو در مده ماندن ککرد  می گمان یه علکن بود یا، یھست یموس

ن یا. کرد نمی او را مختص ج رسول الله، شد یممعترض ن یاگر عل یعنی، اھانت است
بعد از  یث دال بر امامت و استحقاق خالفت علیه حدکنیل است بر ایدل نیتر بزرگ

شتر و عقلش از ھمه یاش از ھمه ب یه نادانک یسکالبته به جز . ستین ج رسول الله
 . دپندار یمن نیچن، متر باشدک

، ه وزارتکت از آن دارد یاکث مورد بحث حیحد«: دیگو یم یجانیت ی(ث) آقا
مختص  یاب موسیه در غک یا گونهاست به  ینمومنالریت و خالفت مختص امیوصا

 . بود ÷ھارون
 : میگو یم

ز یرا ن یر علیغ ج را رسول اللهیز. شود نمی استنباط یچ گونه اختصاصیث ھیاز حد
ه کست یلذا به محض استخالف الزم ن. رده استکن یین خود تعینه جانشیدر مد

ن استخالف نبود یآخر، نهیبر مد یاستخالف عل، نیعالوه بر ا، فه شودیمستخلف خل
. فه خود قرار داده بودینه خلیرا در مد یر علیغ ج امبریه در زمان حجه الوداع پکبل

گران از یپس د، شه باشدیھم رایب فه بودنیل بر خلیاگر استخالف در حالت گذار دل
فرد  یکه مختص به کاختصاص در واقع آن است . د حق تقدم داشته باشندیبا یعل

قطعًا روشن ، امامت در نماز رایحجاج و ب یسرپرست رایر بکمانند اختصاص ابوب، باشد
 یه با علک آنطور، نبود ییا به منظور دلجوی یشاوندین اختصاص بخاطر خویه اکاست 
 . و استحقاق بود یستگیر صرفًا به منظور شاکه اختصاص ابوبکت گرفت بلصور

ن یا، بود یت و خالفت بصورت اختصاص از آن علیه وصاکم یری(ج) فرضًا اگر بپذ
بوده است و مستمر بعد از وفات نبوده  ج ات رسول اللهیاختصاص منحصر به دوران ح

بوده است نه بعد از  یفه موسیخل، یات موسیفقط در دوران ح ÷ھارون«را یز. است
 یجانیا خود تیآ )١(در گذشته است یرا او (ھارون) به اتفاق ھمه قبل از موسیز »وفات

نقل مطابق اصل  و آنگاه ھارون است یمانند جا یگاه امام علیه جاکنه گفته بود (

                                           
 . ۲۴۹ص  ۱۵) و شرح مسلم ج ۹۳ص ( ۷الفتح ج  -١
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خالفت او محدود به زمان  یعنی، ن بوده استیخالفت ھارون ھم یت واقعیاست) وضع
ز یخالفت او ن یعنی، مطابق با اصل است یت علیو وضع. بوده است یموسات یح

 سخناناز  کنیا یجانیت یآقا. بوده است و بس ج ات رسول اللهیمحدود به زمان ح
 . به تو پاسخ دادم، خودت

 مالاک، قت ھستندیحق و حق یو یاه جک یسانکه یلک رایدر پرتو مباحث گذشته ب
ات یچه در دوران ح، ندارد یاصًال اشاره به خالفت علور کث مذیه حدکروشن است 

 . یو چه بعد از وفات و ج رسول الله
ر یث غدیھمان حد و آن. کند می بدان استدالل یجانیت یه آقاکث سوم یاما حد

ا� وال من وااله ، والهمن كنت مواله فهذا يلع م«: ن آمده استیه در آن چنکاست 

 . »وأدر احلق معه حيث دار، نرصه واخذل من خذهلرص من ناو، اعد من اعداهو
ابطال و  رایاست ب یافک ییث به تنھاین حدیا: دیگو یم، ثیبعد از نقل حد یجانیت

او را  جامبریه پکس کند بر آن دھ یمح یترج عثمان رار و عمر و که ابوبک ییرد ادعاھا
 آنانندارد سخن  یچ اعتباریو ھ. ن نموده استیینصب و تع، ن پس از خودیمومن یول
از  ین معنیرا ایز اند رفتهدوست گ یرا به معن »یول«و  یدوست یرا به معن »تیوال«ه ک

ه در آن ک یھنگام ج رسول خدا. به دور است، بوده جامبریه ھدف پک یاصل یمعنا
: بلند فرمود یستاد و در جمع مردم با صدایو خطبه ا یسخنران عنوانبه ، دیشد یگرما

پاسخ «م؟ تر ستهیشاتر و  یاول شانخودن به یمومنه من از کد یدھ یما شھادت نیآ«
 یموال یم علیاو یمن موالھرکه  پس«: رسول خدا! آنگاه فرمود یا، یآر: دادند
و بر . بر امتش ین قرار دادن علیاست در جانش یارکن نص واضح و آشیو ا ».. . اوست
و ھا  هیو رد توج ین معنیرش ایست جز پذیرت و خردمند و دادگر روا نیس کپا انسان
ت به ین روایرا در ا »یول« یمعنا، اصحاب یحفظ آبرو رایه بکن گویازور  یھا تاویل
 یباالتر است از حفظ آبرو جامبریرامت پکه حفظ کچرا ، اند دهمحب آور یمعنا

ه در آن ک اند رفتهامبر را به مسخره گیقت پیاورند در حقیرا ب یو اگر آن معن، اصحاب
 تاییددوستدار و  یه علکد یبگوھا  آن ند و بهکمردم را جمع ، فرسا وآنسوزان ت یگرما

 یحفظ آبرو رایر را بیه نصوص خدشه ناپذکن مفسران یا ...ن استیمومنننده ک
ه حضرت ک یتیمجلس جشن و تھن رایدارند ب یریچه تفس، کنند می تاویل شانبزرگان

ه کخواستند  شانردند و نخست از ھمسرانکبرقرار  یان سخنرانیبعد از پا ج رسول الله
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: ر و عمر آمدند و به او گفتندکسپس ابوب، ندیت بگویو تھن یکتبر، ن منصبیا رایب یبه عل
خ یو تار »یشد یا مومنهو  مومنھر  یوز موالامرتو ، فرزند ابوطالب ین بر تو ایآفر، نیآفر«

 شانیھا از آنچه با دستھا  آن بر یپس وا، ندیدروغگو، نندگانک تاویله کگواه است 

: [البقرة﴾ ١٤٦وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡ�َقَّ ٱ�نَّ فَرِ�ٗقا ّمِنُۡهۡم َ�َۡكتُُموَن ﴿: دیفرما یمخداوند . نگارند یم

  .)١(»نددان یمه حق را ک یدر حالکنند  می تمانکحق را ھا  آن از یو گروھ« ]١٤٦
 : هکد عرض شود یبا

 یفه بودن علیخل رایب یچ گونه داللتیھ یح است ولیخود صح یث بجای(الف) حد
ن خصوص یدر ا جرکو در مباحث متعلق به ابوب. ندارد ج بعد از وفات رسول الله

 . ور مراجعه شودکت مطلب به مباحث مذیل اھمیبدل، گفته شده است یادیز سخنان

رص من ناولمات (کن یا یعنی اند دهمدرج ش، ثیه در حدک(ب) درباره الفاظ زائد 

ن یث ھستند و ایجدا از اصل حد، لمات داخل پرانتزکن ی) انرصه واخذل من خذله
بن عبدالله است و او به  یکشر، ادتین زیرا مدار ایز. شده است یف تلقیادت ضعیز

) در در معه احلق حيث دارأه (کلمات کن یو ا. )٢(ضبط معروف است سوحافظه و  یبد
 . وجود نداردن الفاظ یا یتیچ روایھ

ر یمحب و نص یبه معن »یمول« یعنیث را یه حدک یسانک«: دیگو یم یجانی(ت) ت
ه ک یاصل یل منحرف بودن از معنیبدل شان تاویل، اند ردهک تاویل(دوست و معاون) 

 و ازت، مپرس یم! انصافبا  یجانیت یاز آقا. ندارد یاعتبار، بوده است ج ھدف رسول الله
ا تو یبوده است؟! آ یاصل ین معنیمنظورش ا ج ه رسول اللهک یدیجا و چگونه فھمک
و او  یردک) رابطه برقرار یجانیفه (احمد تیخ طایبا ش یاصل یردن معنکمعلوم  رایب

 یرد و ھدف اصلکمبادرت  یدار با ویرسول الله به د یمقصد اصل کدر رایب بال فاصله
 رد و به تو خبر داد؟؟کرا معلوم  جامبریپ

طاقت فرسا بلند  یدر گرما ج ه رسول اللهکنیر بر ایدا یجانیت یآقا (ث) استدالل
 . ر شودکرا متذ یراد خطبه پرداخت تا نص وارده درباره خالفت علیشده به ا

 

                                           
 . )۲۴۲-۲۴۴(ت شدم ص ی) و آنگاه ھدا۱۴۷ت ص (یثم اھتد -١
)) ص الشجرة وأحوال الرجالدر (( یو جوزجان. دینک) مراجعه ۳۳۸ص ( ۴حه جیبه سلسله صح -٢

 . ث و مائل استیمضطرب الحد، بد حافظه یفرد، بن عبدالله یکشر: دیگو ی) م۱۵۰(
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 : میگو یم

. ستین سیفه بودن علیل بر خلیطاقت فرسا دل یدر گرما ج رمکستادن رسول ایا
 نیچن جریانالبته اگر روند . باشند کیند مستمستوان مین، دین گونه احتماالت بعیا
و کرد  می امر ریرفتن به غد رایبآنان را  وکرد  می مردم را جمع جامبریه پکبود  یم

عقل  رایوه بین شیل به ایطرح دل، ن استکمم، شد یمر کمتذ آنان رایث را بیبعد حد
از حج  یعنی، و عرفات یمن، هکه از مکنیبعد از ا ج ن رسول اللهکل. بود یم قابل قبول

 رکرا متذ »مواالت«ث یحدر یبنام غد یا چشمه آبی ینه در محلیبرگشته بود و در راه مد
در ، دان عرفاتیبود در م یم یعل امامت، »مواالت«از  ج شد ـ اگر منظور رسول الله

 یعل »مواالت«ث یحد، رده بودکان ین مطالب را در آنجا بیتر ه مھمکتجمع حجه الوداع 
و ، ندشد یمدر آنجا مطرح  یستیبا یرا تمام مطالب مھم و ضروریز. شد یمر کرا متذ

، پروردگارا، »أال هل بلغت اللهم فاشهد«: بعد از مطرح نمودن مطالب مھم ج رسول الله
، هکو موضوع امامت از آن جھت . ام دادهه من رسالت خودم را انجام کتو گواه باش 

وجود  یار شفاف و روشنیل و شواھد بسیدال. ر نشدکمتذ را  آن، نبود »بالغًا للناس«
جاد محبت یا، یدرباره عل ج رمکو سفارش رسول ا تاکیده منظور از کنیر بر ایدا، دارد
ده یل از ابن بریاحمد در فضاچه  چنان. او بوده است رایت مردم بیو جلب حما یبا عل

من یبه  سیعل یما را به سرپرست ج رسول الله«: رده استکن نقل یپدرش چن و ازو ا
 : دیاز ما پرس، میت برگشتیماموراز انجام  یرد وقتکزام عا

 کیشا یمن از دست عل: دیگو یمده یبر »د؟یافتیرا چگونه  یصحت و رقابت عل«
ه بودم) کاھل م و ازردم (کمن سر را بلند . رده بودندکت یاکگران شیا دیشده بودم 

ه من دوست او کس کھر «: فرمود ر است و بعدیسرخ و متغ ج دم چھره رسول اللهید
: رده استکت ین روایز چنیده نیابن عباس از بر )١(»ز دوست اوستین یعل، ھستم

در برگشت نزد . ردمکمشاھده  یاز و ییھا ینابرابر، من رفتمیبه  سیھمراه با عل«
ر یمتغ اش چھرهه ک یدر حال ج رمکرسول ا. ردمک انتقاد یرفته از عل ج رسول الله

ستم؟ عرض ین تر یکنزد آناناز خود ، مومنان رایده من بیبر یا«: فرمود، شده بود
او است  یز موالین یعل، تم(دوست) او ھس یمن موالھرکه : فرمود. یآر: ردمک

                                           
تاب صحت ک) محقق ھر دو ۹۴۷ل رقم (ی) و احمد در فضا۷۷ن برقم (یرالمؤمنیخصائص ام -١

 . اند ردهکد ییث را تایحد
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تاب کمحققان ھر دو . )۷۹ص رقم (ئخصا، یئ) نسا۹۸۹ل الحمد برقم (ئ(الفضا
 . ح استیث صحیحد: ندیگو یم

جاد محبت و یا ج ه ھدف رسول اللهک دیآ یمات بطور شفاف و روشن بر ین روایاز ا
 . بوده است و بس یعل رایت بیجلب حما

از  یت و پاسدارراسه نصوص را بخاطر حک یآنان(: دیگو یم یجانیت ی(ج) آقا
ه رسول کرا  یکیت و تبریم تھنراسم، کنند می تاویلرامت بزرگان و سادات خود ک
ت جسته و کو عمر در آن شر رکو ابوب ج بود و ھمسران رسول اللهرده کبرگزار  جرمکا

ھر مرد و زن  یتو موال، طالب یفرزند اب ین بر تو ایآفر، نیآفر: گفتند یخطاب به عل
 ند؟!) نک یمه یچگونه توج، یمسلمان شد

چه یرا چگونه باز یثینصوص حد، احمق یجانین تیو نابود شود ا کھال: میگو یم
ور را در آنجا کمذ ثیه حدکسباب االستبصار) أمبحث (در . داده استدست خود قرار 

اصًال ، اند دهن بوگویا یکجزو تبر ج ه ھمسران رسول اللهکن مطلب را یآورده است ا
آنان را  ییشتر و دقت در دروغگویف بینجا به منظور تحریو در ا. )١(ر نشده استکمتذ

ث یدر حد جرکت ابوبیو تھن یکتبر، نین قرار داده است عالوه بر اگویا یکجزو تبر
ت ـ را آورده است و یادت ـ تھنین زید بن جدعان ایبن ز یتنھا عل. امده استیح نیصح

 یخ گواھیت و تاری(واقع: دیگو یمشرمانه  یب یجانیت یبعد آقا. است یفیضع یاو راو
ه نوشته و در برابر کدر برابر آنچه  آنان رایب یوا. ن دروغگو ھستندیه متاولکند دھ یم

 . نکند؟!) پروردگارا! اجابت سینو یمه کآنچه 

 انأويلع م� ( حدیث: دیگو یمرده کر کث چھارم را ذیتا حدراسن یدر ا، یجانیت یآقا

ه کد یگو یماست و به صراحت  یگریث دین حدیا )أو يلع ناأدي ع� إال ؤمن يلع وال ي

به  یسته دانسته تا از طرف ویاو را شا ج رمکه رسول اکاست  یسک یتنھا عل
ن در کیبرائت از مشر جریاند و ابالغ دارد و در یرا بگو ینیمطالب د، یاز و یندگینما

ر به کند و ابوبکافت تا برائت را اعالم یت یماموراو ، رکابوب یه بجاک یموسم حج وقت
: فرمودامبر ینازل شده است؟ پ یمکدرباره من ح، امبر خدایپ یا: ه افتاد و گفتیگر

. گر حق ابالغ مطالب را نداردید یسک یا علیر از خود یه غکرده ک امرخداوند مرا 

                                           
تاب موضوع ((نص بر کن یو به ھم. دینکت شدم مراجعه ی) آنگاه ھدا۲۲۳-۲۲۴به ص ( -١

 . دینکخالفت)) مراجعه 
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به  ج رمکه در آن رسول اکگر است ید یثیحد مؤید، ثین حدیا: دیگو یم یجانیت
رباره د آنانه کآنچه را  ینکان یامت من ب رایتو ب یعل ی(ا: گفته بود یبه عل یمناسبت

 . )١()دارندبعد از من آن اختالف 
 :  میگو یم

 ر محملش حملیبه غ را  آن یجانیت یور ثابت است و صحت دارد اما آقاکث مذیحد
 : رایز. نادرست از آن دارد یو قرائتکند  می

 یمختص عل »یاز من است و من از عل یعل«ه ک ج ن سخن رسول اللهی(الف) ا
و مسلم از  یبخار. ن گفته استیز چنین یر علیغ رایب ج رمکه رسول اکبل. ستین

 یک جریانون در یاشعر یوقت: فرمود ج رمکرسول ا«: هک اند ردهکنقل  سیابوموس
در  را  آن رنده داکآنچه ، دشونمبود طعام کنه دچار یا در مدی شود توشه شان تمامغزوه 
 مین خود تقسیه بیالسو یعل را  آنظرف بزرگ  یکو بعد در کنند  می جمع یا پارچه

 رایگر بید یدر مناسبت. )٢(ھستم آناناز من ھستند و من از  آنانپس ، کنند می
ه به جھاد رفته ک ج رسول الله: دیگو یمبرزه  یاب: ن فرموده استیز چنین سبیبیجل

؟ دیا ردهکگم  را  ناارانتیاز  یسکا شما یآ: دیاز اصحاب پرس، از جھاد برگشت یوقت. بود
 ج رار شد ـ بعد رسول اللهکبار ت سهن مطلب یچند نفر را نام بردند ا، یآر: گفتند آنان

ب یبیمن جل: فرمود ج رسول الله. ریخ: گر گم نشده است؟ گفتندید یسکا یآ: فرمود
ه او کو معلوم شد . دا شدیشته شدگان پکان ید ـ در مینکدا یاو را پ، ام ردهکرا گم 

نزد او آمد و در  ج رمکرسول ا. شته شده استکز یشته و بعد خودش نکھفت تن را 
شته ک، شتهکفار را که ھفت تن از کنیب بعد از ایبیجل«: ستاد و گفتینار جسدش اک

 . )٣(من است و من از او ھستم و ازا، من است و من از او ھستم و ازا، شده است

ن یز در ایگران نیه دکست بلین یژه علی) خاص و ومن عيل انأوعيل مني ن (ای ربناب
 . اند یکشر یبا عل ھا گفتهگونه 

ه از جانب کگر حق ندارد ید یسک یر از من و علی(غ ج ن سخن رسول اللهی(ب) ا
، ان اعراب در آن روزگاریه در مکن بود ی) بخاطر ا. گران برساندیرا به د یمن مطلب

                                           
 . )۲۴۴ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۴۷-۱۴۸ت ص (یثم اھتد -١
 . )۲۴۹۹) مسلم مع الشرح فضائل الصحابة (برقم ۲۴۵۴ة برقم (کتاب الشراک یح بخاریصح -٢
 . )۲۴۷۲( شجلیبیبتاب فضائل الصحابة ـ فضائل کمسلم مع الشرح  -٣
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بنا ، رهیا نقض صلح و غیصلح ، رامون جنگیپ یداد ھرگاه قرار، ن بودیعرف و رسم بر ا
شاوندان یاز خو یکیا توسط یفه یس و سردار طایتوسط رئ یستیبا، شوداعالم ، بود
 . )١(شد یمن صورت مورد قبول واقع نیر ایو در غ شد یمش اعالم یکنزد

ه رسول کاست  ین معنیدر واقع به ا سرکبعد از حضرت ابوب سی(ت) فرستادن عل
را یز. ندکر فرستاد تا اعالم برائت کادت ابوبیتحت ق مامور یک عنوانرا به  یعل ج الله
اعالم برائت  رایب مامور عنوانبه  یلذا اعزام عل. ادت حجاج را بر عھده داشتیر قکابوب
ر مستوجب کابوب یعنیس است که بر عیه قضکست بلیل بر استحقاق خالفت او نیدل

 . ر بودیچون او ام، تقدم در خالفت است

تو بعد از من ، یعل یا )ألمتي ما اختلفوا فيه بعدينت يا عيل تبني أ(ت ین روای(ث) ا
ل وجود یـ بدل ینک یمان یامت من ب رایحق است ب یاختالف لیساه در مکآنچه را 

. است کمترو: دیگو یمدرباره او  یبخار«. است یموضع و ساختگ، ضرار بن الصرد
م ینع الصرد و ابوضرار بن ، دروغگو وجود دارد دوتاوفه کدر : دیگو یمن یابن مع ییحی

 یتگو است ولراس: دیگو یمابو حاتم . ستیصرد قابل اعتبار ن: دیگو یم یینسا. یالجعف
 یقیث به طرین حدیا. )٢(ف استیضع: دیگو یم یدارقطن. ستیتش قابل استدالل نیروا

رده و کنقل  را  آندر الموضوعات  یابن جوز. ت شده استیبن عباس روا یگر از علید
بن عابس  یعل: ن گفتهیبن مع ییحی. ث صحت نداردین حدیا«درباره آن گفته است 

ب یب التھذیف است (تقریبن عابس ضع یعل: دیگو یمابن حجر . )٣(ستیقابل اعتبار ن
: دیگو یمابن حبان . »است فیضع«: ندیگو یم یواالزد یینسا، ی) جوزان۶۹۷(ص ۱ج
) ۱۳۴-۱۳۵ص ( ۳زان جی(الم »را دارد کخطا فاحش در حد شر، بن عابس یعل«

ھر  رایور بکان مذیب و ازر قابل استدالل است یور باطل و غکه مذکنیحاصل سخن ا
بر  یلیدل نیتر مکث مورد بحث یه حدکم روشن است یخردمند و صاحب عقل سل

 . رود یمبشمار ن یخالفت عل

رسول : دیگو یماستدالل نموده  »نذارالدار يوم اإل«ث یبه حد، یجانیت یان آقایدر پا

ن یو بعد از من جانش یوص، ) برادریاو (عل ھمانا: فرمود یعل یبا اشاره بسو ج رمکا

                                           
 . )۱۵۲ص ( ۱۰ج  یپورکمبار یشرح ترمذ یتحفه األحوذ -١
 . )۳۴۵۱) رقم (۳۲۷-۳۲۸ص ( ۲ج  یزان االعتدال ذھبیم -٢
 . ۱) ج۳۷۶-۳۷۷ص ( یالموضوعات ـ ابن جوز -٣
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ن یا: دیگو یم یجانیت. »دینک یروین او پیفرام و ازد ینکحرف او را گوش ، من است
 ج معجزات رسول الله و ازرده کنقل  را  آنمورخان در آغاز بعثت ، ث صحت داردیحد
را منحرف و وارونه جلوه  ھا تیواقعق و یه حقاکاست است یاما س. اند دهنمو یتلق

 . )١(ددھ یم
 :  میگو یم

 . ث به لحاظ متن و سند باطل استیحد
عبدالغفار بن القاسم ، ه در سلسله رجال آنکل آن است یبطالن به لحاظ سند به دل

 . و عبدالله بن عبدالقدوس وجود دارند
درباره او  یذھب. ستندیثش قابل اعتبار نیاست و احاد کقاسم متروعبدالغفار بن 

: دیگو یم ینیبن مد یعل، ستیو قابل اعتبار ن یرافض یانصارم یابو مر«: دیگو یم
 »ستیقابل اعتبار ن«: دیگو یمبن عباس  ییحی »عه استیسران ش و ازث یواضح حد«

(ھرگاه : دیگو یماحمد بن حنبل . »ف استین ضعیدگاه محدثیاز د«: دیگو یم یبخار
 ان خورده زمزمه با پاکمردم ت، کرد می انیث بیما حد رایم بیمر یده از ابیابو عب

: دیگو یمابن حبان درباره او  )٢(»میث او را قبول نداریحد«: ندگفت یمو کردند  می
و عالوه بر  »ردک یم ییبدگو سبن عفان عثمان و از شد یمحال  یب د وینوش یم شراب«
احمد . ستیز نیات او جایو استدالل به رواکرد  می ت و اخبار را وارونه نقلاجریان، نیا

 کمترو«: دیگو یم یینسا. )٣(اند ردهک کرا تر یت از وین روایبن مع ییحیبن حنبل و 
. عه استیدروغگو و ش، ثیالحد کمترو: دیگو یمر درباره او یثکابن  )٤(»ث استیالحد

 یف معرفیث او را ضعیر ائمه حدیسا. ددان یمث یاو را وضع حد ینیبن مد یعل
است  یوفه و رافضکاھل «: دیگو یم یباره عبدالله بن عبدالقدوس ذھب در. )٥(اند ردهک

: دیگو یم یابن عد، رده استکت یره روایاز اعمش و غ. رده استک یزندگ یو در ر
ر یث و غیخب، یرافض: دیگو یم ییحی. ت ھستندیل اھل بیاتش درباره فضایاغلب روا

ف یضع«: دیگو یم یدارقطن، »ستیثقه ن«: دیگو یمره یو غ یینسا، قابل اعتبار است

                                           
 . )۲۴۵-۲۴۶(ت شدم ص ی) و آنگاه ھدا۱۴۸-۱۴۹ت ص (یثم اھتد -١
 . )۶۴۰ص ( ۲ج یزان االعتدال ذھبیم -٢
 . )۶۴۰ص ( ۲) ج۱۴۳ابن حبان ص (، نیالمجروح -٣
 . )۲۱۰ص ( یین نساکیتاب الضعفاء و المتروک -٤
 . )۳۶۴ص ( ۳ر جیثکر ابن یتفس -٥
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 یاحمد بن عل. )١(است کیعبدالله بن عبدالقدوس آدم ناپا: دیگو یمابو معمر . »است
 یزیردم و چکمن او را رھا «: گفت، ردمک سوال یخ رازیش، جیزن و ازدرباره ا: دیگو یم

 . )٢(ستیت نیم و او مورد رضانک یمنقل ن یاز و
 : ر باطل استیل زیث مورد بحث از لحاظ متن به دالیحد

امل کت یروا. ناقص و ناتمام است، رده استکنقل  یجانیت یه آقاکرا  یتی(الف) روا

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿: هیآ یوقت: دیگو یم یعل: ن استیچن
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 ]٢١٤: [الشعراء﴾ ٢١٤ ۡ�

ه کرده ک امرخداوند مرا ، یعل یا«: رد و فرمودکمرا طلب  ج رمکرسول ا، نازل شد
ن یھرگاه چن، مردک یمر کمن ناراحت شدم و ف، نمکخود را انذار  یکشاوندان نزدیخو

، ردمکار یوت اختکلذا س، مشاھده شود آناناز  یا دهیناپسندن است عمل کمم، نمک
، ینکاگر به دستور پروردگارت عمل ن، محمد یا: گفتل نزد من آمد و یرایباالخره جب
 رایر بیاسه شک یکم ران گوسفند و ی شامل، غذا یپس شما مقدار، شد یاھمعذب خو
ت یمامورسخن گفته و  آنان راین تا من بکن و اوالد عبدالمطلب را دعوت کما درست 

 شانه تعدادکردم و اوالد عبدالمطلب را کن یچن«: دیگو یم یعل. خود را انجام بدھم
 یعموھا، آنانان یدر م، گرد ھم آوردم ج رسول الله رایب، ام چھل تن بودیدر آن ا

فرزندان  یوقت. ز بودندیعباس و ابولھب ن، حمزه، ابوطالب، یعنی ج رسول الله
اورم ـ یب آنان رایرد تا طعام را بک امرمرا ، گرد ھم آمدند ج عبدالمطلب نزد رسول الله

از  یا هکت، ج رمکرسول ا، سفره گذاشته شد یطعام رو یردم وقتکطعام را حاضر 
و ، اسه گذاشتکدر گوشه  را  آنرد و سپس کنصف  را  آنگوشت برداشت و با دندانھا 

ه به ظاھر آن غذا کو ھر چند . ر خوردندیتا س آنانھمه . دیر نام الله بخورکبا ذ: فرمود
 را  ناحاضر یعل یا«: فرمود ج رمکبعد رسول ا. کرد نمی تیفاکنفر  یکش از یب رایب

ر یه مقدار شکھر چند ، دندیر نوشیتا س آنانھمه ، ردمکم یر را تقدیاسه شک »شانبنو
رد تا سخن کقصد  ج رمکرسول ا یوقت. کرد نمی تیفاکنفر  یکش از یب رایبه ظاھر ب

ن شخص شما را جادو یا: گرفت و گفت یشیپ یابولھب در سخن گفتن از و: دیگو
روز بعد . راد سخن نشدیموفق به ا ج مردم ھمه متفرق شدند و رسول الله. رده استک

لھب) در سخن گفتن از من  ن مرد (ابویا ھمانا: ) گفتیبه من (عل ج رمکرسول ا

                                           
 . )۴۵۷ص ( ۲زان االعتدال جیم -١
 . )۲۷۹ص ( ۲ج یلیالضعفاء للعق -٢
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من گوش  سخنانه به کنیه گفت و مردم قبل از اکآنچه  یدیسبقت گرفت و تو شن
آنان را  نه تجمعین و زمکما غذا درست  رایره بو باروز دیمانند د، فرق شدندمت، نندک

بعد . دندیر خوردند و نوشیھمه تا س، ردمکار کن یھم«: دیگو یم ین ـ علکفراھم 
به خدا ، فرزندان عبدالمطلب یا«: راد سخن پرداخت و فرمودیبه ا ج رمکرسول ا
 رایه من بکه بھتر از آنچه کن عرب سراغ ندارم یرا در سرزم جوانیچ یمن ھ، سوگند

 رایا و آخرت را بیر و سعادت دنیمن خ، قوم خودش آورده باشد رایب، ام آوردهشما 
از شما  یسکچه ، نمکاو دعوت  یرده تا شما را بسوک امرخداوند مرا ، ام آوردهشما 
ان شما ین من در میو جانش یوص، برادر، ردهک یاریتا راسن یدارد تا مرا در ا یآمادگ
گردن مرا  ج رسول الله. ر و معاون تو باشمیمن حاضرم تا وز: دیگو یم یعل. باشد

 یاز و، ان شما استین من در میو جانش یوص، برادر، نیھما ا«: گرفته و بعد فرمود
شروع به خنده ، د ـ مردم بلند شدندینکاو عمل  یھا گفتهداشته و به  یحرف شنو

ه حرف فرزندت را کرده کم کمحمد تو را ح، یآر«: ابوطالب گفتندرده و خطاب به ک
ن به یس از حاضرکچ یھ: گر آمده استید یقیدر طر .»ینکاطاعت  یو و ازده یشن

امبر خدا ـ رسول یپ یمن حاضرم ا: بلند شد و گفت یعل، جواب نداد ج رسول الله
. ردکرار کبار دوم و سوم ھمان مطالبه را ت رایب ج ـ رسول الله »نیبنش«فرمود  جالله

رسول خدا ـ رسول  یا، من حاضرم«: بلند شد و گفت یجواب مثبت نداد ـ عل یسک
 . الخ ...)١(ین تو برادر من ھستیبنش«: فرمود ج الله

ار دروغ و وضاع بودن ه آثکث ین بخش از حدیردن اکرا به خاطر پنھان  یجانیمن ت
 : مدان یمذور عر میل زیسازد به دال ارکاو را آش

ام به چھل یعبدالمطلب در آن ا یه (تعداد بنکور آمده است کث مذی(الف) در حد
چه رسد تا ، ده بودیست تن نرسیبه ب آنانه تعداد کد دھ یم یخ گواھیتار. د)یرس یم تن

 یگر از بنید یسکحارث و ابولھب ، ابوطالب، عباس: را جز چھار تنیز«به چھل! 
ه کن چھار نفر ھستند یو تمام فرزندان عبدالمطلب از ا. نمانده بود یعبدالمطلب باق

فقط چھار تن زمان نبوت را  ج رسول الله یعموھا و از، باشند می بنو ھاشم ھمانا
و  یو ابولھب ـ اما عموھا، ابوطالب، حمزه، عباس: عبارت بودند از و آنان. اند افتهیدر

                                           
) ۲۰المراجعه (، ) و المراجعات۱۳۷-۱۴۳ص ( کیاطا یـ محمد مرع عةیلماذا اخترت مذھب الش -١

 . )۱۲۳ص (
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طالب و ، لیعق، یعل یھا نامابوطالب چھار تا پسر به : بودندن قرار یپسر عموھا از ا
پسر بالغ  یه حتکر و نابالغ بودند و در میعباس تمام فرزندانش صغ. جعفر داشت

دالله و فضل یعب، ش نبودند عبداللهیتا ب سهباز ھم ، ه بالغ بودندکم یریاگر بپذ. نداشت
فضل بود و عباس  آنان نیتر بزرگود و ا آمده بیبه دن سهن یبعد از ا، نام داشتند و قثم

حارث . بودند کار اندیبس شانحارث و ابولھب فرزندان. را از فضل گرفته بود اش هینک
. خر مسلمان شدنددر آ دوتاعه داشت و ھر یان و ربیبه نام ابوسف، فقط دو پسر

فرزند پسر داشت و  سهـ او  اند دهه مسلمان شکلھب بعد از فتح م فرزندان ابون یھمچن
 . )١(اند دهث مسلمان شیعتبه و مغ یعنی آناناز  دوتا

ث بر صحت و ثبوت آن اتفاق یحد یه تمام علماکگر ید یتیت با رواین روای(ب) ا
 کاند ردهکت یو مسلم در صحاح خود از ابن عباس روا یبخار. متعارض است، دارند

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿: هیآ یوقت«
َ
قَۡر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 ج رمکرسول ا. نازل شد ]٢١٤: [الشعراء﴾ ٢١٤ ۡ�

مردم . شیل قریقبا یو ا یعد یبن یا، فھر یبن یا، داد یمندا ، وه صفا رفتهک یباال
سب ک رایرا ب یسک، رون آمدن معذور بودندیه از بک یسانک یردند ـ حتکتجمع 

ش جمع یر قریسا و ست؟ ابولھبیچ جریانه کنند کتا معلوم ، اطالعات فرستادند
از دره بر شما حمله آور  یرکه لشکا اگر من خبر بدھم یآ«: فرمود ج رسول الله. شدند
ما ھمواره از ، رسول خدا یا، یبل: د؟ ھمه جواب دادندیریپذ یمن سخن مرا یا، است

، دیپس بدان«: فرمود ج ـ آنگاه رسول الله میا ردهکرا تجربه  ییتگوراسشما صداقت و 
به ، یشو کھال«: ابولھب گفت. مدھ یماخطار  کیار دردنایبه عذاب بسمن شما را 

ِ� لََهٖب َوتَبَّ  َ�بَّۡت ﴿: هین آیـ آنگاه ا یا ردهکنجا جمع ین خاطر ما را ایھم
َ
َمآ  ١يََدآ أ

ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُه َماُ�ُ 
َ
تُهُ ٱوَ  ٣َسَيۡصَ�ٰ نَاٗر� ذَاَت لََهٖب  ٢َوَما َكَسَب  ۥأ

َ
 ٤ ۡ�ََطبِ ٱَ�َّالََة  ۥۡمَر�

َسدِۢ  ِ�   . )٢(نازل شد ]٥-١: [المسد﴾ ٥ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن مَّ
ح ینص صر یمدع یفصل عل خالفت بال رایاغلب اوقات ب دوازده امامی(ت) روافض 

ت یاکن نصوص حیو ھمه ا اند دهایار زین باره بسیه نصوص در اکند یگو یم یھستند حت
 یمدعا یھا هیپاث ین حدیا یول. و تنھا مستحق خالفت است یوص یه علکاز آن دارند 

                                           
 . تصرف کی) با اند۳۰۴-۳۰۵ص ( ۷المنھاج ج -١

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ ر بابیتاب التفسی، کح بخاریصح -٢
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 . )۴۴۹۲رقم ( ]۲۱۴[الشعراء: ﴾ ٢١٤ ۡ�
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 یاری رایقومش را ب ج رمکرسول ا«: ث آمده استیدر حد. لرزاند یمآنان را  باطل
ن من یو جانش یوص، او برادر، ندک یاریس مرا کھر «: رد و فرمودکردن دعوت ک

را یز. اصًال ندارد یث اختصاص به علیدر حد، ینیت و جانشیوص، ن اخوتیا. است
. ردکاعراض  یبار از عل سه یحت. الخ ...ندک یاریمرا  »سکھر «: فرمود ج رسول الله

ن یا. گفت را  سخنانآن ، یعل رایآنگاه ب، دا نشدیپ یر از علیغ یمعاون و مساعد یوقت
در بدو استحقاق  یه علکت از آن دارد یاکب به صراحت تمام حین ترتیث با ایحد

 امره کافراد قومش ناچار شد  ینیبعد از عقب نش ج خالفت را نداشت و رسول الله
 از یه خالفت علکنیر بر ایان دایعیش یبا مدعا، نیا ایآ، بسپارد یخالفت را به عل

 .؟!دیآ یممطابقت دارد و با آن جور در، استمنصوص ھا  آسمان
ه کت و خالفت) را از آن او قرار داد یوصا، ن منصب (وزارتیا ج رمک(ث) رسول ا

مطرح است  سوالن ینون اکا. ندک یارین یشبرد اسالم و نطق به شھادتیرا در پ یو
ت و یوصا، ن او را مستحق وزارتیفرد و نطقش به شھادت یکا فقط اسالم آوردن یه آک

و رسول  اند دهه اسالم آورک یسانکه یلکپس ، ن استیاند؟! اگر چنگرد یمخالفت 
 یآنگاه عل، مستحق خالفت او ھستند. اند ردهکو نصرت  یاریرا در معامله اسالم  جالله
دارد  یازیچه امت، ردندک یاریرا  ج ه اسالم آوردند و رسول اللهک یسانکر یان سایاز م

ش از دو تن از اقوام رسول یا بیه دو کم یریشود؟ اگر بپذ ج فه رسول اللهیو خل یتا وص
فه یخل سهش از یدر وقت واحد ب ج ا رسول اللهیآ، جواب مثبت داده باشند ج الله

صورت گرفته است!!؟  یتن انتخابات سهاز آن  یکیدن یبرگز رایه بکنیا ایداشته است؟؟! 
ن یتر ودنک، ددھ یمنسبت  ج را به رسول الله ھا ییگون گونه پرت و پال یه اک یسکا یآ

 . ستیفرزندان آدم ن
و پاسخ  ینیبعد از عقب نش ج رمکه رسول اکن است یگر اشانت نین روای(ج) ا

 »ان شما استیفه من در میو خل یوص، برادر یعل«: فرمود یقومش درباره عل یمنف
 یجانیه تکآنطور ، »بعد از من است«، فه منیو خل یوص، برادر یه علکنفرمود 

، دینکت یاو تبع و ازد یداشته باش ییاز او حرف شنوا: ن فرمودیھمچن. دیگو یم
شده  امربه تو ، یآر«: ندگفت یمخطاب به ابوطالب ، دندیخند یم هک ین در حالیحاضر

بر  سوالاست و  یشگفت یبس ینون جاک!؟ ا»نکطاعت  یو و ازه از فرزندت بشنو ک
مقابله و  رایب یردند و حتکن یاریه او را ک یسانک رایب ج رمکرسول ا، ز استیانگ
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ان شما است یفه من در مین خلیا: دیگو یم یچگونه درباره عل، برخاستند یمحاربه با و
از خود رسول  آنانخود ، د؟! پروردگارایداشته باش یید و شنواینکاطاعت  یو و از
رد؟! اگر کنابالغ اطاعت خواھند  کودکا از یآ، ردندکمرسل اطاعت ن یو نب جالله
ان شما) ) یفه من (بعد از من) نه (در میـ (او برادر و خل یجانیت یه گفته آقاکم یریبپذ

اطاعت  ج در آن لحظات از رسول الله آنانا خود یه آکن است یا سوال، صحت دارد
در جمع  ج خطاب رسول الله یینند؟! گوکاطاعت  اش فهیخلاز  یتا بعد از و، ردندک

ان کمشر، یو منزه ھست کتو پا، فار! پروردگاراکبوده است نه در جمع سران  مسلمانان
ه ک یدر حال آنانه کن خاطر بود یبه ھم، برخوردارند تا روافض یشتریو فھم ب کاز در

و به ابوطالب . ندرفت یمرون یب، ندزد یمز یو خنده تمسخر آم، کردند می تمسخر
!!! ینکاطاعت  یو و از یه حرف فرزندت را بشنوکرده کم کمحمد تو را ح: ندگفت یم
ن یبه صحت ا، ل استیه به عقل و خردش احترام قاک یسک، لین دالیھمه اا بعد از یآ

 ند؟ کاعتماد  تواند میث یحد
را یز. ستین یه شگفتین مایا«: دیگو یم، ش ادامه دادهیھا ییگو اوهیبه  یجانیت یآقا
. شود می رارکوز تامرن عصر روشن و یدر ا، وستیبه وقوع پ یکه در آن زمان تارکآنچه 

تاب خود کور را در چاپ اول کث مذیحد، لیکن ھیاست جناب محمد حسن یا، یآر
به طبع  یھجر ۱۳۵۴ه در سال ک، ۱۰۴صد و چھار یکمحمد) در صفحه  ی(زندگ

ن قسمت یا، یبعد یھا چاپن در چاپ دوم و سوم و کآورده است ل مالاکده است یرس

حذف نموده  )بعديخليفيت من هذا ويص و(: دیفرما یم ج ه رسول اللهکث را یاز حد

 خليفتي)(ويص ولمات کز ین یر طبریجلد نوزدھم تفس ۱۲۱در صفحه  نیھمچن. است

ث را یحد یه طبرکنی!! غافل از ااند دادهر ییتغ (إن هذا أخي)به  را  آنرده کرا حذف 
ن چگونه یبب. رده استکنقل  یخ طبریدر جلد دوم تار ۳۱۹امل در صفحه کبصورت 

 یھا سخنو  ھا زبانند با خواھ یم(. کنند می و امور را وارونهزنند  یم فیدست به تحر
 یرساند (!!) در اثنا یم نند و خداوند نورش را به اتمامکخدا را خاموش  یخود روشن

دنبال چاپ ، مطلع شوم امرت یقصد داشتم از واقع، ه در صدد آن بر آمده بودمک یبحث
بعد از تحمل زحمت و مشقت  یگشتم و به لطف الھ یم )ج محمد یتاب (زندگک، اول
ه از که بود ین جنبه قضیمن ا رایت بیز اھمیو عمده و حا. افتمیبدان دست  ناوفرا

گاھیتحر گاھیردم و اکدا یپ یف آ خواھان بد، هکنیر بر این و اذعان من دایقیبه  ین آ
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: افزود، ق ثابته را دگرگون جلوه دھندیات و حقایتا واقع اند تالشو  یھمواره در سع
ند دان یمن یقین به ین و متحرفیه منحرفکن است یات بخاطر ایوارونه جلوه دادن واقع

 . )١(ھستند شاندشمنان رایب کن مستمسیق مستندترین حقایه اک
 : میگو یم

چگونه جھالت  یجانیت یه آقاکن مطلب عاجزم یا کمن از در، به خدا سوگند
ح ی) به مثابه صحج محمد یتاب (زندگکمگر . دگذار یمش یگسترده خود را به نما

ات آن بر آمده باشند؟ یف روایه اھل سنت در صدد تحرکح مسلم است یو صح یبخار
ست و نزد اھل ین یو داستان یا اسطورهتاب کش از ی) در واقع بج ات محمدیتاب (حک

تب که در بازار ک، است ییھا تابکر یور مانند ساکتاب مذک. ندارد یسنت ارزش آنچنان
دا یث مورد بحث صدھا سال قبل از پیحد. ال استکب و اشیو پر از عشود  می دهید

ل قرار گرفته یث مورد جرح و تعدیحد ی) از جانب علماج ات محمدیشدن مولف (ح
 یجانیت یآقا. نندکف یتحر را  آنتاب مخصوص کن یه در اکست ین یازیاصًال ن. است

ه نصوص کث بلیروافض نه تنھا حد. ددان یمف یاھل تحر، اھل سنت را مانند روافض
ات یتاب (حکگر مانند یتاب دکاگر صدھا  یجانیت یآقا. اند ردهکف یز تحرین را  قرآن

ن ھرگز به یا، ور آمده استکتب مذکث در ین حدیه اکند کاورد و ثابت ی) را بج محمد
لذا روشن . ث صحت دارد و ضعف آن بر طرف شده استین حدیه اکست ین ین معنیا

 یه برخکوجود ندارد ھر چند  یفیگونه تحر چی) ھج ات محمدیتاب (حکه در کاست 
، نیعالوه بر ا. ه خود مولف ھستندیز از ناحینھا  آن وشود  می دهیرات در آن دییتغ

 . ل استیاز ھر گونه دل یف خالیتحر یادعا
 یجانیه تکت را ھمان گونه ین روایاو ا، یآر: هکد عرض شود یبا یاما درباره طبران

در  یجانیت یه آقاکھر چند . رده استکف نیتحر را  آن یسکآورده است و ، دیگو یم
 جه به اثبات جھل اویھمواره نت، متاسفانه، ندکخود را ثابت  یز ھوشیصدد است تا ت

 یز ھوشیت تینھا، ه از پاسخ آنکم نک یممطرح  یجانیت رایرا ب سوال یکانجامد؟  یم
ات یشفک توبه یوقت: ن استیا سوال، شود می روشن، است مند بھرهاز آن  یجانیه تک

 را  آننندگان کف یث را آورده و تحریحد یه طبرانکنیبر ا یمبن یدیرس یبس بزرگ
ا گمان یآ، یا دهیدامل کگر بصورت تمام و ید ییدر جا را  آن وو ت اند ردهکف یتحر

                                           
 . )۲۴۶(ت شدم ص ی) و آنگاه ھدا۱۴۹ت ص (یثم اھتد -١
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و  خواند یم را  آنبخش از  یکفقط ، تاب استک یکف یه در صدد تحرک یسک ینک یم
 یسانکد تا دھ یمامل و روشن انجام کف را بصورت یو تحر خواند یمگر را نیبخش د

، »یآر«: ییگو یمسازند؟ البد تو در جواب  مالب را بر یند و نقص و عیایمثل تو ب
دن و یاز رسآنان را  لذا، ھمگان روشن سازد رایبآنان را  تید ماھخواھ یمخداوند 
مال نور کمتر از اتمام و اکرا خداوند به یز، دگذار یمگر در غفلت یردن بخش دکمطالعه 
ن ینون اکده نباشد! ایفار پسندک رایب امرن یه اکھر چند ، ستین یراض، خود یو روشن

ن الفاظ یث را با ھمیحد ین است خود طبرکمم یدان یمتو چه : مپرس یمرا از تو  سوال
نندگان از کف یه تحرک یدان یمتو چگونه ، یف نداریتحر رایب یلیآورده است؟ و تو دل

ه ک یتیا روای؟ آاند دهدر غفلت بو، امل در آنجا آمده استکث یه حدکگر یمطالعه بخش د
و  یردکر کذ را  آناز  کیوچکو بخش  یردکمورد بحث ما است و تو بدان استدالل 

در  یجانیت ید؟! پاسخ آقاشو یمف محسوب یتحر ینوع، یردکرھا  را  آنبخش عمده 
 .د!!ساز یمودن بودنش مشخص کاو را از  یز ھوشیو ت کیریز، ھا سوالن یبرابر ا

از اهل  یرویر بر وجود نصوص دال بر وجوب پیدا یجانیت یآقا یبر ادعا ینقد«
 »تیب

استدالل ، ه اھل سنتیعل، ت در تمام اموریبه وجوب اتباع اھل ب یجانیت یآقا
ن یه به موجب اکن باور است یو بر اکند  می رکذ تاراسن یث را در ایاحاد ینموده و برخ

 . ت واجب استیت از اھل بیتبع، اتیروا
 ی(ا: فرمود ج رمکرسول ا«: آورد یم ن رایث ثقلین خصوص حدیاو نخست در ا

راه ید ھرگز به بییجو که اگر بدان تمسکآنچه را  ام گذاشتهان شما یمردم! من م
گر رسول ید ییت من) در جایعترت و اھل ب یتاب الله و دومک یکید رفت ینخواھ

ل) نزد من یرایقاصد پروردگار (عز، یکنزد ی ندهیآن است در ک(مم: فرموده است جالله
ان شما یار مھم و با ارزش را میز بسیمن دو چ، د و من جواب مثبت به او بدھمیایب
اھل ، یدوم. است یت و روشنیھدا یحاو. تاب خداوند استکھا  آن نیاول، مگذار یم
شما را ، تمیدرباره اھل ب، منک یمه یتم شما را توصیدرباره اھل ب، ت من ھستندیب

، ه در صحاح اھل سنت و جماعت وارد شده استکث را ین حدیا یم) وقتنک یمه یتوص
 )١(نیه از ثقلکان ھستند یعیه تنھا شکم ینیب یم، قرار بدھم یبه دقت مورد بررس

                                           
 . تاب الله و عترت طاھره رسول اللهک -١
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 )حسبنا كتاب اهللا(: ه گفته بودکو اھل سنت و جماعت تنھا از قول عمر کنند  می یرویپ
خود عمر  یوقت. کردند می یرویتاب خدا پکاز ، تاویلبدون  آناناش ک. کنند می یرویپ

چه رسد ، دانست یمام را نکگر از احید یاریمم و بسیه تیآ، دیفھم ینم الله راک یمعن
 یقرآنا در نصوص یردند؟ کد یتقل یآمدند و بدون اجتھاد از و یه بعد از وک یسانکبه 

تركت فيكم كتاب اهللا «ث یله حدیبوس آناناست  یعیطب، ردندکخود  رایاجتھاد به 

و  یدر معن، شود تاییدث اگر صحت آن ین حدیا. راد خواھند گرفتیبر من ا »يسنتو
 یبه معن، دیان گردیب ه قبالً کن یث ثقلیرا عترت در حدیز. ح استیصح، مفھوم خود

ا یم دھند یرا به مردم تعل ج ت است تا نخست سنت رسول اللهیرجوع به اھل ب
و خداوند  اند کپااز دروغ گفتن  آنانرا یز. نندکمردم نقل  رایحه را بیث صحیاحاد
و اھداف  یه معانکنیا یًا به معنیو ثان. معصوم قرار داده استآنان را  ریه تطھیله آیبوس

چه . کند نمی فارکت یھدا رایتاب خداوند بکرا تنھا یز. داموزانیبه مردم بسنت را 
ت ین حال در نھایدر ع یولکنند  می تاب الله استداللکه از ک ییارند گروھھایبس

: ه فرمودکآمده است  ج رمکه از خود رسول اک ھمانطور. برند یمبه سر  یگمراھ

 قرآنند و ناوخ یم را  قرآنه ک یسانکارند یبس »يلعنه قرآنالو قرآنلل ئ�م من قار«
ن احتمال وجود یچندھا  هیت است و در اغلب آکتاب الله ساک. کند می لعنتآنان را 

مراجعت به ، ح آنیصح یمعان کدر رایب. م و متشابه استکمح یتاب الله حاوک. دارد

. است یضرور یر نبویطبق تفس »هل بيتأ«و به  قرآنر یطبق تعب »خني يف العلمراس«

 یفقط در مورد، کنند می مراجعت ج ت رسول اللهیعه در ھر معامله به اھل بیلذا ش
د!) در ھر دان یمخود را اھل سنت  یجانیت یو ما (آقا. کنند می اجتھاد، ه نص نباشدک
و ما از . ر سنتیا در اثبات و تفسی قرآنر یچه در تفس. مینک یمز به صحابه مراجعت یچ

 و از اند ردهکاستنباط  آنانه کچه آن و، اند دادهانجام  آنانه کچه آن واحوال صحابه 
گاه شده، در برابر نصوص آناناجتھادات  ن اجتھادھا در برابر نصوص از صدھا یم و ایا آ

، صورت گرفته است آنانه از کبعد از آنچه  آنان یل بسویلذا تما، اند شتریبز یمورد ن
د؟ ینک یمدام سنت عمل کشما به : میپرس یمخود  یما از علما یوقت. ستین نکمم

. ندارد ین ھماھنگیبا ا یخیت تاریواقع یول. ج به سنت رسول الله: ندیگو یم آنانالبد 
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 خلفایـ به سنت من و سنت  »عليها بانلواجذ اء الراشدين من بعدي عضولفااخل
ه ک ید ـ لذا سنتیریم بگکمح را  آند و با چنگ و دندان ینکن بعد از من عمل یراشد
 یحت، ن استیراشد خلفایھمان سنت ، کنند می تیدر اغلب اوقات از آن تبع آنان

ت یو صحابه روا خلفاه از کھمان است ، بر آن اعتقاد دارند آنانه ک ج سنت رسول الله
از نوشتن  ج ه رسول اللهکم یتب صحاح خود دارکن حال ما در یو در ع. شده است

ز در یر و عمر نکابوب نیھمچن. مخلوط نشود قرآنرد تا با کث از آن جھت منع یحد
ن یدر ا، بین ترتیبا ا، ردندک یریث جلوگیش از نوشتن حدیدوران خالفت خو

 . )١(نمانده است یگر باقید یو قوت یحجت) تركت فيكم سنتي(: ما کمستمس
 : میگو یم
اصًال  یسوم یو دو مصداق دارد و معن ین دو معنیث ثقلیت در حدیاھل ب -۱

اھل علم و اھل ، ه مصداق آنکن است یا، تیاول اھل ب یست ـ معنیمتصور ن
. باشند می، تاب و سنت ھستندکبه  که متمسکت یاز اھل ب و آنانیصالح 

ن أخذتم به لن تضلوا كتاب اهللا يها انلاس إ� قد تر�ت في�م ما إأيا «ث یحد

 . اشاره دارد ین معنیبه ھم »هل بييتأوعرت� 

 كشوي«ث یحد. است آنانرام و محافظت کاحترام و ا، تیمحبت اھل ب، دوم یمعن

وانلور  ىما كتاب اهللا فيه اهلدوهلأ تارك في�م اثلقل� �أوأن يأيت رسول ر� فأجيب 
. دوم اشاره دارد یبه معن »أذر�م اهللا يف أهل بييت، أهل بيت أذكر�م اهللا يف أهل بييتو

 ث مستفادین حدیر از ایل زیو اوالد او باشند به دال یه علکت یتنھا رجوع به اھل ب
 . شود نمی

ن مطلب یشاوندان ھستند و ایر خویھمسران و سا: تیمنظور از اھل ب ھمانا(الف) 
و اعتراف  ام رساندهه اثبات ر بکان فاطمه و ابوبیرا در مباحث مربوط به اختالف م

 یه جاک یبه نحو آنانتا از مصادر و منابع خود راسن یرا در ا دوازده امامیان یعیش
ه امام مسلم ک یثیحد، نیعالوه بر ا. ام ردهکنقل . نمانده باشد یباق یچ گونه ابھامیھ

، استتاب خود بدان اشاره نموده ک یدر پاورق یجانیت یرده است و آقاکنقل  را  آن

                                           
 . )۲۵۱-۲۵۴ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۵۱-۱۵۲ت ص (یثم اھتد -١
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و اوالدش  یحضرت عل یسوا، ت مورد نظر در آنیه اھل بکقت است ین حقین ایمب
 . ھستند

ان یواقع م »خم«به نام  یدر محل ج رمکرسول ا یروز ...«: دیگو یمد بن ارقم یز
من  ھمانامردم!  یراد خطبه پرداخت بعد از حمد و ثناء فرمود (اینه به ایه و مدکم

د و من او را ییایه قاصد پروردگار است نزد من بکل یراین است عزکمم، ھستم یانسان
تاب است ک، نینخست: مگذار یمان شما یار با ارزش را میز بسیمن دو چ، نمکاجابت 

درباره . دید و بدان چنگ زنیریم بگکتاب خدا را محک، ت استینور و برنامه ھدا یحاو
ت من یاھل ب یدوم: فرمودبعد . داد یمب یو ترغکرد  می قیتاب الله مردم را تشوک

. منک یمه یم و توصنک یمه یتوص، منک یمه یت خودم شما را توصیدرباره اھل ب. است
واج و ازا ھمسران یا ھستند؟ آکی ج ت رسول اللهید! اھل بیز یا: ن گفتیحص

ت او یاھل ب، ج ھمسران رسول الله: د گفتیستند؟ زیت او نیاھل ب، مطھرات او
. ستیروا ن آنان رایه صدقه بکھستند  یسانک ج رسول اللهت ین اھل بکھستند و ل

اوالد جعفر و ، لیاوالد عق، یاوالد عل: د گفتیھستند؟ ز یسانکچه  آنان: ن گفتیحص
ن یا. )١(یآر: د گفتیز. حرام است آنانھمه  رایصدقه ب: ن گفتیحص، اوالد عباس

 تاییدآنان را  احترام ازرام و کا، محافظت ھمانا یعنی »تیاھل ب«دوم  یت معنیروا
 . کند می

 یآنان یشاوندان است حتیب و خورقاشامل تمام ا »تیاھل ب«ه ک(ب) معلوم شد 
 کت تمسیه به اھل بکشده  امربه ما  یطرف و از. اند دهافر بودند و مسلمان نشکه ک

ه مخالف با ک یسانکشامل  یت است حتیشامل تمام اھل ب کم تمسکا حیآ. مییجو
لذا صد . ن باطل استیست و این نیباشند؟ قطعًا چن ج و سنت رسول الله تاب اللهک

تاب کبه  که متمسکم یت ھستیاز اھل ب یسانکت از یو تبع کتمس ماموردر صد ما 
اھل «اول  یه معنین توجیو ا. و صالحان امت ھستند علما و آنانالله و سنت باشند 

 . کند می تاییدرا  ج یت النبیاھل العلم من اھل ب یعنی »تیب
عتًا یه صالح ھستند؟ طبکت واجب است یتنھا به آن عده از اھل ب کا تمسی(ت) آ

ر یغ، یمانند عل، تیاز اھل ب یکیرا اختصاص دادن سنت به یز. د باشدین نبایچن
ه کباشد بل آناناز  یکیو سنت تنھا نزد  قرآنه علم کست ین نکرا ممیز. است یعقالن

                                           
 . )۲۴۰۸تاب فضائل الصحابة برقم (کمسلم مع الشرح  -١
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ردند و با کرا مشاھده  یبودند و نزول وح ج رسول اللهه در صحبت کر صحابه یسا
 . اند رفتهاد گی جحضرت  آن از آنانرا ھمه یز. ندیکر آشنا ھستند با او شریو تفس تاویل

سنت من و «: فرمود. ث استین احادیمتعارض با ا یث عتره از لحاظ معنی(ث) حد
 .)١(»دینگاه دار را  آند و با چنگ و دندان یریم بگکن را محیین مھدیراشد خلفایسنت 

 یعنی، ه بعد از من ھستندک یآنانپس به ، ان شما ھستمیم تا چه مدت مدان یممن ن«
ژه ین بویراشد خلفایبه سنت  کث تمسین دو حدیدر ا. »دینکر و عمر اقتدا کبه ابوب

ه ک دیآ یمن بر یق قرار گرفته است لذا چنیو تشو تاکیدر و عمر مورد کبه سنت ابوب
 . ستیث عترت مطلق نیحد

رامون یپ یقار یعل مالست؟ یث چیدر حد خلفایبه عترت و  کتمس ی(ج) معن
ه عالم کت ھستند یاز اھل ب یسانک: منظور از عترت: دیگو یمث عترت یشرح حد

گاه باشند ج رت رسول اللهینسبت به س، باشند رسول الله آشنا باشند و  یھا با روش، آ
، به عترت کتمس یمعن: دیگو یم کابن مل. ده باشندید یکمت او را از نزدکم و حکح

ت از یح تبعین در توضیجمال الد. است آنانره و روش یت از سیو تبع آنانمحبت با 
علما  یبعض. )٢(ن نباشدیره عترت مخالف با دیه سک یدر صورت: دیگو یمره عترت یس
ه عترت کنیبخاطر ا. ھستند یکشاوندان نزدیت و خویاھل ب، منظور از عترت: ندیگو یم

گران ین فرمود تا دییتب را  آن »تیاھل ب«له یبوس ج رمکرسول ا، دارد یادیز یمعان
شاوندان یھمسران و خو، فرزندان »عترت«لمه کاز  ج ه منظور رسول اللهکبدانند 

: ریتطھه یدر آ ج مانند قول خداوند درباره ھمسران رسول الله. )٣(او ھستند یکنزد

ِ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿  یمه به معنکح ]٣٤: [األحزاب﴾ ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ

بنابر  »الراشدين ءلفااخل ةعلي�م �سنيت وسن«ث یسنت است و منظور از سنت در حد

ملتزم به سنت رسول  خلفارا یز. است ج ھمان سنت رسول الله، یقار یعل مالقول 
بر سنت  آنانن است مه یبه خاطر ا خلفا یلذا نسبت دادن سنت بسو. بودند ج الله

و حوادث استنباط  جریانرا از  ج ا سنت رسول اللهیکردند  می عمل جرسول الله

                                           
 یح ترمذیصح: ) و نگا۳۶۶۳تاب مناقب رقم (ک ی) و ترمذ۲۶۷۶تاب العلم برقم (ک یسنن ترمذ -١

 . )۲۱۵۷-۲۸۹۶شماره (
 . )۵۳۱صفحه ( ۱وة جکمرقات شرح مش -٢
 . )۱۹۶(ص ۱ج ی) و تحفة األحوذ۵۳۰ص ( ۱۰ح جیمرقات المفات -٣
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 ةلي�م �سنيت وسنع«حديث : دیگو یمابن رجب  )١(ندردک یمنموده و بعد بدان عمل 

ه بعد از کاست راجع به آنچه  ییشگویو پ ینیشبیپ یدر واقع نوع »ء الراشدينلفااخل
و در اقوال و اعمال ، نیثرت اختالف در اصول و فروع دکاز ، دیآ یمد یان امت پدیم یو

ه در خصوص اختالف و کاظھارات ابن رجب در واقع مطابق است با آنچه . و اعتقادات
 ج رمکه رسول اکت آمده است یدر روا. ق امت از رسول الله نقل شده استافترا

اند  در آتشھا  این ھمه، شود می میفرقه و گروه تقس، اندی وامت من به ھفتاد : فرمود
به سنت رسول الله و سنت اصحاب  که متمسکھمان فرقه است  آن وفرقه  یکبجز 

ه ھنگام اختالف و دو کشده  امر، ث مورد بحثین حدیو در ا. باشد ج رسول الله
و سنت به . شود کن تمسیراشد خلفایبه سنت رسول الله و سنت  یبعد از و یدستگ

ه در ک کن تمسیلذا ا. موده باشندیپ را  آنان ینیشیه پکاست  یا قهیطرراه و  یمعن
است  یاعمال و اقوال، شامل تمام اعتقادات، ث مورد بحث بدان اشاره شده استیحد

معتقدات ، ن اعمالیو ا. اند ردهک یمن بر آن عمل یراشد خلفایو  ج ه خود رسول اللهک
ن یو سلف صالح مجموع ا. )٢(ندیآ یمامل به حساب کو اقوال عنصر مھم و عمده سنت 

 گر اطالقید یزیواژه سنت را به چ دانست یماقوال و اعتقادات را سنت ، اعمال
و اصحاب در واقع  خلفابه سنت  کم تمسکه حکروشن است  ینجا بخوبیاز ا. کرد نمی

 . یا قهیطر ج درباره سنت رسول الله آنانه کاست  یبه آن علم کدستور تمس
 تاکیدبر مراجعه به سنت  قرآنه کم ینیب یم، مینک یممراجعه  قرآنبه  ی(ب) وقت

ُ ٱَمنَّ  لََقدۡ ﴿: دیگو یمآل عمران  ۱۶۴ه یمثًال در آ. دارد إِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نُفِسِهۡم َ�ۡتلُوا

َ
�ن َ�نُواْ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡم َو�َُعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�  منت نھاد آن  مومنانخداوند بر  ھمانا« ]١٦٤: [آل عمران ﴾١٦٤ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
، ندکتالوت ھا  آن رایاتش را بیخت تا آیبر انگ شانخودان یاز م یامبریه پک یھنگام

در ، نیقبل از اھا  آن اگر چه، اموزدیمت بکتاب و حکھا  آن ند و بهکه کیرا تزھا  آن
رده کر کتاب را ذکخداوند : دیفرما یم/ یامام شافع. »بودند یارکواضح و آش یگمراھ

، متکح زه منظور اک ام دهیشنو افراد ثقه  قرآنعالمان  و از. است قرآنو منظور از آن 

                                           
 . )۳۶۷ص ( ۷ج یتحفة األحوذ -١
 . )۱۲۰م ابن رجب (صکجامع العلوم و الح -٢
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ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿: ن آمده استیسوره حشر چن ۷ه یو در آ. )١(است ج سنت رسول الله َوَما
ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ  را  آن، امبر به شما دستور دادیآنچه پ« ]٧: [الحشر﴾ نَتُهوا

بزرگ معاصر  یعلماه از یمحمد جواد مغن یآقا. »دییرد باز آک یآنچه شما را نھ و ازد یریبگ
م کاگر ح. دینکعمل  قرآنبه : دیفرما یمخداوند : دیگو یمه ین آیر ایعه در تفسیش

مراجعت  یآنگاه به سنت نبو، دیردکدا نیمورد نظرتان پ مسالهدرباره  را  قرآناز  یحیصر
شده است و  تاکیدردن به سنت کتاب الله درباره عمل که در کبا توجه به آنچه . )٢(دینک

بخاطر ، راشدین خلفایبه عترت و  کث گذشته بر تمسیاحاد تاکیده کت به آنچه یبا عنا
گاه به سنت رسول ید یش از ھر گروھیو ب اند داشتهعلم سنت را  آنانه کن بوده یا گر آ

تر�ت في�م «ث ین حدیاز ا ج رمکرسول اه منظور از کم یدان یمقطعًا ، اند دهبو ج الله

ه در ک ھمانطور. بوده است ج تاب الله و سنت رسول اللهک، »لن تضلوا بعدها، شيئ�

تاب ک یعنی »احلوض ردا ىلعي ولن يتفرقا حىت، اب اهللا وسنيتكت«: ث آمده استیادامه حد
 . )٣(ندشو یمنامت از ھم جدا یستند و تا قین یاز ھم جداشدن ج الله و سنت رسول الله

موافق و  یه به تمام معنکستند بلیگر نیدیکعترت و سنت متعارض و متناقض 
: ندیگو یمقت اعتراف دارند و ین حقیعه به ایان شیخود آقا. گر ھستندیدیکھماھنگ با 

ھرچه ، ستین نیه موافق با سنت باشد واجب است و چنک یت از عترت در مواردیتبع
 یآقا. ندیگو یمر صحابه خالف حق را یحق است و سا اند گفته(عترت)  آنانه کرا 

گاه را دارد یعه ھمان منزلت و جاینزد ش یافک (اصول »صول کافيأ«تاب کدر  ینیلک
 ÷از ابا عبدالله: ندیگو یموب بن حر یت اینزد اھل سنت دارد) به روا یه بخارک

ه موافق ک یثیشود و ھر حدتاب و سنت بر گردانده کد به یز بایھر چ«: فرمود، دمیشن
رسول : دیفرما یم، ت استیعبدالله روا یاز اب )٤(مزخرف است، تاب خداوند نباشدک
د اگر یآنچه از من به شما رس، مردم یا: راد خطبه فرمودیدر حال ا یدر من ج رمکا

 را  آنه من کد یبدان، نباشد قرآند و اگر موافق یگفته من بدان را  آن، باشد قرآنموافق 

                                           
 . ۱۸ص یوطین السیجالل الد، االعتصام بالسنة یمفتاح الجنة ف -١
 . )۷۳۱ن (صیر المبیالتفس -٢
ح یح قرار داده است نگا صحیسند آن را صح ی) آلبان۹۳تاب العلم (صک ۱م جلد کحا کرمستد -٣

 . )۲۹۳۷الجامع (
 )۵۵تاب فضل العلم باب األخذ بالسنة (صک ۱ـ ج یافکاصول  -٤
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 ÷ابو عبدالله: کند می ن نقلیاز اصحاب خود چن یر از بعضیابوعم. )١(ام نگفته
 )٢(»افر استکند او کمخالفت  ج تاب الله و سنت رسول اللهکس با کھر «: فرمود یم

شد و  سوال مساله کی بارهجعفر در یاز اب: کند می تیروا سجعفر یابان بن تغلب از اب
بر سر  کخا: ابو جعفر گفت. »ندیگو یمن نیچن فقھا«: ل گفتیسا. جواب داد را  آن وا

 یند و بسوک یا دوریه از دنکاست  یسکه یفق ھمانا؟ یا دهیدرا  یھیتو ھرگز فق، تو
 . )٣(دیجو کتمس ج ل باشد و به سنت رسول اللهیآخرت ما
 به نقل »رجال الکشي«تابش کرجال در  یعه در فن اسمایبزرگ ش یاز علما یکی

ه مخالف قول پروردگار و سنت کچه آن ود یاز خدا بترس«: دیگو یمعبدالله  یاز اب
: مییگو یم، میم و حرف بزنینکو ما ھرگاه صحبت . ردینپذ را  آنما باشد  جامبریپ

ونس ی) ۱۹۵(ص یشکن گفته است (رجال الیچن ج ا رسول اللهیعزوجل  یخدا
از  یاریبس، م شدندیاو تقد رضا به، الحسن شاگردان ابو یھا نوشته یوقت: دیگو یم

الخطاب  ابو«: ستند ـ و گفتیعبدالله ن یاب سخنانھا  این: رده و گفتکث را رد یاحاد
، ندکالخطاب را لعنت  الخطاب و اصحاب ابو خداوند ابو. بر ابو عبدالله دروغ گفته است

 اصحاب تبک) در !(!کنند  می نیوز چنامرزند و تا یآم یم خود سخنانث را با ین احادیا
 را  آن، باشد و به ما نسبت داده شود قرآنه خالف کآنچه : ن آمده استیو شاگردان چن

ا ی. مییگو یمو موافق سنت سخن  قرآنموافق . مییرا ما ھر وقت سخن بگویز. دیرینپذ
را در یز. گفته یفالن، گفته یفالن: مییگو یمو ن. مییگو یما از رسول او سخن یاز خدا و 

 . )٤(دشو یمن صورت سخن ما متعارض یا
 را  آنه روافض کتمام آنچه ، اصحابش سخنانه و لعبدال یاب یھا فرموده(با توجه به 

فاطمه  رایگر بید یو مصحف قرآنمانند وجود ، نددھ یمعبدالله و پدرش نسبت  به ابو
، تن ۷ا ی سهمرتد شدن تمام صحابه بجز ، است مسلمانانه در دست ک یقرآنبجز 
ه از زبان او کو ھر آنچه ، منصوص بودن امامت ائمه از جانب الله و رسول الله یادعا

ن یل بر این دلیو بھتر اند باطلدروغ و  اش ھمه، ا غلو استیفر کنقل شده و مستلزم 

                                           
 . )۵۶تاب فضل العلم (صک ۱ج یافکاصول  -١
 . ھمان ماخذ -٢
 . )۵۶(صتاب فضائل العلم ـ باب أخذ بالسنة ک ۱ج یافکاصول  -٣
 . رة بن سعدی) مغ۱۹۵-۱۹۶( یشکرجال ال -٤
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زد یآم یم فر و زندقه را در ھمکره یمغ«: ه خود ابوعبدالله فرموده استکن است یادعا ا
فر و زندقه را در کتا آن کند  می امرد و به شاگردان دھ یم به پدرش نسبت را  آن و
 تب اصحاب ابوکلذا ھر آنچه از غلو و زندقه در . نند و رواج دھندکان پخش یعیان شیم

 . )١(خته است)یآم آنانتب کد در یره بن سعیرا مغھا  آن ھمه. عبدالله وجود دارد
رسول  یواقع روانپی وه کنیار بر یدا، وجود دارد یدیو ترد کین شیا بعد از ایآ

تاب الله و سنت رسول کت از یه با تبعکاند  آنانرا یاند؟ ز ھمان اھل سنت جرمکا
 . کنند می تیتبع ج رم اسالمکدر واقع از رسول م، جالله

بنابر قول خود رسول ، نیث ثقلیعترت در حد یمعن«: دیگو یم یجانیت ی(آقا -۲
ت نخست شما را درباره یتا اھل ب. ت من استیمراجعت به اھل ب، ج رمکا

گاه   آنانرا یز. نندکحه را به شما منتقل یث صحیه احادکنیا اینند کسنت من آ
 .)ر معصوم اندیه تطھیم آکو به ح کاز دروغ پا

 : میگو یم
شاوندان یھمه خو »تیه (اھل بکم یردکه در مباحث گذشته ثابت ک ھمانطور(الف) 

از دروغ  ج شاوندان رسول اللهیان و خویکا ھمه نزدیآ. دریگ یمدر بر  را  نایکو نزد
ا یآ، ر ھستندیه تطھیز مشمول آین ج و منزه ھستند؟! ھمسران رسول الله کگفتن پا

 .ن ھستند؟!یھمسران رسول الله از جمله معصوم
 دوازده، تیه اھل بکن باورند یاو بر ا دوازده امامی شانکیو ھم  یجانیت ی(ب) آقا

، دوازده امامیان یعیش. طالب تا امام جعفر صادق یبن اب یاز اوالد عل یعنی. اند امام
در  یلیو فرقه اسماع. نددان یماظم را امام ھفتم ک یامام موس، بعد از امام جعفر صادق

 یموس یبجا آنان. اختالف نظر دارند دوازده امامیاظم با فرقه ک یمورد امامت موس
 »هیسانکی«به  یوسوم یگریفرقه د. نددان یمل بن جعفر را امام خود یاسماع، اظمک
 یه بن علیرده و به امامت محمد بن الحنفکاز بطن فاطمه را رھا  یه فرزندان امام علک

ه کن باور است یبر ا »هیراوند«به نام  »هیسانکی«بعد از  یگریگروه د. ده دارندیعق
 یھا فرقه، ھا فرقهن یو عالوه از ا. )٢(حضرت عباس و فرزندان او ھستند »تیاھل ب«

                                           
 . )۱۹۶ص ( یشکرجال ال -١
د الثالث یتاب عقاک) ۶۰(ص ین الفرق بغدادی) و الفرق ب۲۳-۳۳-۶۸ص ( یعه نوبختیفرق الش -٢

 . ۲ج یمنین البن محمد یو سبع
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 ھا فرقهو ھر . ت ھستندیانتساب به اھل ب یمدعھا  این ھمه، ز وجود داردین یگرید
 یا گمراه تلقیافر کگر را یت دانسته و فرقه دیاھل ب یرو خط مشیخود را محق و پ

. ددان یمحه یرو سنت صحیو پ خود را عامل، امامت است یه مدعکو ھر فرقه کند  می
 یجانیت یآقا یست؟ لذا ادعایتاب الله و سنت رسول الله چکگاه یجا، انین میپس در ا

، کند می تیت تبعیه از اھل بکرا یاھل حق ھستند ز آنانه کنیر بر ایش داشانکیو ھم 
ه ک یھر فرقه و گروھ. سر در گم است یادعا یکاست و  یپوچ و تو خال یادعا یک

ن یت شود و ایبه اھل ب که متمسکنیچاره ندارد جز ا، ن را داردین بردن دیقصد از ب
ن یو چنکند  می مهیب ین واقعیان دیمله حامجاست و او را از  یافکش رایب کتمس

وه و یه شک ھمانطور. ددان یمخود را پاسخگو ن، در برابر اعمال خود یا گروھیشخص 
خود قرار داده است تا به مقاصد  رایب یت را سپریاھل ب. ن فرقه ضاله استیمنش ا

 . زارندیب آنانت در واقع از یشومش برسد و اھل ب
است مشروط بر  ج تاب الله و سنت رسول اللهکاز  یرویپ ھمانا، و تنھا راه نجات

گاھان امور سنت  یه در جستجوکنیا ه ھمان عالمان از اصحاب و کسنت از عارفان و آ
و مفھوم  ین است در واقع معنیده شود ـ ااستفا، ھستند ج ت رسول اللهیاھل ب

 . ج تاب الله و سنت رسول اللهکح اعتصام به یصح
ت یگانه اھل ب دوازدهعه در تمام امور به ائمه یه شکاست  یمدع یجانیت یآقا -۳

ه در تمام امور به اصحاب کھستند  یسانکو اھل سنت کنند  می مراجعت
 . اثبات سنتا در ی قرآنر یچه در تفس. کنند می رجوع

الحق  یبھتر و اقرب ال یکدام ک، ان دو روشیا از میم آپرس یمنده حق یاز جو
 یزندگ ج رمکه با رسول اک یارانیو سنت مراجعه به اصحاب و  قرآنر یاست؟ در تفس

ر را مشافھه از رسول یو تفس تاویلعلم ، اند دهبو قرآنشاھد نزول  یکاز نزد، اند ردهک
 یشتریگران واردتر بوده و مھارت بیص سنت از دیو در تشخ اند آموخته ج الله

و امام جعفر  ین بن علیبن حس یعل: مانند یسانکه به کنیا ایبھتر است ، اند داشته
ا یآ. مراجعه شود، کنند می یرویپ آنانه در فروع مذھب از یان امامیعیه شکصادق 

شاھد اعمال و رفتار  یکنزد و ازگذرانده است  ج را با رسول الله اش یزندگه ک یسک
ده است؟! یز ندیرا ن یصحاب یک یه حتک یسکبرابر است با ، بوده است ج رسول الله

 بر و عمرکو فھم سنت از ابوب قرآنر یدر تفس یبن محمد الھاد یعل، ا امام دھمیآ
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است از اجتھاد  تر و بھتر یاول، اظمک یامام موس، امام ھفتماد ھا اجتیتر است؟؟؟! آنااد
او  ینینش دیتفقه و ب رایب ج رمکه رسول اکھمان ابن عباس ، بن عباس عبدالله

در فھم  دوازده اماماگر : من مطرح است رایب سوالن ینون اکرده است؟! اک یادعا
پس . تاب و سنت از صحابه عالمتر ھستند و در باب اجتھاد از صحابه مقدم ھستندک

ن بر ی؟ چناند ردهک یمچه  یو صحبت با و ج با رسول الله یصحابه در طول مدت زندگ
، اند خته موایرا ن یگریز دیچ ج از رسول الله، بیو تخر یارکبجز خراب آنانه ک دیآ یم

ه رسول یرده علکث موضوعه را وضع یردند و احادکر یخود تفس رایطبق آ را  قرآنلذا 
و در برابر  اند دادهنسبت  جامبریرا به پ ھا دروغن یردند و ھمه اک یدروغ پرداز ج الله

ب و یع، چه نقص، ردند!! شما را به خدا سوگندکو سنت اجتھاد  قرآنح ینصوص صر
 ج رمکه رسول اکنسبت داد؟! حال آن ج به رسول الله توان مین را یبدتر از ا یطعن

اظھار  آنانصحبت و مجالست  و ازده بود یارانش پسندیاصحاب و  عنوانبه آنان را 

 »حدكم من خياللأدين خليله فلينظر  الرجل عىل«: فرموده بود یرده بود حتک یخشنود
ار ید در اختیمواظب باش. کند می یرویانت دوست و ھمراھش پین و دیس از دکھر 

 . )١(دینکت یل دقت الزم را رعایدوست و خل
با آنان را  هکناچار از شر صحابه مجبور بود  ج رمکرسول ا«: خواھد گفت یجانیت یآقا

ن یا بنابر ھمیآ، یآر: میگو یم. راه دھدآنان را  ند و در محفل و مجلس خودکخود ھمراه 
 فارکبا  آنانله یده بود و بوسیر خود بر گزکسپاه و لش عنوانبه آنان را  ج ل رسول اللهیدل
ده ین و عقیمعلم د عنوانبه آنان را  و، دادرھبر و فرمانده فتوحات قرار آنان را ، دیجنگ یم

: و بنابر فرمان خداوند، ردکاعزام ، ندشد یمله صحابه فتح یه بوسک ییشورھاکدر 

ۡمرِ� ٱوََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿
َ
عت یب و ازند!؟ کمشورت  یکشرآنان را  مجبور شد تا ]١٥٩: [آل عمران ﴾ۡ�

ت خود را از یز رضایجه خداوند نیدر نته ک، ت خود را اعالم داردیرضا، تا سر حد جان آنان
ه کگفتگو به م راینده خود بینما عنوانبه  عثمان را ج رمکو رسول ا. اعالم فرمود آنان

ل یصحابه قا رایب ج ه رسول اللهک ییھا ن اقدامات و ھمه ارزشیا ھمه ایالخ آ ...فرستاد
و  یجانیت یه آقاک یردکمشاھده ، محترم خوانندهبود؟؟!  آنانبخاطر ترس و دفع شر ، بود

 .!ندنک یمده مطعون ین و عقین را از لحاظ دیم و رسول امین عظیانش چگونه دیعیش

                                           
 . دینک) مراجعه ۴۰۴۶ح ابو داود (ی) و به صح۲۳۷۸( ی) و ترمذ۴۸۳۳داود ( یسنن اب -١



 ٥٤٣    باب سیزدهم: مباحث متفرفه 

 : میگو یم
ه کرا آنچه یز. منک یماعراض نموده و بدان توجه ن یجانیت یھا سفسطهه یاز بق

 . است یافکگفته شده به لطف حضرت حق 
: فرمود ج رمکرسول ا«: دیگو یمرده کنه استدالل یث سفیاز حد یجانیت یبعد آقا

س از قوم نوح کھر . نوح است در قوم او یشتکمانند ، ان شمایت من در میمثال اھل ب
ه از سوار شدن باز ماند غرق کس کرد و ھر کنوح شد نجات حاصل  یشتکه سوار ک

 یاست در بن »حطه« دروازهمانند ، ان شمایت من در میمثال اھل ب: و فرمود. شد
 . )١(مورد مغفرت قرار گرفت، س از آن داخل شدکھر ، لیرایاس

 : میگو یم
جعفر  یحسن بن اب. ن وجود داردکیو مترو ضعفااز  یا مجموعهث ین حدیدر سند ا

رده کنقل  را  آن یه طبرانک یدر سلسله سند. ف استید ضعیبن ز یو عل کمترو
درباره  یالبانعالمه . )٢(ث استیالحد کو او مترو. عبدالله بن داھر وجود دارد، است

 مشكاة(اد است یبن یب سندش سست و یعنی »سناده واهإ«: دیگو یمث ین حدیا

 تاییدرا  یالبانقول  »ةصحابالل ئفضا«) و حمقق ٦١٨٣ث يمصابيح للتربيزي شامره حدـال
ن او یوجود دارد و محقق یرا در سند آن مفضل بن صالح النحاس االسدیز. رده استک

 مفضل سست و یعنی »مفضل واه«: دیگو یمدرباره او  یذھب. اند دادهف قرار یرا ضع

الخ) را به  ...نوح ةهل بيتي كمثل سفينأمثل ث دوم (یحد یجانیت یآقا. )٣(ه استیپا یب

مراجعه  »جممع الزوائد«تاب کبه  یوقت یول. ددھ یمنسبت  یثمیھ یمجمع الزوائد آقا

 ج رمکه رسول اکت است یروا سابوذراز «: ن آمده استیم در آن چننیب یمشود و 
دا ینجات پ، س سوار آن شدکھر . نه نوح استیمانند سف، ت منیمثال اھل ب: فرمود

در ادامه . )من قاتلنا آخر الزمان كمن قاتل الدجالو(غرق شد ، س باز ماندکرد و ھر ک
 یو در اسناد طبران یجعفر الجعفر یحسن بن اب، ه در اسناد بزارکث آمده است یحد

ت یروا بریاز عبدالله بن زب. ث ھستندیالحد کبن داھر وجود دارد و ھر دو مترو

                                           
 . )۲۶۷-۲۶۸ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۶۰ت ص (یثم اھتد -١
 . )۲۶۳۸-۱۲۳۸۸-۲۶۳۶-۲۶۳۷ث شماره (یاحاد، ریبکال یمعجم طبران -٢
 . )۱۴۰۲شماره ( ۲فضائل الصحابة ج -٣
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 سکھر . نوح است یشتکت من مانند یمثال اھل ب«: فرمود ج رمکه رسول اکاست 
بزار . رد غرق شدک کتر را  آنس کبه در برد و ھر  مسوار آن شد سالم ماند و جان سال

ف یضع یعنی »لني است«عه وجود دارد و او یلھرده و در سند آن ابن کت یروا را  آن
 ید خدریو ابوسع. کند نمی تیث دقت الزم را رعایاست و در صحت و سقم حد

نوح است  یشتکت من مانند یمثال اھل ب: ه فرمودکدم یشن ج رمکاز رسول ا: دیگو یم
ت یو مثال اھل ب. غرق شد، ردک کس ترکرد و ھر کدا یس سوار آن شد نجات پکھر 

س در آن داخل شود مغفرت کل است ھر یرایاس یدر بن »ةحط«من مانند باب 

. رده استکت یروا »معجم األوسطـالاملعجم الصغري و«در  یث را طبرانیحد. »دشو یم

 رایه بکھستند  یث گروھین حدیدر سلسله سند ا یعنی )١(!؟»مل أعرفهم ةوفيه مجاع«
ا ی »نهیسف«ث یه حدکدا است ین پیچنن مباحث یاز ھمه ا. ستندیمن شناخته شده ن

 . ر قابل استدالل استیباطل و غ »باب حطة«ث یحد

 »حيايت ىن حييأمن رسه «ث یحد یعنی، یث سومیاز حد یجانیت یآقا نیھمچن

او  یه زندگکس دوست دارد کھر «: فرمود ج رمکرسول ا«: دیگو یمرده کاستدالل 
ه پروردگار ک یشگیھم یھا باغو در ، من و موت او مانند موت من باشد یمانند زندگ
ند و به اھل ک یدوست یبعد از من با عل، ندک یزندگ، رده استکغرس  را  آنمن نھال 

و ھمان  اند دهده شیسرشت من آفر و ازاوالد من ھستند  آنانرا یز. ندکت من اقتدا یب
ان امت من یاز م یسانکبر حال  یوا، داده شده است آنانه من دارم به ک کیعلم و در

 وند مرا در حق اوالد من قطعیو پ یصله رحم آنان، شوند آنانلت یر فضکه منک

ت یگاه ھداآن و )١٦١(ثم اهتديت ص . ندکن آنانب یخداوند شفاعت مرا نص. کنند می
 . )۲۷۰-۲۷۱شدم ص (

 : میگو یم
. اند رواد مجھول یآن بجز ابن اب راویانسندش مبھم و . موضوع است، ثین حدیا

 یاز علما یکی یه حتکده نشده یو داند  رواد مجھول ین تر از ابن ابییپا راویانتمام 
د بن یزیه احمد بن محمد بن کن است یالبته نظر من ا. رده باشدک یادی آنانرجال از 

 یابن اب. الحناجر است یمعروف به ابن اب، یطرابلس یانصارھمان ابن مسلم ، میسل
                                           

 . ۱۶۸ص ۹ج یثمیمجمع الزوائد و منبع الفوائد للھ -١
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خ یو در تار »تگو استراسم و او یا ث نوشتهیحد یما از و«: دیگو یمحاتم در مورد او 
ه ک. ستندیآن شناخته شده ن راویانه یر شده است و بقکشرح حال او ذ، رکابن عسا

تر و  روشن سیلت علیفض، وضع نموده است را  نث ظاھر البطالین حدیاھا  آن از یکی
ان یعیه شکبر آن استدالل شود  یث موضوعیدن حیه به چنکن است یمشھورتر از ا
و کنند  می اهیس، ث مثل آنیتب خود را با صدھا حدکو اوراق کنند  می بدان تشبث

 یه احدکند پرداز یمبه بحث و مجادله  یتیقت و واقعیاثبات حق بارهله آن دریبوس
رامت کلت و یت عبارت است از فضیقت و واقعیحق آن وست یر آن نکوزه منامر
 . )١(سیعل

تاب خود ک یه و پاورقیدر حاش یجانیت یه آقاکو تعجب است  یشگفت یبس یجا
خ ابن یتار«م و ینع یاب »هیحل«، تاراسن یرده و در اکث اشاره ین حدیا، به ماخذ

ف یور را ضعکث مذین دو مورخ حدیه اکته کن نیبه ا یرده است ولکر کرا ذ »رکعسا
 و انصافن یه امانت دروغکن خاطر یاد به یرده است شاکاصًال اشاره ن، اند دادهقرار 

ث گفته است ین حدیم درباره ایابو نع. خود را موجه و مدلل جلوه دھد ییذاک
خ خود یدر تار را  آنر کابن عسا. ف بودن آن داردین واژه اشاره به ضعیا )٢(»بیغر«

ث ین حدیا »مجهولنيـفيه غري واحد من الهذا حديث منكر و«: آورده و درباره آن گفته
ه شناخته شده ک یاتیر شناخته شده) است و در سند آن چند تن از روایر (غکمن

 ؟!)٣(»وجود دارد، ستندین
، کند می ه ھمواره از آن استفادهکادامه اثبات جھالت خود  در یجانیت یآقا

ه بر کق یبحث و تحق اثناه در کنیبر ا یمناسب است اشاره داشته باشم مبن«: دیگو یم
د مواجه شدم و یو ترد کث با شین حدینخست درباره صحت ا، عھده گرفته بودم

ه با کبود  یسانکد نسبت به یاز تھد کیرا حایز. کرد می ینیار سنگیم بسرایث بیحد
 تاویلث قابل ین حدیه اکم ردک یمر کف یژه وقتیبو، ت سر مخالفت دارندیو اھل ب یعل

ه در ک یدگاه ابن حجر عسقالنیبود با د یکگرفت و نزد یام فزون یناراحت، ستیھم ن
ابن حجر در اصابه . نمکارائه داده است موافقت  را  آن، ورکث مذیر حدکاصابه بعد از ذ

                                           
 . ۲۹۸ص  ۲ث الموضوعة جیسلسلة األحاد -١
 . )۱۲۰ص ( ۱م جینع یأب، اءیة األولیحل -٢
 . ۱۲۰ص  ۱۲خ دمشق جیتار -٣
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 یعنی) ـ !(!)هو واهمحاريب وـال بن يعىل ىسناده حييإ يف: قلت(: دیگو یمث ین حدیدرباره ا
 یجانیت یف است ـ (آقایوجود دارد و او ضع یمحارب یعلیبن  ییحیدر سند آن 

ه ذھن مرا کاالت و شبھات را کاز اش ین قضاوت خود بعضیابن حجر با ا: د)یگو یم
 ییحیه کن بود یم و تصورم اردک یمر کز فیرا من نیز. زائل نمود، رده بودندکمشوش 

اما خداوند متعال . است یر معتبریث و فرد غین حدیواضح ا یمحارب یعلیبن 

گاه یاز حق یمرا به تمام معن خواست یم مناقشات عقائدية «تاب ک یروز. ندکقت حال آ

گاه  امرقت یور مرا از حقکتاب مذک. مردک یمرا مطالعه  »يف مقاالت إبراهيم اجلبهان آ
ثقه و معتبر است  یفرد یمحارب یعلیبن  ییحیه کور آمده بود کتاب مذکرا در یز. ردک

ردم و شخصًا در کت نیفاکن یبه ا یحت. اند ردهکنقل  یو مسلم از و یبخار، نیخیو ش
ه یبیغزوه حد عنوانتحت ، جلد سوم ۳۱در صفحه  یدم بخاریق بر آمدم ـ دیصدد تحق
جلد  ۱۱۹ه امام مسلم در صفحه ک ھمانطور، رده استکنقل  یث را از ویچند حد

ه در ک یریبا وجود سختگ یاما ذھب. رده استکنقل  یاز و »حدود« عنوانپنجم تحت 
را ثقه  یمحارب یعلیبن  ییحی، دارد راویانل یو جرح و تعدات یباب صحت و سقم روا

ن یخیو ش اند ردهک تاییدز ثقه بودن او را یل نیه ائمه جرح و تعدیبق، قرار داده است
ر و یتزو ی سهیدسن یا، ن ھمهیبا ا اند ردهکث نقل یحد یز از ویو مسلم) ن ی(بخار

نقل  یاست و اھل صحاح از وه ثقه ک یردن فردکق و مطعون یوارونه جلوه دادن حقا
 . )١(من مبھم است رایب سوالن یچرا؟! پاسخ ا، اند ردهک

 : میگو یم
 رایاو ب یرکت فیو سطح یت سادگیه نھاکل دارد یار تمایبس یجانیت یآقا

: عبارت است از آن وآورده است  را  آن وه اک یثیحد. ار شودکمحترم آش خوانندگان

اصًال  یمحارب یعلیبن  ییحیبنام  یورا  آندر سند  الخ) .. .من رسه أن حييي حيايت«
گر خلط ید یثیم و حدیه ما در صدد آن ھستک یثیان حدیم یجانیت یآقا. وجود ندارد

ن أحب أن م«. ن قرار استیگر از ایث دیو حد. عوض گرفته است را  آنو مبحث نموده 

يه فليتول دبيغرس قضباهنا  ألي وعدين ريب اخللد الت ةحييي حيايت يموت مويت ويسكن جن

ث ین حدیدر سند ا »ةيب طالب فإن لن خيرجكم من هدي وال يدخلكم يف ضاللأعيل بن 

                                           
 . )۲۷۱-۲۷۲ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۶۲ت ص (یثم اھتد -١
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 یه آقاک یا گستردهق یص و تحقیقوت تشخ یول. وجود دارد یاالسلم یعلیبن  ییحی
ث یان دو حدیه مکقرار داده است  یاو را در حالت، در صدد آن بر آمده است یجانیت

ق یرا تحق یگریث دیو حدکند  می تیث را روایحد یک. ستیل نیقا یازیفرق و امت
ن یالحس عبد یآقا، ت گر خودیاز ھدا یجانیت یه آقاک دیآ یمن بر ید!!؟ چننک یم

رامون بحث از یپ »مراجعاتـال«تاب خود به نام کاو در . رده استک یرویپ یموسو
ن یچن«: آورده و بعد گفته است یمحارب یعلی بارهابن حجر را در سخنان، ورکث مذیحد

به اتفاق ھمه  یمحارب یعلیبن  ییحیه کرا یاست ز آور  شگفتار یبس یاز عسقالن یزیچ
عجوالنه عمل  یموسو سخناندر نقل  یجانیت یآقا )١(»ن قابل اعتماد استیمحدث

ق یه او در صدد تحقکده است یرده است و نفھمکن کدر متاسفانه یرده است ولک

يف إسناده حييى بن «: ه فرموده استکابن حجر  سخناناما درباره . استگر ید یثیحد

 یوجود دارد و او راو یمحارب یعلیبن  ییحیدر سند آن  یعنی »هو واهيعىل املحاريب و
عوض . ه ابن حجر بدون قصد و عمد به خطا رفته استکد عرض شود یبا. است یفیضع

ه کنیل ایو دل »محاريبـال يى بن يعىلحي«: گفته است »سلميحييى بن يعىل األ«: دیه بگوکنیا
 تاییداو را ، یه خود او در شرح حال محاربکن است یا، ابن حجر اشتباه رفته است

: یعنی »ةمحاريب الكويف ثقـبن ال حييى بن يعىل«: دیگو یمدرباره او چه  چنان. رده استک
: دیگو یم یثقه و قابل اعتماد است و درباره االسلم یبن حارث محارب یعلیبن  ییحی

اھل ، یوفک یاسلم یعلیبن  ییحی یعنی »سلمي الكويف شيعي ضعيفحييى بن يعىل األ«

گفته  »اسلمي ضعيف است«: دیوه بگکنیا یلذا ابن حجر بجا )٢(ف استیع و ضعیتش

ه در کاما آنچه ، ارکب ین است عیبه ھر حال در مجموع ا. »حماريب ضعيف است«: است
و به کند  می ث استداللیحد یکاز  یجانیت یه آقاکن است یا، است آور شگفتواقع 

 ین گونه حماقت را بدست فراموشیا، خیتار ید!!! اپرداز یم یگریث دیق حدیتحق
 . نسپار
 

                                           
 . )۲۷(ص یالمراجعات موسو -١
 . )۳۱۹ص ( ۲ب البن حجر جیب التھذیتقر -٢
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 »ددان یم یسالم و درود را مختص عل یه بخارکنیر بر ایدا یجانیدگاه تیبر د ینقد«
ه کم و او را سوگند دادم ردک یمبا دوستم صحبت  یروز«: دیگو یم یجانیت یآقا

. ان من و دوستم صورت گرفتیر میز یگفتگو. من پاسخ دھد سوالصراحتا به 
س از شما کرا ھر یز. دیدان یمامبران یالله وجھه را مانند پ مرکو  سیشما عل: یجانیت

 . فرستد یم به او درود و سالم، اوردینام او را بر زبان ب
، ه از فرزندان او باشدکاز ائمه  یکیا نام ی ینمومنالریام مھر گاه ما نا، یآر: دوست
ه کست ین نین ھرگز ایا یم ـ اما معنیفرست یم بر او درود و سالم، میآور یم را بر زبان

ھستند و  ج ت و عترت رسول اللهیذر آنانالبته ، ریخ. میدان یمامبر یپآنان را  ما
ز است یما جا رایم ـ لذا بیدرود بفرست آنانرده تا بر ک امرتاب خود به ما کخداوند در 

 . مییبگو »السالمعلیھم الصالة و« آنانه در حق ک
ه ک یامبرانیرسول الله و پ رایدوست محترم ما درود و سالم را جز ب، ریخ: یجانیت

 . ستندیامبران نیو فرزندان او جزو پ یمسلمًا عل. میدان یمز نیجا، اند گذشته یقبل از و
 ؟ یدان یمعه یا او را شیآ، ستیچ ینظر تو درباره بخار: دوست

دگاه اھل ید و ازتاب اکاست از ائمه اھل سنت و  یامام بزرگوار یبخار: یجانیت
ن جواب دوست یبعد از ا: دیگو یم یجانیت. تاب الله استکتب بعد کن یتر حیسنت صح

 دنبال آن صفحه، در دستش بود یتاب بخارکه ک یخود رفت و در حالتابخانه کمن به 
ث مورد یحد. خوانمب را  آنتاب را به من داد تا من که مورد نظر او بود و بعد کگشت  یم

ن است کتاب ممکن یو اکند  می م نگاه من اشتباهردک یمر کف یردم ولکدا ینظر او را پ
تاب انداختم ـ کمجدد به صفحه و به جلد  ینگاھ. بودم شانینباشد ـ پر یح بخاریصح
تاب را از من گرفت و ک، منگر یمد یو ترد که من با شکدوست من متوجه شد  یوقت

حدثنا عيل بن احلسني عليهام «: ن بودیو در آن چن. رون آوردیم برایرا ب یگریصفحه د

ننده کدوست من جواب مرا قانع  »سبحان اهللا«: میه بگوکنینداشتم جز ا یجواب »السالم
م ردک یمر کار فیدم و بسیشاندی یمه ک یمن در حال. رون رفتینزد من ب و ازرد ک یتلق

چاپ و چاپخانه با دقت نگاه  بارهانداختم و در یم تاب و چاپخانه آنکرر به کـ نگاه م

. »بمرصأوالده من طبع ونرش رشكة احللبي و«: دم در پشت آن نوشته بودید. مردک یم
. نمک یجھت با دوستم مجادله و لج باز یچرا ب، پروردگارا: دیگو یم یجانیت یبعد آقا
ارائه ، تاب نزد ما اھل سنتک نیتر حیصحننده از کم و قانع کل و حجت محیمگر دل
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 . )١(ن اھل سنت استیائمه و محدث و ازه اکست بلیعه نیمطمئنًا ش یبخار، نداده است
 : میگو یم

امام . اختالف نظر دارند ج ر رسول اللهیغ رایدرباره درود و سالم باھل سنت  -۱
ممنوع  ج ر رسول اللهیغ رایه درود را بیمیو مجد بن ت یامام شافع، کمال
ابن عباس ، کنند می استدالل ج رمکت ابن عباس از رسول ایند و به روادان یم
ست یح نیصح ج ر رسول اللهیغ رایدرود ب: فرمود ج رمکرسول ا: دیگو یم
. رده شودکاستغفار  مسلمانانر یسا رایب یعنی، ج ر رسول اللهیغ رایه بکبل

 جر رسول اللهیغ رایدرود ب جوازبه  )٢(او روانپی وامام احمد بن حنبل و اغلب 
ت یدر آن روا. کنند می استدالل سیاز حضرت عل یتیروا و از اند دادهفتوا 

اهللا  صىل«: فرمود سخطاب به حضرت عمر سیه حضرت علکآمده است 

 یه از علماک ی) امام نوو۴۷۲-۴۷۴ص ( ۲۲ج، ی(مجموعه فتاو. »عليك
 یعنی، ت صحت داردیثرکدگاه جمھور و ایه دکن باور است یبر ا، است یشافع

و شعار اھل بدعت است و  یھیروه تنزکم ج ر رسول اللهیغ رایه درود بکنیا
به اتفاق تمام  انبیار یغ رایدرود با یت از انبیو به تبع. )٣(است جوازاصل بر 

حممد  آل حممد وعىل اللهم صل عىل«: دیبگو یسکه کنیمانند ا، ز استیمذاھب جا

ز وجود ینه نین زمیح در ایث صحیو احاد. »بتاعهأواجه وذريته وزأوصحابه أو
در خارج  یم و ھمواره علمایین بگویشده است تا چن امردارد و در تشھد به ما 

ه به دور از در نظر ک. گفت توان میب ین ترتیبد. )٤(اند گفتهن یچن زیاز نماز ن

ندارد البته اگر به  یگفتن مانع »فالن عليه السالم«، گرفتن شعار بخصوص

 »عيل عليه السالم«، ندیگو یمه روافض ک یژه گفته شود به نحویشعار و عنوان
ه اگر ک یمعن نیرا شعار روافض قرار گرفته است و به ایز، دارد یال شرعکاش

 . کند می یعه تلقیاو را ش خواننده، سدیبنو »÷عيل«، یا سندهینو

                                           
 . )۶۶-۶۷ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۴۲-۴۴ت ص (یثم اھتد -١
 . رهیغ .. . قادرخ عبدالیش، لیابن عقی، مانند قاض -٢
 . )۱۷۶(ص یاإلمام النوو، ارکاألذ -٣
 . )۶۲-۶۳عمر األشقر ص (، تاب والسنةک) و مسائل فقه ال۱۷۷مجموع الفتاوی (ص -٤
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ثبوت ، و فرزندانش را به درود اختصاص داده است یعل، یه امام بخارکنیا -۲
از درجه اعتبار ساقط  یچاپ حلب یت بخاریاز روا یجانیت یاستدالل آقا. ندارد
و چه . تشاراتش بوده استنا و یحلب یقبل از آقا یتاب بخارکرا یز. است

از  یلمات را در بعضکن یا یمرموز یھا دسته کنیر بر ایوجود دارد دا یلیدل
تاب ک یمتعدد یھا نسخهن مطلب از ی؟ و ااند دهفزوین یبخار یھا نسخه

 »سیعل« یو در برخ »÷یعل«ھا  هنسخ یچون در بعض. روشن است یبخوب
، یه شارح بخارکته است کن نیا، کند می تاکیدن مسئله را یچه اآن و. آمده است

ر شده است و کن مورد متذیاختالف اھل سنت را در ا/ عالمه ابن حجر

، آمده است »آل حممد عىلو«ه در آن کث ین حدیبا استناد به ا یا عده«: دیگو یم
ه کت و جمھور اھل سنت یثرکا یول. اند دانستهز یر رسول الله را جایدرود بر غ

، تبعًا درود گفته شده است »ج آل حممد« بر: ندیگو یم، اند دادهفتوا  جوازبر عدم 
 رایرا درود شعار مخصوص بیز. یاست نه اول یو مورد اختالف دوم، نه اصاله
لذا . ردک یکشر یبا و توان میرا ن یگریلذا د، قرار گرفته است ج رمکرسول ا

 یالکاش یه از لحاظ مفھوم و معنکست ھر چند یگفتن درست ن ÷رکابوب
 )أل (محمد نیھمچنندارد و  یفته گفتن مانعیقه و خلیصد یو عل جالبته ، ندارد

ش ین ستایه اکرا یز. ح استیصح یه از لحاظ معنکنیگفتن ممنوع است ولو ا
ه به ک یآنان. ستندین یکگران در آن شریژه خداوند است و دیشعار و عنوانبه 

، ثیا به استناد الفاظ حدی ]١٠٣: [التوبة﴾ َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ ﴿: قرآنلمات کاستناد 

 علیوصل عيل «، ا قول ھمسر حضرت جابری »وىفأيب أآل  اللهم صل عىل«: مانند

 ج ر رسول اللهیغ رایمستقًال و اصاله درود را ب »فقال اللهم صل عليهام، زوجي
از جانب خود رسول ھا  این را ھمهیز. صحت ندارد شاناستدالل، نددان یمز یجا

ل یه ماکس کحق خود را به ھر ، تواند میو صاحب حق  اند دهگفته ش ج الله
ن یار دخل و تصرف را ندارند و چنیاخت، گران بدون اجازه اویباشد بدھد و د

ن است یل منع ایاز دال یکی. ده استیبه ثبوت نرس ج از رسول الله یا اجازه
 روانپی واھل بدعت ان یدر مشعار  عنوانبه  ج ر رسول اللهیغ رایه درود بک

 آنانل یه مورد تجلک یسانکبه  آنان. رده استکدا یرواج پ ینفسان یھواھا
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حرام ، ن منعیه اکنیا بارهاما در. فرستند یم ره درودیت و غیھستند مانند اھل ب
 سهر ھر کبعد از ذ، ارکدر اذ یامام نوو، است یا خالف اولیروه است کم، است

 . داده است ح قراریصورت دوم را صح، صورت
ز یالعز ح از عمر بن عبدیبه سند صح قرآنام الکتاب احکل بن اسحاق در یاسماع

از مردم در برابر  یا عده: ز نوشت اما بعدیالعز عمر بن عبد: رده استکت ین روایچن
و  خلفاب بدعت شده بر کاز مردم مرت یا عده، ا را طالب شدندیعمل دن، عمل آخرت

ن نامه من یھرگاه ا، فرستند یم ج رسول الله رایه بکفرستند ھمانطور  یم درود امراء
ر یند و در حق سایامبران گویپ رایه درود را فقط بکن ک امر آنانبه ، دیبدست تو رس

ح از یسپس با سند صح. نار بگذارندکگر را ید یھا روشنند و کر یخ یدعا مسلمانان
ست البته در حق یح نیامبران صحیر پیغ رایدرود ب«: رده استکنقل  بابن عباس

در سال دوم : دیگو یم سحضرت ابوذر ». مغفرت شود یمرد و زن دعا مسلمانانر یسا
در شب : اند گفته ھا یبعض. ندیدرود بگو ج شد تا به رسول الله امربه مردم  یھجر

ه ک ھمانطور. )١(»درود بفرستند ج افتند تا به رسول اللهیت یمامورمعراج مردم 
خود  ین بجایا، رده استکمطلقًا استناد ن یابن حجر به امام بخارشود  می مشاھده

رده کر نکو فرزندانش ذ یعل رایدرود را ب یه بخارکنیبر ا یاست مبن یمکل محیدل
 . اند ردهکاضافه  را  آنن یه متاخرکاست بل

  »اند آموختهه ائمه اربعه علم را از جعفر صادق کنیر بر ایعه دایدگاه شیبر د ینقد«
 آناناز  یکی«: دیگو یم، کند می مباحثه جواننو یه با تعدادک یدر حال یجانیت یآقا

 کیرو مذھب مالیپ: ھستند؟ گفتم یرو چه مذھبیمردم تونس پ: ردک سوالاز من 
ردم و بدان کن توجه نیمن به ا یول، خندند یم آناناز  یه بعضکو متوجه شدم . ھستند

ن اسم یا، ریخ: ؟ گفتمیدان یمرا ن یتو مذھب جعفر: گفت آناناز  یکی. ت ندادمیاھم
ه به کچه آن و، میرا سراغ ندار یگریمذھب د، گانهر از مذاھب چھاریست؟ ما غید چیجد

: گفتکرد  می ه تبسمک یاو در حال. ندارد یبا اسالم ارتباط، است چھارگانهجز مذاھب 
فه یه امام ابوحنک یدان یممگر نتو ، ن اسالم استیع یمذھب جعفر، مخواھ یمعذر «

 ـ اگر آن دو سال در خدمت امام جعفر )لوال السنتان هللك النعامن«: دیگو یمن یچن

                                           
 . )۳۹۴-۳۹۵ص ( ۸الفتح ج -١
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را او یبدھم ز یستم جوابناوت شدم و نتکـ من سا شد یم کنعمان ھال، بودم ینم
البته من . ده بودمیه ھنوز من در مورد آن نشنکم نام برد رایرا ب یدیمذھب جد

امام جعفر صادق استاد  یعنی، آنانه امام کم گفت یمخوشحال بودم و خدا را سپاس 
مذاھب اربعه از «: او گفت. یھستم نه حنف کیمن مال: نبوده است و گفتم کامام مال

و امام  کامام مال و ازو ا یمثًال احمد بن حنبل از امام شافع. اند ردهکگر استفاده یدیک
ب ین ترتیبد. فه از امام جعفر صادق علم آموخته استیفه و ابو حنیاز امام ابوحن کمال

 یسکن یامام جعفر نخست. شاگردان امام جعفر صادق ھستند )ةربعأئمه أ( آنانھمه 

را افتتاح  یدانشگاه اسالم ج حضرت رسول الله، ه در مسجد جد بزرگوارشکاست 
 . )١(اند رفتهسند فراغت گ یه از ویش از چھار ھزار محدث و فقیرده است و بک

 : میگو یم
، علم آموخته است یو و ازفه شاگرد جعفر صادق بوده یه امام ابوحنکن سخن یا 

 یدیدر دروغ بودن ترد، دارد ییفه آشنایامام ابوحن یه با زندگکس کھر . دروغ است
ن یتر بر جسته. د علم را فرا گرفته استه دوران خویاو تنھا از سه عالم بلند پا. ندارد
د یل بن حماد از اساتیاسماع. است یوفکمان یابوسل، ل بن حمادیاسماع، آنان

م یابراھ، م بن محمد المنتشریاز ابراھ، عالوه بر او، فه بوده استیمخصوص امام ابوحن
و سالم بن عبدالله بن عمر  یعه مدنیرب، یحارث ھمدان، یانیوب سختیا، ید نخعیبن ز

، یان ثورید بن مسروق بن سفیسع نیھمچنرده است و کز استفاده یبن الخطاب ن
 . )٢(ندیآ یمفه به حساب یوخ امام ابوحنیز از شیب نیلکو عاصم بن  یمان الھاللیسل

 یمعن، است خواندهفه نزد امام جعفر صادق درس یه امام ابو حنکنیو به فرض ا -۲
ه از امام جعفر استفاده کاست  یسانکاز جمله  یکیه او کن است ین فقط ایا
شده  یفه جعفریه امام ابوحنکست ین ین معنین ھرگز به ایرده است و اک

، ده استیه به ثبوت رسکنه آنچه ر شدم ورکن احتمال را متذیرضًا امن ف. است
(محمد باقر) بر  یعنی، فه در دوران پدر جعفر صادقیه امام ابوحنکن است یا

ه مذاھب اربعه ک یجانیت ین سخن آقایا. داد یممسند افتاء مستقر بود و فتوا 
امام احمد . ن استیکان لم کفاقد اعتبار و ، کنند می تیتبع یاز مذاھب جعفر

                                           
 . )۷۳-۷۴ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۴۸ت ص (یثم اھتد -١
 . )۵۷-۶۰ص ( یغاوج یإمام األئمة الفقھاء نوشته وھب، فه النعمانیابوحن -٢
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داشته  ینیمجالست و ھم نش یه با وکاست بل خواندهدرس ن یاز امام شافع
ث ینه حد ۹است و در آن فقط  خوانده کموطا را از امام مال یامام شافع. است

فه یرا از شاگردان امام ابوحن کس امام مالکچ یجعفر نقل شده است! ھاز امام 
 . اند ردهک یفه معرفیامام ابوحن ناقره او را از اکنشمرده است بل

ت از آن یاکه حک اند ردهکرا نقل  یاتیتاب خود رواکن یان در معتبرتریعیخود ش -۳
روز شاگرد امام محمد باقر نبوده  یکبه مدت  یفه حتیه امام ابو حنکدارند 
عه یتب معتبر شکفه در یه امام ابو حنکبل، چه رسد به امام جعفر صادق، است

، ینیلک یآقا. شده است یه معرفماز دشمنان ائ، شاگرد جعفر صادق یبجا

نزد  یان به مثابه بخاریعیه نزد شک »صول كايفأ«تابش کعه در یامام بزرگ ش
امام جعفر در «: دیگو یمر یسد: کند می ن نقلیچنر یاز سد، اھل سنت است

مردم ، ریسد یا: گفت، عبه بودک یش بسویو رو، ه دست مرا گرفته بودک یحال
ت خود را به یو وال ندیآ یمنند بعد نزد ما کطواف  ھا سنگن یشدند تا به ا مامور

ارٞ لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن  �ّ�ِ ﴿: از گفته الله، عبارت است و آنشوند  می رکما متذ لََغفَّ
: ردکنه خود اشاره یس یو بعد به سو ]٨٢: [طه﴾ ٨٢ ۡهتََدىٰ ٱوََعِمَل َ�ٰلِٗحا ُ�مَّ 

ن یه مانع از دکتا مانع بزرگ م دوخواھ یم، ریسد یا: بعد گفت، ت مایوال یبسو
ه ک یان ثوریفه و سفیامام ابوحن ینم بعد بسوک یتو معرف رایب، خدا ھستند

روشن و بدون  یتابکبدون  آنان: رد و گفتکدر مسجد حلقه زده بودند نگاه 
 یھا آدم آنان ھمانا. دارند یم خدا باز نیمردم را از د، ت از جانب خدایداھ

را  یسکنند و مردم بگردند یبنش شانیھا خانهدر  آناناگر . ھستند ییناروا
گاه  ج رسول الله و ازن خدا یاز دآنان را  هکابند ی ینم ه نزد ما کنیند تا اکآ

گاه  و از یو تعال کتبار یاز خداآنان را  و ما، ندیایب  . )١(مینکرسول او آ
ن سخن از یقطعًا ا. دین بگویه چنکم یدان یمن یجعفر را برتر از ا ی(ما امام اب

 د است) یره بن سعیمغ یھا سهیدس
ه نزد امام جعفر صادق یش از چھار ھزار محدث و فقیه بکن سخن یا، یآر -۴

آنکه  حال، چرا معقول نباشد، رسد یمار معقول به نظر یبس، اند دهخواندرس 
از امام ابو جعفر ، ان اطرافیعیاز ش یگروھ: کنند می تیھا روا دوازده امامی

                                           
 . )۳۲۳تاب الحجة ص (ک ۱ج یافکاصول ال -١
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ھزار  یجلسه س یکدر ھمان . اجازه داده شد آنانبه ، اجازه ورود خواستند
ھا  آن ه در آن روزگار ده ساله بود به ھمهکو ابوجعفر . ده شدیپرس یاز و سوال

 دارد؟!  یچه ارزشھا  این علم ائمه اربعه در برابر علم )١(پاسخ داد!!!؟

بوده  یعه رسالت از آن علیاز ش یه نزد گروهکنیر بر ایعه دایدگاه شیبر د ینقد«
 »است یت علیالوه یمدع آناناز  یه گروهکنیبر ا ینه محمد و مبن. است
، کند می رارکعه تیرا در حق شھا  آن ه اھل سنتک یاتھامات بارهدر یجانیت یآقا

 یھود و نصاریاز ، دگاه مایعه از دیش: گفتم: دیگو یمد و دھ یمح یتوض ییخو یآقا رایب
تند و به رسالت پرس یمخدا را  ھا یھودیرا یز. دارد یشتریز بدتر و با اسالم فاصله بین

را  یعل آنانه کشود  می دهیان شنیعیدرباره شآنکه  حال، دارند ایمان، ÷یموس
ه عبادت کھر چند ، آناناز  یو گروھکنند  می سیح و تقدیو او را تسبکنند  می عبادت

 یجانیت یند آقادھ یمقرار  ج را به مثابه رسول الله یعل یند ولدان یمرا از آن خدا 
انت یه او چگونه در امانت خکشرح دادم  ییخو یآقا رایل را بیرایجب جریان: دیگو یم
سپرده  ج به محمد را  آن، بسپارد یه به علکنیا یرسالت را بجا یعنی، رده استک

: من انداخت و گفت یبه سو یبعد نگاھ، ن انداختییپا کیسر را اند ییخو یآقا. است

 »الطيبني والطاهرينله آ علیواهللا عليه  ل اهللا صىلحممداً رسو نأوال إله إال اهللا «ما به 
ه ک یانیر آقایم و به سایدان یماز بندگان خدا  یا بندهرا فقط  یو عل. میدھ یم یگواھ

ن آدمان یا: گفت، کرد می من اشاره یه بسوک یرد و در حالکنگاه ، در جلسه بودند
در آنان را  ن چقدریغات دروغیو تبل ھا ینکپراعه یشا، دینیش و ساده لوح را ببیاند دهسا

ن ھم یاز ا تر نیسنگگران تھمت یمن از د، ستین آور شگفتن یو ا، مغالطه انداخته است

 . )٢(»إال باهللا العيل العظيم ةفال حول وال قو. ام دهیشن
 :  میگو یم

 یکن یا. ددان یمرا خدا  یه علکوجود دارد  یا فرقه، عهیش یھا فرقهان یدر م، یآر
. ر آن باشدکمن تواند میگر نید یسک، دروغگوا یت مسلمه است بجز فرد جاھل یواقع

ن فرقه یا. شھرت دارد یھودیعبدالله بن سبا  روانپی یعنی »هیئاسب«ن فرقه به فرقه یا
طالب آمد و  یبن اب ین فرقه نزد علیا روانپیاز  یگروھ. اعتقاد دارد یبه خدا بودن عل

                                           
 . )۴۱۵جعفر ص ( یتاب الحجة باب مولد أبک ۱ج یافکاصول  -١
 . )۷۷-۷۶ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۴۹-۵۰ت ص (یثم اھتد -٢
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تو : گفتند آنانست؟ کیمن ھو؟ او : طالب گفت یبن اب ی؟ علیتو ھمان ھست«: گفت
دستور داد تا . طالب فوق العاده رنج آور بود یبن اب یعل راین سخن بیا. یالله ھست

ن یر اکند منتوان میز نین دوازده امامیان یعیش. )١(در آتش سوزانده شوند آنان ی ھمه
 یاز اب، باشد می ار قابل اعتماد و ثقهیان فرد بسیعیه نزد شک یشک یآقا. بشوند
 ینمومنالرینبوت بود و ام یعبدالله بن سبا مدع: دیگو یم، کند می تیروا ÷جعفر

او را ، منتقل شد ینمومنالریده او به امین عقیا. دانست یمطالب را خدا  یبن اب یعل
و به من  یتو ھمان ھست، یآر: رد و گفتکابن سبا اعتراف ، ردک سوال یو و ازد یطلب

 گمان یب، بر تو یوا: به او گفت ینمومنالریام. ھستمامبر یه تو خدا و من پکالقاء شده 
ه کنیا و ازا، نک توبهز یفر آمک سخنانن یا و ازبرگرد ، رده استکطان تو را مسخره یش

ند ک توبهخواست تا  یو و ازرد کروز او را حبس  سه ینمومنالریام، ردکار کان، ندک توبه
طان نزد او آمد یش: و فرمود انداخته شودآنگاه دستور داد تا در آتش ، ردکن توبهاو  یول

 یا فرقهو . )٢(ردکب خود گرفتار یب او را در دام فرین ترتیو بدکرد  می را القاء و او
ن یقرار بر ا. رده استکانت یل در امانت خییه جبرکن باور است یان بر ایعیگر از شید

رفت و رسالت  ج محمدنزد ، ردهکراه را گم ، بسپارد یه او رسالت را به علکبوده است 

 . )٣(نام دارد»غرابيه«ن فرقه یا. را به او سپرد

 یادیراجع به گروه ز »ةفرق الشيع«تابش که در یفرقه امام، امام، ینوبخت یآقا -۲
 یان آورده است و حتیسخن به م، ت بودندیو اھل ب یت علیالوھ یه مدعک

ـ  ةاخلزمدينيو ةاحلارثي، ةالعباسي، ةالكيساني، مانند، را نامبرده استھا  آن از یبعض
ه کئمالرسل و ، انبیا، ائمه الله: ندگفت یمدر اعتقادات و قول داشتند و  نھا غلویا

شروع شده است ـ و  »ةخرمديني« یعنی، رین اعتقادات از فرقه اخیا، ھستند
 یآقا نیھمچن. )٤(تناسخ در ارواح بوده است«ده ین فرقه آغاز گر عقیھم

: دیگو یم، ان آوردهیصحبت به م »ةاملنصوري«ش از فرقه سخناندر ادامه  ینوبخت

                                           
ن الفرق ابن طاھر ص ی) والفرق ب۴۶-۴۷ص ( ۵الملل واألھواء والنحل البن حزم ج یالفصل ف -١

)۳۱۳(.  
 . ) شرح حال عبدالله بن سبا۹۹ص ( یشکرجال ال -٢
 . )۴۲ص ( ۵) الفصل ابن حزم ج۲۴۵ن الفرق ص (ی) الفرق ب۳۰ص ( یة واألمل ابن مرتضیالمن -٣
 . ۳۶ص  یعة نوبختیفرق الش -٤
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. س بوده استیفه عبدالقیاز طا یوفکبه نام ابو منصور  ین فرقه شخصیا یبان
. ت شده استیدر روستاھا ترب یعنیابان یبوده و در ب یوفه صاحب منزلکاو در 

محمد ، جعفر یابه امام کشده بود  یمدع. بوده است یسواد یب فرد جاھل و
خود قرار  یسپرده است و او را وص یامامت را به و، بعد از وفات خود یبن عل

، نیحس، حسن، طالب و فرزندانش یبن اب یه علکشده  یداده است ـ بعد مدع
و نبوت . امبر ھستمیز پیو من ن اند دهامبر بویپ ین و محمد بن علیبن حس یعل

قائم خواھد ، آنانن یو آخرکند  می دایپگر در فرزندان من ادامه یتا شش تن د
ان جعفر بن محمد یعیاز ش یگروھ: دیگو یمش سخناندر ادامه  ینوبخت. )١(بود

محمد : دیگو یمن یز چنین فرقه نیدرباره ا ینوبخت یآقا. )٢(نددان یمرا خدا 
او : ن گفته بودیطالب چن یبن اب یدرباره عل یه و آله وسلم روزیالله عل یصل

ه الله ک یو نور و روشن. داده است یابوطالب رسالت را به و. رسول استعبد و 
و  ج بعد در محمد، طالب یاست نخست در عبدالمطلب بوده است بعد در اب

خدا  آنانن ھمه رایبناب. طالب منتقل شده است یبن اب یبعد در عل
 .)٣(ھستند!؟!

 دهیان آورده و عقیبه م »ةديروانال«گر بنام ید یا فرقهبعد سخن از  ینوبخت یآقا
د و او خدا دان یمز را یه امام ھمه چکن باورند یبر ا آنان: کند می انین بیچنآنان را 

بن  یه معتقد به امامت علک ییھا فرقهان یاز م. »اهللا عن ذلك علواً كبرياً  تعاىل«، ھست
بن ه محمد کشدند  ین فرقه جدا شده و مدعیا و ازات ایدر ح یگروھ، محمد بودند

. ده استیبرگز یامبریاو را به پ ÷یرکامبر است و امام حسن عسیپ یریر نمینص

 یرکالحسن عس یده داشت و درباره امام ابیبه تناسخ ارواح عق »حممد بن نصري نمريي«
مردان  یاح با محارم و ھم جنس بازکن جوازو به  دانست یمو او را رب کرد  می غلو

لواطت و : گفت یم) و !!(!دانست یم یسارکو خا یفروتن ین را نوعیو ا. )!(!داد یمفتوا 
 دام ازکچ یزه است و خداوند ھکیلذات پا یعنیبات یاح با محارم از جمله شھوات طکن

                                           
 . )۳۸ص ( یعة نوبختیفرق الش -١
 . )۴۴ھمان منبع ص ( -٢
 . )۴۵ھمان مأخذ ص ( -٣
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ند و یگو یمعه به حق سخن یتب شکھستند ھا  این، یآر. )١(رده استکحرام نآنان را 
اعتقاد  یت علیبه الوھه ک یسانکھستند ، عهیش یھا فرقهان یه از مکاعتراف دارند 

تفا کن ھم ایبه ا یند حتدان یمامبر یپ ج گر او را مانند رسول اللهید یو گروھ. دارند
 . رده استکت رایز سین یت در فرزندان علیا الوھینبوت : ندیگو یم آنانه کبل، نشده
از بندگان خداوند  یا بنده، دگاه مایاز د یه علکاست  یمدع ییخو یجناب آقا -۳
از معتقدات  ینون برخکن ادعا صادق است؟ ایا او در ایآ، بندگان خداوند است، است

م خواھ یممحترم  خوانندگان و ازم نموده یو فرزندانش تقد یروافض را درباره عل
ا یاز بندگان خدا است  یا بنده دوازده امامیعه یدگاه شیاز د یا علیه آکنند کقضاوت 

 .؟!السالمو ةھم الصالیعل انبیار یمحمد و سااست برتر از حضرت  یه او موجودکنیا

ن باره یدر ا »صول كايفأ«تاب خود کدر  ینیلک یآقا، دوازده امامیان یعیامام ش
گاه یرامون منزلت و جایرا پ ین و ابواب مستقلیه عناوکرا آورده است بل یادیات زیروا
و  یث علیحدنًا مانند یرا ع ج ث رسول اللهیرده است و حدکر کو فرزندانش ذ یعل

از ابا عبدالله : ندیگو یم عثمانھشام بن سالم و حماد بن . فرزندانش قرار داده است
 سخنانپدر من مانند  سخنانپدر من و  سخنانمانند ، من سخنان: ه فرمودکدم یشن

حسن و  سخنانمانند  نیحس سخنانن و یحس سخنانجد من مانند  سخنانجد من و 
رسول  سخنانن یع ینمومنالریام سخنانو  ینمومنالریام سخنانن یع، حسن سخنان

!! سپس باب . )٢(خداوند عزوجل ھستند سخنانن یع ج رسول الله سخنانو  ج الله
 یھا فرش یرو، شوند می فرشتگان در منزل ائمه داخل«ه کنیا عنوانرا تحت  یمستقل

گاه آنان را  وند گذار یمقدم  آنان را در  یاتیبعد روا. )٣(آورده است »ندساز یماز اخبار آ
: دیگو یم یحمزه ثمال«: ن قرار استیاز ا یکیھا  آن از جمله. کند می رکن خصوص ذیا

رون خانه ماندم و بعد وارد یدر ب یزمان کاند. ھما السالم رفتمین علیبن حس ینزد عل«
 رونیدستش را از پشت پرده ب. داشت یم ن بریزم یاز رو ییزھایاو چ. اطاق شدم

تو  یفدا: ردمکعرض . ندگرفت یمدست او را . ه داخل اطاق بودندک یسانکآورد و  یم

                                           
 . )۹۳عة ص (یفرق الش -١
 . تاب فضل العلمک ۴۲ص  ۱ج ینیلک یافکاصول  -٢
 . تاب الحجةک ۱) ج۳۲۳ص ( یافکاصول  -٣



 بلکه گمراه شدی     ٥٥٨

 یاضاف یپرھاھا  آن: ؟ فرمودیدار یم را برھا  آن وه تکھستند  ییزھایچه چھا  این، شوم
 . میدھ یمم و به فرزندانمان ینک یمرا جمع ھا  آن ه ماکفرشتگان ھستند 

با  آنان، ابا حمزه یا: ؟ فرمودندیآ یمفرشتگان نزد شما ، تو بشوم یفدا: ردمکعرض 
 . )١(»ندنک یماد و غوغا ازدحام یفر

 یتیمامورچ یھ رایب یا فرشتهچ یھ«: ه فرمودکاست  ین مرویبن حس یاز عل
رفت و آمد  ھمانا. کند می ت خود را به امام عرضمامور، هکنیمگر اشود  نمی فرستاده

 . )٢(امام است یعنی، مرصاحب اال یبسو یفرشتگان از طرف الله تعال

بصائر «تابش کابو جعفر بن فروغ صفار در  یعنی، ھا یقمخ و استاد یش، عالم معتمد

يل ئاعظم من جربأتيهم صور أويأهنم خياطبون ويسمعون الصوت « عنوانتحت  »الدرجات

 ھا چشمله یاز ما بوس یبعض ھمانا«: فرمود، ام دهیشناز ابا عبدالله «: دیگو یم »ميكائيلو
د به شنو یماز ما  یو بعضشود  می ن و چنان القاءیاز ماھا چن یو در قلب بعض، دنیب یم

ه با کآنچه را : ردمک سوال: دیگو یمر یابوبص. ر به طشت بخوردیه زنجک یا گونه
ل و ییه از جبرکھستند  ییھا دهیآفرو  یموجودات: د چه ھستند؟ فرمودینیب یم ھا چشم

 از ما القا یبعض یھا دلدر : ه فرمودکاست  یمرو ÷از عبدالله. )٣(ندتر بزرگل ییایکم
ن گرفتن سر و ییاز ما با پا یند برخشنو یمخود  یھا گوشاز ما با  یو بعض، شود می

 ج محمد، یآر. )٤(ندشنو یمه کھستند  یآنانن یو بھتر، شوند می ر نمودن مطلعکتف
ر به اطالع یجھات خو تمام شود  می یوح آنانه بر ک یسانکبا کند  می یچگونه برابر

 .آورد؟؟! یم را یوح آنان رایل بیرایو بھتر از جبشوند  می رسانده آنان
، ردهک عنوانعه یگاه ائمه نزد شیرامون جایرا پ یابواب متعدد ینیلک یبعد از آقا

 : دیگو یم
 . )٥(»گذشته ھستند یایامبران و اوصیم پائمه وارث تمام علو«: باب

                                           
 . )۳۲۴ص ( ۱ج یافکاصول  -١
 . )۳۲۴ص( ۱ج یافکاصول  -٢
 . )۳۲۵بصائر الدرجات ص ( -٣
 . )۳۲۵بصائر الدرجات ص ( -٤
 . ۱۷۴ص  ۱تاب الحجة جک یافکاصول  -٥



 ٥٥٩    باب سیزدهم: مباحث متفرفه 

و لغت تمام تب نازل شده از جانب الله نزد ائمه ھستند و ائمه به زبان کتمام «: باب
 . )١(»تب گذشته آشنا ھستندک

 . )٢(»امبران وجود داردیپ یھا هیآه نزد ائمه از کآنچه «: باب
را ھا  آن ائمه، امبران داده شده استیه به فرشتگان و پک یتمام علوم«: باب

 . »نددان یم
  »نددان یم، خواسته باشند بدانندھرگاه ائمه «: باب
ار یموت را اخت آنانرند و تا خود یم یم یخیه در چه تارکند دان یمائمه «: باب

 !؟؟ »رندیم ینم، نندکن
  آنرده است تا ک امره او را کنیمگر ا، اموختهیامبرش نیرا به پ یچ علمیخدا ھ«: باب

 .»است یکشر ج در علم با محمد ینمومنالریو ام، اموزدیب ینمومنالریبه ام را
گاه  را  انسانھر ، شد یمپنھان  یزیاگر از ائمه چ«: باب درباره منافع و مضرات آ

 . »ندردک یم

-۲۰۷ھای  صفحه »صول كايفأ« یکور به جلد کن مذیل عناویشرح و تفاص رای(ب
 مراجعه شود)  ۲۰۵-۲۰۳-۲۰۲-۲۰۱-۱۹۹

 »بصائر الدرجات«تاب کابوجعفر محمد بن فروح الصفار در ، عهیعالم معتمد ش
 : ر را افزوده استین زیعناو

ن الله و یع، جنب الله، وجه الله، الله امران یو وال، باب الله، الله ةحج، ائمه«: باب
از «: دیگو یمو کند  می تیعمار روا یصفار از ھاشم بن اب یآقا »خزنه علم خدا ھستند

خدا  دروازهخدا و  یپھلو، چشم خدا، من دست خدا: ه فرمودکدم یشن ینمومنالریام
 .؟؟؟!. سره تمام شودیکه ید او خود خدا است تا قضییگو یمچرا ن، یھستم!!؟!) آر

نده تا یگذشته و آ، دوزخ، بھشت، ھا آسمان، نیه در زمکعلم ائمه درباره آنچه «: باب
 .»امتیق

تمام اھل دوزخ و اھل بھشت در آن درج ه نام کفه وجود دارد ینزد ائمه صح«: باب
 .؟!»اند دهش

                                           
 . )۱۷۷ص ( ۱تاب الحجة جک یافکاصول  -١
 . )۱۸۰ص ( ۱ج یافکاصول  -٢



 بلکه گمراه شدی     ٥٦٠

-۱۸۹ھای  صفحه »بصائر الدرجات«تاب کور به کن مذیات عناویشرح و جزئ رای(ب
 .) مراجعه شود)۱۳۱-۷۵
 یبن اب یعل«: دیگو یم ییخو یباز ھم جناب آقا، اتین روایبعد از ھمه ا، یآر
ه ک یھستند ساده لوحان یسانک؟) چه !(!»از بندگان الله است یا بنده، طالب

 یعه؟ ایا توده مردم شیاند  ؟ اھل سنتاند انداختهدر مغالطه آنان را  نیدروغ یھا عهیشا
 د! یجواب بدھ، یجانیو ت ییخو

ه کاست  یقرآننًا همان یع آنان قرآنه کنیر بر ایدا ییو خو یجانیت یبر ادعا ینقد«
  »نزد اهل سنت است

 : دیگو یم یجانیخطاب به ت شسخناندر ادامه  ییخو یبعد آقا
قدم نگذاشته بودم  یھنوز به سن ده سالگ: ردمک؟ عرض یا خوانده را  قرآنا تو یآ

اسالم با وجود اختالف  یھا فرقهه تمام ک یدان یما یآ: گفت. ردمکحفظ  را  آنه نصف ک
است  یقرآنھمان ، ه نزد ما استک یقرآننًا یاتفاق نظر دارند؟ لذا ع قرآندرباره ، مذاھب

ات را ین آیا ایآ: بعد گفت. دانم یمن را یا، یآر: گفتم. سته نزد شما اھل سنت اک

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿: دیفرما یم یا خواندهن ۚ ٱُ�َمَّ  ]١٤٤: [آل عمران ﴾لرُُّسُل
دٞ ﴿: و »اند دهگر آمید یامبرانیه قبل از او پک یست جز رسولیو محمد ن« َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ َّ� 
ِينَ ٱوَ  آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ

َ
ارِ ٱأ  یست ولیدام از شما نکچ یمحمد پدر ھ« ]٢٩: [الفتح﴾ ۡلُكفَّ

پس : گفت. مدان یمرا ھا  هین آیا، یآر: ردمکعرض  »امبران استیرسول خدا و خاتم پ
ن تھمت چرا یپس ا، است ه محمد رسول اللهک: دیگو یمما  قرآن یجا است؟ وقتک یعل

 .)١(جا است؟ک و از
 : میگو یم
، باشد می ه نزد اھل سنتکاست  قرآنما قطعًا ھمان  قرآنه ک ییخو ین گفته آقایا

. کند می ین مطلب را نفیا، دوازده امامیعه یتاب شکن یدروغ محض است و معتبرتر
ه بر رسول ک یقرآنو ، ف شده استیتوسط صحابه تحر قرآنن یه اکھستند  یمدع آنان
. نام دارد »مصحف فاطمه«و باشد  می و فرزندانش ینزد عل، نازل شده است ج الله
ناسخ و  قرآن«: دسینو یم. »یر قمیتفس«تاب معتبر خود کدر  یم قمیبن ابراھ یعل

                                           
 . )۷۷-۷۸ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۵۰ت ص (یثم اھتد -١



 ٥٦١    باب سیزدهم: مباحث متفرفه 

 یبجا یحرف، منقطع و معطوف، تاخیرم و یتقد، عام و خاص، م و متشابهکمح، منسوخ
ز به یالله نازل شده است ن یه از سوکگر وجود دارد و در آن خالف آنچه ید یحرف

 . )١(»خورد یم چشم
: دیگو یمآورد و  یم ش مثالرایخالف حق است ب قرآنه در کآنچه ، یقم یبعد آقا

ُمُروَن  ُكنُتمۡ ﴿: ن استیمثال خالف ما انزل الله ا«
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخۡ�َ أ

 ِ ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱب ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب ن امت یشما بھتر« یعنی ]١١٠: [آل عمران﴾ �َّ

ن امت یبھتر: یعنی »ةمأخري «: دیه پرسین آیا خوانندهابو عبدالله از  »...دیھست
ه ین آیپس ا: شد سوال یرساند؟ از و یم ن را به قتلیحسن و حس، ینمومنالریام

 ُكنُتمۡ ﴿: ن نازل شده استیچن: فرزند رسول الله؟ گفت ینازل شده است؟ اچگونه 
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ده یمردم آفر رایه بکد یبود ین إمامانیشما بھتر، یعنی ﴾َخۡ�َ أ

ِ ﴿ نیچنآنان را  هیان آیه خداوند در پاکد یدان یممگر ن »دیا شده ُمُروَن ب
ۡ
 لَۡمۡعُروِف ٱتَأ

ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ِۗ ٱَوتُۡؤِمنُوَن ب  رایه بکاست  آیه، هین آیر اینظ و. ستوده است ﴾�َّ

ِينَ ٱوَ ﴿: یعنی، عبدالله قرائت شده است یاب ٰتِنَا  �َّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ
َ
َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

ۡ�ُ�ٖ وَ 
َ
ةَ أ  یمیار عظیار بسک: عبدالله گفتابو ]٧٤: [الفرقان﴾ ٧٤إَِماًما لِۡلُمتَّقَِ�  ۡجَعۡلَناٱقُرَّ

فرزند  یا: شد سوال. ن قرار دھدیامام متقآنان را  هکنیا یعنیرا از خداوند خواستند 

 لْ عَ اجْ وَ «: ن نازل شده استیچن: ه چگونه نازل شده است؟ فرمودین آیپس ا، رسول الله

َ قِ تَّ مُ ـالْ  نَ ا مِ نَ لَ  ُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َومِۡن  ۥَ�ُ ﴿: ه استین آیا، گر آنیر دینظو  »اماً مَ إِ  نيْ
ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ  ۦَخۡلفِهِ 

َ
ِۗ ٱمِۡن أ خدا حفاظت  امرچگونه از : ابو عبدالله گفت ]١١: [الرعد﴾ �َّ

فرزند رسول  یا: شد سوال ی) از و!!!(د؟باش یمد؟ و چگونه معقب از طرف جلو شو یم

 نْ مِ  بٌ يْ قِ رَ وَ  هِ فِ لْ خَ  نْ مِ  اتٌ بَ قِّ عَ مُ  هُ لَ «: ن استیچن: ه چگونه است؟ فرمودیپس اصل آ !ج الله

َ بَ  ْ  هِ يْ دَ يَ  نيْ  . )٢(ادندیه زین آیچن، رهیو غ »اهللاِ رِ مْ أَ بِ  هُ ونَ ظُ فَ حيَ

                                           
 . )۱۷تاب (صکمقدمة ال ۱ج یر قمیتفس -١
 . ۲۲-۲۳ص  ۱ج یر قمیتفس -٢



 بلکه گمراه شدی     ٥٦٢

 یھا هیآف یرامون تحریه داده پمش اداسخنانبه  یھود و نصارین وارث یا، بعد از آن

لَ إِلَيْكَ ـلَكِنِ اللَّ «: کند می انیمثال ب عنوانه را به یچند آ، قرآن دُ بِامَ أَنْزَ هَ لَهُ  هُ يَشْ ـ يف عيل ـ أَنْزَ

ونَ  دُ هَ ةُ يَشْ ئِكَ املَْالَ هِ وَ لْ فَامَ بَلَّغْتَ «و  »بِعِلْمِ عَ ْ تَفْ إِنْ ملَ لَ إِلَيْكَ ـ يف عيل ـ وَ ا أُنْزِ ولُ بَلِّغْ مَ سُ َا الرَّ يَا أَهيُّ

الَ  سَ اگر ابالغ ، نکابالغ  را  آن، ) بر تو نازل شده استیه (درباره علکآنچه  یعنیـ تَهُ رِ

وا ـ آل حممد حقهم ـ«و . فه نشده استیانجام وظ، یردکن ظَلَمُ وا وَ رُ فَ ينَ كَ نِ اللَّ  إِنَّ الَّذِ ْ يَكُ هُ ـملَ

ُمْ  رَ هلَ فِ  خداوند ھرگز محمد)در حق آل (ردند ـ کافر شدند و ستم که ک یسانک ھمانا »لِيَغْ

وا«ه ید ـ و آدھ یممورد مغفرت قرار نآنان را  ينَ ظَلَمُ لَمُ الَّذِ يَعْ سَ لَبٍ  وَ نْقَ ـ آل حممد حقهم ـ أَيَّ مُ

لِبُونَ  نْقَ  به چه یکنده نزدیه در آکند دان یم) ج (بر آل محمد اند ردهکه ستم ک یآنان یعنی »يَ

الذين ظلموا آل حممد حقهم يف غمرات  ولو تر«ة یگرفتار خواھند شد ـ و آ یسرنوشت

ستم  ج ه بر اوالد محمدکرا  یآنان یدید یم مرگ یھا یسختاش در ک یا(. )۱(ـ»املوت
 مناسب خود به یادند و در جاینزد روافض ز، ف شدهیتحر یھا هیآن یو مانند ا )اند ردهک

بن  یت علیبه صداقت و حقان ییخو یه آقاکنیا آور شگفت. )٢(پرداخته خواھد شدھا  آن
از  یم قمیبن ابراھ یه علک یوخیتمام ش«: دیگو یمدارد و درباره او  ایمان یم قمیابراھ
ما است ـ از ابتدا سند تا به  تاییدمورد  آنانت یثقه بودن و حقان، رده استکت یروا آنان

تاب کدر  یعه اثنا عشریسندگان شیاز نو یکیه کشگفت است  یبس ی؟! جا)٣(»نیمعصوم

ر و کابوب یعنیش (یبت قر ۲دو یرا بنام دعا ییدعا »العوام مقبول جديد حتفة«بنام ، خود

 ...طاغوتيهامهام ويالعن صنمي قريش وجبت .. .ن آمده استیعمر) آورده است و در آن چن

ن یان ایو در پا )٤(حرفوها ةكتابك (!) اللهم العنهام بكل آي حرفاو .. .كمرأذين خالفا لال
شش تن از  یتاب من نوشته شده است مطابق با فتواکه در کآنچه ، سنده گفته استینو

 . (غالف الكتاب)؟) !!است(!ھا  آن از یکی ییخو یبزرگ است و آقا یعلما

                                           
ٰلُِمونَ ٱَولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ﴿: آیه قرآنی اینطور است -١  . ]۹۳[األنعام: ﴾ لَۡمۡوتِ ٱِ� َ�َمَ�ِٰت  ل�َّ
 . ۲۳ص  ۱ج یر قمیتفس -٢
 . ۶۳ص  ۱ج ییث ابن قاسم خویمعجم رجال الحد -٣
 . )۴۲۲ن ص (ید ـ منظور حسیتحفة العوام مقبول جد -٤
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ر و عمر) و دو طاغوت و متمرد کش (ابوبیپروردگارا دو بت قر: یدعا ی ترجمه
مورد لعن و ، ردندکف یرا تحرتاب تو کو ، ردندکه از دستور تو مخالفت کش را یقر

ن یلعن و نفرآنان را ، ردندکف یتحر یھا هیآدر برابر ھر ، پروردگارا. ن خود قرار بدهینفر
 . نک

ان یعیه نزد شک یاشیجناب محمد ع، فین است وارث دوم در خصلت تحریا، یآر
 تین روایر خود از ابو عبدالله چنیدر تفس، ار ثقه و معتبر استیر بسیدر فن تفس

 شد یم خوانده، ه نازل شده بودک یطور یعنی، مطابق با نزول خود قرآناگر «: کند می
گر از امام ید یتیدر روا )١(»یردک یمقطعًا نام ما (ائمه) را به صراحت در آن مشاھده 

چ یحق ما بر ھ، شد یمن یاستکو  یمک قرآناگر در «: ه فرمودکجعفر نقل شده است 
 تاییداو را  سخنان قرآن، گفت یمو سخن  آمد یمبود و اگر قائم  ینم دهیپوش یخردمند

 . )٢(ردک یم
ـ او  یشاناکض یف یجناب آقا، قرآنف ین است وارث سوم در خصلت تحریا، یآر

با توجه به تمام «: دیگو یم؟!! یر (ملوث) الصافیعه است در تفسیبزرگ ش یز از علماین
ان یه در مک یقرآن، دیآ یمن بر یچن، ھستندت منقول یه از اھل بک یاتیاخبار و روا

از  یه قسمتکبل. ستین، نازل شده بود ج ه بر محمدک یاملک قرآنآن ، است مسلمانان
ر و محرف است و یاز آن متغ یو بخش، باشد می نازل شده استآنچه  ریغ قرآنن یا

 سیمثًال نام حضرت عل، حذف شده است ج نازل شده بر محمد یاصل قرآناز  یاریبس
ن و یحذف شده است و لفظ آل محمد و اسماء منافق، بودهھا  هیاز آ یاریه در بسک

از لحاظ  یفعل قرآن نیھمچناز جمله محذوفات ھستند و  ییزھایچھا  این عالوه بر
 . )٣(ستیت خدا و رسول او نیب مورد رضایترت

بيان «ر خود یزدھم تفسیان در فصل سیعیامام بزرگ ش، یالجنابذسلطان محمد 

 ةوالنقيص ةيف وقوع الزياد« عنوانرا تحت  یباب مستقل یک »ةيف مقامات العباد ةالسعاد

ه ونواهيه امروأنا بتالوته وامتثال مرأالذي بني أظهرنا الذي  قرآنوالتغيري يف ال خريأتوالتقديم وال

 . »۱۹ص ( یجنابذ »ةبيان السعاد« ی مقدمه(. رده استک عنوان »حدودهأحكامه و ةقامإو

                                           
 . )۲۵ص ( یاشیر عیمقدمه تفس -١
 . )۲۵ص ( یاشیر عیمقدمه تفس -٢
 . ۴۴ص ۱ج یر الصافیتفس -٣
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ه در ک یقرآنر در ییو تغ، تاخیرم و یتقد، ادت و نقصانیان وقوع زیباب در ب: ترجمه
م و ینکعمل ، اش ینھو  امرم و به ینکتالوت  را  آنتا  میا شده امردست ما است و ما 

 . مینکاده یام و حدودش را پکاح
را  یقرآنر از یاو وجود مصحف غ یحت، اعتراف دارد قرآنف یبه تحر ینیلک یاما آقا

ار یت بسیاز ابو عبدالله روا ینیلکاست به ثبوت رسانده است  مسلمانانار یه در اختک
مصحف  ھمانا: فرمود«: ن آمده استیاز آن چن یه در بخشککند  می را نقل یطوالن

ردم کست؟ عرض یه مصحف فاطمه چکند دان یمفاطمه نزد ما است و مردم چه 
شما در  قرآنسه برابر مانند ، ه در آنکاست  یمصحف: ست؟ فرمودیمصحف فاطمه چ
کند  می تاکیدچه آن وـ  )١(شما را ندارد قرآنحرف از  یک یحت قرآنآن ھست اما آن 

ابو عبدالله «: است یمرو ÷ماست از ابو عبدالله قرآنه مصحف فاطمه سه برابر ک
ه یآورده است مشتمل بر ھفده ھزار آ ج محمد رایل بیرایه جبک یقرآن: فرمود

آورده است؟  را  آن یسکجا است و چه کن مصحف یه اک سوالن ی!؟ اما ا)٢(»دباش یم

 قرآنعندهم مجيع ال ةباب أن األئم« عنوانتحت  »بصائر الدرجات«تاب کجناب صفار در 

 یاز اب«: ددھ یمپاسخ ، ردهکابو جعفر نقل  و ازا، از جابر »رسول اهللا الذي أنزل عىل
ه کامل است ک قرآن، قرآنن یه اکند کادعا  تواند مینس کچ یھ: است یجعفر مرو

ه کدم یاز ابو جعفر شن«: دیگو یمجابر . )٣(یایمگر اوص. است قرآنظاھر و باطن 
 ج ه بر محمدکاست  یقرآنھمان  قرآنن یه اکد یگو یمس از مردم نکچ یھ«: فرمود

چ یگر ھیطالب و ائمه د یبن اب یلعر از یو غ، دیگو یمه دروغ کنیمگر ا، استنازل شده 
 . )٤(رده استکبر نو ازجمع  را  قرآن یسک

د و یگو یمسخن  قرآنف یه درباره تحریبا صراحت لھجه و بدون تور یطبرس یآقا
 تی) روا!ابوذر (! از »االحتجاج«خودش تاب کدر . دارد تاکید قرآنمحرف بودن  یرو

ن یو مھاجر انصاررده و نزد کجمع  را  قرآن یعل ج بعد از وفات رسول الله«: کند می
. رده بودکت یاو را وص امرن یا رایب ج رمکرا رسول ایز. ردک آنانم یتقد را  آن ورفت 

                                           
 . )۱۸۶تاب الحجة ص (ک ۱ج یافکاصول  -١
 . باب النوادر، فضائل القرآنتاب ک ۴۶۳ص  ۲ج یافکاصول  -٢
 . )۱۹۱بصائر الدرجات ص ( -٣
 . بصائر الدرجات -٤



 ٥٦٥    باب سیزدهم: مباحث متفرفه 

ار کوب قوم آشیتمام نقص و ع، ه باز شدکن صفحه یدر اول. ردکباز  را  قرآنر کابوب یوقت
به  یازیما ن، ن رایبرگردان ا، یعل یا: د و گفتیخود پر یعمر بال فاصله از جا، دیگرد

عمر . ردندکاحضار ، بود قرآن یه قارکد بن ثابت را یبرگشت ـ بعد ز یعل، میآن ندار
ار بوده ک) آش!!ن (!یو مھاجر انصارب یآورده و در آن تمام نقص و ع را  قرآن یعل: گفت
ه موجب ک ییھا بخشه کم ینکجمع و جور  یطور را  قرآنه کن است ینظر ما ا. است

 را  قرآناگر من : د در پاسخ گفتیز. ن است حذف شودیو مھاجر انصار یشرمندگ
، رده استک یه جمع آورکرا  یقرآن یان برسانم و علیل و خواست شما پایمطابق م

د یست؟ زیار چکپس راه «: تمام عمل شما نافرجام خواھد شد؟ عمر گفت، ندکظاھر 
ست به ین یا چارهار و کراه : عمر گفت. دیدان یمارھا را از من بھتر کشما راه «: گفت
آمد ) بعد عمر در صدد بر!!م (!ینکشر او نجات حاصل  و ازم یشک) را بیه او (علکنیجز ا

از ، فه شدیعمر خل یوقت. موفق نشد یرا به قتل برساند ول ید علیله خالد بن ولیتا بوس
چقدر ، ابوالحسن یا: عمر گفت. نندکفش یبه او بسپارد و تحر را  قرآنخواست تا  یعل
تا بر آن اجماع  یبه ما بدھ، یردکم یر تقدکه به ابوبک را  قرآناگر ھمان ، با استیز

 را  آنمن در واقع بخاطر اتمام حجت . ان نداردکام یزین چیاصًال چن: گفت یعل، شود
، میا بوده خبر یب یزین چیه ما از چنکد ییامت نگویتا شما روز ق، ر آورده بودمکنزد ابوب

، ار من استیاخته در ک یقرآن ھمانا، یا اوردهینرا  یزین چیه تو نزد ما چنکد ییا بگوی
ا یآ: دیعمر پرس. به آن دست زند تواند مین یسکاز فرزندان من  یایان و اوصکجز پا

ه امام قائم ک یزمان، یآر: گفت ین شده است؟ علییتع یخ مشخصیاظھار آن تار رایب
ردن به آن کرفتن و عمل یپذ رایو مردم را بکند  می اعالم را  آن، دیایاز فرزندان من ب

 . )١(درود خدا بر او باد، دیآ یمله او سنت به اجرا در یو بوسکند  می وادار
 ...نقل شد، یکی) نه !ھستند (! دوتا ھا قرآنه کنیبر ا یرا مبن یت طوالنیبعد روا

ش گرفت و یدر خانه را در پ ینیگوشه نش، شد آنان یم مھرکمتوجه غدر و  یعل یوقت
مدون و  را  قرآنه تمام کدام  و ما. ندکف ین و تالیتدو را  آنآورد تا  یرو قرآن یبسو

ح ناسخ و یب نزول و توضیامد سرانجام مطابق با ترتیرون نیرد از خانه بکمرتب ن
 در جواب. نکعت یا بیب: ر نزد او قاصد فرستاد و گفتکابوب. ردکمدون  را  آنمنسوخ 

ن یجمع و تدو را  قرآنردم تا کاد یھستم و سوگند  قرآن یمن مشغول جمع آور: گفت

                                           
 . )۱۵۵-۱۵۶ص ( ۱ج یاحتجاج طبرس -١
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 یرو را  قرآنسرانجام . رون نرومیاز خانه ب یارکچ یھ رایگر بید، نماز راینم جز بکن
ه در مسجد کمردم  یبعد بسو. به اتمام رساند را  قرآنن یار تدوکپارچه نوشت و  یک

من ھمواره از ، مردم یا: رفت و فرمود، رده بودندکر تجمع کھمراه با ابوب ج رسول الله
ام و بعد از آن به جمع  ن او بودهیفکار غسل و تکمشغول  ج زمان درگذشت رسول الله

را خداوند  آیهچ یھ. ام ن پارچه نوشتهیدر ا را  قرآنل که کنیپرداختم تا ا قرآن یآور
ن یدر ا آیهچ یھ. پارچه نوشته شده استن یه در اکنیامبرش نازل نفرموده مگر ایپ رایب

 جه رسول اللهکنیا ایاد نداده باشد و یبه من  را  آن ج ه رسول اللهکپارچه نوشته نشده 
مردم . من نگفته باشد رایب را  آن تاویلر و یو تفس، ده باشدیاز من نشن را  آنتالوت 
 . )١(مانند آن نزد ما وجود دارد، مین نداریبه ا یازیما ن: گفتند
در  یطبرس، ما وجود دارد قرآنر از یغ یقرآن ینزد عل، تین روایبا توجه به ا، یآر

ان از سالم ین آقایا. کنند می تاییدو صفار او را  ینیلک یه آقاکست بلیح تنھا نین تصریا
رد و کتالوت  را  قرآناز  آیهابو عبدالله  رایب یشخص«: کنند می تین روایمه چنیبن سل

، کردند می گران تالوتیه دک یا گونهه بین چند آیا یم ولردک یممن داشتم گوش 
ن گونه یا و از ناونخ، ندناوخ یم گرانیه دک آنطورآه ، آه: ابو عبدالله گفت، نبودند
طبق فرمان و  را  قرآنآنگاه ، دیایه قائم آل محمد بکنین تا اک ین خوددارخواند
، طالب نوشته بود یبن اب یه علکرا  یسپس ابو عبدالله مصحف، ناواو بخ ییراھنما

مردم  رایب را  آن، و نوشتن آن فارغ شد یاز جمع آور یعل یوقت، رون آورد و گفتیب
، ه بر محمد نازل شده استک ھمانطورنًا یع، تاب خدا استکن یا«: داد و فرمود شانن

ه کم یدار یما مصحف: مردم در جواب گفتند. ام ردهکن دو لوحه جمع یان ایم را  آنمن 
گاه باش: فرمود یعل. مین نداریبه ا یازیما ن، در آن نوشته شده است قرآنتمام  ، دیآ

ه بعد از جمع کمن بر خود الزم دانستم ، دید دین را نخواھیھرگز ا، وزامرشما بعد از 
دوازده ان یعیاز ش یکی. )٢(دینکتالوت  را  آنبدھم تا شما  شانشما ن رایب را  آن یآور

کند  می را نقل یار طوالنیت بسیر روایت از ابو بصین واقعیا تاییدمعاصر ضمن  امامی
: ن نازل شدیچن جامبریبر پ یالھ یبعد وح ...«: ن آمده استیاز آن چن یه در بخشک

َل ﴿
َ
ِ ٱّمَِن  ٢َدافِٞع  ۥلَيَۡس َ�ُ ﴿ یه علیبوال ﴾ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ١َسآ�ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع  َسأ ذِي  �َّ

                                           
 . )۸۲ص ( ۱ج یاحتجاج طبرس -١
 . )۱۹۱-۱۹۲بصائر الدرجات ص (، تاب فضائل القرآنک) ۴۶۲-۴۶۳ص ( ۲ج یافکاألصول من ال -٢



 ٥٦٧    باب سیزدهم: مباحث متفرفه 

ه را ین آیما ا، تو شوم یفدا: ردمکعرض : دیگو یم یراو ]٣-١: [المعارج﴾ ٣ لَۡمَعارِِج ٱ
 ج ن صورت بر محمدیبه ھم را  آنل یرایجب: فرمود، میدان یمن، ییگو یمه تو کن یچن

واقع ( خواندمه ک یا گونهز به یو به خدا سوگند در مصحف فاطمه ن. رده استکنازل 

 . )١(ثبت شده است )عيل ةبوالي، للكافرين
محرف  قرآنقرن به  ۱۵ه امت مسلمان در طول کن است یات گذشته ایحاصل روا

 ...ردند!!کد یرا سف یھود و نصاری یابن سبا رو یھا نوهن یرده است!!؟ جدًا اکعمل 
ه کنیبه ارث بردند تا ا را  آناز آباء و اجداد  است و فرزندانش ینزد عل یاصل قرآن، یآر

بر آفت  ی) وا!د (!یرس، ش از پنج سال سن نداشتیه بک ج آل محمدبدست قائم 
، خواندب را  آنه امت ک یقرآن ج ا محمدیآ: مپرس یممن از خردمندان . زدگان دردمند

ه در تمام ادوار ک یعتیو شر، دشمنان باشد رایب یلیه حجت و دلک یقرآن، آورده است
و فروع  اصول اعتقاد یو حاو ھا دل یھا یماریب رایب ییقابل انطباق باشد و مداوا

و فرزندانش بوده  یژه علیه وکآورده است  یقرآنه کنیا ایآورده است؟ ، ام باشدکاح
 یآن سودا باز رایگر بید یو گاھکنند  می دیله آن مردم را تھدیبوس یگاھ آنان، است

تقاضا دارم  یجانیت ی؟! من از آقااند ردهکپنھان  را  آنو در طول قرون گذشته کنند  می
ت شده یھدا یزیچه چ یه او به سوکرا پاسخ دھد تا روشن شود  یعقالن سوالن یه اک

 است! 
را موقع یز. است یل (حاشاه) بدتر از اولیرایانت جبیاما خ«: دیگو یم ییخو یآقا

شش تا ھفت  کودک یک یچھل سال سن داشت و عل ج ل محمدیرایبعثت و نزول جب
خردسال  یان محمد چھل ساله و علیم، دچار خطا شده لیرایچگونه جب، ساله بود

 . )٢(»ص نداده استیتشخ
 : میگو یم
عالمه بن حزم صدھا سال قبل ، رده استکر کذ ییخو یه آقاک یجه عقالنین نتیا

 یه آقاک رسد یمو متحمل به نظر ، رده استکان یب را  آن ییخو یاز متولد شدن آقا
با وجود  یمنافات ییخو یدر ھر حال پاسخ آقا. باشدرده کاز ابن حزم اخذ  را  آن ییخو

ژه یبو، ندارد، ل باشدیرایانت جبیو خ قرآنف یده تحریه معتقد به عقکعه یاز ش یا فرقه

                                           
 . )۲۳ص ( یالقرآن والسنة طالب سنجر یف یشمائل عل -١
 . )۷۸ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۵۰ت ص (یثم اھتد -٢
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ن است یا، روافض مختلف یھا فرقهان یم که وجه مشترکروشن است  رایه بک یزمان
 یھستند و دست به اعمال خبر یباز منقول ، ت مخالفیبا معقول و عقالن آنانه ک
 .ند!شو یمره یخ ھا عقله کزنند  یم

با ھم اختالف نظر  یل فقھیعه با اھل سنت فقط در مسایش«: دیگو یم ییخو یآقا
فه و یبا امام ابو حن کمثًال امام مال. ه اھل سنت با ھم اختالف دارندک یا گونهبه ، دارند

 . )١(دارند با ھم اختالف ...یفه با امام شافعیامام ابو حن
 : میگو یم

 کا امام مالیآ. مخالف با گفته پوچ و چرند اوست یجانیت یتاب آقاکده من یبه عق
ا امام احمد درباره یفه اختالف دارد؟ یر صحابه با امام ابو حنیبر سا یل علیدرباره تفض

 یا امام شافعیاختالف دارد؟ آ یبا امام شافع، خالف رایر بکو استحقاق ابوب یستگیشا
تمام صحابه را  یه شافعک یبه نحو، فه اختالف داردیم صحابه با ابو حنیدرباره تقس

ا ائمه اھل سنت ید؟! آدان یماز صحابه را منافق  یادیفه عده زید و ابو حندان یمعائل 
اختالف ، عشر یان اثنیعیا از امامان شی ج درباره اخذ سنت از صحابه رسول الله

اگر تضاد . دییرا مشاھده بفرما آور شگفتن تناقض و تضاد یا، محترم خوانندگاندارند؟! 
 !؟ شد یمشگفت زده ، ن تضادیاز ا، گفت یمو تناقض سخن 

 : در الفاظ اذان »الله یول یعل«ردن کبر اضافه  یعه مبنیدگاه شیبر د ینقد
عيل ويل «ه کنیدرباره ا یعنی ید صدر درباره امام علیاز س«: دیگو یم یجانیت یآقا

از  یا بنده ÷یعل ینمومنالریام«: گفت. دمیند؟ پرسنک یمرا چرا در اذان اضافه  »اهللا
ده است تا بعد از یبرگزآنان را  ه خداوندکاز ھمان بندگان است . بندگان الله است

ھر . امبران ھستندیپ یایاوص، ن بندگانیش ببرند و ایاھداف رسالت را پ، امبر خدایپ
طالب است و ما او را از تمام  یبن اب یعل، ج حضرت محمد یدارد و وص ییامبر وصیپ

گران یاو را برتر و بھتر از د، ه خدا و رسول اوکرا یم زیدان یمصحابه بھتر و برتر 
ل ین دالیم و ایو سنت دار قرآناز  یو نقل یل عقلیدال، اثبات رایو ما ب اند دانسته

 تواتر و صحت. وجود نداردھا  آن در صحت یدیو ترد کش، ھا آن بخاطر متواتر بودن
 یادیتب زکن باره یما در ا یو علما. عه و اھل سنت ثابت استیش، نیقینزد فرھا  آن

                                           
 . )۷۹ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۵۱ت ص (یثم اھتد -١
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ن یم گرفتند تا ایتصم یمان دستگاه خالفت اموکه حاک یو وقت. اند دهف نمویتال
 یشند و دشمنکبآنان را  ونند که بو فرزندانش محار ین ببرند و با علیت را از بیواقع
و فرزندانش مورد سب و شتم قرار  یه علکد یرس یبا خاندان رسول الله به حد آنان

 ار اجبارکن یا رایو مردم را ب شد یمسخن گفته  آنانه یجمعه عل یمنبرھا و ازگرفتند 

اشتباه ، را اضافه نموده »شهد أن علياً ويل اهللاأ«او جمله  روانپیان و یعیلذا ش. کردند می

الله را  یھرگز ول مسلماناناست و  »عيل ويل اهللا«: ندگفت یمساختند و  مالبر  را  نامخالف
ه ک، ن مطلب بودیومت جبار و اعالم اکح رایبود ب یدین تھدیو ا. ندیگو یمبد و ناسزا ن

ت را کن حریند اخواست یمو . است مومنانرسول الله و ، از آن الله، یعزت و قدرت واقع
بوده و دشمنان او  یه حق با علکنده بدانند یآ یھا نسلقرار بدھند تا  یخیار تاریمع یک

ل استحباب یرا در اذان و اقامه بر سب یت علیما شھادت به وال یفقھا. بر باطل بودند
اذان و اقامه است و اگر موذن و  جزن شھادت یه اکنینه به قصد ا یول، اند دادهرواج 

ت و مالد! مستحباب در معاگرد یمباطل  اش اقامه اذان و، جزو اذان بداند را  آنم یمق
 یگناھھا  آن کموجب ثواب است و ترھا  آن جامنا وشمارند  یار و بیبس، عبادات

 . )١(ندارد
 : میگو یم

را یز. باطل است، در اذان و اقامه سیعل رایت بیاستحباب شھادت وال یادعا -۱
ه شرعًا مطلوب باشد کشود  می گفته یا اعمالی یبه عمل، عتیاستحباب در شر

 رایعت بیه خواست شرکھر آنچه  یعنی. )٢(مت نباشدمالآن موجب  کتر یول

حممد  احلكم التكليفي يف الرشيعة اإلسالمية(. غه جزم نباشدیانجام آن به ص

 . ) )١٦٢(ص  بيانوين
 یبن حلیجالل الد یآقا. ز ھستیه نیف از استحباب مورد قبول اثنا عشرین تعریا

: دیگو یم یفیلکام تکم احیضمن تقس )علم األصول مبادئ الوصول إىل(تاب خود کدر 

با ، )٣(»ةالتطوع والسنمندوب والنفل وـمستحب والـفهو ال:  الرشعفإن كان فعله راجحاً يف«

                                           
 . )۸۸-۸۹ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۵۶-۵۷ت ص (یثم اھتد -١
 . )۲۱۴ص ( ۱ج ینین الجویإمام الحرم، أصول الفقه یالبرھان ف -٢
 . )۸۴ص ( یالوصول حل یمباد -٣
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مستحب  را  آنه شارع کاست  یمستحب و مندوب ضرور امر رایب، فین تعریتوجه به ا
در اذان و اقامه  یت علیص والیاستحباب تخص رایب یلیچه دلو شرعًا ، قرار داده باشد

، ن شھادت از لحاظ شرع مستحدثیلذا ا. است ین قطعًا منفیوجود دارد؟ پاسخ ا
ه اگر کنیبر ا ید صدر مبنیس یردن به آن ناروا است و اما گفته آقاکبدعت و عمل 
 اذان و اقامه باطل، ت آن در اذان و اقامه باشندییننده معتقد به جزکموذن و اقامه 

، گر مراجع تضاد داردید سخناناست و با  یآور شگفتار یدر واقع گفته بس، گردد می

 لسائامل(تاب خود که در یاز مراجع بزرگ امام، یرازید محمد شیس یالله العظم هیامام آ

اذان و  جز »شهد أن علياً ويل اهللاأ«ه کن است یه چنیظاھر قض«: دیگو یم) ةسالمياإل
چطور اذان و اقامه . )١(ر شده استکات ذین سخن در روای) و در مجموع ا!!اقامه است(

اذان و  جز یت علیه شھادت به والکن است یه ایه ظاھر قضکحال آن، ندگرد یمباطل 
بر  یت علیه شھادت به والکنیا و آنشود  می ز مطرحین یدوم سوالاقامه است؟ و 

 .د؟!باش یماذان  جز یلیچه دل یمبنا
حق به ثبوت  ییاوج رایا واجب را بین شھادت مستحب یه بطالن اکنیبخاطر ا -۲

اھل سنت و جماعت ، تاب و سنتک یواقع روانپی هکنم کبرسانم و روشن 
دگاه ابن ید یعنی، عهین نزد شیامام محدث، دگاهیو د رایم خواھ یم، ھستند

 . محترم برسانم خوانندگانبه نظر  مسالهن یرا در ا یه قمیبابو

و  یر حضرمکابوب«: دیگو یم »من ال حيرضه الفقيه«تاب خود کدر  یه قمیابن بابو

اهللا ، كربأاهللا : فرمود، کرد می ما نقل رایب را  ناه اذکعبدالله  یاب: دیگو یم یب اسدیلک

أشهد أن حممداً ، أشهد أن ال إله إال اهللا، شهد أن ال إله إال اهللاأ، كربأاهللا ، كربأاهللا ، كربأ

، الفالح حي عىل، ةالصال حي عىل، ةالصال حي عىل، رسول اهللا اً حممد أشهد أن، رسول اهللا

ال إله إال ، كربأاهللا ، كربأاهللا ، خري العمل حي عىل، خري العمل حي عىل، الفالح حي عىل

خري  حي عىل«ه در اذان فجر بعد از کندارد  ین است و مانعیز چنیو اقامه ن، »اهللا

 . )٢(رده شودکه اضافه ی) بخاطر تقرو با(د »خري من النوم ةالصال«، »العمل

                                           
 . )۹۲۸) شماره مساله (۲۱۸ص ( یرازیش یاسالممسائل  -١
 دارد؟ ییه نزد آنان چه معناین تقکدقت  -٢
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ه در سطور باال نقل کن است یح ھمیأذان صح: دیگو یمه یحضره الفقیمولف من ال 
ن خداوند بر یه لعن و نفرکمفوضه . شود می استهکو نه شود  می نه در آن اضافه، دیگرد
ه یر البرین الفاظ (محمد و آل محمد خیو در اذان ا به وضع اخبار پرداخته، شود آنان

 ) !! ؟ (. اند ردهک(دو بار) را اضافه  »أشهد أن علياً ويل اهللا«، اتیروا ی(دو بار) و در بعض

(دو بار) را  نيمنؤمـالمريأأشهد أن علياً  »أشهد أن علياً ويل اهللا« یبجا آناناز  یو بعض
الله و  یبه حق ول یه علکست ید نیو ترد کش ین جایو در ا. اند ردهکاضافه 

ن یدر اصل اذان چن یه ھستند ولیر البریو محمد و آل محمد خ، است ینمومنالریام
س ھستند یض و تدلیه متھم به تفوک یآنانادآور شدم تا ین مطلب را یست و این یزیچ

و چه باطل دست و پا  یشانچه حق درخ )١(؟) !د شناخته شوند (!یدر جمع ما با
 یجانیت تیل ھدایھمه دالھا  این باشد؟ تواند مین یتر از ا روشن و واضح یا ستهکش

 . ھستند

 : سنیبت حسیر مصکرامون زدن بر سر و صورت در ذیدگاه رافضه پیبر د ینقد
ان یعیش: دمیپرس یاز و، سنیدنا حسیبحث از س جریاندر : دیگو یم یجانیت یآقا

در  یزین چیو چنشود  می یه خون جارکزنند  یم ه و چنان بر سر و صورتیچرا گر

ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب «: فرموده است ج رمکرسول ا. اسالم حرام است

پاره  را  نابیبت) بر سر و صورت بزند و گریه (وقت مصک یسک. »ةاجلاهلي دعا بدعوو
: صدر گفتد یس یآقا. ستین مسلمانانند از ما کت ماتم یوه دوران جاھلیند و به شک
. کند نمی دایعبدالله صدق پ یدرباره ماتم اب یح است ولیث صحید حدیبدون ترد«
، رود یمن یحس ید و به درب آقادھ یمن ندا در یه بخاطر انتقام از خون حسک یسک

جاھل و عالم در آن ، ان بشر ھستندیعیش، نیعالوه بر ا. ستین یدعوت جاھل، دعوت او
ر کذ جریاندر  آنان یوقت. عواطف و احساسات ھستندوم کمح آنانھمه ، وجود دارد

 کھت، اد قتلیو به شوند  می وم عواطف و احساساتکن محیبت و شھادت حسیمص
ن اعمال اجر یدر برابر ا، ندافت یم ج حرمت و به اسارت گرفتن خاندان رسول الله

زان یدر راه خدا ھستند و خدا بندگانش را به م ھا بتیمصن یرا ھمه ایز. خواھند برد

                                           
ن چاپ یاإلقامة وثواب المؤذنی األذان و) باب ف۲۹۰ص ( ۱ج یه قمیه ابن بابویحضره الفقیمن ال  -١

 . دینک) چاپ طھران مراجعه ۱۸۸ص ( ۱روت و به جیدار األضواء ب



 بلکه گمراه شدی     ٥٧٢

 یرسم یھا یسخنرانو  ھا صحبته کھفته است  یکمن حدود . ددھ یمالت اجر کمش
ن یدر ا. ام دهیشنو  خواندهدولت مصر را در رابطه با در گذشت جمال عبدالناصر 

 دنیدر اثر شن یشکمورد اقدامات خود )١(ش از ھشتیه بکه است آمد یمرس سخنان
 ھا ساختمان یاز باال ھا یبعض. صورت گرفته است، خبر درگذشت جمال عبدالناصر

ره و تعداد یو غ ...اند دهر قطار بریگر خود را زید یو برخ اند انداختهن ییخود را به پا
از عواطف و  ییھا نمونهھا  این. ن بوده استیش از ایب، مجروحان و مصدومان به مراتب

د مسلمان یه بدون تردکاز مردم  یا عده یوقت. کنند می انیه طغکھستند  یاحساسات
، زنند یم یدست به اقدامات انتحار، جمال عبدالناصر یآقا یعیدر اثر موت طب، ھستند

وم به خطا و که اھل سنت را محکم یندار را  آنما حق ، ه عرض شدکا با توجه به آنچه یآ
 ؟)٢(مینکاشتباه ب

 :  میگو یم
، ن استیه در صدد انتقام خون حسک یسکدر حق ، ورکمذث یه حدکن ادعا یا -۱

 یجاھل ین منظور دعوایا رایچون ندا دادن بکند  نمی دایتحقق و صدق پ
از  یکیاز دست دادن  یه در پکس کھر . است یهاپ یب لیدل، ستین

ن یچن تواند می، ندکخود را بزند و جامه را پاره ، انشیکشاوندان و نزدیخو
ث یا در حدیآ. ندکث استثنا یحد یگروه خودش را از معنند و کب ییادعا

زدن بر سر و ، نخواندنوحه ، مینکاگر دقت  کیاند. وجود دارد ییاستثنا
 یه اھل بھشت باشد چه سودک یسکردن خون به خاطر ک یصورت و جار

 آناننون کا، ش از ده قرن از شھادت او گذشته استیبآنکه  دارد؟! و حال
 یبن اب یان در حق پدرش علیعیرند؟ چرا شیتقام بگنا وا رایند بخواھ یم

 ن بھتر است!؟ ید شده بود و او به اتفاق از حسیز شھیردند؟ او نکن نیطالب چن
ن یرا تمام ایز، ماجور ھستند، ن سوگ و ماتمینندگان اکه برگزار کن ادعا یا -۲

ن ینون اکا. الله و در راه او ھستند رایب آنانر آفات کاھو و سر و صدا و ذیھ
ر کن ذیه ھمه اکنیبر ا یوجود دارد مبن یلیه چه دلکمطرح است  سوال

 رایخالص و ب آنانت یه نکم یریدر راه الله ھستند؟ فرضًا اگر بپذ ھا بتیمص

                                           
 یعنیحاالت))  یآن ((ثمان یدر عرب یول. ھشتاد مورد آمده است یانجیتاب تک یدر ترجمه فارس -١

 . ھشت مورد آمده است
 . )۹۰-۹۱ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۵۸ت ص (یثم اھتد -٢
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ه کنیولو اکند  می تیفاکمقبول بودن اعمال  رایت بیا تنھا نیآ، خداوند است
 أالله امره موافق با ک یھر عمل گمان یبباشد؟!  أالله امربا  یاعمال مناف

 . باطل است، نباشد
 یشکمانند خود، اند دهب آن شکودن مرتکجاھل و  یھا انسان یه بعضکآنچه  -۳

 رایل و مستند بیدل عنوانبه ، مانند جمال عبدالناصر یدر برابر مرگ طاغوت
: دیگو یمد!!!؟ و شو یمر کبا ضرب و نوحه ذ ام تو یصحت اعمال سوگ و عزادار

، خود مرده است یعیه با مرگ طبکمردم بخاطر مرگ جمال عبدالناصر  یوقت«
حق ، مینکوم به خطا و اشتباه بکا ما اگر اھل سنت را محیآ، ندشک یمخود را 

ع خود را یه برادران اھل تشکم!!؟ و اھل سنت حق ندارند یبه جانب ھست
 نند!؟ کوم کد الشھداء محیردن بر سکه یبخاطر گر

 عنوانعه یش یاز بزرگان علما یکیه یه از ناحک یلین است دلیه! اسبحان الل
ن ین ایمحترم بب خواننده. خنداند یم ه زن فرزند مرده و داغدار را ھمک، گردد می
تاب الله و کند؟! استنباط از نک یماستنباط  یا وهیشرا به چه  یام شرعکان احیآقا

اما استنباط حالل و حرام و . استوه تمام عالمان و مجتھدان یش ج سنت رسول الله
، است آور شگفت) واقعًا فوق العاده !عمل از رفتار توده مردم(! ؟ یک رایب یام شرعکاح

 یکبلند شود و بخاطر مرگ  یسکا اگر یآ: مپرس یمو من از صاحبان عقل و خرد 
ا ی؟! آدیآ یمه اھل سنت به حساب یعل یلین دلیا، ندک یشکطاغوت فرعون صفت خود

ه مجرم و ک یسانکوه یند؟! عمل و شدھ یمفتوا  ین گناه بزرگیچن جوازاھل سنت به 
از مردم  یا عدهاگر ، ده اھل سنت داردیت از منھج و عقیاکچگونه ح، ھستند یعاص

ده اھل سنت یدر عق یبین موجب نقص و عیا ایآ، ب شوندکرا مرت یا اعمال بدیعمل 
 .د؟!گرد یممحسوب 

، نددان یمصفت را حرام  یول انسان یکبخاطر  یشکسنت خودتب و مراجع اھل ک
خته و ین ریه خون ھزاران معصوم را بر زمکطاغوت  یکبخاطر  یشکآنگاه چگونه خود

ده و یعق، گرشانن، ن برده استیاز ب مسلمان رات صدھا ھزار یثیعرض و آبرو و ح
بر گرفته از ، مذھبده و ی؟ بحث و مناقشه ما درباره عقدیآ یمبه حساب  آنانمذھب 

اگر  کن مستمسیا. مردم یاست نه درباره اعمال فرد ج تاب الله و سنت رسول اللهک
بر  یاثنا عشر یده رافضیو عق که مسلکن مطلب است یالبد دال بر ا، داشته یـ داللت

، نندکقضاوت  یخواسته باشند درباره عمل آنان یگرفته از افعال مردم است و وقت
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 ج تاب الله و سنت رسول اللهکند نه دان یمقضاوت  کمالمردم را  یفردافعال و رفتار 
 . دیگو یمچه  یل بعدین درباره دلیشتر ببیاستدالل ب رایرا! و ب
 نیبا طال و نقره مز را  ناان قبور بزرگیعیچرا ش: گفتم: دیگو یم یجانیت یآقا

 . )١(در اسالم حرام است یزین چیچنکنند  می
ست و نه حرام یان نیعیردن قبور منحصر به شکن یمز: گفتد صدر در جواب یس
 یر بالد اسالمیه و ساکیتر، مصر، مساجد برادران اھل سنت ما چه در عراق، یآر. است

ت الله در ینه منوره و بیدر مد ج مسجد رسول الله ین به طال و نقره ھستند حتیمز
ھا  ونیلیو مشود  می دهشانپون شده با طال و نقره یه ھر سال با پارچه مزکرمه که مکم
 ؟)٢(ستیان نیعین منحصر به شیلذا ا. شود می نهیار ھزکن یا رایال بیر

جا گرفته شده است؟ از رفتار و کاز  یم شرعکه حک یردکدقت ، محترم خواننده
م خدا کھرگاه مردم با ح. ن استیور اکوه عمل عامه مردم؟ حاصل استدالل مذیش

تنھا . ب شوندکمردم حرام قرار داده است مرت رایخداوند به کچه را آن ونند کمخالفت 
را آنچه ید! زنک یمت یفاکاباحت آن  راید و بدھ یمحرام را مباح قرار  را  آن، ن عملیا

 امره مخالف با کھر چند ، ز خوب استیآن نزد خداوند ن، ه مردم خوب بدانندکرا 
 .خداوند باشد؟!

ن پرت و پال یدام فقه و اجتھاد به چنکاست؟!  ییباین چه ضابطه و قانون زیا، به به
صدر  ید! آقایت بفرمایت عناکر و برید ـ خداوند بر فقه و اھل فقه خدھ یماجازه  ییگو

 یاز حضرت انس مرو. امت استیق یھا یشانن مساجد از جمله نییه تزکد دان یمن

امت بر یق »الناس يف املساجد ىيتباه ىحت ةال تقوم الساع«: فرمود ج رمکه رسول اکاست 
 . )٣(نندکن مساجد مباھات نییتز رایه مردم بک یپا نخواھد شد تا زمان

رسول : است یمرو باز ابن عباس. ن باره وارد شده استیح در ایو نص صر

ها كام زخرف اليهود نرفلتزخ: قال ابن عباس ،مساجدـت بتشييد المرأما «: فرمود ج رمکا

 . »والنصار

                                           
 . )۹۲ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۵۸ت ص (یثم اھتد -١
 . )۴۳۲داود رقم ( یح أبی) صح۴۴۹بناء المساجد رقم ( یتاب الصالة باب فکداود ـ  یسنن أب -٢
 . )۴۳۲داود رقم ( یح أبی) صح۴۴۹بناء المساجد رقم ( یتاب الصالة باب فکداود ـ  یسنن اب -٣
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ابن عباس ، ام نشده امرد مساجد ییتش رایمن ب: فرمود ج رمکرسول ا: ترجمه
ن ییمعابد را تز یھود و نصاریه کھمان گونه ، ن استییتز ید به معنییتش: دیگو یم
 . )١(ندردک یم

 ر دادهییله آراء مردم تغیچگونه بوس، ام خداوندکاح، محترم دقت بفرما خواننده
 . شوند می

  »ستین که توسل به قبور شرکنیر بر ایعه دایش یبر ادعا ینقد«
دن بر قبور و صدا یدست مال یسعود یه علماکردم کعرض : دیگو یم یجانیت یآقا

ست؟ ین باره چینظر شما در ا، نددان یم کشرآنان را  جستن به کردن صالحان و تبرک
ن یردن صاحب قبر قصد اکدن بر قبور و صدا یاگر دست مال: د باقر صدر گفتیجناب س

موحد ، مسلمانانن کل، است کن شرید ایترد یب، نفع و ضرر ھستند کمال آنانه کباشد 
ا و یردن اولکنفع و ضرر است و صدا  که تنھا خداوند مالکند دان یمھستند و خوب 

شدن به  یکنزد رایله ھستند بیوس آنانه کن است یھم السالم) بخاطر ایائمه (عل
تا به  ج عه از زمان رسول اللهیو ش یسن مسلمانان. ستین کن ھرگز شریو ا، خداوند

 توبهه ک یسعود یھمان علما یعنی ھا یوھاببجز ، ن مطلب اتفاق نظر دارندیحال بر ا
و در پرتو مخالفت کنند  می مخالفت مسلمانانبا اجماع  و آنان یردکاشاره  آنان یسو

در  و آنان، رونق دھندن خود را در قرن حاضر یند مذھب نوخواھ یمن یبا اجماع مسلم
 اند ردهکصادر  آنانه یفر علک یفتوا، و ساختهو بربا فتنه ر را  مسلمانان، دهین عقیپرتو ا

حجاج سالخورده را صرفًا بخاطر گفتن  آنانـ  اند دادهمباح قرار آنان را  ختن خونیو ر

ه کند گذار یمرا ن یسکند و دھ یممورد ضرب و شتم قرار  »السالم عليك يا رسول اهللا«
ھا و  بحث آنانن باره با یما در ا یرسول الله دست بزند و علما کح مباریبه ضر
 !؟)٢(»اند دهر شکرفتن حق منیپذ و ازده یاصرار ورز آنان ی(؟ ؟) ول اند داشتهھا  همناظر

 : مدھ یمن پاسخ ین موحد!!! چنیبه ا
ست ین کشر، اند گذشتهه در کان یکردن صالحان و نکه صدا کصدر  ین گفته آقایا
. نفع و ضرر ھستند کمال آنانه کست ین نیمعتقد به ا، آنانه متوسل به کنیل ایبدل
، دن به خداوندیرس رایباشند ب یا لهیوس آنانه کن است یبخاطر ا آنانردن که صدا کبل

                                           
 . )۴۳۱ح ابو داود رقم (یصح: ) و نگا۴۴۸داود ـ رقم ( یسنن اب -١
 . )۹۲-۹۳ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۵۹ت ص (یثم اھتد -٢
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ان گذشته که مشرکاست  یلینًا ھمان دلیع، نیا. شود نمی گفته کشر یزین چیو چن

َ� ﴿: رده استکن نقل یچنآنان را  لین دلیا، خداوندند و گفت یم
َ
�  ِ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱِ�َّ

ِينَ ٱوَ  ْ ٱ �َّ َُذوا ٓ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا
َ
ِ ٱأ َ ٱُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ�ُۡ�ُم  �َّ

َ ٱبَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  ارٞ  َ�ِٰذبٞ  َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهوَ  �َّ  ]٣: [الزمر ﴾٣َكفَّ
گاه باش« بجز  یا و دوستانیه اولک یسانکن و عبادت خالص از آن خداوند است و ید، دیآ

ه ما را به کنیم مگر بخاطر اینک یمرا پرستش نھا  آن ـ ما: ندیگو یمنند ـ و یگز یم خداوند بر
، ردکخواھد  یداور، ه اختالف دارندکامت درباره آنچه یخداوند روز ق. گردانند یکخداوند نزد

اھل ، هکنیان ایوجود دارد م یچه تفاوت. »دنک یمت نیشه را ھدایفر پک یخداوند دروغگو
د یمز رایو ب ننده باشند؟!ک یکعامل نزد آنان، هکنیان ایله باشند و میقبور وس
تب که از جمله ک »انیمجمع الب«تاب که در کرا  یفضل طبرس یدگاه آقاید، استدالل

در  یطبرس یرد ـ آقاکمحترم خواھم  خوانندگانم یعه است تقدیمرجع و معتبر ش

ِ ٱَما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ إَِ� ﴿: هیر آیتفس ليشفعوا لنا : يأ«: دیگو یم ]٣: [الزمر ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  �َّ

 .»نندکما شفاعت  رایتا نزد خداوند ب یعنی«. )١(»اهللا إىل
را  محمد بن عبدالوھاب سخناناز  یه بخشیمحمد جواد مغن یه آقاکنیا آور شگفت

در صفحه  )حممد بن عبدالوهاب( او«: دیگو یمو کند  می نقل »كشف الشبهات«تاب کاز 
ه کم یدھ یم یه گواھکبل، مینک یمن کما شر: ندیعه) بگوی(ش آناناگر «: دیگو یم ۱۱۰

گانه حضرت حق است و محمد فرستاده ینفع و ضرر تنھا ذات  کمال، رازق، دگاریآفر
ن و یالبته من توسط صالح. ستینفع و ضرر خودش ھم ن کاو مال، خداوند است

 یآنان: دیید بگویدر جواب با، میجو یم یاریاز خداوند  آنانله یاران نزد الله و بوسکویکن
، دیردکر که شما ذکبه ھمه آنچه ، دیجنگ آنانه یرد و علکقتال  آنانبا  ج ه رسول اللهک

ار تدبر امور را ی) اختھا بت( آنانباطله  دینوه معبکفتند ریپذ یماعتراف داشتند و 
شفاعت  آنانامت یو معبودان باطل روز ق ھا بته کمعتقد بودند  آنانه کندارند بل
 یسکا یآ: دیگو یمن یچن سخنانن یه بعد از نقل ایمحمد جواد مغن یآقا، ردکخواھند 

طالب شفاعت  ھا بته از کاست  یسکمانند ، انتظار شفاعت را دارد ج ه از محمدک

                                           
 . )1379ص ( 5جممع البيان ج -١
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 )١(»ق؟!یو عم یواقع ایمانن است یو ا یافشکوق و مین است تحقیا یآر ... . ..است؟
در  ج ان طلب از رسول اللهیمه ک یج فھمکو  یشاندیج کن یه به اکستم یل نیمن ما

البته ، بدھم یحاتیا توضیپاسخ ، ستیقابل ن یتفاوت، اتش و بعد از وفاتشیحال ح
: دیگو یماو . نمکنقل ، ور گفته استکه مذیر آیه خود او در تفسکم آنچه را خواھ یم

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآءَ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
َ
ٓ إَِ� ﴿: و قالوا ﴾أ ِ ٱَما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا  ﴾ُزلَۡ�ٰٓ  �َّ

افته ین یاز ا تر روشن یا تضاد و تناقضیآ )٢(»نند!؟کشفاعت  آنان رایتا نزد خداوند ب«
به  را  آن وف نموده ین تحریعزوجل را چن ین خدایه دک یسانکد؟ نابود شوند شو یم

ان نقل که خداوند از مشرکنًا مانند آن است یعمل عن یا. ندریگ یمباد تمسخر و استھزا 

ِ ٱِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿: دیفرما یم، ردهک َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  �َّ
ِۚ ٱُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ُ�َنّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
 ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۡ�

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ھا  آن ه بهککنند  می را عبادت یسانک، و بجز خداوند« ]١٨: [یونس﴾ ١٨ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
ا یآ: بگو. نندگان ما نزد خداوند ھستندکشفاعت ھا  این: ندیگو یمرساند و  ینم ینفع و ضرر

خبر ھا  آن ن از وجودیو زمھا  آسمان خداوند دره کد یساز یمبا خبر  ییزھایخداوند را از چ
 . »نددھ یمقرار  یکشر یان با وکو باالتر است از آنچه مشر کندارند؟ خداوند پا

ن قبور قادر یه اکستم ین نیمن معتقد به ا«: دیبگو تواند مین یسک، هین آیبا بودن ا
را خداوند به یز »ھستمھا  آن ه من طالب شفاعت ازکا جلب نفع ھستند بلیبه دفع ضرر 

ِۚ ٱَوَ�ُقولُوَن َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ﴿: دیفرما یمان کنقل از مشر خداوند از : دیگو یم ﴾�َّ
را عبادت  ھا بتن یما ا: ندگفت یمفار) ک( آنان. ددھ یمفار خبر کن یشرح حال ا

گاه شدن و ، یآر. )٣(نندکنزد خدا در حق ما سفارش ھا  آن م تاینک یم سب کبعد از آ
 ج رمکه رسول اک یاندرز وه به پند ک. رسد یمالزم بنظر ، ن مطالبیرامون ایاطالع پ

: خطاب به ابن عباس فرمود ج رمکرسول ا. عمل شود، به حضرت ابن عباس فرمود
. )٤(از خدا بطلب، یطلب یم یاریو  کمکھرگاه ، نک سوالاز خدا ، ینک یم سوالھرگاه 

                                           
 . )۷۸-۷۹ه (یة لحمد جواد مغنیالوھاب یھذه ھ -١
 . )۶۰۶ن لحمد جواد ص (یر المبیالتفس -٢
 . ۲۷ونس ص یسوره  ۳ج یان للطبرسیمجمع الب -٣
ح یصح. ) آورده است۲۵۱۶مة برقم (ایالق ةصفتاب کآن را در  یه ترمذکث یحد یکاز  یبخش -٤

 . )۲۰۴۳رقم ( یترمذ
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 . است یصدر مدع یه آقاکآنطور ، نه از ائمه
نبودن آن اتفاق  کبر شر یبجز فرقه وھاب، مسلمانانتمام «: دیگو یمصدر  یبعد آقا
ن یا، اجماع دارند مسلمانانزد چقدر دروغگو است! امریخداوند پدرش را ب. »نظر دارند
را قاطبه اھل علم اتفاق نظر یز. ه گفته شدکس آنچه کبر ع یاست ول یحیسخن صح
ال کرد و بر اتیرا در نظر بگ یا واسطهان الله یان خود و میس مکھر «: هکن یدارند بر ا

ده ین تصور و عقیرا ایز. افر استکاو ، به اتفاق ھمه، او بخواھد و ازند کاو را صدا ، ندک

ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَ ﴿: ندگفت یمه ک یآنان. ده بت پرستان استیمانند تصور و عق ا َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ
ِۚ ٱِعنَد   . ردکما شفاعت خواھند  راینزد خداوند ب، و صاحبان قبور ھا بتن یا ﴾�َّ

له و واسطه قرار یدن به الله وسیرس رایاء را بیه اولک یسانکه یلکان به یدر پا
ن گفته خدا را به دقت مورد مطالعه و یا، ش خداونداندیج کبندگان ، میگو یم، نددھ یم

ِجيُب َدۡعَوةَ  �َذا﴿: دیفرما یمه کد یق قرار بدھیتحق
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
َس�

اعِ ٱ  ]١٨٦: [البقرة﴾ ١٨٦إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن  �َّ
ننده را ک دعا یم و دعایکـ من نزد: ـ بگو، و چون بندگانم از تو درباره من پرسند«

نند و کھم دعوت مرا اجابت  آنانپس . منک یماجابت ، خوانداد یه مرا به فرک یھنگام
 . »ت شوندیاورند تا ھدایب ایمانبه من 

تي إل«ث یحد یمعن  »ةسبعین فرقثالث و یستفترق أمَّ
ل یرایاس یبن«: در آن فرموده است ج رمکه رسول اکرا  یثیحد: دیگو یم یجانیت یآقا

م شد و امت من به ھفتاد یبه ھفتاد و دو فرقه تقس ینصار، م شدیفرقه تقس یکبه ھفتاد و 
 . خواندم »فرقه در دوزخ خواھند بود یکبجز ، ھا آن ھمه، م خواھد شدیو سه فرقه تقس

ه در ادامه کحال آن، ددان یمه یتنھا خودش را فرقه ناج، ه ھر فرقهکنیا آور شگفت
دام است؟ که یرسول خدا! آن فرقه ناج یا: شد سواله کث آمده است ین حدیھم

ه کوجود دارد  یا فرقها یآ. »ندکه به روش من و اصحاب من عمل کآن است «: فرمود
ن یر ایه غکھست  یا فرقه اسالمینباشد؟ آ ج تاب الله و سنت رسول اللهکبه  کمتمس

ا از یآ، شد سوالبل و احمد بن حن یشافع، فهیابوحن، کشود؟ اگر از امام مال یرا مدع
ن یا، یحه نباشد؟ آریو سنت صح قرآنبه  که متمسکشود  می دایپ یسک آنانان یم

ه من قبًال معتقد به انحراف و کعه یاھل سنت ھستند و اگر فرقه ش چھارگانهمذاھب 
تاب الله و کبه  کتمس یز مدعیآن ن، ن مذاھب قرار داده شودینار اکدر ، فساد آن بودم
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و طبق ضرب المثل معروف ، و مطھر است کت پایگرفته از اھل ب حه بریسنت صح

ن کا ممیست) آیه در خانه چکد دان یم(صاحب خانه بھتر  »بام فيه أهل البيت أدر«
ان کھستند؟ ام یمدع شانخوده ک ھمانطور، حق باشند ھا فرقهن یه تمام اکاست 
ث را یه حدکنیمگر ا، ن استیس اکع، ث مستفاد استیه از حدکرا آنچه یز، ندارد

به درجه  یعه و سنیث نزد شیرا حدیز. ستین نکز ممین نیا، نمک یموضوع و دروغ تلق
 ج رمکرسول ا و ازندارد؟  یث مصداق و مدلولیحد: مییه بگوکنیا ای، ده استیتواتر رس

را یز. نداشته باشد یه مصداق و مدلولکد یبگو یه سخنکنید است ایار بعیبه دور و بس

با . ھا ھستنداندرز وھا  متکح یاو حاو سخنانتمام  »ما ينطق عن اهلو«رسول خدا 
تنھا ، ان ھفتاد و سه فرقهیه از مکنم که اعتراف کنیندارم بجز ا یا چاره، نیتوجه به ا

 . )١(اند باطله بر یفرقه حق و بق یک
 : میگو یم
ن اتفاق یدر اصول د آنانھمه ، ستین نیاختالف در اصول د، اختالف ائمه اربعه -۱

. دارد یز علل و اسبابین و آنن است یدر فروع د آنانان یاختالف م. نظر دارند
ان یم یو فاصله زمان قرآنث و یو فھم در ارتباط با نصوص حد کمثًال تفاوت در

در سال  کدر گذشته است امام مال یھجر ۱۵۰فه در سال یمثًال ابو حن. آنان
دام کھر . اند ردهکفوت  ۲۴۱و امام احمد در سال  ۲۰۴در سال  یشافع، ۱۷۹

بنابر . داد یمفتوا ، دیرس یم ث به اویو حد قرآنه از ک یبر اساس متن و نصوص
ن یبنابر ھم. داد یمفتوا ، دیرس یم فه به اویامام ابوحن یفتواھا، ن اصلیھم

گران ھستند چون امام ید یش از فتاوایب، فهیامام ابوحن یفتواھا، اصل
 یمترکات یتر بوده و به متون و روا یکزمانش با زمان صحابه نزد، فهیابوحن

را یز. داد یمث فتوا یله احادیاما امام احمد اغلب بوس. داشته است یدسترس
ث ین شده و او به احادیث در زمان او تدویزمان او متاخر بود و اغلب احاد

ان ائمه اختالف فتوا وجود داشت یه مکنجا است یا. داشت یشتریب یدسترس
ت یش را به تبعپیرواند و یورز تاکیدده بود یه به او رسک یثیحد یدام روکھر 

، ث مورد بحث بدان اشاره شده استیه در حدک یاختالف. کرد می از آن دعوت
 . اختالف در اصول است نه در فروع

                                           
 . )۹۹-۱۰۱ص (ت شدم ی) و آنگاه ھدا۶۴ت ص (یثم اھتد -١
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را در یز. استفرقه اھل سنت و جماعت ، و سنت قرآنبه  کگانه فرقه متمسی -۲

و بجز اھل ) أصحايبعليه و ناأما (، آن فرقه آمده است یرامون معرفیث پیحد
به  کمتمس یه به تمام معنکشود  نمی افتی یچ گروھیسنت و جماعت ھ

ن خاطر روافض طبعًا یبه ھم. ارانش باشدیرسول الله و  یو منشھا ھا روش
، تاب خودکدر  یجانیت یآقا. کنند می اھل سنت باز رایآتش را ب یدرھا
صرفًا بخاطر . صحابه را مطعون قرار داده و بر اھل سنت تاخته است اش ھمه

، ت طبعًا روافضین وضعیبا توجه به ا. ه اھل سنت با صحابه دارندک یمحبت
 ه (رستگار) فاصله دارند!؟ یاز فرقه ناج، ر فرقیش از سایب

 »یجانیت یث رسول الله از جانب آقایف حدیبر تحر ینقد«
ه در مسجد ک) را ی(مرد دھات ید تا داستان اعرابییاجازه بفرما: دیگو یم یجانیت

ف یتان تعررایب، ردکادرار  یشرم یبمال کارانش با یامبر و یو در محضر پ ج رسول الله
، دند تا او را به قتل برسانندیشکر یشمش یاران بلند شده بر ویچند از  یتن یوقت. نمک

د و یادرار او نشو یموجب ناراحت د او رایبگذار: رد و فرمودکمنع آنان را  ج رسول الله
امور را ، دینکن یرید تا با مردم سختگیھست ماموررا شما یز. دیادرار او آب بپاش یرو

صحابه چاره . دیمردم را فراھم نساز یاسباب نفرت و دور: دیریمردم آسان بگ رایب
نار کاو را ، را خواست یمرد اعراب ج اللهرسول . نندکت یتبع یه از وکنینداشتند جز ا

 یرد و به وکبرخورد  یطفت با ومالو  یبا نرم، د و به او خوش آمد گفتشانخود ن
به آغوش اسالم  یمرد اعراب. د آلوده شوندینبا، خانه خداوند ھستند، ه مساجدکفھماند 

خداوند درست ، یـ آر آمد یمزه ھمواره به مسجد کیمرتب و پا، در آمد و بعد از آن

ا َغلِيَظ ﴿: دیفرما یمخطاب به رسول الله  قرآندر  یوقت، فرموده است َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ
ْ َ�  ۡلَقۡلبِ ٱ وا حتمًا از ، یبود یم اگر تو خشن و سنگ دل« ]١٥٩: [آل عمران﴾ ِمۡن َحۡولَِكۖ  نَفضُّ

 . )١(»ندشد یمنده کاطراف تو پرا
 : میگو یم

ده یه آن نقل گردیشب یریه با تعبکامده است بلیالفاظ ن نیقطعًا با ا یداستان اعراب
ن بلند شد و یه نشیمرد باد یک: رده استکن نقل یچن را  آنره یو ھراز اب یبخار. است

                                           
 . )۲۱۳ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۷۲ت ص (یثم اھتد -١
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د و یاو را بگذار: فرمود ج رمکرسول ا. راه گفتندیمردم او را بد و ب. ردکدر مسجد ادرار 
رده تا بر ک مامورخداوند شما را  ھمانا. دیبپاش، ردهکه ادرار ک یدلو آب بر محل یک

در صدد بر آمده است تا  یجانیت یاما آقا. )١(دیر نباشید و سختگیریمردم آسان بگ
ه در اثر حسد نسبت به صحابه در او بوجود آمده کخود را  یروانو  یروح یھا زخم

 چند از ی(تن «: ن گفته استیچن، ت زدهیف روایلذا دست به تحر، ف دھدیاست تخف
ات ی!؟ تمام روا»ند او را به قتل برسانند) خواست یمده یشکرھا را از غالف یصحابه شمش

مانند . آمده است یمتعدد یرھاین جمله به تعبیا. ندیگو یمن دروغ سخن یخالف ا

مردم در  )صاح به الناس(. ردندکام یه او قین علیاز حاضر یبعض )قام عليه بعض الناس(

مردم به طرف او ) ليهإرسع الناس أف(ن عمل او سر و صدا به راه انداختند ـ یبرابر ا

اران ی )مه، صحاب رسول اهللا مهأفقال (. مردم او را گرفتند) فتناوله الناس(شتافتند ـ 
واقع  یجانیت یات مورد پسند آقاین ھمه روایا. دیگذارب، دیگذارب: رسول الله فرمودند

و ، ه صحابه خشن و تندخو ھستندکند کث زد تا ثابت یف حدینشدند و او دست به تحر

 . إال باهللا ةوال حول وال قو. شتار نداشتندکو  به جز قتل یقصد

با مرد  ج رمکرسول ا«: دیگو یم، خود ییاوه گویان و یدر ادامه ھذ یجانیت یآقا
و رد و او مسلمان شد و بعد مرتب و با لباس کبرخورد  یطفت و نرممالن به یه نشیباد

 یجانیت یه آقاکافر بود کن یه نشیمگر آن مرد باد، به به. »آمد یمزه به مسجد کیبدن پا
 سرهیھر یطفت رسول الله مسلمان شد؟! در سنن ابو داود از ابمالاو در اثر : دیگو یم

. نشسته بود ج رمکرسول ا، ن وارد مسجد شدیه نشیباد یمرد: ن باره آمده استیدر ا
ن کبر من و محمد رحم ، پروردگارا. ردکن دعا یو بعد چن خواندعت نماز کآن مرد دو ر

را محدود و تنگ  یا گشادهع و یز وسیچ: فرمود جامبریپ. نکرحم ن یو بجز ما بر احد
مردم به طرف او . ردکه آن مرد در گوشه مسجد ادرار کنگذشت  یرید. یردک

رده تا بر ک امرخداوند شما را : گرفت و فرمودآنان را  یجلو ج رسول الله. شتافتند
و در . )٢(دیدلو آب بر آن بپاش یک: بعد فرمود. دینکن یرید و سختگیریمردم آسان بگ

                                           
 . )۲۱۷المسجد برقم ( یتاب الوضوء باب صب الماء علی البول فک یح بخاریصح -١
ح ابو داود ی) و نگا صح۳۸۰بھا البول برقم (یتاب الطھارات باب األرض بصک ۱داود ج یسنن اب -٢

)۳۶۶( . 
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إهنا بني هذا البيت : فقال ج فقام إليه رسول اهللا«. ن الفاظ آمده استیت احمد با ایروا

ن یا ھمانا: به طرف او رفت و فرمود ج رمکرسول ا »ه ال يبال فيهنإو ةلذكر اهللا والصال
بعد . د دور نگاه داشته شودیبا یاز آلودگ. اد خدا و نماز ساخته شده استی رایخانه ب

بعد از  یرایآن مرد صح: دیگو یم یراو. دیمحل پاش یرو را  آن ودلو آب خواست  یک
او  یفداپدر و مادرم . بلند شده نزد من آمد ج رمکرسول ا: گفت، ه متوجه شدکنیا

 . )١(رد و مرا نزدکمرا عتاب ن، راه نگفتیو به من بد و ب. شود
 او مسلمان شد؟!؟ : دیگو یمچگونه  یجانیت یآقا
زه وارد مسجد کیبعد از آن با تن و لباس پا یرایه آن مرد صحکد دان یمجا کاز 

 .ند!!!یگو یمتر کاو را د، ای؟! بار خداشد یم

 »بدرباره عبدالله بن عمر یجانیت یدگاه آقایبر د ینقد«
ه از کبود  یسانکز از جمله یاو ن، ا از عبدالله بن عمری ...«: دیگو یم یجانیت یآقا

 یاو با امام عل، ردندکعت یب یه مردم با امام علکنیو بعد از ا گرفت یمفاصله  یامام عل
 عثمانعمر و ، رکابوب ج ن مردم بعد از رسول اللهیبھتر، هکنیرد و درباره اکعت نیب

 انیث بیحد، ندارد و ھمه با ھم برابرند یبرتر یسکبر  یسکو بعد از آن ، ھستند
را با توده مردم و  یامام عل، ه عبدالله بن عمرکن است یا، ثین حدیا یمعن. کرد می

 یلتیچ گونه فضل و فضیه ھک یفرد عاد یکمانند ، دانست یموچه و بازار برابر کمردم 
درباره ، آشنا است گانه و نایعبدالله چقدر ب. آورد یم را به حساباو ، نداشته باشد

 یاتیروا. اند ردهکان یب یلت امام علیبزرگ امت و ائمه درباره فض یه علماک یاتیواقع
ات ین گونه روایه اکچنان مستند و معتبرند ، اند دهوارد ش یلت علیرامون فضیه پک

ت درباره یروا یک یعبدالله بن عمر حتا یآ. امده استیاز صحابه ن یکچ یدرباره ھ
اد یز یلت امام علیبه خدا سوگند او درباره فض، یده است؟ آرینشن یلت امام علیفض

 ق را وارونهیاست حقایس، ةدراك ما السياسأما است و یاما س، اد دانستهیو ز، ده استیشن
 . )٢(ندیآفر یم یو شگفتکند  می

 

                                           
 . رهی) مسند ابوھر۵۷۲() ص ۱۰۵۳۸برقم ( ۳المسند ج -١
 . )۲۳۳-۲۳۴ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۴۱-۱۴۲ت ص (یثم اھتد -٢
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 : میگو یم

کند  می یریعبدالله بن عمر خرده گ، ج رسول الله یبر صحاب یجانیت یآقا -۱
ن یه اککند  می رده است و گمانکت یث را رواین حدیه او اکنیصرفًا بخاطر ا

ه او ک یدر حال. ستیاست و او متوجه اعمال خود ن یث طعن بر امام علیحد
ث ین احادیه اکنیبخاطر ا گر را صرفاید یو برخکند  می فیث را تحریاحاد

و  کھدف خود را پا گمان یباو . کند می لیتجل، مدح صحابه ھستندمشتمل بر 
 ییبجویو ع یریقصد خرده گ به ابن عمرکد پندار یمد اما دان یممقدس 
دست به وضع  عثمانعمر و ، رکلت ابوبیرامون فضیرا داشته است و پ یامام عل

 .!ین گمراھین بر ایآفر. ث زده استیاحاد
لت جلوه یه او را بدون فضکنیا ای یردن امام علکقصد ابن عمر ھرگز مطعون  -۲

د به امور مربوط به یمق یو بھتر یخوب، ورکث مذیدر حد. دھد نبوده است
 و ازسالم و ا و ازسار و ایر از عبدالله بن که ابن عساکھمان گونه . خالفت است

 يبأ، ج عهد رسول اهللا كنا نقول عىل إناإنكم لتعلمون «: رده استکابن عمر نقل 

گاه ھست یشما بخوب، یعنی. »ةيعني يف اخلالف، عثامنعمر و، بكر ه ما در کد یآ

 نیھمچن. در خالفت یعنی عثمانعمر و ، رکابوب: میگفت یم ج زمان رسول الله
ز یق عبدالله عن نافع عن ابن عمر نقل شده است نیه از طرکث یدر اصل حد

الناس هبذا  يكون أوىلمن ، ج كنا نقول يف عهد رسول اهللا«ن آمده است یچن

ات ین باره در زمان حیدر ا، خالفت است رایب تر ستهیشا یسکچه  ؟مراأل

ر و کنخست ابوب، میگفت یمم و یبحث و تبادل نظر داشت ج رمکرسول ا کمبار
 . )١(سپس عمر

 ج رمکچگونه از رسول ا، ل نبودیقا یامام عل رایب یلتیاگر عبدالله بن عمر فض
ه ک یو حضرت عل، اھل بھشت ھستند جوانانن سردار یحسن و حسه ککرد  می تیروا

ن امام یعالوه بر ا )٢(از فرزندان خود افضل و بھتر است. ن استیپدر حسن و حس
نزد ابن عمر آمد و  یشخص«: هکرده است کده نقل یاز حضرت سعد بن عب یبخار

                                           
 . )۲۱ص ( ۷ج یفتح البار -١
 ی. آلبان ۹۶۹ح ابن ماجه (ی) و صح۱۱۸شماره ( ج سنن ابن ماجه باب فضائل أصحاب الرسول -٢
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بعد ابن عمر ، ردکان یاو ب رایب عثمان یھا یخوبابن عمر از . دیاز او پرس عثماندرباره 
ابن ، یآر: ؟ آن شخص گفتیف او ناراحت شدیدن تعریشن و ازن است تکمم: دیپرس

را  یعل یھا یخوبابن عمر . ردک سوال یبعد درباره عل. ندکل یخدا تو را ذل: عمر گفت
ساخته شده  ج رسول الله یھا خانهخانه او وسط . است آن وا: بعد گفت. ردکان یب

: ؟ گفتیا شدهناراحت  یف علیدن تعریشن و ازن است تکمم: عمر گفتبعد ابن . است
. )١(در حقم انجام بده یخواھ یمھرچه  برو و. ندکل یخدا تو را ذل: ابن عمر گفت، یآر

ابن عمر ، پسندم ینم من او را: آن مرد گفت«ت نقل شده از عطاء آمده است یدر روا
ه ابن عمر کن ھستند یات دال بر ایروان ھمه یا ایآ )٢(خداوند تو را نپسندد: گفت

چشم  یکفقط با  یجانیت یه آقاکن است یت ایل نبود؟ واقعیقا یامام عل رایب یلتیفض

إن «: عمر قول ابن یو معن. دنیب یمگر را نید یزیص چیب و نقایو بجز معاکند  می نگاه

 . )٣(»أحسنها بناءً : أي، ج بيته أوسط بيوت النبي

عباس . اد استیز بابن عمر یگاه و تقوایجا، لتیفض رایل بیالبته دال -۳

ت یشخص یرامون معرفیپ »لقابالكنى واأل«تاب خود که در یمحدث امام، یقم

ابن : است ینامدار ین عمر صحابعبدالله ب«: ن آورده استیچن بابن عمر
و علم و فضل است و به  یاز اھل تقو. عاب درباره او گفته استیعبدالبر در است

ار یدر فتوا دادن بس. کرد می یرویپ ج رمکرسول ا یھا روششدت از آثار و 
خطاب به  ج رمکرسول ا. گفت یماط سخن یبا حزم و احت. محتاط بود

سته و یار شایبرادرت عبدالله مرد بس«: خواھر عبدالله فرمود، ھمسرش حفصه
را  یزیخسحربعد از آن ابن عمر ھرگز . خواند یماگر نماز شب را ، است یخوب

 . )٤(ردکن کتر
تاب خودش کدر ، یه قمیامام ابن بابو و (عالم دیگری از علمای بزرگ شیعه)

 یآقا نیھمچنو . دریپذ یمرا ھا  آن وکند  می ات ابن عمر استداللیبه روا )٥(»اخلصال«

                                           
 . )۳۵۰۱شماره ( یل علیتاب الفضائل ـ باب فضاک یح بخاریصح -١
 . مراجعه شود یص علی) به خصا۹۱ص ( ۷جلد الفتح  -٢
 . )۹۱ص ۷مآخذ سابق (ج -٣
 . تبة الصدر تھرانک) چاپ م۳۶۴ص ( ۱و األلقاب ج ینکال -٤
 . )۲۹-۳۱-۶۷-۷۲-۱۶۳-۱۸۴-۱۹۱الخصال ص ( -٥
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ه یدگاه امامیدت ابن عمر از ن اسیا، یآر. دریپذ یمرا  یات ویتاب رواک آن محقق
جویی  عیب باز ابن عمراش  ی داغتر از کاسه، (اما تیجانی رافضیه!؟ یعشراثنا
 . کند!) می

صحابه  یردن صحابه سپاسگزار به جاکن یگزیرامون جایپ یجانیدگاه تیبر د ینقد«
 »نیمنقلب

را  ج مان رسول اللهیه عھد و پک یآنان، نیرکصحابه شا«: دیگو یم یجانیت یآقا
مه بن یخزمقداد بن اسود ، ذر یاب، یسلمان فارس، اسریمانند عمار بن ، ردندکنقض ن

، عمرو بن عاص، هیمعاو، صحابه متقلب و مرتد مانند یجا، رهیعب و غکبن  یابت و ابث
نش و ین بیخدا را در برابر ا. ره را گرفتندیعب االحبار و غک، رمهکع، رهیو ھراب، رهیمغ

گاھ  ؟؟)١(میگو یمسپاس  یآ
 : میگو یم

ست ین یسکه مگر ھمان یرد؟ معاویف مرتدان قرار گیه در ردکست یه چیگناه معاو
سپرد؟ عمرو  یرد و خالفت را به وکمصالحت  یبا و یحسن بن عل، ه امام معصومک

، ه مطرود استیت از معاویب شده است؟ اگر او بخاطر حماکرا مرت یبن عاص چه گناھ
ن ییخالفت تع یداندیکن یامام حسن و امام حس ه از طرفکبود  یسکم او ید بدانیبا

ن او یچرا امام حسن و امام حس، ار استکه بزه یت از معاویاگر او بخاطر حما، شده بود
رمه و کع، ره بن شعبهیرده بودند؟ در واقع مجرم بودن مغک داندیکخالفت  رایرا ب

را نقل  یتخلفا ین سه تن خالفت یاز ا یجانیت. ستیمن روشن ن رایعب االحبار بک
از  یدر یجانیت یه آقاکن است یا، ار استکه ظاھر و آشکالبته آنچه . رده استکن

او را داخل آن قرار ، نداشته باشد یه دل خوشکس کاز ھر ، ردهکانقالب و ارتداد را باز 
ت ناھنجارش یه ماھکترسد  یم رایز، کند نمی انین صحابه را بیل ارتداد اید و دلدھ یم

ه کن است یتنھا جرمش ا، رهیو ھراما اب. ار شودکن آشیزم ین مردم رویترنسبت به بھ
 یافکمرتد بودن او  رایب یین جرم به تنھایـ اکند  می انیر و عمر را بکلت ابوبیفض

 . است
 
 

                                           
 . )۲۱۹ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۳۳ت ص (یثم اھتد -١
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  »اهل سنت و جماعت«رامون واژه یپ یجانیدگاه تیبر د ینقد«
را رواج  »سنت و جماعتاھل «ا واژه یاصطالح  یسکچه : دیگو یم یجانیت یآقا

آنچه . ام دادهانجام  یادین مطلب مطالعات و پژوھش زیرامون ایخ پیداده است؟! در تار
به ، ه در آن خالفت را بدست گرفتیه معاوک یه سالکن است یا ام افتهیه بدان دست ک

ه امت بعد از کن بود یز ایلش نیدل. شد دهیسال جماعت نام یعنی »ةعام الجماع«اتفاق 
ه ـ یمعاو روانپیو  یان امام علیحام، م شدیبه دو گروه تقس عثماندن یقتل رس به

ه بعد از صلح با امام حسن خالفت را به تمام ید و معاویبه شھادت رس یامام عل یوقت
. دیگرد سوموم »سال جماعت«آن سال به ، شد ینمومنالریدر دست گرفت و ام یمعن
ت و یدال بر تبع، ن اسمین به اشد یممس با »اھل سنت و جماعت«ب واژه ین ترتیبد

ھرگز  »اھل سنت و جماعت«، ه و اتفاق بر آن استیردن از روش و منش معاوک یرویپ
 . )١(دباش یمن ج سنت رسول الله پیروان یبه معن

 : میگو یم
 یبه ضد تفرقه معرف، ره است و جماعت در لغتیروش و س یبه معن، سنت در لغت

 یف اصطالحیتعر. است »اھل سنت و جماعت«واژه  یف لغوین تعریا. شده است
، )٢(در عمل، اران اویو  جامبریردن از روش و منش پک یرویعبارت است از پ، »سنت«

اھل سنت «: کند می فین تعریعالمه ابن حزم اھل سنت را چن. گفتار و اعتقاد، رفتار
و  ج اصحاب رسول اللهاھل بدعت نام دارند ـ اھل سنت ، آنانر یو غ اند حقھمان اھل 

از زمان  یاز فقھا آنان پیروانث و ین ھستند ـ و بعد اصحاب حدیاز تابع آنان پیروان
ه از روش ک یتیاز توده مردم در شرق و غرب گ یسانکه یلکو ، گذشته تا عصر حاضر

 . )٣(ندشو یمگفته  »اهل سنت و مجاعت«، نندک یتاس ین و فقھایمحدث، نیتابع، صحابه

ت یتبع ج ه از سنت رسول اللهکشود  می گفته یسانکبه ، اھل سنت، بین ترتیبد
و منظور . رو حق ھستندیه تابع و پک یگروھ یعنی »جماعت« یاصطالح ینند و معنک

ه درباره گروه ک یسکدر پاسخ  ج رمکه رسول اک ھمانطورـ باشد  می گروه صحابه، آن

ن مطلب به یگر اید یتیدر روا »أصحايبعليه و ناأما «: فرمود، ردک سوالرستگار 

                                           
 . )۲۸۸-۲۸۹(ت شدم ص ی) و آنگاه ھدا۱۷۰-۱۷۱ت ص (یثم اھتد -١
 . )۲۸ص ( ۱ج یعثمان بن عل، منھج االستدالل علی مسائل االعتقاد عند أھل السنة -٢
 . ۲۷۱ص  ۲الملل و النحل البن حزم ج یالفصل ف -٣
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م به کھر جا ح: دیگو یمابوشامه ، نرایبناب »ةهي اجلامع«: ن آمده استیچن، صراحت
ه کھر چند ، ت از حق استیمنظور از آن لزوم تبع، ت از جماعت آمده استیلزوم تبع

ه کرا حق ھمان است یز. شتر باشندیباطل ب روانمتر و دنبال کنندگان از حق کت یتبع
ثرت اھل باطل بعد از ک، کردند می امبر و صحابه بر آن عملیپ یعنی، ن جماعتینخست

و باشد  می اران اویامبر و یردن از پک یرویپ یبه معن، لذا جماعت )١(ستین کمال آنان
رده است و کبر حق عمل ، ندک یرویاران او پیامبر و یره و روش پیه از سکس کھر 

 : .. .ن فرموده استین باره چنیدر ا سابن مسعود. نفر باشد یکه کنیحق است ولو ا

ه با حق موافق باشند ک یسانک یعنیجماعت ، كنت وحدك نإو، افق احلقما و ةإن اجلامع
تاب الله و سنت کردن از ک یرویپ یسنت به معن، نرایبناب، )٢(نفر باشد یکه کنیولو ا
ھر . رده باشندکبر آن اتفاق و اجماع  یه صحابکعبارت است از آنچه ، ماعتو ج. است

از ، ار حق بداندیو مع کمالرا ھا  آن ود یسنت و اجماع صحابه سخن بگو، تابکس از ک
اھل «، ه اھل سنت از واژه و اصطالحک یفین است تعریا، باشد می اھل سنت و جماعت

، تبعهه منظور از سنت مکنیبر ا یمبن یجانیت یلذا ادعا آقا. دارند »سنت و جماعت
دال بر دروغ رسوا ، است سیناسزا گفتن به حضرت عل یبه معن، هیھمان سنت معاو

 . او دارد یعلم یب ای ینه توزکیت از یاکننده و جھالت او است و حک

 یو اسام دوازده امامدرباره  ج ه رسول اللهکنیر بر ایدا یجانیدگاه تیبر د ینقد«
 »ح فرموده استیتصر آنان

ه کد ینک یمد یتقل یاز امامان، یلیشما چگونه و بنابر چه دل: دیگو یم یجانیت یآقا
رده است و کمنسوب آنان را  یاسیبخاطر اغراض س یا عباسی یومت اموکدستگاه ح

رھا ، به صراحت سخن گفته است آناندرباره تعداد و نام  ج رمکه رسول اکرا  یامامان
لمه ک یواقع یرا به معن جامبریه پکد ینک یملد یتق یسانکد ـ چگونه از ینک یم

 رایبه منزله ھارون ب ج رسول الله رایه باب علم است و بکرا  یسکو  اند شناخته

را به  »ةمودـينابيع ال«و  »یبخار«، هید ـ بعد او در حاشینک یم کتر، است یحضرت موس

                                           
 . )۹۱شامة (ص  یار البدع و الحوادث ألبکالباعث علی إن -١
 . ماخذ سابق -٢
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  .)١(دنک یمر کماخذ و منبع ذ عنوان
 : میگو یم
  آن یه امام بخارکاست  یتیائمه اشاره به روان عدد ییاز تع یجانیت یمنظور آقا -۱

از رسول : دیگو یمحضرت جابر بن سمره  یح بخاریدر صح. رده استکر کذ را

بعد . خواھد بود ریدوازده ام »أمرياً ة يكون اثنا عرش«: ه فرمودکدم یشن ج رمکا

، بعد از آن جمله اول ج رمکرسول ا یعنی »سمعهاأمل  ةقال كلم«: دیگو یم یراو
خوب متوجه نشدم ـ بعد پدر  را  آند من یگو یمه جابر کرد کر کرا ذ یا لمهک

، ن بودیا، یا شدهجابر متوجه ن یه تو اکلمه کآن . سمره گفت یعنیجابر 

 آور شگفت. )٢(ش خواھند بودیاز قر دوازده امامتمام  یعنی »كلهم من قريش«
ث یواقع آن حد ه درککند  می استدالل یثیاز حد یجانیت یه آقاکن است یا

را منظور یز !؟»ولكنه ال يشعر«ه خود او است یل علین دلیو مستندتر نیتر بزرگ
ه یه روشن و متفق علکچه آن واست  یاز فرزندان حضرت عل، ریام دوازده و ازا

به امامت و امارت  یدام از فرزندان حضرت علکچ یه ھکن است یا، است
ز امارت را یحضرت امام حسن ن یحت. یبجز خود حضرت عل، ده استینرس

قبل  دوازده نفره یرد و به نفع او دست بردار شد و بقکه رھا یحضرت معاو رایب
چه  یبر مبنا یجانیت ید شدند! آقایا شھیردند کفوت ، ه به امارت برسندکنیاز ا
ث ین حدید؟ در واقع ادھ یمقرار  کل و مستمسیخود دل رایث را بیحد یلیدل
از ، اربعه ھستند خلفای آنانن یه نخستک امراءرا یز. ل اھل سنت استیدل
ز از ین و آناندند یبه امارت و خالفت رس مالگر عید یسانکز یبعد ن. ش بودندیقر
، شود می ور استفادهکث مذیه از حدکثر آنچه کا حد، هیمانند معاو. ش بودندیقر

ه رسول ک ھمانطور، دیش به امارت خواھند رسیاز قر دوازده نفره کن است یا
ھمان  آنانه منظور از کد است یار بعین محال و بسیکفرموده است ل ج الله

قبل از  آنان یرا ھمگیز، کند می استدالل آنانعه از یه شکند باش  دوازده امامی
محمد بن حسن ، بجز امام قائم. ردندکشدن بر منصب امارت فوت  یمستول

                                           
 . )۲۸۸ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۷۰ت ص (یثم اھتد -١
تاب اإلمارة ـ ، ک) مسلم مع الشرح۶۷۹۶باب االستخالف برقم (، امکتاب األحک یح بخاریصح -٢

 . )۱۸۲۱ش (یالناس تبع لقر
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داخل سرداب شده و در  یع در سن پنج سالگیده اھل تشیه طبق عقک یرکعس
اگر عدد و آمار ، نیعالوه بر ا. ردکظھور خواھد  یوقت و زمان مشخص یک

ه با کاست  یا مسالهن خودش یا، مینکو محدود  دوازده منحصررا به  امراء
ن یه نخستکھستند  یمدع آنانرا یز. ندارد یعه موافقت و ھمسانیاعتقاد ش

تعداد ائمه ، بین ترتیطالب است و به ا یبن اب یعل، دوازده امامان یاز م، امام
 تاکید دوازده امام یعه رویه شک ی!؟ در صورتدوازدهنه به ، رسد یمزده یبه س

تاب ک، هیه نزد امامک »عالم اهلدأب عالم الورأ(تاب خود کدر  یطبرس، دارد
 ینصارجابر بن عبدالله اال و ازجعفر و ا یاز اب، است یار معتبر و مستندیبس

اء یه نام اوصک یا تخته، دمینزد فاطمه زھراء رس«: دیگو یمـ جابر کند  می نقل
: دیگو یمجابر . او گذاشته بود یدر جلو، در آن نوشته شده بود یاز فرزندان و

سه  آنانان یاز م. امام قائم بود، آنانن یبودند و آخر دوازده ھا را شمردم نامآن 
، است یزراره مرو و از )١(بودند یمسم ینفر محمد نام داشت و چھار نفر عل

 دوازده نفراز اوالد حضرت محمد «: دم فرمودیشن، ÷از ابو جعفر: دیگو یم
بن  یفرزندان عل و از ج از فرزندان رسول الله آنانھمه ، محدث خواھند بود

ھر دو پدر ھستند ـ با توجه  یو حضرت عل ج طالب ھستند پس رسول الله یاب
دوازده  یه بجاکن است یا، عهیان شیه من به آقایتوص، ر شدکه ذکبه آنچه 

ند؟؟!! و در نک یممس عرشي) ةثالث( یزده امامیخود را به س (اثنا عرشي) امامی
 خواھد بود!؟  آنانمخالف با اعتقاد  آنان کن صورت مسلیر ایغ

ح نموده و یائمه تصر یھا نامدرباره  ج رمکه رسول اک یجانیت ین گفته آقایا -۲
ح یصح یلیچ دلیھ و ازار است کآش یدروغ، رده استکر کرا ذھا  آن نیبطور مع

مرجع بزرگ ، ییخو یه آقاکنیا آور شگفت. ستیثابت ن یزین چیو روشن چن
در  ییخو. ن استیر اکمن »و درود لیسام«تاب خود ک ۱۲۵عه در صفحه یش

ق خاص و یه از طرکات متواتره یروا«: دیگو یمنندگان ک سوالاز  یکیجواب 
در مورد نام  یول اند ردهک رکدوازده ذتعداد ائمه را ، اند دهعام به ما منتقل ش

ه بعد از رحلت امام ک یا گونهامده است به یان نیبه م یو سخن یرکذ آنان
 ی خواننده ..نمانده باشد ی) باقیحق (بعددرباره امام ال یدیو ترد کش، سابق

                                           
 . ) فصل دوم۳۶۶ص ( یف ابوالفضل الطبرسیتال، اعالم الوری -١
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عه وجود یمعتقدات ش ه چقدر تضاد و تناقض درک ینک یممحترم مشاھده 
 یا عده. ن اسماء ائمه اختالف دارندییعه در تعیان شیآقا، نیدارد! عالوه بر ا

 میبعد به سه فرقه تقس. ند تا امام جعفردان یمن یائمه را از فرزندان حس
د و خود را دھ یمبن جعفر اختصاص  یفرقه امامت را به موس یک. شوند می
د و خود را دان یمل بن جعفر یرا از آن اسماعفرقه دوم امامت . دیگو یمه یامام

 ...ددان یمه یفیامامت را از آن محمد بن الحن یا فرقهو . دیگو یمه یلیاسماع

ت یمراجعه شود تا نھا ینوشته نوبخت »ةفرق الشيع«شتر به یسب اطالع بک رایب
ه کد گفت یبا. ار شودکتان آشراین خصوص بیدر ا آنان یو سردرگم یسرگردان

ان یائمه را به صراحت ب یاسام ج رمکه رسول اکنیر بر ایدا یجانیت یآقا یادعا
 . ل استیارزش و بدون دل یب اریبس یسخن، رده استک

  »هستند یه صحابه قاتل علکنیر بر ایدا یجانیت یآقا یبر ادعا ینقد«
توطئه  ÷ه ھارونیعل ÷یاران موسیو  پیرواناگر «: دیگو یم یجانیجناب ت

ز ھارون محمد ین ج از اصحاب محمد یبعض، بود او را به قتل برسانند یکردند و نزدک
ر ھر یز آنانردن کر یدستگ رایب. ردندکب یان او را تعقیشتند و فرزندان و حامکرا 

ار یردند و مردم را از اختکست خارج یاز لآنان را  رفتند و نام یسنگ و داخل ھر پالس

 )١(ردند؟!کفرزندان خود منع  رایب »عيل«ردن نام ک
 :  میگو یم

 سیحضرت عل، قاتل ج اصحاب رسول الله، رد در آنکدا یتاب را پک یک توان میا یآ
ه با ک دارد یوا م را  نجھالت چگونه جاھال، دییدقت بفرما، یشده باشند؟! آر یمعرف
ه حضرت کن است یا یعه و سنیقت مسلمه نزد شینند؟! حقکمخالفت  یخیات تاریواقع

ا یآ. عبدالرحمن بن ملجم است یده است و قاتل ویتوسط خوارج به شھادت رس سیعل
ه صحابه از ک یجانین گفته تیصحابه ھستند!؟ درباره ا جزخوارج  یجانیت یدگاه آقایاز د

ه کاست  یارکچنان دروغ واضح و آش، کردند می مردم را منع »عيل«ردن اسم کار یاخت
رامون آن بنگارم بجز یپ یا تبصرها یر یه تفسکست یمن مقدر ن رایاز به دفاع ندارد و بین
  .م!!یجو یم شده است پناه یجانیت یب آقایه نصک یتین ھدایه من از اکنیا

                                           
 . )۱۷۵ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۰۷-۱۰۸ت ص (یثم اھتد -١
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 »دنک یمف یرا تحر ج ث رسول اللهیحد یجانیت یآقا«
ثقه و قابل ، ثیردن حدکدر نقل  ج اران رسول اللهیاز  یبعض«: دیگو یم یجانیت

و  اند دهنمو یباطل تلق، نبودند آنانل یه مطابق مکث را یاحاد یاریبس. نبودنداعتماد 
و وفات  یماریبودند و موقع ب ج ت رسول اللهیه مورد وصکرا  یثیالخصوص احاد یعل

و مسلم  یدر بخار. ر نمودکر را ذیث زیحد توان میرسول الله گفته شدند ـ بطور مثال 
ه کنیا یکی: ردکه یموقع رحلت سه مطلب را توص ج رمکه رسول اک، آمده است

 را  آن یعنی، دینکه وفد اسامه را امضا کنید ـ دوم اینکرون یره عرب بین را از جزکیمشر
ن معقول است و یا ایآ. ام ردهکمطلب سوم را فراموش : دیگو یم یبعد راو ...دیبفرست
 یماریت را در بیسه وصه حاضر در جلسه بودند و ھر کصحابه ، دریپذ یم را  آنعقل 

 نند حالکرا فراموش  یرده و سومکاد یرا  دوتا، اند دهیشن یاز و ج موت رسول الله
ار یده و اشعار بسیه قصکبودند  یادداشت قوی رایز ھوش و دایت یبه قدر آنانآنکه 
. ستین یرفتنیو پذ یردنکند؟ ھرگز باور ردک یمدن از بر یبار شن یکرا بعد از  یطوالن
از آن  ینند و سخنکت را فراموش یواداشت تا آن بخش از وصآنان را  استیس البته

ت ین بخش از وصیچون ا. ل صحابه استیگر از اباطید یکیز ین نیا، گفته نشود
رده کر نکدًا ذمع را  آن یراو، طالب بوده است یبن اب یعل ینیدر مورد جانش گمان یب

 . )١(است
 : جواب

بت روز یمص«به  را  آن یجانیت یه آقاکث است یاز آن حد یبخش، ثین حدیا -۱
ر آن در بحث کنجا و عدم ذیث در این جز از حدیر اکذ. کند می ادی »پنج شنبه

 یث بازیچقدر دارد با احاد یجانیت یه آقاکن دارد یث از ایارا حدکآش، ورکمذ

يوم  ةرزي(ث در مباحث سابق ین بخش از حدیردن اکل مطرح نیدل. کند می

ه رسول کن مطلب است ین ایمب، ثین بخش از حدیه اکن است یا )سياخلم

تر  و مھم. رده استکطرد نآنان را  ورون نرانده یصحابه را از نزد خود ب ج رمکا
توب که از نوشتن مکنیرا بعد از اھا  هین توصیا ج رمکه رسول اکنیا، از ھمه

 یار واضحیروشن و بسل ین خودش دلیا، ردک شبه صحابه، منصرف شده بود

                                           
 . )۲۷۳-۲۷۴شدم ص (ت ی) و آنگاه ھدا۱۶۳-۱۶۴ت ص (یثم اھتد -١
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مطلب ، سدیبنو خواست یم ج رمکه رسول اکه آنچه را کنیبر ا یاست مبن
 امر یکد یشاندی یم سه حضرت عمرک ھمانطوره کنبود بل یو مھم یضرور

 . بود یاریاخت
 یتابع، رید بن جبی) سعام ردهکرا فراموش  یلمات (سومکن جمله و ینده ایگو -۲

از  )نسيتهاأو قاهلا فأ ةوسكت عن الثالث(ن آمده است یگر چنید یتیدر روا. است
 را  آنگفته و من  را  آن وه اکنیا ایرد کار یاخت یخاموش یه سومیر توصکذ

است  یر است و او تابعید بن جبیننده سعکن فراموش رایبناب. ام ردهکفراموش 
 ه صحابه حاضر درکاست  یا عقالنی(آ یجانیت ین گفته آقایلذا ا. ینه صحاب

نند؟) دال بر جھالت کرا فراموش  یده و سومیرسول الله را شن یایجلسه وصا
ه از ک یسکه کردند بلکث را فراموش نیه صحابه حدکرا یز. او است یعلم یب و

ت یمسئول یجانیت یلذا آقا. رده استکاو فراموش ، کند می تیصحابه روا
، رده استکث را فراموش یحد یکاز  یه بخشکرا  یراو یکردن کفراموش 

 یه صحابه بخشکم یریاگر بپذ اندازد ـ باز ھم فرضاً  یم یچگونه به گردن صحاب
را یز، ستین آور شگفت، رده استکث را فراموش یحد یکتمام  یث حتیاز حد

را  یو بعضکنند  می امور را فراموش یھستند بعض ھا انسانر یصحابه مانند سا
ه در ک ھمانطور یستند ـ ولیمعصوم ن یزین چیاز چن آنانسپارند  یم بخاطر

و  یعل رایب را  آن یجانیت یه آقاک یعصمت، ردمک شانمباحث گذشته خاطر ن
، ه ھر گونه خطاکن گمان واداشته است یاو را بر ا، ل استیفرزندانش قا

ب و گناه یع یک را  آن، ردیه از صحابه صورت گک یسانکسبقت  یحت یفراموش

 .!ةالرافض لد ةالعصم ةدلعق ةالنقم فنسأل اهللا. ندک یتلق آناندر حق 

با  آنانان ائمه اربعه دال بر مخالفت یه اختالف مکنیر بر ایدا یجانیت یبر ادعا ینقد«
  »و سنت است قرآن

لذا ، وجود دارد یادیه در مذاھب اربعه اختالف زکنیل ایبدل: دیگو یم یجانیت یآقا
مخالف  قرآنرا رسول الله با یز. ستندیخدا و رسول او ن سخنانآن مذاھب بر گرفته از 

 . )١(دیگو یمن قرآنخالف خالف  یست و سخنین

                                           
 . )۲۰۸-۲۰۹ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۲۷ت ص (یثم اھتد -١
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 : جواب
. ندارمآنان را  یان موجبات اختالف فقھیا قصد بیقصد دفاع از ائمه اربعه 

ان ائمه اربعه یه اختالف مکنیر بر ایدا یجانیت یگفته آقا بارهدر یحاتیم توضخواھ یم
ستند؟ ین ج خدا و رسول الله سخنانه آن مذاھب بر گرفته از کن است یگر اشانن

 یر الھیه آن مذاھب غکن است یان مذاھب دال بر ایاگر اختالف م یجانیت یآقا. بدھم
 رایه را بیعشر یفه اثنیخ طایش، یجعفر طوس یاب سخنانناچارم ، و باطل ھستند

ش از یب، یاثنا عشران مذاھب یاختالف م: دیگو یم یجناب طوس. نمکت نقل یھدا

ن یچن صول)عدة األ(تاب خود کاو در . ان مذاھب اربعه اھل سنت استیاختالف م

ث مختلف و مختص یش از ھزار حدیب »حكامار وهتذيب األاستبص«تاب کدر : دیگو یم
عه) را یفه (شیاختالف طا، ھا آن ثرکو در ا. ام ردهکنقل ، ھم السالمیبه فقه از ائمه عل

 یحت. ستیپنھان ن ین اختالف بر احدیو ا .ام هادآور شدیھا  آن ن بهردکدرباره عمل 

 را  آن، یام به دقت مورد مطالعه قرار بدھکرا درباره اح (اثنا عرشي)فه یاگر اختالف طا
 .)١(!!؟ینیب یم، وجود دارد کو مال یشافع، فهیان ابوحنیه مک یش از اختالفیب

 ور که بر حسب فک یمذھب یبوس ت شدنیرا بخاطر ھدا یجانیت ین آقارایبناب
 یکتبر، است یو آسمان یر الھیمذھب غ، یل وجود اختالفات فقھیج او بدلکشه اندی

 . میگو یم

 حق)  ییرامون مبحث (راهنمایپ یجانیت سخنانبر  ینقد
ه کرده است کر کذ »حق ییراھنما« عنوانرا تحت  یار طوالنیداستان بس یجانیت

 مرد با ھم ازدواج یکزن و  یک: محترم خواھد شد خوانندگانم یخالصه آن تقد
ر یش آن ودر ا یه زنکشوند  می مطلع شوھربعد از ازدواج خانواده زن و . کنند می

دفعه و پستان زن  سهدام کو ھر . ر داده استیرا شھا  آن، شوھرن ھمسر و یا یخوارگ
ل بزرگ در کمش یک عنوانبه  مسالهن یا. ده استکیر دھنده را در دھان گرفته و میش

در صدد  و آنان. شود می ان تمام مردم محله مطرحیم یو حت شوھرخانواده ھمسر و 
 آنانثر کا. ندرو یم ینیو مراجع د و نزد فقھا. ندیآ یمبر  ین معضل خانوادگیراه حل ا

او ، کنند می مراجعه یجانیبه (عالمه) ت آنانباالخره . نددھ یمبه حرمت ازدواج فتوا 

                                           
 . ت نجفید الشھداء ـ نشر موسسه آل بی) چاپ س۳۵۶-۳۵۷ص ( ۱ج یعدة األصول للطوس -١
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د یگو یمو کند  می طالب حل یبن اب یعل یاز فتاوا ییله فتوایبزرگ را بوسن معضل یا
ا ثبوت حرمت یر به حرمت ازدواج دن پانزده باکیطالب بعد از م یاببن  یه امام علک
و با کند  می موضوع را در دادگاه مطرح یجانیت یفتوا داده است؟! بعد آقا یر خوارگیش

مه قضا کروزمندانه از محیغائله خاتمه داده و پعه و سنت به یتب شکل از یارائه دال
 . )١(دیآ یمرون یب

 : میگو یم
گروه پنج بار  یک. دن اختالف نظر دارندکیاھل سنت درباره تعداد م یفقھا -۱

ت از امام احمد یروا یک، یامام شافع. ددان یمت یدن را موجب حرمت رضاکیم
 مؤید، عطا و طاوس، مسعودابن ، اسحاق، ریعبدالله بن زب، شهیعا یو فتوا

را موجب حرمت  ریدن) ھستند گروه دوم مطلق شکیم خمس رضعات (پنج بار
. ستیر قائل نیثکل و یان قلیم یچ تفاوتیر و ھیثکا یل باشد یخواه قل، ددان یم

، قتاده، یزھر، حولکم، حسن، بیابن مس، عباس یاب، طالب یبن اب یو عل
دن کیدگاه ھستند و مطلق مین دیا مؤیدث یو ل یثور، یاوزاع، کمال، حماد

بار  سهه کن است یمعتقد به ا یگروه سوم. نددان یمر را موجب حرمت یش
 )٢(رهیداود و غ، دیابوعب، ابوثور: ازاند  عبارت و آنان. دن موجب حرمت استکیم

حرمت رضاعت را ، دنکیمتر از پنج بار مکه کن است یا، اللهشاء ح انیقول صح
حضرت ام . ح آمده استیث صحیه در احادک ھمانطور. کند نمی ثابت

ر موجب حرمت یدن شکیده بار م قرآندر «: دیفرما یم لشهیعا، ینمومنال
ل یدن تقلکیدن به پنج باز مکیبعدًا منسوخ شد و ده بار م یرضاعت بود ول

 )دنکین (خمس رضعات) (پنج بار میارد و کرحلت  ج رسول الله. افته استی
 . )٣(شد یمتالوت 

                                           
 . )۲۹۹-۳۱۱ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۷۶-۱۸۴ت ص (یثم اھتد -١
ة المجتھد ی) و بدا۴۴-۴۶ص ( ۱۰ج ) و مسلم مع الشرح ۳۱۰-۳۱۲ص ( ۱۱ابن قدامه جی، مغن -٢

 . )۶۴-۶۶ص ( ۳ابن رشد ج
 . )۱۴۵۲م بخمس رضعات (یتاب الرضاع باب التحرکمسلم مع الشرح  -٣
کردند  می از مردم تالوت یه بعضکاست  ین معنیشد به ا می تالوت ج بعد از وفات رسول الله * 

ردند و اجماع نمودند کرجوع ، دیرسھا  آن ه خبر نسخ بهک یچون از نسخ آن خبر نداشتند ھنگام
 . تصرف ((مترجم)) کی((شرح مسلم)) با اندشود  نمی ه تالوتک
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ام فتوا کال و خواسته طبقه حیحسب ام که امام مالک یجانیت ین ادعایا -۲
خود ارائه  یاثبات مدعا رایل بیدل یک یاو حت. دروغ محض است، )١(داد یم

ام از امام کاز ح یسکد؟ اگر یگو یمرا  ین سخنیجا چنک و ازا. نداده است
به  امررا  یسکرا امام یز. شود نمی محسوب یبین عیا، رده استکد یتقل کمال
 ھمانا«: ح ثابت استیت صحیبه روا کامام مال و ازرده است کد از خود نیتقل

نسبت به فتاوا و ، ز الخطا ھستمیر اوالد آدم جایھستم و مانند سا یمن بشر
بدان عمل ، تاب الله و سنت باشدکه موافق با کھر آنچه ، آراء من دقت شود

 . )٢(»دینک کتر را  آن، و سنت موافقت نداشته باشدتاب الله که با کچه آن ود ینک

پانزده بار  )مخس عرش رضعات(طالب  یبن اب یه علک یجانیت ین گفته آقایا -۳
 یرا فتوایز. افرا و دروغ محض است، )٣(ددان یمدن را موجب حرمت کیم

ن یا. ح ثابت استیات صحیه از رواک ھمانطور، ن خصوصیدر ا یحضرت عل
ر را یدن شکیمطلق م یعنی، موجب حرمت است، ر رضاعیثکل و یه قلکاست 

 )قول بخمس عرش رضعات(. ددان یمموجب حرمت رضاع ، قطع نظر از تعداد
، دوازده امامیعه یاما ش. ستیاز علما ثابت ن یکچ یدن از ھکیپانزده بار م یعنی

 . ھستند یار شگفتیبس ین باره دچار سردرگمیدر ا
عه یتب مرجع شکو فروع از  ه در اصولکحکام) تھذیب األ(تاب کدر  یطوس یآقا

ن آورده یت چنیروا یکدر . را آورده است یات مختلف و متناقضیروا، شود می محسوب
تعدادمان ، تیما اھل ب: ردمک سوال ÷عبدالله یاز اب: دیگو یمد بن زراره یعب«. است

 و مرد با ھم تجمع زن، مییآ یم ا غم ھمه ما گرد ھمی یدر مواقع خوش. اد استیز
ا یل وجود مردان با شرم و حیبدل، لخت شود شانه سرکنیبسا اوقات زنان از ا. کنند می

، نندکه به طرف زنان نگاه کنیند از اشک یمز خجالت یمردان ن یو گاھشوند  می مواجه
ه کھمان مقدار : د؟ فرمودشو یمدن ثابت کیحرمت رضاعت چگونه و با چند بار م

د؟ نک یمد یچه مقدار خون و گوشت را تول: ردمکعرض ، ندکد یتول گوشت و خون را
با ده : ردمکعرض  »دشو یمدن مولد خون و گوشت کیه ده بار مک: ندگفت یم«: فرمود

                                           
 . )۳۰۳-۳۰۴ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۷۸ت ص (یثم اھتد -١
 . ۲ة جیریل المنی) من ضمن مجموعة الرسا۱۵۰معنی قول اإلمام ص ( -٢
 . )۳۰۴ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۷۹ت ص (یثم اھتد -٣
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ھر «: و بعد فرمود »ن فتوا را بگذاریا«: د؟ فرمودشو یمدن حرمت رضاعت ثابت کیبار م
 یگر از ابید یتیدر روا )١(»دگرد یمز حرام یه از نسب حرام است از رضاعت نکچه 

مگر از خوردن ھمان مقدار شود  نمی ر خوردن حرمت ثابتیاز ش«: عبدالله آمده است
ده بار  یـ حت سهدو بار و ، بار یکاما . د گوشت باشدیو تول ناوت استخیه موجب تقوک

 . )٢(ندارد یالکاش، دن به صورت متفرق و جداگانهکیـ م
موجب ، دنکیه پانزده بار مکدن بلکیه ده بار مککند  می تیروا یطوس یبعد آقا

ر خوردن یدم ده بار شیشن: دیگو یم، است یعبدالله مرو یاز اب. گردد نمی حرمت
پانزده «: دم فرمودیعبدالله شن یاز اب: دیگو یمد یزیعمر بن . کند نمی حرمت را ثابت

 . )٣(»دگرد یمر خوردن موجب حرمت نیار شب
دا یرا پ یقیق و تطبیات متعارضه راه توفین روایان اید مخواھ یم یطوس یسپس آقا

 یدر صورت، استھا  این ه مشابهکچه آن وات ین ھمه روایا: دیگو یمتا راسن یند و در اک
و  یدر پ یه متفرقه باشند اما اگر پشت سر ھم و پکگردد  نمی موجب حرمت رضاعت

ه کعبدالله  یھارون بن مسلم از اب تیروا. کنند می حرمت را ثابت، بدون وقفه باشند
عبدالله  یه ابک یه وقتکنیا و آنق است یه و تطبین توجید مشتمل بر ایان گردیقبًال ب

ذا كن إس به أال ب«: فرمود، ان آوردی) سخن به معرش رضعاتر خوردن (یاز ده بار ش

ن یا. گردد نمی موجب حرمت رضاعت، ده بار بصورت وقفه و جداگانه یعنی »متفرقات
حرمت را ، و بدون وقفه باشند یھا متوال ر خوردنیه اگر شکن است یسخن دال بر ا

و بدون وقفه  یدن متوالکیه ده بار مکدارد  تاکیدخ الطائفه یش، یآر )٤(ندنک یمثابت 
 یر خوردن پیه پانزده بار شکدارد  تاکید یجانیت یموجب حرمت رضاعت است و آقا

ن چقدر تعارض و یمحترم بب خواننده، گردد می حرمتر خوردن موجب یو تا س یدر پ
 تناقص وجود دارد!؟ 

از  یتیردم و در آن رواکرا باز  یبخار: دیگو یمه ک یجانیت ین سخن آقایا -۴
ش از پنج یا بیدن کیپنج بار م ج رمکه رسول اکدم و در آن آمده بود یشه دیعا

                                           
 . حرم منهیاح من الرضاع وما ال کحرم من النی) باب ما ۲۸۱ص ( ۷ج یام للطوسکب األحیذتھ -١
 . )۲۸۱ص ( ۸ام جکب األحیتھذ -٢
 . )۲۸۲ص ( ۸ام جکب األحیتھذ -٣
 . ھمان ماخذ -٤



 ٥٩٧    باب سیزدهم: مباحث متفرفه 

را یز. دروغ است یجانیت ین سخن آقایا، )١(ده استیبار را موجب حرمت گردان
ن یه ایشب یثیه امام مسلم حدکبل. رده استکرا نقل ن یثین حدیچن یبخار
 . دیان گردیث در پاراگراف گذشته بیرده است و حدکث را نقل یحد

 سنت اھلھای  کتاب مرد و زن ازدواج صحت اثبات رایب هیقض نیا در یجانیت - ۵ 
 به قضات هکرا ییھا تابک و شلتوت خیش یفتاو و رشد ابن مسلم حیصح مانند

 هک دانم ینم من. است ردهک رکذ لیدل و گواه عنوان بهکنند  می استنادھا  آن
 . ھاست آن رایب یلیدل و حجت چه جریان نیا

 نفر یک یحت، قضات و علما نیا ھمه انیم از هک نمک باور مناوت یم یسخت به - ۶
 ریش وعده پنج از مترک هککند  می ثابت حیصح لیدال هک است دانسته ینم ھم

 حال ھر به. شود نمی ازدواج میتحر موجب مادرش رازیغ یزن از طفل خوردن
 واضح آن لیدل. باشند شده جھل ینوع دچار امر نیا درھا  آن ھمه است نکمم

 از یرویپ هک است جماعت و سنت اھل روش ازھا  آن شدن دور آن و است
 یجانیت استدالل روش هک مذموم دیتقل نه و داند یم واجب را سنت و قرآن

 در ج خدا رسول سنت به استناد ھنگام در هک است شیادعاھا اثبات رایب
 .!است؟ وارد سنت اھل به یرادیا چه یحالت نیچن در پس. است گرفته شیپ

 ینوع به حاضر  تابک نخواند با یسن ای باشد عهیش خواه یمگرا خواننده دیشا
 در یجانیت هک است علت بدان نیا. دینما آن عبارات بودن خشن و یتندرو احساس

 با و نھاده فراتر خود حدود از را پا ج خدا رسول اصحاب مقابل در شیھا تابک
، اند نگفته هک را یسخنان و است نزده سرھا  آن از هک را یاعمال، زشت و بزرگ یھا دروغ

 باره نیا در مرا عذر هک خواھم یم یگرام خوانندگان از نرایبناب. دھد یم نسبتھا  آن به
 . رندیبپذ

                                           
 . )۳۰۹ت شدم ص (ی) و آنگاه ھدا۱۲۸ت ص (یثم اھتد -١





 
 

 

 منابع مآخذ و

 : هل سنتاتب ک
مكتب ـال، شعوطال ر إبراهيم عىلودكتال: ليفأت، من التاريخ ىأباطيل جيب أن متح -١

 . ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨ چاپ، اإلسالمي

 چاپ، الكويت، دار األقم، الزرعيعبدالرمحن : بقلم، أقالم احلاقدينو ةيرو هرأب -٢

 . م١٩٨٤هـ  ١٤٠٥

تأليف حممد العريب بن ، ةالصحاب فضائلمن  ةوالسن قرآنبام يف ال ةباإحتاف ذوي النج -٣

 . م١٩٨٥هـ  ١٤٠٥ چاپ، مغريبـاين البالت

حممد بن  ذستااأل: تعليق، سيوطيالليف جالل الدين أت، قرآناإلتقان يف علوم ال -٤

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ چاپ، الرياض، املعارف ةمكتب، سكرالرشيف 

 چاپ، سالوسالر عيل ودكتال: ليفأت، يف الفقه اجلعفري وأصوله ةأثر اإلمام -٥

 . م١٩٨٢هـ ـ١٤٠٢

، زركيشالم بدر الدين ماإ: ليفأت، ةالصحاب عىل ةركته عائشإليراد ما استد ةاإلجاب -٦

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ چاپ، مكتب اإلسالميـال، فغايناألسعيد : حتقيق

، وطناؤرأحممود : حتقيق، ةميشيخ اإلسالم ابن تي: تأليف، ةموضوعـاألحاديث ال -٧

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ چاپ، الكويت، التوزيعللنرش و ةبودار العر مكتبة

، دمشق، دار القلم، غاوجيالوهبي سليامن : تأليف، ءالفقها ةالنعامن إمام أئم ةأبوحنيف -٨

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ چاپ

، رياض، معارفـال ةمكتب، باينلاألحممد نارص الدين : تأليف، هابدعتو زأحكام اجلنائ -٩

 . م١٩٩٢هـ ـ١٤١٢ چاپ
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دادي بغالأيب احلسن عيل بن حممد : تأليف، ةالديني اتوالوالي ةاألحكام السلطاني -١٠

 . بريوت، ةالكتب العلميدار ، املاوردي

 ةمام عبداهللا بن مسلم بن قتيبإ: تأليف، ةمشبهـوال ةختالف يف اللفظ والرد اجلهمياإل -١١

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ چاپ، بريوت، ةدار الكتب العلمي، دينوريال

ر مجال ودكتال: تأليف، جيب أن تصحح يف التاريخ ـ استخالف أيب بكر الصديق ءخطاأ -١٢

 چاپ، مرص، والنرش ةدار الوفاء للطباع، مد رفعت مجعهوفاء حم ةرودكتال، عبداهلادي

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

، رضوانعمر بن إبراهيم . د: تأليف، تفسريهالكريم و قرآنمسترشقني حول الـأراء ال -١٣

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ چاپ، رياض، ةطيبالدار 

مام حممد بن عيل اإل: تأليف، مذهب أهل البيت يف صحب النبي إرشاد الغبي إىل -١٤

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ چاپ، رياض، منار للنرشـدار ال، مشهور سلامن: حتقيق، شوكاينال

دار ، حييي إسامعيل أمحد: حتقيق، سيوطيالجالل الدين : تأليف، أسباب ورود احلديث -١٥

 . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ چاپ، بريوت، العلميةالكتب 

، دار اإلصالح، عصام محيدان: ختريج، احديوالعيل بن أمحد : تأليف، أسباب النزول -١٦

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١ چاپ، دمام

، ةدار اهلجر، لحامالبديع : ةبعناي، سيوطيالجالل الدين : تأليف، أسباب النزول -١٧

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ چاپ، بريوت

، أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب: تأليف، األصحاب ةستيعاب يف معرفاإل -١٨

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ چاپ، بريوت، دار اجليل، عيل حممد بجاوي: حتقيق

حممد بن : حتقيق، قاريالعيل  مال: تأليف، ةموضوعـيف األخبار ال ةاألرسار املرفوع -١٩

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ چاپ، بريوت، املكتب اإلسالمي، صباغاللطفي 

الهور ، ةسنالترمجان  ةإدار، إحسان إهلي ظهري: تأليف، عقائدتاريخ و ةاإلسامعيلي -٢٠

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ چاپ، باكستان



 ٦٠١    مآخذ و منابع 

دار ، عيل حممد بجاوي: حتقيق، عسقالينالابن حجر : تأليف، الصحابةيف متييز  ةاإلصاب -٢١

 . م١٩٩٢هـ ـ١٤١٢ چاپ، بريوت، اجليل

، الكويتدار النفائس ، الفالح مكتبة، شقراألعمر سليامن . د: تأليف، عتقادأصل اإل -٢٢

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ چاپ

دار ، قفاريالنارص بن عبداهللا . د: تأليف، ةواحد ةاألربع ةأصول الدين عند األئم -٢٣

 . هـ١٤١٤ چاپالوطن 

نارص بن . د: تأليف، نقضعرض و ةاإلثني عرشي ةاإلمامي ةأصول مذهب الشيع -٢٤

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ چاپ، عبداهللا قفاري

، شنقيطيالختار املمني بن حممد أحممد : تأليف، قرآنبال قرآنأضواء البيان يف إيضاح ال -٢٥

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ چاپ، ةـ القاهر ةابن تيمي مكتبة

عمر سليامن . د: تأليف، ةالنبوي ةرافيض االحتجاج بالسنمذاهب  عىل ةاألضواء السني -٢٦

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ چاپ، ردنألا، دار النفائس ـ عامن، شقرألا

لسالم حممد عبدا: ترتيب، ةابن قيم اجلوزي: تأليف، املوقعني عن رب العاملنيأعالم  -٢٧

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١ چاپ، بريوت، ةدار الكتب العليم، إبراهيم

، شقرألحممد سليامن ا: تأليف، ةاألحكام الرشعي وداللتها عىل ج أفعال الرسول -٢٨

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ چاپبريوت ، ةالرسال ةسسؤم

ديب ـ ، دار املنطلق، عزالعبداملنعم صالح : تأليف، ةمن مناقب أيب هريرأقباس  -٢٩

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢ چاپ، ةمتحدـالعربية الاإلمارات 

ـ  اإلسالمية كتبةامل، قييسالإبراهيم . د: حتقيق، عالبيِّ حييي  ة ابنياور، أمايل املحاميل -٣٠

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢ چاپ، دمام، دار ابن القيم. عامن

يف أحوال  ةمع حتقيق كتابيه الشجر، اإلمام اجلوزجاين ومنهجه يف اجلرح والتعديل -٣١

، حديث أكادمي ـ فيصل أباد، بستويالعبدالعليم . د: حتقيق، ةالرجال وإمارات النبو

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ چاپ، رياضالدار الطحاوي ـ . باكستان



 بلکه گمراه شدی     ٦٠٢

حممد : حتقيق، مدياآلسيف الدين : تأليف، من أبكار األفكار يف أصول الدين ةاإلمام -٣٢

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ چاپ، دار الكتاب العريب، زبيديال

عيل بن حممد . د: حتقيق، صفهاينألأيب نعيم ا: تأليف، ةالرافض والرد عىل ةكتاب اإلمام -٣٣

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ چاپ، ةمنورـال ةمدينـالالعلوم واحلكم ـ  مكتبة، فقيهيال

، فريقيألعبدالرمحن بن يوسف ا: تأليف، ةالتيجاني ةالفرق ةهلداي ةالرمحانياألنوار  -٣٤

، اإلرشاد ـ رياضواإلفتاء والدعوة و العلميةدار البحوث ، ينصارألاإسامعيل : تعليق

 . هـ١٤٠٤ چاپ

شيخ قاسم ال: تأليفء بني الفقها ةمتداولـيف تعريفات األلفاظ الء أنيس الفقها -٣٥

، ةجد، دار الوفاء للنرش والتوزيع، كبييسالأمحد بن عبدالرزاق . د: حتقيق، قونويال

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ چاپ

 چاپ، سينياحلأيب حممد : تأليف، من األصحاب ةأوجز اخلطاب يف بيان موقف الشيع -٣٦

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣

مكتبة ، سالوسالعيل أمحد . د: تأليف، ءوأهل الكسا نيمنؤمـالالتطهري بني أمهات  ةيآ -٣٧

 . م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧ چاپ، لكويتاال -ابن تيمية

املكتب اإلسالمي ـ ، صباغالحممد بن لطفي . د: تأليف، بحوث يف أصول التفسري -٣٨

 . م١٩٨٨ هـ ـ١٤٠٨ چاپ، بريوت

دار ، سيد حممداليرسي : مجع و ختريج، ةري اجلامع لتفسري ابن قيم اجلوزيبدائع التفس -٣٩

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ چاپ، ابن اجلوزي

 ىمعروف مصطف: ـ حتقيق وختريج ةوزياجلمام ابن قيم إلا: تأليف، بدائع الفوائد -٤٠

دار اخلري ـ . رياضالدار اخلاين ـ ، جي ةاحلميد بلط عيل عبد، حممد وهبي سليامن، زريق

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤چاپ ، دمشق، بريوت

، عطويالعيل . د، أمحد أبو ملحم. د: حتقيق، بن كثرياحافظ : تأليف، ةوالنهاي ةدايالب -٤١

چاپ ، بريوت، العلميةدار الكتب ، الساير عيل عبد، مهدي نارص الدين، اد سيدؤف



 ٦٠٣    مآخذ و منابع 

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

الغرباء  مكتبة، اهللا مجييل عبد: تأليف، لليهود ةالرافض ةمجهود يف إثبات مشاهبـبذل ال -٤٢

 . ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ـ چاپ  ةمنورـال ةمدينـالـ  ةاألثري

العظيم  عبد: حتقيق، وينياجلاملعايل  رمني أبواحلإمام  تأليف، الربهان يف أصول الفقه -٤٣

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ، مرص، ةنصوراملدار الوفاء ـ ، ديبالحممود 

هـ ـ ١٤٠٦ چاپ، زعبيالحممود : تأليف، مراجعاتـأباطيل ال البينات يف الرد عىل -٤٤

 . م١٩٨٦

الهور ، السنةترمجان  إدارة، إحسان إهلي ظهري: تأليف، ةوأهل السن ةبني الشيع -٤٥

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ ، باكستان

دار ، السالوسعيل . د: تأليف، أصولهمقارنة يف التفسري و دراسة لسنةالشيعة وابني  -٤٦

 . القاهرة، االعتصام

دار ، حسن نور حسن: تأليف، والسنةيف ضوء الكتاب  ج التأدب مع الرسول -٤٧

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢چاپ ، جدةمجتمع ـ ـال

چاپ ، دار الفكر ـ بريوت، عبدالرمحن بن خلدون: تأليف، تاريخ ابن خلدون -٤٨

 . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١

مكتب ـال، حممود شاكر: تأليف، ء الراشدونلفااخل جزء، التاريخ اإلسالمي -٤٩

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥چاپ ، اإلسالمي

دار الكتب ، طربيالحممد بن جرير : تأليفملوك) ـالي (تاريخ األمم وتاريخ الطرب -٥٠

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، ـ بريوت العلمية

دار ، زيد بكر أبو: تأليف، حتريف النصوص من مآخذ أهل األهواء يف االستدالل -٥١

  .هـ١٤١٢چاپ ، ـ رياض العاصمة

، وريفمباركـالالرمحن  مام حممد عبدإلا: تأليف، األحوذي برشح جامع الرتمذي حتفة -٥٢

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠چاپ ، ـ بريوت العلميةدار الكتب 



 بلکه گمراه شدی     ٦٠٤

ـ العاصمةدار ، طيبةدار ، حممد آحمزون. د: تأليف، الفتنةيف  الصحابةحتقيق مواقف  -٥٣

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥چاپ ، رياض

 . دار الفكر العريب، الذهبي اإلمام: تأليف، احلفاظ تذكرة -٥٤

، السالمو ةالواقعة يف فهم أحاديث النبي عليه الصال واألوهام خطاتصحيح األ -٥٥

 . ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤چاپ ، الدمامرمادي للنرش ـ ، ةائد بن صربي بن أيب علفر: تأليف

الهور ـ ، السنةترمجان  إدارة، إهلي ظهري إحسان: تأليف، املصادرالتصوف املشاء و -٥٦

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ ، باكستان

التوزيع دار عامر للنرش و، الرتكامينحممد أمحد : تأليف، اإلمامية الشيعةتعريف بمذهب  -٥٧

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ چاپ، ـ عامن

حممد : حتقيق، البغويحسني بن مسعود  اإلمام: تأليفتفسري البغوي (معامل التنزيل)  -٥٨

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤چاپ ، الرياضـ  طيبةدار ، شسليامن الرح، ةمجع عثامن، نمرال

 . للنرش التونسيةالدار ، حممد طاهر بن عاشور اإلمام: تأليف، التنويرو تفسري التحرير -٥٩

دار احلديث ـ ، الرحيم حممد عبد. د: ودراسة وتوثيقمجع ، تفسري احلسن البرصي -٦٠

 . القاهرة

چاپ ، ـ بريوت معرفةـالدار ، حافظ ابن كثري اإلمام تأليف، العظيم قرآنتفسري ال -٦١

 . م١٩٨٧ـ  هـ١٤٠٧

مسلم  ىطفصم، د: حتقيق، الصنعاين مالرزاق بن مها عبد اإلمام: تأليف، قرآنتفسري ال -٦٢

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠چاپ ، الرياضالرشد ـ  مكتبة، حممد

چاپ ، ـ بريوت العلمية) دار الكتب قرآنال تأويل(جامع البيان يف  الطربيتفسري  -٦٣

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

چاپ ، القاهرةـ  ةوهب مكتبة، الذهبيحممد حسني . د: تأليف، املفرسونالتفسري و -٦٤

 . م١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩

چاپ ، القاهرةـ  السنة مكتبة، الشافعيصربي ، ليمياجلسيد : حتقيق، النسائيتفسري  -٦٥



 ٦٠٥    مآخذ و منابع 

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠

، ـ بريوت، العلميةدار الكتب ، العسقالينأمحد بن حجر : تأليف، تقريب التهذيب -٦٦

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣چاپ ، القادر عطا عبد مصطفى: حتقيق

 . هـ١٤١١چاپ ، الرياضـ  الرايةدار ، بكر أبو زيد: تأليف، التقريب لعلوم ابن القيم -٦٧

حممود . د: حتقيق، املالقيحممد بن حييي : تأليف، عثامنالبيان يف مقتل الشهيد التمهيد و -٦٨

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥چاپ ، الدوحةـ  الثقافةدار ، زايديوسف 

الرب  ابن عبد اإلمام: تأليف، األسانيدمن املعاين و املوطأا يف ـمـالبيان لالتمهيد و -٦٩

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ چاپ، سعيد أمحد أعراب: حتقيق، األندليس

، الكناينعيل بن حممد : تأليف، املوضوعة الشنيعةعن األخبار  املرفوعة الرشيعةتنزيه  -٧٠

، ـ بريوت العلميةدار الكتب ، اهللا حممد الصديق عبد، اللطيف الوهاب عبد عبد: حتقيق

 . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١چاپ 

 مكتبةـال، السيوطيجالل الدين  اإلمام: تأليف، مالك موطأاحلوالك رشح  ريو تن -٧١

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، ـ بريوت الثقافية

دار الكتب ، النوويحمي الدين بن رشف  اإلمام: تأليف، اللغاتاألسامء وهتذيب  -٧٢

 . ـ بريوت العلمية

دار ، عباسالنايف  الشيخ: هذبه، السيوطي اإلمام: تأليف، ءلفاهتذيب تاريخ اخل -٧٣

 . م١٩٩٠چاپ ، األلباب ـ بريوت ـ دمشق

. د: حتقيق، مزيـالمجال الدين يوسف  احلافظ: تأليف، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال -٧٤

 . م١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣چاپ ، ـ بريوت الرسالة مؤسسة، بشار عواد معروف

 . الرياض، طيبةدار ، الدخيلعيل بن حممد : تأليف، التيجانية -٧٥

: تقديم، السعديالرمحن  عبد: تأليف، منانـالكريم الرمحان يف تفسري كالم ال تيسري -٧٦

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، جدةدار املدين ـ ، النجارحممد 

دار عامل الكتب ـ ، احلمشعداب حممود : تأليف، عليه ثعلبة بن حاطب املفرت -٧٧



 بلکه گمراه شدی     ٦٠٦

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥چاپ ، الرياض

سمري . د: ترمجه، النعامينحممد منظور : تأليف، يف ميزان اإلسالم اإليرانية الثورة -٧٨

 . للنرش الصحوةدار ، عبداحلميد إبراهيم

هـ ـ ١٤١٢چاپ ، القاهرةدار احلديث ـ ، الباقي عبد فؤادحممد : تأليف، املسانيدجامع  -٧٩

 . م١٩٩١

عرص التخريج حمدث السلفية باآلثار النبوية وفهرس ألطراف األحاديث اجلامع امل -٨٠

دار ابن اجلوزي ، سليم هاليل: تأليف، املطبوعةيف كتبه  األلباينحممد نارص الدين  الشيخ

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩چاپ ، الدمامـ 

دار املجتمع ـ ، وكيلالسيد الحممد . د: تأليف، ء الراشدينلفاتارخييه يف عرص اخل ةجول -٨١

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، جدة

، ـ بريوت العلميةدار الكتب ، السيوطيجالل الدين  اإلمام: تأليف، احلاوي للفتاوي -٨٢

 . م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢چاپ 

، عامن ـريدار البش، غبرياجلالعزيز  عمر عبد. د: تأليف، املرسلحديثه احلسن البرصي و -٨٣

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ 

چاپ ، القاهرةـ  للطباعةدار احلرمني ، املوصيلاهللا  عبد: تأليف، الشيعة حقيقة -٨٤

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

حممد عيل ، عباسالنايف : حتقيق، كاندهلويالحممد  الشيخ: تأليف، الصحابة حياة -٨٥

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠چاپ ، دار القلم ـ دمشق، دولة

ـ  السعودية للنرش والتوزيعالدار ، عرجونالصادق إبراهيم : تأليف، خالد بن الوليد -٨٦

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ ، جدة

، النسائيعبدالرمحن شعيب  اإلمام: تأليف، عيل بن ايب طالب نيومناملأمريخصائص  -٨٧

هـ ـ ١٤٠٧چاپ ، بريوتعريب ـ دار الكتاب ال، األثري اجلوينيأبو إسحاق : حتقيق

 . م١٩٨٧



 ٦٠٧    مآخذ و منابع 

 . هـ١٤٠٩چاپ ، حممد مال اهللا: تعليق، اخلطيبحمب الدين : تأليف، العريضةاخلطوط  -٨٨

دار القلم ـ ، أمحد إدريس: تعريب، مودوديـال األعىلأيب : تأليف، امللكو ةاخلالف -٨٩

 . م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨چاپ ، الكويت

، د جيلأمحد حمم. د: تأليف) الشيعةاخلوارج وعن الفرق يف تاريخ املسلمني ( دراسة -٩٠

هـ ـ ١٤٠٦چاپ ، الرياضـ  اإلسالميةات راسالدملك فيصل للبحوث وـمركز ال

 . م١٩٨٦

، البغاديب  مصطفى: ختريج، الرب ابن عبد: تأليف، والسرييف اختصار املغازي  الدرر -٩١

 . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ چاپ، ـ دمشق قرآنعلوم ال مؤسسة

ـ  العلميةدار الكتب ، السيوطيجالل الدين : تأليف، مآثورـالدر املنثور يف التفسري بال -٩٢

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١چاپ ، بريوت

دار ، احلميدمساعد بن سليامن ، األصفهاينإسامعيل  اإلمام: تأليف، النبوةدالئل  -٩٣

  .هـ١٤١٢چاپ ، الرياضـ  العاصمة

 . القاهرةدار الرتاث ـ  مكتبة، البخاريحممد صديق : تأليف، اخلالصالدين  -٩٤

چاپ ، الكويتدار األرقم ـ ، زرعيالعبدالرمحن : تأليف، يف امليزان الشيعةرجال  -٩٥

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣

 ـدار الوفاء. الرياضدار السالم ـ ، وريفباركاملصفي الرمحن : تأليف، الرحيق املختوم -٩٦

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١چاپ ، مرص

 الوهاب عبد عبد: حتقيق، املقديسأبو حامد حممد : تأليف، الرافضةعىل  يف الرد رسالة -٩٧

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣چاپ ، ـ اهلند السلفيةالدار ، الرمحن

دار ، نارص بن سعد الرشيد: حتقيق، الوهاب حممد بن عبد، الرافضة يف الرد عىل رسالة -٩٨

 . الرياضـ  طيبة

دار ، الطربيبمحب  املشهورأمحد  اإلمام: تأليف، العرشة يف مناقب النرضة لرياضا -٩٩

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥چاپ ، ـ بريوت العلميةالكتب 
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، األرنؤوطشعيب : حتقيق، اجلوزيةابن قيم : تأليف، زاد املعاد يف هدي خري العباد -١٠٠

 چاپ، الكويتـ  اإلسالميةمنار ـال مكتبة. الرسالة مؤسسة، األرنؤوطالقادر  عبد

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

دار ، عدنان داوودي ناوصف: تأليف، قرآنجامع الزيد بن ثابت كاتب الوحي و -١٠١

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١چاپ ، القلم ـ دمشق

املكتب اإلسالمي ـ ، األلباينحممد نارص الدين : تأليف، الصحيحةاألحاديث  سلسلة -١٠٢

 . الرياض ـ املعارف مكتبة، بريوت

املكتب ، األلباينحممد نارص الدين : تأليف، املوضوعةالضعيفة واألحاديث  سلسلة -١٠٣

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ چاپ، ـ بريوت اإلسالمي

حممد بن . د: حتقيق، أمحد بن حنبل اإلماماهللا بن  عبد اإلمام: تأليف، السنةكتاب  -١٠٤

هـ ـ ١٤١٤چاپ ، الرياضمتن للتوزيع ـ ؤمـال، الدمامالرمادي للنرش ـ ، القحطاينسعيد 

 . م١٩٩٤

چاپ ، دار احلديث ـ بريوت، عادل السيد، عزت دعاس: تعليق، سنن أيب داود -١٠٥

 . م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤

 چاپ، دار إحياء الرتاث العريب، الباقي عبد فؤادحممد : حتقيق، سنن ابن ماجه -١٠٦

 . م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥

 و بذيله التعليق املغني عىل، مدينـالاهللا هاشم يامين  عبد: حتقيق، سنن الدار قطني -١٠٧

هـ ـ ٣٨٦چاپ ، ـ بريوت املعرفةدار ، ق آبادياحلحممد شمس : تأليف، القطنيالدار 

 . م١٩٦٦

هـ ـ ١٤١٢چاپ ، دار القلم ـ دمشق، البغاديب  مصطفى. د: حتقيق، سنن الدارمي -١٠٨

 . م١٩٩١

شعيب : حتقيق، الذهبيشمس الدين حممد  اإلمام: تأليف، سري أعالم النبالء -١٠٩

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ ، ـ بريوت الرسالة مؤسسة، وطؤنراأل
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دار إحياء الرتاث العريب ـ ، احللبيعيل بن برهان الدين  اإلمام: تأليف، احللبية السرية -١١٠

 . بريوت

احلكم ـ العلوم و مكتبة، العمريأكرم ضياء . د: تأليف، الصحيحة النبوية السرية -١١١

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ چاپ، املدينة املنورة

دار الكتاب ، التدمريالسالم  عمر عبد: حتقيق، ابن هشام: تأليف، النبوية السرية -١١٢

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، العريب ـ بريوت

دار ، الباقي الزرقاين حممد بن عبد: تأليف، اإلمام مالك موطأ رشح الزرقاين عىل -١١٣

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١چاپ ، ـ بريوت العلميةالكتب 

هـ ١٤١٤چاپ ، ـ بريوت معرفةـالدار ، ةمواهب اللدنيـال العالمة الزرقاين عىلرشح  -١١٤

 . م١٩٩٣

دار ، فقيالحممد حامد : حتقيق، جرياآلحممد بن حسني  اإلمام: تأليف، الرشيعة -١١٥

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣چاپ ، الرياضالسالم ـ 

سليم : تأليف، بن حاطب ثعلبةالشهاب الثاقب يف الذب عن الصحايب اجلليل  -١١٦

  .هـ١٤٠٥چاپ ، ـ عامن دار عامر، اليلاهل

البالذري يف أنساب  بروايةولدمها كر الصديق وعمر بن اخلطاب وب أبو: الشيخان -١١٧

چاپ ، الكويتالرشاع العريب ـ  مؤسسة، العمدإحسان صدقي . د: حتقيق، األرشاف

 . م١٩٨٩

، ربيع بن حممد سعودي: تأليف، يف ميزان اإلسالم ةاإلثني عرشي اإلمامية الشيعة -١١٨

  .هـ١٤١٤چاپ ، جدةالعلم ـ  مكتبة. القاهرةابن تيميه ـ  مكتبة

، ـ الهور السنةترمجان  إدارة، إحسان إهلي ظهري: تأليف، أهل البيتو الشيعة -١١٩

 . باكستان

ـ  السنةترمجان  إدارة، إحسان إهلي ظهري: تأليف، تاريخوالتشيع فرق و الشيعة -١٢٠

 . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤چاپ ، الهور
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 . باكستان، ـ الهور السنةترمجان  إدارة، إحسان إهلي ظهري: تأليف، والسنة الشيعة -١٢١

  .هـ١٤١١چاپ ، ابن تيميه مكتبة، حممد مال اهللا: تأليف، صكوك الغفرانو الشيعة -١٢٢

، باكستان، ـ الهور السنةترمجان  إدارة، إحسان إهلي ظهري تأليف، قرآنوال الشيعة -١٢٣

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣چاپ 

، ابن تيميه مكتبة، األعظمينظام الدين : تقديم، حممد مال اهللا: تأليف، ةواملتع الشيعة -١٢٤

  .هـ١٤٠٩چاپ 

دار القلم ـ ، الكبييسأيوب  عيادة: تأليف، والسنةيف الكتاب  ج رسول اهللا صحابة -١٢٥

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧چاپ ، املنار ـ بريوت. دمشق

للنرش ـ  الصحوةدار ، األمينينور عامل : تأليف، مكانتهم يف اإلسالمو الصحابة -١٢٦

 . م١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩چاپ ، القاهرة

، الدرويشعبدالرمحن . د: تأليف، من االحتجاج بقوله العلامءموقف الصحايب و -١٢٧

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣چاپ ، الرياضالرشد ـ  مكتبة

أيب : ورشححتقيق ، الفريايبجعفر بن حممد  احلافظ: تأليف، ذم املنافقنيصفة النفاق و -١٢٨

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، مرص، للرتاث ـ طنطا الصحابةدار ، األثريالرمحن  عبد

ويليه كتاب تطهري اجلنان ، والزندقةأهل البدع  يف الرد عىل ةالصواعق املحرق -١٢٩

أمحد بن : تأليف كالمها، التفوه بثلب سيدنا معاويه بن أيب سفيانو ةواللسان عن اخلطور

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣چاپ ، ـ بريوت العلميةدار الكتب ، اهليثميحجر 

دار ، الندويعيل حسن : تأليف، اإلمامية الشيعةو السنةصورتان متضادتان عند أهل  -١٣٠

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠چاپ ، جدةـ  البشري

السوادي للتوزيع  مكتبة، الشلبيأبو النرص  مصطفى: تأليف، ةصحيح أرشاط الساع -١٣١

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣چاپ ، جدةـ 

. دار ابن كثري ـ دمشق، البغاديب  مصطفى. د: فهرسهضبط و، لبخاريصحيح ا -١٣٢

 . م١٩٩٠ـ  هـ١٤١٠چاپ ، بريوت، ـ دمشق والنرشللطبع  الياممة، بريوت
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املكتب ، األلباينحممد نارص الدين : تأليف، وزيادتهصحيح اجلامع الصغري  -١٣٣

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، اإلسالمي ـ بريوت

العريب  الرتبيةمكتب ، األلباينحممد نارص الدين : تأليف، صحيح سنن ابن ماجه -١٣٤

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، الرياض، لدول اخلليج

العريب لدول  الرتبيةمكتب ، األلباينحممد نارص الدين : تأليف، أيب داودصحيح سنن  -١٣٥

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩چاپ ، الرياضاخلليج ـ 

لدول  الرتبيةمكتب ، األلباينحممد نارص الدين : تأليف، صحيح سنن الرتمذي -١٣٦

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، الرياض، اخلليج

لدول اخلليج  الرتبيةمكتب ، األلباينحممد نارص الدين : تأليف، صحيح سنن النسائي -١٣٧

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩چاپ ، الرياضـ 

التوزيع ـ العبديل ـ دار النفائس للنرش و، اهيم العيلإبر: تأليف، النبوية السريةصحيح  -١٣٨

 . م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥چاپ ، أردن

، طرهوينالق زرحممد بن : تأليف »الذهبية السرية« اةـمسمـال النبوية السريةصحيح  -١٣٩

  .هـ١٤١٠چاپ ، القاهرةـ  تيميةدار ابن 

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢چاپ ، قرطبة مؤسسة، النووي اإلمامصحيح مسلم برشح  -١٤٠

 مصطفى: تأليف، وأرشاط الساعة واملالحممسند من أحاديث الفتن ـالصحيح ال -١٤١

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢چاپ ، الرياضـ  دار اهلجرة، العدوي

الكوثر ـ  مكتبة، العدوي مصطفى: تأليف، الصحابة فضائلالصحيح املسند من  -١٤٢

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠چاپ ، ـ صفاء ـ يمن دار اهلجرة، الرياض

ـ ويليه الضعفاء  البخاريحممد بن إسامعيل  اإلمام: تأليفالضعفاء الصغري ـ  -١٤٣

دار ، حممود إبراهيم زايد: حتقيق، النسائيأمحد بن شعيب  اإلمام: تأليفاملرتوكني و

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ ، ـ بريوت املعرفة

املكتب ، األلباينحممد نارص الدين : تأليفـ  وزيادتهضعيف اجلامع الصغري  -١٤٤
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 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠چاپ ، اإلسالمي ـ بريوت

مكتب اإلسالمي ــ ال األلباينحممد نارص الدين : تأليفضعيف سنن ابن ماجه ـ  -١٤٥

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، بريوت

، بريوت، مكتب اإلسالميـال، األلباينحممد نارص : تأليف، ضعيف سنن أيب داود -١٤٦

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢چاپ 

چاپ ، املكتب اإلسالمي ـ بريوت، األلباينحممد نارص : تأليف، ضعيف النسائي -١٤٧

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١

املكتب ، اإلستانبويلحممود مهدي : تأليف ،األدباءو العلامءطه حسني يف ميزان  -١٤٨

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣چاپ ، اإلسالمي ـ بريوت

 . دار صادر ـ بريوت، ابن سعد: تأليف، الكربالطبقات  -١٤٩

ختريج عمر بن حممود أبو ، اجلوزيةابن قيم : تأليف، باب السعادتنيطريق اهلجرتني و -١٥٠

 . م١٩٨٨ـ هـ ١٤٠٩چاپ ، الدمامدار ابن القيم ـ ، عمر

سليامن بن محد : تأليف، يف صدر اإلسالم الفتنةأثره يف أحداث عبداهللا بن سبأ و -١٥١

  .هـ١٤١٢چاپ ، الرياض، طيبةدار ، العودة

املدينة احلكم ـ العلوم و مكتبة، العمريأكرم ضياء . د: تأليف، الراشدة اخلالفةعرص  -١٥٢

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤چاپ ، املنورة

اهللا  حممد بن عبد: حتقيق، اليمنيأيب حممد : تأليف، فرقةالسبعني الثالث وعقائد  -١٥٣

  .هـ١٤١٤چاپ ، واحلكمالعلوم  مكتبة، الغامدي

چاپ ، البنعيلأمحد بن حجر : تأليف، والعقلية النقليةبأدلتها  السلفيةالعقائد  -١٥٤

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥

: حتقيق، بريوت، العلميةدار الكتب ، ربهأمحد بن حممد بن عبد : تأليف، العقد الفريد -١٥٥

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ ، قميحةمفيد حممد 

دار االعتصام ـ ، السالوسعيل . د: تأليف، عرشيةاألثني  الشيعةعند  اإلمامية عقيدة -١٥٦
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 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ ، القاهرة

، الشيخنارص بن عيل . د: تأليف، الكرام الصحابةيف  واجلامعة السنةأهل  عقيدة -١٥٧

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣چاپ ، الرياضالرشد ـ  مكتبة

خليل : تقديم، اجلوزيالرمحن بن  عبد: تأليف، الواهيةيف األحاديث  املتناهيةالعلل  -١٥٨

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣چاپ : ـ بريوت العلميةدار الكتب ، امليس

، ويص اهللا عباس: حتقيق، أمحد بن حنبل اإلمام: تأليف، الرجال ومعرفةالعلل  -١٥٩

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، الرياضدار اخلاين ـ ، املكتب اإلسالمي ـ بريوت

: حتقيق، قطنيدار العيل بن عمر  اإلمام: تأليف، النبويةيف األحاديث  الواردةالعلل  -١٦٠

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥چاپ ، الرياضـ  طيبةدار ، السلفيحمفوظ الرمحن زين اهللا . د

 . الرتاث اإلسالمي مكتبة، أمحد شاكر: حتقيق، التفسري عن احلافظ ابن كثري عمدة -١٦١

 اإلمام: تأليف، ج النبي وفاةبعد  الصحابةالعواصم من القواصم يف حتقيق مواقف  -١٦٢

، اإلستانبويلحممود مهدي : ختريج، اخلطيبحمب الدين : حتقيق، املالكيأبوبكر بن عريب 

  .هـ١٤١٢چاپ ، القاهرةـ  السنة مكتبة، للبحث العلمي السنةمركز : تعليق

 . دار الرشيد ـ حلب، القنوجيصديق حسن : تأليف، البخاري أدلةعون الباري حلل  -١٦٣

 احلافظمع رشح ، آبادي احلقحممد شمس : تأليف، عون املعبود رشح سنن أيب داود -١٦٤

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠چاپ ، ـ بريوت العلميةدار الكتب ، ةجلوزياابن قيم 

حممد بن حممد بن  احلافظ: تأليف، والسري ائلـوالشممغازي ـعيون األثر يف فنون ال -١٦٥

دار الرتاث ـ  مكتبة، حمي الدين مستو، اخلرضاويحممد العيد . د: حتقيق، سيد الناس

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣چاپ ، دار ابن كثري ـ دمشق. منورةـمدينة الـال

الصمد  اهللا عبد عبد: حتقيق، تيميةسالم ابن إلا شيخ: تأليف، ةالعراقي الفتاو -١٦٦

 . اجلاحظ ـ بغداد مطبعة، فتيامل

: حتقيق، العسقالينأمحد بن حجر  اإلمام: تأليف، فتح الباري برشح صحيح البخاري -١٦٧

  .هـ١٤٠٨چاپ ، القاهرةـ  السلفية كتبةامل، اخلطيبحمب الدين 
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حممد بن عيل : تأليف، من علم التفسري والدراية الروايةفتح القدير اجلامع بني فني  -١٦٨

هـ ـ ١٤١٢چاپ ، دار الفكر ـ بريوت، لحامالسعيد حممد : علق عليه، الشوكاين

 . م١٩٩٢

أمحد راتب : مجع، الضبي األسديسيف بن عمر  بروايةاجلمل  ةووقع الفتنة -١٦٩

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ ، بريوتدار النفائس ـ ، العرموش

، دار الفكر ـ بريوت، سهيل زكار. د: حتقيق، الكويفأمحد بن أعثم : تأليف، الفتوح -١٧٠

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ 

إبراهيم  الشيخ: تعليق، البغداديالقاهر  عبد اإلمام: تأليف، الفرق بني الفرق -١٧١

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥چاپ ، ـ بريوت املعرفةدار ، رمضان

: حتقيق، ن حزمبمعروف باـعيل بن أمحد ال: تأليف، النحلواألهواء والفصل يف امللل  -١٧٢

هـ ـ ١٤٠٢چاپ ، مكتبات عكاظ ةرشك، الرمحن عمريه عبد. د، حممد إبراهيم نرص. د

 . م١٩٨٢

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩چاپ ، اخلالق الرمحن عبد عبد: تأليف، أيب بكر الصديق فضائل -١٧٣

دار  مؤسسة، البدويالرمحن  عبد: حتقيق، الغزايلأبو حامد : تأليف، الباطنيةفضائح  -١٧٤

 . الكويتـ  الثقافيةالكتب 

، ويص اهللا حممد عباس: حتقيق، أمحد بن حنبل اإلمام: تأليف، الصحابة فضائل -١٧٥

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣چاپ ، ـ بريوت مؤسسة الرسالة

دار القلم ، األلباينحممد نارص الدين  الشيخ: حتقيق، الغزايلحممد : تأليف، السريةفقه  -١٧٦

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩چاپ ، ـ دمشق

دار الفيحاء ـ ، اخلالق الرمحن عبد عبد: تأليف، والسنةالفكر الصويف يف ضوء الكتاب  -١٧٧

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤چاپ ، الرياضالسالم  مكتبة، دمشق

حسن : حتقيق، اجلوزيالرمحن بن  عبد: تأليف، قرآنفنون األفنان يف عيون علوم ال -١٧٨

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، ـ بريوت اإلسالميةدار البشائر ، ضياء الدين عرت
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، السلفيمجيد ـال محدي عبد: حتقيق، الرازيمتام بن حممد  احلافظ: تأليف، الفوائد -١٧٩

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ ، الرياضالرشد ـ  مكتبة

دار الضياء ـ ، أمحد فريد: مجع، الشيعةذم و الصحابة فضائليف  البدعيةالفوائد  -١٨٠

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩چاپ ، الرياض

هـ ١٤٠٥چاپ ، القاهرة، دار الرشوق ـ بريوت، سيد قطب: تأليف، قرآنيف ظالل ال -١٨١

 . م١٩٨٥ـ 

، بريوت، مؤسسة الرسالة، فريوز آباديالحممد بن يعقوب : تأليف، القاموس املحيط -١٨٢

 . م١٩٨٧ هـ ـ١٤٠٧چاپ 

 حممد عبد. د: حتقيق، عريبالأيب بكر بن : تأليف، مالك بن أنس موطأالقبس يف رشح  -١٨٣

 . ١٩٩٢چاپ ، دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت، اهللا ولد كريم

چاپ ، ينياوصالحممد : تأليف، النبوية السريةلنصوص  ةنقدي دراسة ةالقصيمي -١٨٤

 . م١٨٩هـ ـ ١٤٠٩

دار ، حممد عرعور رنزا: تأليف، (كل أحد أفقه من عمر) ةياوحتقيق رالقول املعترب يف  -١٨٥

 . م١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩چاپ ، الرياضـ  الراية

، اهللا قايض عيل بن أيب بكر معروف به ابن اثريـ حتقيق عبد: تأليف، الكامل يف التاريخ -١٨٦

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ ، ـ بريوت العلميةدار الكتب 

 ١٤٠٤چاپ ، عامل الكتب ـ بريوت، يزيديالاهللا حممد  أيب عبد: تأليف، كتاب األمايل -١٨٧

 . م١٩٨٤هـ ـ 

، اهللا عسيالن عبد. د: تأليف، يف ميزان التحقيق العلمي ةوالسياسإلمامة كتاب ا -١٨٨

  .هـ ١٤٠٥چاپ ، املدينة املنورةالدار ـ  مكتبة

، قدمياملمحد أحممد بن  اإلمام: تأليف، كناهمكتاب التاريخ وأسامء املحدثني و -١٨٩

چاپ ، دار ابن العامد ـ بريوت. كويتالـ  ةوبدار العر مكتبة، إبراهيم صالح: حتقيق

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢
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دار ، األعظميحبيب الرمحن : حتقيق، اهللا بن مبارك عبد اإلمام: تأليف، كتاب الزهد -١٩٠

 . ـ بريوت العلميةالكتب 

عبداملعطي . د: حتقيق، عقييلالحممد بن عمرو  احلافظ: تأليف، كتاب الضعفاء الكبري -١٩١

 . ـ بريوت العلميةدار الكتب ، أمني قلعجي

حممد بن حبان  احلافظ: تأليف، املرتوكنيكتاب املجروحني من املحدثني والضعفاء و -١٩٢

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ ، ـ بريوت املعرفةدار ، حممود إبراهيم زايد: حتقيق، بستيال

 أمحد عبد ةأبو زرع احلافظ: تأليف، اإلسنادمستفاد من مبهامت املتن وـكتاب الال -١٩٣

دار . ةنصوراملدار الوفاء ـ ، الرب عبد حلميدا الرمحن عبد عبد. د: حتقيق، عراقيالالرحيم 

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤چاپ ، جدةاألندلس اخلرضاء ـ 

اهللا بن مسلم بن  عبد اإلمام: تأليف، التفسرييف احلديث و ةاملسائل واألجوبكتاب  -١٩٤

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠چاپ ، ابن كثري ـ دمشق، ةحمسن خراب، ةعطي روانم: حتقيق، قتيبه

: حتقيق، يبلاحلبرهان الدين : تأليف، الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث -١٩٥

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ ، عامل الكتب ـ بريوت، ائيمرلسااصبحي 

: تأليف، الناس لسنةأ إللباس عام اشتهر من األحاديث عىلمزيل اكشف اخلفاء و -١٩٦

 . ـ بريوت العلميةدار الكتب ، عجلوينالإسامعيل بن حممد 

دار ، روزياملحسني بن عمر : حتقيق، الوهاب حممد بن عبد: تأليف، كشف الشبهات -١٩٧

  .هـ١٤١٣چاپ ، الرياضالوطن ـ 

، ربهان فوريالندي اهلعالء الدين عيل : تأليف، األفعالالعامل يف سنن األقوال وكنز  -١٩٨

 . م١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥چاپ ، ـ بريوت مؤسسة الرسالة، بكري حيايت: ضبط

 . دار صادر ـ بريوت، رصياملمجال الدين ابن منظور : تأليف، لسان العرب -١٩٩

قاوجي الحممد بن خليل : تأليف، املرصوع فيام ال أصل له أو بأصله موضوع ؤلؤالل -٢٠٠

هـ ـ  ١٤١٥چاپ ، ـ بريوت اإلسالميةدار البشائر ، أمحد زمريل ازوف: حتقيق، الطرابليس

 . م١٩٩٤
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املكتب ، گيالينالإسامعيل : تأليف، يعبثون باحلقائقملاذا يزيفون التاريخ و -٢٠١

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ ، بريوت، اإلسالمي

، مقديسـالموفق الدين بن قدامه : تأليف، سبيل الرشاد االعتقاد اهلادي إىل ةمعـل -٢٠٢

اإلمام البخاري ـ  مكتبة، مقصودـال أرشف عبد: حتقيق، عثيمنيالحممد صالح : رشح

 . م١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢چاپ ، ةسامعيليإلا

دار الكتاب ، اهليثمينور الدين عيل  احلافظ: تأليف، منبع الفوائدجممع الزوائد و -٢٠٣

 . م١٩٨٢هـ ـ ١٤٢٠چاپ ، بريوت، العريب

ابنه الرمحن بن حممد بن قاسم و عبد: مجع، تيميةجمموع فتاوي شيخ اإلسالم أمحد ابن  -٢٠٤

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢چاپ ، دار عامل الكتب ـ بريوت، حممد

، احلق بن غالب بن عطيه قايض عبد: تأليف، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -٢٠٥

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣چاپ ، تيميةابن  مكتبة، املجلس العلمي بتارودانت: حتقيق

چاپ ، لبنان ـ بريوت مكتبة، الرازي بكر يبحممد بن أ اإلمام: تأليف، خمتار الصحاح -٢٠٦

 . م١٩٨٦

چاپ ، الذهبيحممد بن أمحد  احلافظ: تأليف، خمترص األباطيل و املوضوعات -٢٠٧

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣

حممود : اختصار، دهلويالالعزيز  عبدشاه : تأليف، عرشيةاإلثني  تحفةخمترص ال -٢٠٨

 . م١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩چاپ ، ةإيشق ـ استانبول ـ تركي مكتبة، لويساآلشكري 

، الرياض، دار السالم، الوهاب حممد بن عبد اإلمام: هاخترص، خمترص زاد املعاد -٢٠٩

 . سمهريالاهللا  حممد بن عبد، ربيناجلالرمحن  اهللا بن عبد عبد: حتقيق

دار  مكتبة، الوهاب اهللا بن حممد بن عبد عبد الشيخ: تأليف، ج الرسول ةسريخمترص  -٢١٠

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤چاپ ، الرياض، دار السالم مكتبة، الفيحاء ـ دمشق

الرمحن  عبد: حتقيق، الوهاب حممد بن عبد اإلمام: تأليف، ج الرسول ةخمترص سري -٢١١

 . الرياضرباك ـ الحممد ، جحيراالالعزيز  عبد، رباكال
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 الرمحن بن عبد عبد: تأليف، ةء األربعلفااخل فضائليف  ةاملحاسن املجتمعخمترص  -٢١٢

دار ابن كثري ـ ، األرنؤوطحممود : راجعه، قداداملحممد خري : حتقيق، صفوريالالسالم 

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ ، دمشق

 احلافظ ةبومعه أجوقاري العيل  مال: تأليف، املصابيح ةاملفاتيح رشح مشكا ةمرقا -٢١٣

دار ، صديق حممد العطار: ختريج، مليسخليل األ: تقديم، القزويني رسالة عىلابن حجر 

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ ، الفكر ـ بريوت

دار ، غفاريالاهللا  نارص بن عبد: تأليف، الشيعةو السنةالتقريب بني أهل  ةلأمس -٢١٤

  .هـ١٤١٢چاپ ، الرياض، طيبةال

عبداإلله : حتقيقمجع و، عقيدةأمحد بن حنبل يف ال اإلمامعن  ةاملروي لئساالرو املسائل -٢١٥

  .هـ١٤١٢چاپ ، الرياضـ  طيبةدار ال، محديألبن سليامن ا

دار النفائس ـ عامن ، األشقرعمر سليامن . د: تأليف، والسنةمن فقه الكتاب  مسائل -٢١٦

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٢چاپ ، األردن

، األرنؤوطشعيب : حتقيق، املروزيأمحد بن عيل : تأليف، الصديقمسند أيب بكر  -٢١٧

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ ، بريوت، املكتب اإلسالمي

حسني سليم : حتقيق، التميميأمحد بن عيل  اإلمام: تأليف، ملوصيلا مسند أيب يعىل -٢١٨

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢بريوت ـ چاپ ، ـ دمشق العربية الثقافةدار ، األسد

، الرياضاملعارف ـ  مكتبة، السامرائيصبحي : حتقيق، اإلمام عبداهللا بن املبارك مسند -٢١٩

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ 

أبو إسحاق : حتقيق، بزاريالأيب بكر  اإلمام: تأليف، مسند سعد بن أيب وقاص -٢٢٠

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٣چاپ ، القاهرة، تيميةابن  مكتبة، األثري اجلويني

دار ، امزاجلعيل حممد . د: ختريج، مسند اإلمام أمحد بن حنبلمسند الشاميني من  -٢٢١

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠چاپ ، ـ قطر ةالدوح، الثقافة

 عبد. د: ختريج، إسامعيل بن عمر بن كثري: تأليف، مسند الفاروق عمر بن اخلطاب -٢٢٢



 ٦١٩    مآخذ و منابع 

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ ، املنصورةدار الوفاء ـ ، قلعجيالاملعطي 

، السيوطيجالل الدين  اإلمام: تأليف، ما ورد يف فضلهاالزهراء و ةمسند فاطم -٢٢٣

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤چاپ ، دار ابن حزم ـ بريوت، أمحد زمريل فواز: حتقيق

، مسدد يف الذب عن مسند اإلمام أمحدـويليه القول ال، مسند اإلمام أمحد بن حنبل -٢٢٤

چاپ ، دار الفكر بريوت، الدرويشاهللا حممد  عبد: حتقيق العسقالينابن حجر : تأليف

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١

حممد نارص الدين : حتقيق، التربيزياهللا  حممد بن عبد: تأليف، املصابيح مشكاة -٢٢٥

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥چاپ ، بريوت، مكتب اإلسالميـال، األلباين

، دمشقدار القلم ـ ، حممد حسن رشاب: تأليف، السريةو السنةيف  ةمعامل األثريـال -٢٢٦

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١چاپ ، بريوت، ةالدار الشامي

دار ، غضبانالمنري حممد : تأليف، ملك جماهدكبري والصحايب البن أيب سفيان  ةمعاوي -٢٢٧

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠چاپ ، دمشق، القلم

املجيد  محدي عبد: حتقيق، الطرباينسليامن بن أمحد  احلافظ: تأليف، املعجم الكبري -٢٢٨

 . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤چاپ ، السلفي

، الدمامدار ابن اجلوزي ـ ، بكر أبو زيد: تأليف، ةاملناهي اللفظي: تأليف، مغنيـال -٢٢٩

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠چاپ 

املحسن  اهللا بن عبد عبد: حتقيق، املقديس ةموفق الدين بن قدام: تأليف، املغني -٢٣٠

چاپ ، القاهرةالتوزيع ـ و والنرش للطباعة دار اهلجرة، الفتاح احللو عبد. د، رتكيال

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠

ختريج بدر بن ، السيوطيجالل الدين : تأليف، السنةيف االعتصام ب ةمفتاح اجلن -٢٣١

هـ ـ ١٤١٤چاپ ، الكويتدار النفائس ـ . الريان ـ بريوت مؤسسة، عبداهللا البدر

١٩٩٣ . 

حممد : تأليف، ةاأللسن عىل ة بيان كثري من األحاديث املشتهريف ةاملقاصد احلسن -٢٣٢



 بلکه گمراه شدی     ٦٢٠

هـ ـ ١٤٠٥چاپ ، دار الكتاب العريب ـ بريوت، اخلشت عثامنحممد : حتقيق، سخاويال

 . م١٩٨٥

، أمحد زمريل فواز: حتقيق، تيميةاإلسالم ابن  شيخ: تأليف، يف أصول التفسري ةمقدم -٢٣٣

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤چاپ ، دار ابن حزم ـ بريوت

، الكويتـ  العلميةدار البحوث ، الغني حسن عبد: تأليف، النفاقشعب املنافقون و -٢٣٤

 . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١چاپ 

. د: حتقيق، اجلوزيالرمحن بن  عبد: تأليف، عمر بن اخلطاب املؤمننيأمريمناقب  -٢٣٥

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ ، ـ بريوت العلميةدار الكتب ، زينب إبراهيم القاروط

أمحد : ختريج، زرقاينالالعظيم  حممد عبد: تأليف، قرآنالمناهل العرفان يف علوم  -٢٣٦

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩چاپ ، دار الكتب ـ بريوت، شمس الدين

حممد : حتقيق، اجلوزيالرمحن بن  عبد: تأليف، األممملوك وـم يف تاريخ الاملنتظ -٢٣٧

  .هـ١٤١٢چاپ ، ـ بريوت العلميةدار الكتب ، القادر عطا عبد مصطفى، عبدالقادر عطا

حمب الدين : حتقيق، الذهبي عثامنحممد بن : اختصار، عتدالمن منهاج اإل ىاملنتق -٢٣٨

 . القاهرةـ  السلفية كتبةامل، اخلطيب

، تيميةاإلسالم ابن  شيخ: تأليف، ةالقدري الشيعةيف نقض كالم  النبوية السنةمنهاج  -٢٣٩

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ ، قرطبةال مؤسسة، حممد رشاد سامل. د: حتقيق

بن عيل  عثامن: تأليف، واجلامعة السنةاالعتقاد عند أهل  مسائل منهج االستدالل عىل -٢٤٠

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ ، الرياضالرشد ـ  مكتبة، حسن

، الرياضـ  طيبةدار ، سلميالحممد بن صامل : تأليف، التاريخ اإلسالمي ةمنهج كتاب -٢٤١

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ 

ويليه ، األعظمي مصطفىحممد . د: تأليف، تارخيهه وتأنشمنهج النقد عند املحدثني  -٢٤٢

، ةسعوديالالكوثر ـ  مكتبة، نيشابوريالمسلم بن حجاج  اإلمام: تأليف، كتاب التمييز

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠چاپ 



 ٦٢١    مآخذ و منابع 

: حتقيق، اهليثمينور الدين عيل  احلافظ: تأليف، ائد ابن حبانوز موارد الظمآن إىل -٢٤٣

هـ ـ ١٤١٢چاپ ، ـ دمشق العربية الثقافةدار ، شکوعبده عيل ك، داراينالحسني األسد 

 . م١٩٩٢

صالح : حتقيق، قسطالينالأمحد  اإلمام: تأليف، ةمديحباملنح امل ةاملواهب اللدني -٢٤٤

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢چاپ ، بريوت، املكتب اإلسالمي، الشامي

 مكتبة، قلعه جيالحممد بن رواس . د: تأليف، فقه عمر بن اخلطاب ةموسوع -٢٤٥

 . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١چاپ ، الكويت، الفالح

، عثامنعبدالرمحن حممد : حتقيق، الرمحن اجلوزي عبد: تأليف، موضوعاتـال -٢٤٦

 . م١٩٦٦هـ ١٤٨٦چاپ ، املدينة املنورةـ  السلفية مكتبةـال

: تأليف، وطأاملو بذيله إسعاف املبطأ برجال ، مالك بن أنس اإلمام: تأليف، وطأامل -٢٤٧

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، القاهرةدار الريان للرتاث ـ ، السيوطيجالل الدين 

عيل حممد : حتقيق، الذهبيحممد بن أمحد : تأليف، ميزان االعتدال يف نقد الرجال -٢٤٨

 . دار الفكر ـ بريوت، بجاويال

دار ، األثريويني اجلأبو إسحاق : تأليف، ةوالباطل الضعيفةيف األحاديث  ةالنافل -٢٤٩

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، للرتاث ـ طنطا الصحابة

سلم ـ دار امل، العودةسليامن بن محد : تأليف، ةالتشيع وأثرها يف الكتاب التارخيي ةنزع -٢٥٠

  .هـ١٤١٥چاپ ، الرياض

ـ  الرايةدار ، العسقالينابن حجر  احلافظ: تأليف، كتاب ابن الصالح النكت عىل -٢٥١

 . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨چاپ ، الرياض

سيد بن : تعليق، اوردياملعيل بن حممد : تأليفالعيون (تفسري املاوردي) النكت و -٢٥٢

ـ  الثقافيةالكتب  مؤسسة. دار الكتب العليمه ـ بريوت، الرحيم القصود بن عبد عبد

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ ، بريوت

: حتقيق، األثريمبارك بن حممد بن  اإلمام: تأليف، األثراحلديث والنهاية يف غريب  -٢٥٣



 بلکه گمراه شدی     ٦٢٢

 . ـ بريوت العلمية بةمكتـال، طناحيالحممود ، الزاويطاهر 

حممد بن  اإلمام: تأليف، العقابالنهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلثم و -٢٥٤

 مكتبة، األرنؤوطالقادر  عبد: ةمراجع، حمي الدين نجيب: حتقيق، املقديسعبدالواحد 

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣چاپ ، دار ابن العامد ـ بريوت. الكويتـ  ةبودار العر

اللطيف  عبد: حتقيق، رضياخلحممد : تأليف، سيد املرسلني سريةنور اليقني يف  -٢٥٥

 . م١٩٨٦چاپ ، األردن، دار الفكر ـ عامن، عواد فاعوري، فاعوري

، جدةالسوادي للتوزيع ـ  مكتبة، اجلزائريأيب بكر : تأليف، هذا احلبيب حممد يا حمب -٢٥٦

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ 

 . ـ مرص للطباعةدار اجليل ، غريبالاهللا  حممد عبد. د: تأليف، مجوسـجاء دور الو -٢٥٧

. القدس ـ بغداد مكتبة، الكريم زيدان عبد. د: تأليف، الوجيز يف أصول الفقه -٢٥٨

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥چاپ ، ـ بريوت الرسالة ةسسؤم

ـ  ةالكليات األزهري مكتبة، جار اهللا ىموس: تأليف، الشيعةيف نقد عقائد  ةوشيعال -٢٥٩

 . القاهرة

 . دار صادر ـ بريوت، ابن خلكان: تأليف، باء الزماننأوفيات األعيان و -٢٦٠

حديث الويل لإلمام  وحتقيق لكتاب قطر الويل عىل دراسةاهللا والطريق إليها  ةوالي -٢٦١

ـ  ةدار الكتب احلديث، خلطيبابن ا: تقديم، راهيم إبرهيم هاللإب: تأليف، الشوكاين

 . مرص

ـ  ةدار أمي، شمريالهزاع بن عيد : تأليف، عليه مفرتـال ةاخلليف ةيزيد بن معاوي -٢٦٢

  .هـ١٤١٣چاپ ، الرياض

 : هعيتب شك

هـ ـ ١٤١٤چاپ . ـ بريوت املجتبىدار ، الساموي التيجاينحممد . د: تأليف، اتقو اهللا -١

 . م١٩٩٣

، املوسويحممد باقر : تعليقات، الطربيسأمحد بن عيل بن أيب طالب : تأليف، االحتجاج -٢



 ٦٢٣    مآخذ و منابع 

هـ ـ ١٤٠١چاپ ، أهل البيت ـ بريوت مؤسسة، األعلمي للمطبوعات مؤسسة

 . م١٩٨١

حممد : حتقيق، حممد حسني آل كاشف الغطاء اإلمام: تأليف، أصوهلاو الشيعةأصل  -٣

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣چاپ ، دار األضواء ـ بريوت، جعفر شمس الدين

نجم  الشيخ: هحصح، الرازيكليني الحممد بن يعقوب : تأليف، األصول من الكايف -٤

 . ـ طهران اإلسالمية كتبةامل، الغفاريعيل أكرب : تقديم، ميلآلالدين ا

عيل أكرب : هحصح، الطربيسفضل بن حسن : تأليف، بأعالم اهلد عالم الورإ -٥

 . ـ بريوت والنرش للطباعة املعرفةدار ، الغفاري

دار األضواء ـ ، الطويسحممد بن حسن  الشيخ: تأليف، عتقادقتصاد فيام يتعلق باإلاإل -٦

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٥٠٦چاپ ، بريوت

نوشته  نارش(القزويني حممد كاظم  أمري السيد: تأليف، والسنةأهل البيت يف الكتاب  -٧

 . )نشده است

األعلمي  مؤسسة، اجلنابذيسلطان  احلاج: تأليف، ةيف مقامات العباد ةبيان السعاد -٨

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، للمطبوعات ـ بريوت

 . دار صادر ـ بريوت، )يعقويب(ال بـأمحد بن أيب يعقوب املعروف : تأليف، تاريخ اليعقويب -٩

 . باكستانـ  چاپ الهور، مقبول أمحد: تأليف، قبول جديدمالعوام  حتفة -١٠

بريوت ـ  چاپأهل البيت ـ  مؤسسة، اجلوزيسبط ابن : تأليف، اخلواص تذكرة -١١

 . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١

، اهلاشميحممود ، الصدرحممد باقر  السيد. تقرير ألبحاث د، الرشعية دلةتعارض األ -١٢

 . م١٩٨٠چاپ ، القاهرةدار الكتاب املرصي ـ ، بريوتدار الكتاب اللبناين ـ 

  .هـ١٣٠٥چاپ ، احلجريطبع ، تفسري احلسن العسكري -١٣

 . األعلمي للمطبوعات ـ بريوت مؤسسة، الكاشاينفيض : تأليف، تفسري الصايف -١٤

مؤسسة األعلمي ، السلميحممد بن مسعود بن عياش : تأليف، تفسري العيايش -١٥



 بلکه گمراه شدی     ٦٢٤

هـ ـ ١٤١١چاپ ، اهلويل املحالينهاشم  السيد: هحصح، بريوتللمطبوعات ـ 

 . م١٩٩١

للمطبوعات ـ بريوت  مؤسسة األعلمي، القميعيل بن إبراهيم : تأليف، تفسري القمي -١٦

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢چاپ 

 . بدون ذكر النارش، ةحممد جواد مغني: تأليف، التفسري املبني -١٧

 السيد: هحصح، القميحممد بن عيل بن حسني بن بابويه  الشيخ: تأليف، التوحيد -١٨

 . ـ يروت املعرفةدار ، احلسيني الطهراينهاشم 

، الطويسحممد بن حسن : تأليف، للشيخ املفيد ةمقنعـهتذيب األحكام يف رشح ال -١٩

دار التعارف للمطبوعات ـ بريوت ـ چاپ ، حممد جعفر شمس الدين: صححه

 . م١٩٩٢هـ ١٤١٢

دار األضواء ـ بريوت ـ چاپ ، ل كاشف الغطاءآحممد حسني : تأليف، املأو ةجن -٢٠

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨

دار األضواء بريوت ـ ، اهللا شرب عبد السيد: تأليف، أصول الدين معرفةحق اليقني يف  -٢١

 . م١٩٨٣هـ ١٤٠٤چاپ 

 . النارشبدون ذكر ، اخلمينيروح اهللا  اإلمام: تأليف، اإلسالمية احلكومة -٢٢

چاپ ، دار الزهراء ـ بريوت، عسكريال مرتىض: تأليف، صحايب خمتلق ةمخسون ومائ -٢٣

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

أمحد احلسيني ـ : تقديم، الكيشالعزيز  حممد بن عمر بن عبد: تأليف، رجال الكيش -٢٤

 . عراقال، ـ كربالء مؤسسة األعلميمنشورات 

 . چاپ الريض ـ قم، بن طاووس موسىعيل بن : تأليف، سعد السعود -٢٥

زهراء العبد  السيد: حتقيق، موسويـالعيل بن حسني : تأليف، اإلمامةالشايف يف  -٢٦

هـ ١٤٠٧الصادق ـ طهران ـ چاپ  مؤسسة، ياليناملفاضل  السيد: راجعه، خلطيبا

 . م١٩٨٦



 ٦٢٥    مآخذ و منابع 

 . دار الفكر ـ بريوت، ابن أيب احلديد: تأليف، ةرشح هنج البالغ -٢٧

ـ  اإلسالميةجممع البحوث ، سنجريالطالب : تأليف، والسنة قرآنيف ال ÷عيل شامئل -٢٨

 . م١٩٩٤هـ ١٤١٤بريوت ـ چاپ 

سلامن بن  الشيخقفاري والنارص . حتقيق د، كرسويالأمحد : تأليف، التشيعو الشيعة -٢٩

 . العودةفهد 

 . م١٩٧٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، املوسوي موسى. د: تأليف، التصحيحو الشيعة -٣٠

بدون  لقزوينيا كاظميالحممد  أمري السيد: تأليف، أحكامهميف عقائدهم و الشيعة -٣١

 . النارشذكر 

ـ بريوت دار التيار اجلديد، دار اجلواد، ةاملغنيحممد جواد : تأليف، هم امليزان الشيعة -٣٢

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩چاپ 

 . ـ لندنالفجر مؤسسة، الساموي التيجاينحممد . د: تأليف، السنةهم أهل  الشيعة -٣٣

 . النارشبدون ، ظفراملحممد رضا  الشيخ: تأليف، اإلمامية عقائد -٣٤

منشورات ، زنجاينال املوسويراهيم بإ السيد: تأليف، عرشية اإلثني اإلماميةعقائد  -٣٥

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣چاپ ، للمطبوعات ـ بريوت مؤسسة األعلمي

 السيد، النجفحممد مهدي : حتقيق، الطويسحممد بن حسن : تأليف، األصول عدة -٣٦

 . م١٩٨٣چاپ ، آل البيت مؤسسةنرش ، الشهداء

، القميصدوق حممد بن عيل بن حسني بن بابويه ال الشيخ: تأليف، علل الرشائع -٣٧

دار إحياء ، ـ النجف ةاحليدري كتبةمنشورات امل، حممد صادق بحر العلوم لسيدا: تقديم

 . م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥الرتاث العريب ـ چاپ 

حممد  السيد: تقديم، القميحممد بن عيل بن حسني بابويه : تأليف، عيون أخبار الرضا -٣٨

 . منشورات األعلمي ـ طهران، حسن السيدمهدي 

 . جالل الدين السيد: حتقيق، الكويفثقفي الإبراهيم بن حممد : تأليف، الغارات -٣٩

الفجر ـ لندن ـ چاپ  مؤسسة، الساموي التيجاينحممد . د: تأليف، فاسألوا أهل الذكر -٤٠
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 . م١١٩١هـ ـ ١٤١٢

حممد جواد  الشيخ: حتقيق، كلينيالأيب جعفر حممد بن يعقوب : تأليف، فروع الكايف -٤١

هـ ـ ١٤١٣چاپ ، دار األضواء ـ بريوت، بقاعياليوسف . د: تصحيحفهرسه و، فقيهال

 . م١٩٩٢

بريوت ـ چاپ ، نوبختي ـ دار األضواءال موسىحسن بن  الشيخ: تأليف، الشيعةفرق  -٤٢

 . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

دار الزهراء ـ ، موسويـالاحلسني  عبد اإلمام: تأليف، ةاألم تأليفيف  ةالفصول اهلم -٤٣

 . م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧بريوت ـ چاپ 

حممد بن حسن بن فروخ : تأليف، بصائر الدرجات ى بـمسمـأهل البيت ال فضائل -٤٤

هـ ـ ١٤١٢چاپ ، النعامن ـ بريوت مؤسسة، مريزا حمسن احلاج: تقديم، صفارال

 . م١٩٩٢

دار عامر ـ ، خلطيبحممد أمحد ا. د: تقديم، اخلمينيروح اهللا : تأليف، كشف األرسار -٤٥

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨چاپ ، بنداريالحممد . د: ترمجه، األردنعامن ـ 

دار األضواء ، يلربألبن أيب الفتح ا ىعيل بن عيس: تأليف، ةاألئم معرفةيف  ةكشف الغم -٤٦

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥چاپ ، ـ بريوت

چاپ ، ن ـ صيدا ـ بريوتالعرفا مطبعة، القميعباس  الشيخ: تأليف، األلقابو ىالكن -٤٧

 . ـ طهران صدرال مكتبة چاپ ،هـ١٣٥٨

مؤسسة ، نطاكيألمني اأحممد مرعي  الشيخ: تأليف، الشيعةملاذا اخرتت مذهب  -٤٨

 . للمطبوعات ـ بريوت األعلمي

احلسني حممد  عبد: حتقيق، يلاحلمجال الدين : تأليف، علم األصول الوصول إىل ئمباد -٤٩

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦دار األضواء ـ بريوت ـ چاپ ، بقالال

منشورات دار ، الطربيسفضل بن حسن  الشيخ: تأليف، قرآنجممع البيان يف تفسري ال -٥٠

 . ـ بريوت ياةاحل مكتبة



 ٦٢٧    مآخذ و منابع 

 السيد: الوفاء ـ تقديم مؤسسة، املوسوياحلسني  عبد السيد اإلمام: تأليف، املراجعات -٥١

 . شريازيالحسن 

يوسف : هاقدق، سعودياملعيل بن حسني : تأليف، هرومعادن اجلمروج الذهب و -٥٢

 . دار األندلس، أسعد داغ

  .هـ١٤٠٢چاپ ، شريازيالسيني احلحممد  السيد اإلمام: تأليف، اإلسالمية املسائل -٥٣

حممد : ترتيبمجع و، يئواخل املوسويأبوالقاسم  السيدوردود طبقاً لفتاوي  مسائل -٥٤

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢چاپ ، ىالوثق ةالعرو مؤسسة، شهايبالجواد 

م ـ بريوت ـ چاپ العل ةمدين، يئواخلأبو القاسم : تأليف، معجم رجال احلديث -٥٥

 . هـ١٤٠٣

للمطبوعات ـ  مؤسسة األعلمي، عسكريال مرتىض السيد: تأليف، املدرستنيمعامل  -٥٦

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦بريوت ـ چاپ 

عالء الدين . د: تأليف، »التصحيحو الشيعة«يف كتابه  موسويـال موسىمع الدكتور  -٥٧

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ـ چاپ  الكويتاأللفني ـ  مكتبة، القزويني أمري السيد

هـ ـ ١٤١٢الفجر ـ لندن ـ چاپ  مؤسسة، السامويحممد : تأليف، مع الصادقني -٥٨

 . م١٩٩١

الشيخ حممد جواد : حتقيق، القميحممد بن عيل بن بابويه : تأليف، من ال حيرضه الفقه -٥٩

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣دار األضواء ـ بريوت ـ چاپ ، بقاعياليوسف . فهرسه د، فقيهال

كاظمي الحممد  أمري السيد: تأليف، البن حجر محرقةـالنقض كتاب الصواعق  -٦٠

 . النارشبدون ، القزويني

ـ  الكويتاأللفني ـ  مكتبة، حممد عبده اإلمام: رشح، ريضالمجع رشيف ، ةهنج البالغ -٦١

 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠چاپ 

هـ ـ ١٤٠٣دار اجلواد ـ بريوت ـ چاپ ، ةمغنيـالحممد جواد : تأليف، ةهذه هي الوهابي -٦٢

 . م١٩٨٣
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، عاميلالحممد بن حسن  اإلمام: تأليف، الرشيعة مسائلحتصيل  إىل الشيعة لئساو -٦٣

دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ چاپ ، شريازيالالرحيم  عبد الشيخ: حتقيق

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣
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